
Haaveen kokousmuistio 

Kokous alakoululla 13.8.2019 

Paikalla: Kaisu, Kristiina, Mari, Matti, Mervi, Pirita, Päivi, Sanna, Topi 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- oppilaita n. 630 (yläkoulu n.240, alakoulu n.390) 

- 6lk:t aloittaneet yläkoulun tiloissa (27.8. kuutosluokkien vanhempainilta) 

- joustavan alkuopetuksen 0-1 luokka aloittanut D-talossa 

- vkolla 34 seiskaluokkien ryhmäytyksiä 

- vkolla 36-37 alakoulun uintiviikot (Jatuli), vkolla 37 leirikoulu 6BC 

- vkolla 37 sisäilmainfo; kesän aikana C-talossa tehty ilmanvaihtokanavien suodattimien vaihto, muissa 

taloissa tulossa marraskuussa  

- vkolla 38 Alakko Nää Mua –projektin puitteissa yläkoululle vierailuluokka Luulajasta, keväällä puolestaan 

yksi luokka Pateniemestä vastavierailulle 

- vkolla 39 yläkoulun vanhempainillat, vko 40 elokuvaviikko, vko 41 yläkoulun uintiviikko 

- keskusteltu arvotyöskentelyn aloittamisesta 

-> Oulun kaupungin arvoina ROHKEUS, REILUUS, VASTUULLISUUS: mitä käytännössä?  

-> osallistetaan oppilaat luokka-asteittain määrittelemään arvojen mukaisia konkreettisia, 

harjoiteltavia taitoja 

-> oppilaiden tuotosten esitteleminen ja oppilaiden palkitseminen onnistumisista 

-> info myös huoltajille työskentelyn käynnistyessä 

-> viime lukuvuonna aloitetut kuukausittain vaihtuvat teemat tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen osalta jatkuvat ja nivoutuvat arvotyöskentelyyn 

- OpenDigi –hankkeesta keskusteltu, osa koulun opettajista mukana https://opendigi.fi/ 

-> hankkeen pyrkimyksenä tutkitun tiedon ja koulun arjen yhdistäminen 

-> opettajien lisäkoulutus sekä opettajaopiskelijoita mukaan koulun arkeen tekemään 

projekteja 

 

2. Toimijat kaudelle 2019 – 2020

- Valitaan toimijat: puheenjohtaja Mari Lohilahti, varapuheenjohtaja Mervi Junttila, sihteeri Päivi Sarome,

rahastonhoitaja Sanna Karhu

- Päätetään Haaveen tilin tilinhoito-oikeuksien siirtämisestä entiseltä rahastonhoitajalta (Mervi
 Junttila) uudelle rahastonhoitajalle Sanna Karhulle (xxxxxx-xxxx). Pankki: POP Pankki
 Pohjanmaan Osuuspankki, tilin nimi: Haave – Herukan koulun vanhempainyhdistys, tilinumero:
 FI32 47xx xxxx xxxx xx

- tiedottajan tehtävien jakaminen, lisäksi some-vastaavaa kaivataan!

 

https://opendigi.fi/


3. Vuosikello 

- Syyskirppis la 21.9. klo 10-14 yläkoululla 

-> luokkaryhmille puffet, grilli, mainosten jako (100e), lasten puuhanurkka (50e)   

- Kekrinaamiaiset ti 29.10. alakoululla  

 -> erillinen Kekrinaamiaisten suunnittelukokous 11.9. klo 18 alakoululla 

- Jouluaskartelu su 1.12. klo 14-16, alakoulun ruokala 

- Pikkujoulut la 23.11., Koljun maja 

- Kevätkauden tapahtumat: Rusettiluistelu? Yläkoulun tapahtuma?  

 

4. Muut asiat 

- Viime kevään Kevätriehan muotoiltapallot & kasvomaalaus –toimintapisteen osalta päätetty luokalle 

maksaa 50e (ts. kasvomaalauksen osalta)  

- Haaveen infokirje kaikille huoltajille Wilman kautta 

-> toiminnan ja tapahtuminen lyhyt esittely 

-> toimintaan kutsuminen: voi tulla mukaan yksittäisiin kokouksiin ja/tai tapahtumiin 

- Kokouskyltit ulko-oville kokousten yhteydessä! 

- Haaveen tilitiedot: 3467,16e 

 

Kokous päättyi 20:30. Seuraava kokous: 3.9.2019 yläkoululla.  

 

  


