
Haaveen kokous Teams-yhteydellä 12.05.2020 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- lähiopetukseen palaaminen 14.5. alkaen  

➔ THL:n ohjeistus: kouluun ei saa tulla sairaana, ja mikäli lapsi sairastuu koulupäivän aikana, ohjataan 

välittömästi erilliseen tilaan aikuisen valvonnassa odottamaan huoltajaa 

➔ riskiryhmään kuuluvat: yhteys hoitavaan lääkäriin (hieman alle 50 oppilasta hakenut poissaoloa, joko 

riskiryhmään kuulumisen tai loman yms. vuoksi; mikäli haettu poissaoloa, vastuu opetuksesta tällöin 

kotona; jos poissaoloa haettu lääkärinlausunnolla, koulu järjestää opetuksen) 

➔ koulupäivät omassa luokassa oman opettajan johdolla 

➔ luokkien erillään pitämiseen pyritään mahdollisuuksien mukaan 

➔ aamuisin suoraan omaan luokkaan, käsien pesu aina siirtymissä 

➔ koulupäivien aloitus porrastetaan luokka-asteittain 

➔ välitunnit periaatteessa normiajoilla, mutta on mahdollista pitää myös muulloin  

➔ fyysisiä kontakteja pyritään välttämään, luokkien välillä ja mahdollisuuksien mukaan myös 

luokkatovereiden kesken 

➔ alakoulun ruokailu: kaksi luokkaa syö kerrallaan ruokalassa, keittiön hlökunta jakaa ruuan, leipä 

voidellaan omalla veitsellä, ohjaajat avustavat ruokailuvälineiden ja leivän jakamisessa 

➔ ulko-opiskelua ja retkiä suositaan mahdollisimman paljon 

➔ yläkoululaisilla oma kotiluokka joka luokalla, oppilaat pysyvät omassa kotiluokassaan ja opettaja 

vaihtaa luokkaa 

➔ taito- ja taideaineet, fysiikka ja kemia sekä valinnaiset niiden aineiden opettajan johdolla 

➔ oma ovi kaikille luokkaryhmille, siirtyminen suoraan kotiluokkaan, kaikki välitunnit vietetään ulkona 

➔ ruokala: puolet pöydistä poistettu, yksi luokka kerrallaan; liikuntasali sermillä jaettu 

ruokailukäyttöön, kaksi luokkaa kerrallaan  

➔ ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen 27.5., yksi huoltaja mukaan, 15-20min luokittain 

kokoontuminen tiettyyn sovittuun paikkaan, opettajan ja luokkakavereiden tapaaminen 

➔ 27.5. tulevien kolmansien luokkien jakautuminen, neljästä luokasta kolme luokkaa (musiikkiluokalle 

osa oppilaista), seiskaluokkien tutustuminen myös samana päivänä 

➔ mahdollisimman pitkälle pyritään pitämään mahdollisimman normaalia, tavallista koulunkäyntiä 

 

- viimeinen kouluviikko 

➔ torstaina luokanvalvojan päivä ja retkipäivä 

➔ perjantaina mahdollisesti virtuaalikirkko, luokkakohtaiset juhlat 

➔ lauantaina todistusten jako 

➔ ysiluokkalaisten kukitus; koulu huolehtii ruusujen hankkimisen ja jakamisen tänä vuonna 

➔ Haaveen stipendien jakaminen 6. ja 9. lk oppilaskunnan edustajille (6 x 20e), koulusihteeri laittaa 

stipendit kuoriin, Haaveen stipendipohja toimitetaan koulusihteerille  

 

- mikäli oppilas tai koulun henkilökuntaan kuuluva sairastuu koronaan, tavanomainen 

terveysviranomaisten määrittelemä eristys- ja karanteenikäytäntö 

 

2. Alueellisen toimintarahan tilanne 

 

- toimintarahoja ei ole toistaiseksi jaettu 

- Kaisu yhteydessä kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoriin asian tiimoilta 

 



3. Kevätkauden päättäjäiset  

- olosuhteiden salliessa Haaveen aktiivien kokoontuminen omakustanteisesti 

- touko-kesäkuulla, päätetään päivämäärä myöhemmin 

 

4. Muut asiat  

- Haaveen tilitiedot käyty läpi, tililiikenne ollut vähäistä 

- Haaveen varasto: vanhojen tavaroiden siirtäminen uuteen varastoon (Kaisu ja Päivi) 

Seuraava kokous 18.8. klo 18. Kokous päättyi klo 20. 


