
 

Haaveen kokous 4.4.2022 klo 17:30 alakoululla 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat  

 

o viimeisimmät koronaohjeet: maskinkäyttö huhtikuun puoliväliin (6lk:sta ylöspäin), ryhmien 

sekoittamista suositellaan edelleen välttämään, tosin tartuntoja käytännössä kaikissa luokissa 

o opettajien ym. koulun työntekijöiden lakko mahdollisesti 6.-7.4., koulut tällöin suljettuna 

o A2-valinnat: espanjan kielen ryhmiä tulossa 4lk:lle kaksi ryhmää, 5lk:lle yksi ryhmä  

o tulevien ekaluokkalaisten määrä n. 70 oppilasta, neljä rinnakkaisluokkaa, tutustumispäivä 4.5.  

o neljästä kakkosluokasta tulossa kolme kolmosluokkaa 

o tulevia seiskoja kolme luokkaa, nykyiset kutosluokat osin sekoitetaan keskenään 

o luokkien muodostamisessa pedagogiset perusteet, kaveritoiveita huomioidaan 

o pääsiäisviikolla kiirastorstai vapaapäivä 

o Vapputalent alakoululla 29.4. 

 

o Läpikäyty Kouluterveyskyselyn koulukohtaisia tuloksia ja Hyvinvointikyselyä 

 

➔ kyselyjen pohjalta esiin nostetut kehittämisteemat: 

➔ HYVIS-tunteja jatketaan, hyvinvointiin liittyvien asioiden ja teemojen käsittely 

myönteisyyden ja positiivisuuden kautta  

➔ kaikenlaiseen häirintään, ahdisteluun ym. puuttuminen ja nollatoleranssi  

➔ osallistetaan oppilaita kouluruokailuasioissa: oppilaskunnan ruokailutiimi 

 

2. Hampurilaisrahat 

 

o 9lk:n poikien liikunnan valinnainen järjestää iltakoulun: hyväksytään hakemus 

o 5A leirikouluun Nurmeksen Hyvärilään 6lk:n alussa: hyväksytään hakemus, maksu 

elokuussa  

 

3. Kevätkirppis 23.4.  

 

o Mainokset: Sanna laatii, välitetään kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorin postituslistalle, 

Kalevan tapahtumakalenteriin, Forum24, Facebook (Haave, Pateniemen alueen ryhmät), 

Wilma, Rajakylä-Pateniemi-Herukka kaupat, kirjastot ym., Ritaharjun alue? 

o Lasten puuhapiste 50e, kasvomaalaus 50e, buffet + grilli, tuotto luokalle (8C kiinnostunut) 

o Pe-iltana valmistelut klo 18->, lauantaina kirppis 10 - 14 (valmistelut klo 9, myyjät klo 9:30) 

o Sähköpostitse jatkosuunnittelu 

  

4. Alakoulun disco 28.4. klo 18:00 - 19:30 

o 5BD kiinnostuneita osallistumaan järjestelyihin 

o buffet, makkaranpaisto, kasvomaalaus 

o Trang selvittelee musiikkia (DJ?) 

o Palaveri Teamsissa myöhemmin 



 

5. Muut asiat 

o Haaveen varastosta karkit jakoon ennen kesälomaa, esim. koulun tapahtumiin 

o Ehdotus: Jaana-open luokka mukana järjestämässä Match Show:ta, pohdittu voisiko 

yhdistää Pateniemen raitillla tapahtuu -tapahtuman kanssa, olisi tällöin 20.8. - Sanna 

selvittää asiaa vielä Jaana-opelta tarkemmin 

 

6. Kevätfoorumi 

o alustavasti 21.5. (tai arki-iltana 18.5.) 

o pohditaan sisältöä, alustusta tms. 

o hyvinvointiteema? esim. jumppa, venyttely, jooga tms. (Sanna selvittelee) 

o tila/paikka vielä avoinna   

 

Kokous päättyi 19:30. Seuraava kokous 2.5. klo 17:30 yläkoulu/TEAMS. 


