
Haaveen kokous 1.9. Pateniemen alakoululla  

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- Pateniemen koulun Herukan yksikön peruskorjauksen hankeselvityksestä tehty päätös 

➔ selvitetään nykyisten rakennusten peruskorjauksen tarve sekä uudisrakentamisen mahdollisuudet 

➔ rakennusten kuntokartoitusselvityksissä ei ole löytynyt merkittäviä yksittäisiä ongelmakohtia  

➔ seuraava sisäilmatyöryhmän kokous 17.9.  

➔ peruskorjauksen hanketyöryhmän työskentely kestää näillä näkymin kevääseen 

 

- Ajankohtainen koronatilanne 

➔ koulussa hyvä käsihygienia, turvavälit mahdollisuuksien mukaan, ulkoliikunta-alueilla pyritään 

pysymään luokittain, kouluun ei tulla infektio-oireisena 

➔ koronatesteissä käyminen THL:n nykyohjeistuksen mukaan 

➔ oppilaita ollut poissa koulusta melko paljon infektio-oireiden vuoksi 

➔ luokkien vanhempainiltojen järjestäminen mahdollista turvavälein ja hygieniasäädöksin 

➔ rehtori muistuttaa opettajia tehtävien/läksyjen välittämisestä Wilman kautta  

 

- alakoulun uintiviikot tällä ja ensi viikolla, uintiviikoilla bussissa kulkee muutama luokka kerrallaan 

- 6A Leirikoulussa 9.-11.9. Rovaniemellä 

- 18.9. Harrastemessut, jos mahdollista järjestää 

- 21.9. alkavalla viikolla 9lk:n TET-viikko 

- 25.9. Kodin ja Koulun päivä, järjestämismahdollisuudet vielä avoinna 

- 28.9. Yläkoulun uintiviikko, sekä koulujen elokuvaviikko 

- Pateniemen 8lk:t osallistuvat Gutsy Go -projektiin https://www.gutsygo.fi/ 

- oppilasmäärän muutokset:  

➔ 15 oppilasta siirtynyt Rajakylään musiikkiluokalle 

➔ 30 uutta oppilasta tullut kesän aikana, muutamia oppilaita myös syksyn aikana 

- loppukesän ja alkusyksyn illat ja viikonloput olleet melko rauhattomia koulujen pihoissa, roskaamista ym. 

➔ lisävartiointia tilattu piha-alueille muutamiksi seuraaviksi viikoiksi 

➔ piha-alueiden portit pidetään jatkossa iltaisin ja viikonloppuisin suljettuna 

 

2. Haaveen toimintasuunnitelma lukuvuodelle 

 

- Tapahtumien järjestämisen mahdollisuudet tänä lukuvuonna avoinna 

- Syyskirppis: siirretään myöhemmälle ajankohdalle, jos mahdollista tuolloin järjestää 

- Yläkoululla toiveena ulkopingispöytä, rehtori selvittää hintatasoa; koulu ja Haave voisivat jakaa kustannuksia 

- Keskusteltu Haaveen näkyvyydestä ja toiminnan jatkuvuudesta 

➔ Keskusteltu Instagram-tilistä: mukaan koulun Instaan tai oma tili? 

➔ Haaveen ”kuukausikirje” Wilmaan kaikille huoltajille 

➔ Huoltajien liittymismahdollisuus sähköpostilistalle ja/tai WhatsApp-ryhmään 

➔ Tapahtumatyöryhmät ja niiden kokoontumiset erilleen varsinaisista kokouksista 

➔ Kysely huoltajille; mitkä teemat, aiheet, yms. kiinnostaisivat 

 

3. Toimijat lukuvuodelle 2020-2021: 

- puheenjohtaja Mari, varapuheenjohtaja Kaisu, rahastonhoitaja Sanna, sihteeri Päivi   

 

4. Muut asiat: 

- Päätetään maksaa hakemuksen pohjalta 6A:lle hampurilaisraha (7e/oppilas) 

- Käyty läpi Haaveen tilitiedot 

 

Seuraava kokous 6.10. yläkoululla.   

https://www.gutsygo.fi/

