
HAAVEEN KOKOUS 4.9.2018 klo 18:00 

Paikka: Pateniemen yläkoulun opettajainhuone 

Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila (19:30), Pia Karhulahti, Matti Kuivamäki (rehtori, 18:30), Mari 

Lohilahti (pj), Maarit Mulari, Eija Sarastamo, Päivi Sarome (siht.), Sari Stenroos, Elina Suotula, Sari 

Törmänen 

 

Koulun ajankohtaiset asiat 

– Eija Sarastamo esitteli ”perusmainospohjia” Haaveen tapahtumien mainoksille 

– keskusteltu ekaluokan (1B) melko nopeasta opettajavaihdoksesta 

 mikäli huoltajilla edelleen kysyttävää tilanteesta, voi olla yhteydessä rehtoriin, myös 

vanhempainilta tarvittaessa järjestettävissä 

 tavoitteena että nykyinen opettaja jatkaisi nyt luokan kanssa mahdollisimman pitkään  

– keskusteltu koulun sisäilmasta 

 tutkimusten mukaan koulurakennuksissa ei ole sisäilmaongelmia 

 nykyiseen oppilasmäärään nähden kuitenkin, keleistä riippuen, ilmanvaihdon mitoituksen 

riittämättömyyttä, sisälämpötila ja hiilidioksipitoisuudet herkästi jonkin verran koholla 

 koulun tavoitteena kaupungin perusparannuslistalle pääseminen 

– uintiviikot kuluvalla ja ensi viikolla, uinnit Vesi-Jatulissa 

– tulevalla viikolla 7-8lk MOK-viikko, 9lk TET-vko 

– liikenneturvaviikko tulevalla viikolla, luokittainen käsittely 

– liikuntapäivät 19.9. yläkoulu ja 20.9. alakoulu (metsärasteille) 

– vkolla 38 koulukuvaus, ma yläkoulu, ti-to alakoulu 

– 28.9. Kodin ja Koulun Päivä; rehtorin aamukahvit ja koululla avoimet ovet 

– vkolla 40 koulujen elokuvaviikko 

– kaikki luokka-asteet läpäisevissä kuukausiteemoissa tulossa syyskuussa tunteiden nimeäminen, 

lokakuussa itsesäätelytaidot 

– kehityskeskustelut alkamassa, viimeistään ennen syyslomaa (vko 43)  

– keskusteltu koulujen(kin) alueilla tapahtuneesta ilkivallasta, ja toisaalta nuorisolle suunnattujen 

tilojen ja oleskelupaikkojen niukasta määrästä    

 

Pateniemi-päivä 13.10. klo 10-14 

– Haaveen osuutena maksuton Onnenpyörä: alustavasti Päivi + Elina S. (10-12), Mari + Sari T. (12-

14), varmistetaan toimijat seuraavassa kokouksessa tai sähköpostitse  



– Onnenpyörän palkinnot, toimintarahaa 135.33e käytettävissä (pikkutavaroita, tikkareita yms.) - Sari 

S. hankkii 

– Onnenpyörä koulun varastosta Honkapirtille (pe) ja takaisin (la), Topi ja Mari huolehtii?  

 

Syyskirppis 29.9. klo 10-14 yläkoululla 

– koululla kopioidaan mainokset (2000kpl A5-koon mainoksia)  

 150e toimintarahaa käytettävissä, mainoksia jakavalle luokalle palkkiona 

 Matti selvittää luokan (valinnaisliikunnan tytöt, tai jokin muu yläkoulun ryhmä) 

– muut mainokset lisäksi seinille (esim. koulut, päiväkodit, kirjastot, kaupat jne.)  

– mainonta hyvissä ajoin Wilman kautta + muistutusviesti lähempänä tapahtumaa 

– lisäksi aktiivinen some-mainonta, esim. FB:n kautta 

– puffetti ja makkaranpaisto luokalle; Matti selvittää luokan, ainakin 9A ollut kiinnostunut   

– pe klo 18 valmisteluihin; oppilaat tuovat aulaan pöydät pe-iltapäivänä 

– la viimeistään klo 9:30 ovet auki myyjiä varten   

 

Muut asiat 

– hampurilaisraha 6A:lle, Matti selvittää luokan tilinumeron ja oppilasmäärän ja toimittaa Merville 

– aluelehteen toivottu juttua Haaveesta, sovitaan että Kaisu + Mari kirjoittavat yhdessä; deadline 15.9. 

 

Seuraava kokous: 2.10. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi klo 19:45. 


