
Haaveen kokous 8.1.2019 klo 18 

Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa 

Paikalla: Topi H, Mervi J, Matti K, Mari L, Kaisu L, Minna N, Perttu S, Päivi S, Sari T 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- Heurekan ”Sähköä ilmassa” - pop up pidetty alakoululla 8.1. 

 

- ala- ja yläkouluun hankittu lautapelejä ja välituntivälineistöä, ohjelmoitavia robottiautoja 

koodaamista varten, laserkaiverrin yläkouluun käsitöihin (mm. korujen valmistukseen) 

-> valinnaisaineista selkeästi suosituin liikunta, myös kotitalous melko suosittua 

-> kädentaitoja ei valita enää siinä määrin kuin aiemmin (käsityö ja kuvataide) 

-> keskusteltu valinnaisainepaletista yleisemminkin 

- tulevat 1lk:n ja 7lk:n oppilaat: muuhun kuin lähikouluun hakeminen Wilmassa 21.1. - 3.2.  

- erikoisluokkahaut nykyisille 2lk:n ja 6lk:n oppilaille Wilmassa 21.1. – 3.2. 

 

- mahdollisen A2 -kielen valinta 4lk:n oppilaille myös tulossa lähiaikoina 

 

- A1 –kielen opetus aloitetaan jatkossa jo 1lk:lla (näillä näkymin 1.1.2020 alkaen) 

  

- tulevien eskareiden vanhempainilta 17.1.; mahdollisesti alkamassa 0-1 joustavan alkuopetuksen 

kokeilu 

 

- kuntokartoitus alakoulussa: kesän jälkeen perusparannuksen tarvesuunnittelu 

-> suunnitelmissa koko talotekniikan uudistaminen 

-> myös sisäilman tutkiminen, rakennenäytteet lattiasta ja seinistä 

-> tällä hetkellä koulurakennuksissa ei ole tutkimusten mukaan sisäilmaongelmia 

-> oppilasmäärien osalta luokkatilat täynnä alakoulun puolella, täydet luokkatilat ja isot ryhmät 

vaikuttanevat jossain määrin ilman laatuun (hiilidioksidipitoisuudet, ilmanvaihdon riittävyys) 

-> uuden asuinalueen rakentumisen vaikutukset oppilasmäärään nähtävissä lähivuosina  

- hyvinvointikyselyjen tulosten läpikäyminen tulevassa kokouksessa  

-> keskusteltu laajemminkin kouluhyvinvoinnista, mm. kiusaamisasioista  

 

2. Rusettiluistelun suunnittelu 

 

- 31.1.2018 klo 18-19:30 alakoulun kentällä (säävaraus: pakkasraja -15, lämpöraja +0) 

- Matti varmistaa kentän jäädytyksen ja aurauksen 

- DJ Åse toimittaa kentälle äänentoistolaitteet (Mervi J yhteydessä) 

- luokat 5A ja 5C huolehtivat musiikin soittamisen, järjestävät puffetin ja leikittävät osallistujia jäällä 

- kypäräpäiset ja parinsa löytäneet palkitaan, palkintoihin 150e (Kaisu hankkii) 

- Haaveesta ainakin 3-4 hlöä järjestelyihin 

- Wilmaviesti, mainokset koulun oviin/seiniin (Mari huolehtii) 

 



 

3. Kevätkauden tapahtumien päivämäärät 

 

- Kevään kirpputori yläkoululla la 6.4. klo 10-14  

- Yläkoululaisille jokin tapahtuma?   

-> Matti vie oppilaskunnalle ideoitavaksi, ehdotukset kokoukseen 

- Kevätrieha alustavasti to 16.5. 

- Kevätfoorumi 8.6. Meriniemessä (Päivi huolehtii varaukset) 

- Syyskirppis mahdollisesti lauantaikoulupäivän yhteydessä 

- Haaveen helmikuun kokouksessa suunnitellaan tarkemmin ensi lukuvuotta kokonaisuudessaan  

  

 

4. Muut asiat 

- tilitapahtumat: 3880,17e 

- yhteisötoiminnan alueellisten toimintaraha-anomusten käsittely seuraavassa alueellisessa 

asukasillassa; Haaveen edustaja tarvitaan paikalle  

 

Kokous päättyi 19:30. Seuraava kokous 5.2.2019 alakoululla. 


