HAAVEEN KOKOUS 3.4.2018 klo 18:00
Paikka: Pateniemen alakoulun opettajainhuone
Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Sanna Karhu, Matti Kuivamäki (rehtori), Mari Lohilahti
(pj) (paikalle18:30), Maria Molander, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Maaria Ruotsalainen, Päivi
Sarome, Mervi Siljander, Sari Törmänen, Pirita Töyrylä

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- alakoulun liikuntapäivä ollut onnistunut, koko koulu mukana
- valinnaisainevalinnat 5-6lk:t tehty, liikunta ollut erityisen suosittu valinnainen
- yläkoulun valinnaisainevalinnat myös lähes valmiina
- luokkajaot meneillään, tiedotetaan luokka-asteittain tarkemmin myöhemmin
- ekaluokkia tulossa neljä; ensin jaetaan tulevien kolmosten luokat, sitten tulevat ekaluokat
- tulevat seiskaluokat (kolme luokkaa) poikavaltaisia (tyttöjä 15); luokkajaot vielä kesken
- jopo-luokkavalinnat huhtikuun loppuun mennessä
- pe 27.4. Vapputalent; ma 30.4. vapaapäivä; 2.-4.5. TET; 9.5. ekaluokkalaisten tutustumispäivä

2. Kevätkirppis
- la 28.4. klo 10-15 yläkoulun salissa; Matti huolehtii hälytykset pois ja peruu salivuorot pe-la
- pe 27.4. klo 18 alkaen myyntipöytien laittaminen yms. järjestelyt koululla
- virastomestari huolehtii grillin valmiiksi yläkoululle
- 5B-luokka huolehtii kahvit, teet, mehut + tarjottavat puffettiin ja grilliin; koululta järjestyy
kattaustarvikkeet
- mainonta: Wilman kautta koko koululle, seinämainonta (koulut, kaupat, päiväkodit, kirjastot ym. A4 ja A3 mainokset, kopiointi koululla), somemainonta (FB), lisäksi lehtimainonta (150e
toimintarahaa, mainokset kahteen lehteen)
- sähköpostitse tarvittava jatkokeskustelu

3. Kevätfoorumi
- la 26.5. Virpiniemessä Meriniemen huvilalla
- yleinen kutsu Wilman kautta
- sähköpostialoitus myöhemmin (nyyttäritarjottavista ym.)

4. Kevätrieha
- to 17.5. klo 18 – 19:30 alakoulun salissa
- disco (palkkio Haaveelta 100e), kasvomaalaus + muotoilmapallot (palkkio Haaveelta 100e),
grillaus (tuotto luokalle); Matti kysyy luokat; Haave hankkii kasvomaalit ja pallot
- 1e sisäänpääsy, kasvomaalaus ja muotoilmapallot sis. hintaan ; vanhemmat ja alle kouluikäiset
sisarukset maksutta tapahtumaan
- arpajaiset; arpaliput mainoksen mukana kotiin, lisäksi tapahtumassa arpojen myynti
- palkinnot: Eden perhelippu (Mervi), Star 2xlippu (Maaria), pienempiä palkintoja lisäksi
- munkit 100kpl (Sari), karkit tukusta (Kaisu?), limsat ja pillimehut (Topi ja Perttu),
kertakäyttömukit ja servetit (tarkistetaan varastosta), onnenpyörä- ja ongintavoitot (tarkistetaan
varastosta, lisähankinnat tarvittaessa)
- sähköpostialoitus aiheesta myöhemmin (Mari)

5. Muut asiat
- päätetään myöntää ns. hampurilaisraha 6AB -luokalle (7e/oppilas)
- tilitapahtumat entisellään tällä hetkellä (kts. ed. muistio)

Seuraava kokous: 8.5.2018 klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 20.00.

