
Haaveen kokous 17.8.2021 

alakoulu/TEAMS 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- kesäajan kuulumisia 

➔ levottomuutta ala- ja yläkoulujen piha-alueilla: isoja porukoita kokoontunut usein, 

moottoriajoneuvoilla ajelua pihoilla/kentillä, tehty ilkivaltaa ym. 

➔ Klo 21 asti voi pihoja vapaasti käyttää, mikäli käyttäytyminen asiallista 

➔ Honkapirtillä alkaa nuorisopalvelujen järjestämä toiminta syyskuussa to-pe -iltaisin  

 

- korona-asioita 

➔ 12-15v. koronarokotteet: rokotepäivä 26.8., vain huoltajien lupalapun palauttaneet 

rokotetaan 

➔ viime keväältä tutut hygieniaan ym. liittyvät säännöt koululla edelleen käytössä 

entiseen tapaan 

 

- lauantaikoulupäivä 25.9. (korvataan kiirastorstai) 

➔ alustavasti suunnitelmissa hyvinvointipäivä/ liikuntapäivä/ klo 9-13 

➔ koululla sisäinen suunnittelupäivä 15.9. 

➔ Haave mahdollisesti mukaan, sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa 

 

- Hankesuunnittelutyöryhmän kuulumisia 

➔ alakoululla tehty tiivistysremontteja A- ja E -taloon 

➔ yläkoululla tehty myös tiivistystöitä 

➔ yläkoulun yläkerran lattiamaton vaihto alkaa elokuun lopussa; 2vk/luokka, lyhyet 

luokkaevakot, pöly- ja meluhaitat huomioidaan: tilojen huputus, meluisat työt 

koulupäivän ulkopuolella 

➔ hankesuunnittelutyöryhmän viimeinen kokous 19.8.  

➔ hankeryhmä tiedottaa mihin päädytään; uudisrakentaminen tai perusparantaminen; 

Wilman kautta tiedote asiaan liittyen  

 

- lukujärjestykset kaikkien luokkien osalta näkyvissä Wilmassa 

- huoltajien tärkeä muistaa oppilas- ja allergiatietojen sekä kuvauslupien päivittäminen Wilmassa 

- vanhempainillat: tietoa tulossa pikapuoliin mahdollisista järjestämistavoista 

- 1.9. koulun henkilökunnan turvataitokoulutus (alakoulu) 

- HYVIS-tunnit kaikilla luokka-asteilla kuukausittain, mm. luokan omat säännöt ja motto 

- oppilaiden osallistaminen hyvinvointisuunnitteluun  

- uintiviikot: alakoulu 6.-17.9.; yläkoulu 20.9.-1.10. 

- poissaoloihin puuttumisen malli, varhainen puuttuminen 

➔ Luvattomiin poissaoloihin välitön puuttuminen sekä tuntien korvaaminen 

➔ 50h poissaoloja -> neutraali tiedote kotiin 

➔ 100h poissaoloja -> kotiin viestiä -> jos ei selkeää syytä -> keskustelu kodin ja koulun 

kesken  

➔ 150h -> rehtori kutsuu huoltajat koululle keskustelemaan ja selvittelemään syitä 

- keskusteltu kouluruokailusta: ruoka Löökistä, rehtori selvittää palautejärjestelmää 



 

 

 

2. Haaveen toimintasuunnitelma 

- keskusteltu alueellisen toimintarahan turvin perinteisesti järjestetyistä tapahtumista: syys- ja 

kevätkirppikset, rusettiluistelu, jouluaskartelu, kevät- ja pikkujoulufoorumit 

- Muita tapahtumia: Kekrinaamiaiset, Kevätrieha -> Pateniemen raitilla tapahtuu 

- stipendit, hampurilaisraha, ym. avustukset 

- Pateniemipäivä 16.10., Haave mahdollisesti mukaan? 

- pohdittu toimintastrategian selkiyttämistä ja kirjaamista, palataan tähän seuraavassa 

kokouksessa 

 

3. Muut asiat  

- Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorin viesti: 

➔ turvallisuus- ja viihtyvyyskävely 18.8. asukasillan yhteydessä; Haaveella ei 

mahdollisuutta lyhyellä varoajalla osallistua Pateniemen osuuden luotsaamiseen 

➔ alueen toimijoita kutsutaan mukaan alueella pilotoitavan kansalaistoiminnan 

kumppanuuspöydän tavoitekeskusteluun  

- valittu toimijat tälle lukukaudelle: puheenjohtaja Trang Vu, varapuheenjohtaja Sanna Karhu, 

sihteeri Päivi Sarome, rahastonhoitaja Heidi Puranen 

- läpikäyty Haaveen tilitilanne 

 

Päätetään kokous klo 19.40. Seuraava kokous 7.9. klo 18 yläkoulu/Teams. 

 


