
Haaveen kokous 2.4.2019  

Pateniemen alakoululla klo 18:15 

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

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- tulevien ykkösten (neljä luokkaryhmää tulossa), tulevien kolmosten (neljä luokkaryhmää, joista yksi 

musiikkiluokka) ja tulevien viitosten (neljä luokkaryhmää, joista yksi musiikkiluokkaa) luokkajako pyritään 

saamaan valmiiksi huhtikuun aikana, jonka jälkeen tiedotetaan oppilaita ja huoltajia 

 

-  väliaikatietoja sisäilmatutkimuksesta 

-> perusparannuksen tarve alakoululla ilmeinen vanhentuneen tekniikan vuoksi 

-> tästä syystä toteutetaan koulurakennuksissa laajamittainen kuntokartoitus, sisäilmatutkimukset ja 

rakennetutkimukset 

-> teollisia mineraalivillakuituja havaittu ilmassa kaikissa rakennuksissa (lievä ylitys mittauksen raja-

arvoissa) -> ensisijaisesti ilmanvaihdon säätötyöt kesän 2019 aikana 

-> suoranaisia kosteushaittahavaintoja ei oppilastiloissa, kosteusteknisiä riskejä C-rakennuksen 

kellaritiloissa, joiden suhteen tulossa tarkempaa tarkastelua 

-> huoltajille tämänhetkisistä tutkimuksista tällä viikolla Wilmaan tiedote rehtorin saatesanojen kera 

 

- yläkoulun pihasuunnitelma; areenan rakentuminen kesän aikana, oppilaskunta mukana suunnittelussa   

 

2. Kevätkirppis 

 

- mainosten jako suoritettu, toiveita jatkossa: selvempi ohjeistus jakoalueelle, postilaatikoiden määrän 

selvittäminen (esim. viimeisellä kouluviikolla jollekin luokalle tehtäväksi), hyvissä ajoin tietoa 

jakoajankohdasta, selkeät pelisäännöt jakoryhmälle: esim. jos jakoaika ei riitä koulunpäivän aikana, on 

jaettava loppuun vapaa-ajalla  

- Wilmaan uusi tiedote vielä kirppiksestä  

- perjantaina klo 18 lähtien valmisteluihin 

- lauantaina 9:30 ovet auki (Topi ja Kaisu) 

- Liikunnan valinnaisen 9lk:n tytöille mainosten jaosta 100e, järjestäville luokille (9A ja 5C) palkkiot 25e + 25e 

puffettia ja grilliä varten tehdyistä hankinnoista 

 

3. Kevätrieha 

 

- 16.5. klo 18:00 - 19:30 alakoululla 

- sisäänpääsymaksu 1e, muotoilmapallo + kasvomaalit sisältyvät hintaan 

- mainoksen laatiminen (Sanna), tiedotus koulun ovissa ja Wilman kautta 

- muotoilmapallot hankittu + kasvomaalit varastossa OK (5A, palkkio 100e) 

- disco + leikit + salin siivous 7B (100e) 

-> avain äänentoistokaappiin varmistettava 

-> oppilaat hyvissä ajoin paikalle, jotta tutustuvat laitteiden käyttöön 

- makkaragrilli 8A (tuotto) 

- pillimehut + limsat (Topi) 

- munkkeja 100kpl (Sanna) 

- servettejä + karkit, 200e, irtokarkkeja 5kg (Kaisu) 

 

 

 



 

 

4. Muut asiat 

 

- anomuksesta päätetään myöntää hampurilaisraha 9A (18opp.) ja 9.lk liik. valinnainen (26 opp.), 7e/oppilas 

- keskusteltu vanhempien osallistumisesta ja osallistamisesta, Haaveen ”mainostaminen” vanhempainilloissa 

- keskusteltu alueellisesta toimintarahasta, oikaisuvaatimus tehty  

- kevätkauden päättäjäiset: Meriniemi jo varattuna 25.5., kysytään 18.5. 

- sähköposti: jos ei halua enää olla listalla, ilmoitus sitä (Sanna laittaa viestin)  

- Haaveen tilitiedot: 2974,34e 

- 6lk:n ja 9lk:n oppilaskunnan edustajille stipendit (20e/oppilas) 

- 6.4. Kevätkauden korkkaus Tarantellassa klo 19:00  

 

Kokous päättyi 20.30. Seuraava kokous 7.5. klo 18 yläkoululla. 

 


