
 

Haaveen kokous 16.01.2023 klo 17:50 

 

Koulun ajankohtaiset asiat 

- 18.1. harjoitus mahdollisten sähkökatkojen varalta klo 8:15 alkavalla tunnilla (Wilmaviesti aiheesta 11.1.) 

 

- Tärkeitä päivämääriä ja valinta-aikatauluja alkuvuodesta, Wilman kautta tiedote huoltajille 17.1.  

o tulevien ekaluokkalaisten lähikoulupäätökset Wilmassa 26.1. 

o muuhun kuin lähikouluun haetaan 26.1.-13.2. sähköisellä lomakkeella 

o ip-toimintaan hakeminen 15.2. mennessä Wilmassa, päätökset Wilmassa 15.5. 

o tulevien ekaluokkalaisten A1-kielivalinnat viikoilla 11-12 Wilmassa (vaihtoehdot englanti/ruotsi) 

o näillä näkymin aloittamassa n. 75 ekaluokkalaista 

o erikoisluokkahaut (musiikki, kuvataide, liikunta) 23.1.-6.2. sähköisellä lomakkeella, päätökset Wilmassa 

16.3.  

o tulevien seiskojen oppilaaksiottopäätökset Wilmassa 26.1., muuhun kuin lähikouluun hakeminen 26.1.-

13.2., erikoisluokkahaut 23.1.-13.2. sähköisellä lomakkeella (pl. jo musiikki- tai kuvataideluokalla 

opiskelevat), erikoisluokkapäätökset 30.3. Wilmassa 

o tulevien nelosluokkalaisten A2-kielen valinta (saksa, ranska, espanja) vkolla 8-9; painotetaan että valinta 

tehdään 9lk:n loppuun asti, eli syytä harkita tarkoin! A2-kielen tunnit tarkoittavat kahta lisätuntia, vasta 

8-9lk:lla sisältyvät valinnaisaineisiin, valinnaiskieliryhmän muodostuminen edellyttää väh. 12 oppilasta 

o JOPO-haku (joustava perusopetus, tulevat 8lk ja 9lk oppilaat) maaliskuun loppuun mennessä, 

haastattelut vko 17, valinnat vko18 

o hakeminen alueellisiin erityisryhmiin ja erityiskouluihin maaliskuun loppuun mennessä 

o tulevien kasien valinnaisaineet (B2-kieli, taito- ja taideainevalinnat, soveltavat ja syventävät) valitaan 

vkolla 5, valinnaisaineopas julkaistaan vkolla 3 koulun kotisivuilla 

o tulevien 5-6lk:n oppilaiden valinnaisainevalinnat vkolla 8, edellisillä viikolla esitellään luokissa sisältöjä 

tarkemmin, valinnaisaineopas julkaistaan vkolla 6 koulun kotisivuilla 

 

o Kouluterveyskysely kevällä 2023: 4-5lk maaliskuun aikana, 8-9lk huhtikuun aikana 

 

o Eskarista ekalle -ilta alkuvuodesta, kouluun tutustumispäivä toukokuussa  

 

• Keskusteltu liittyen uutisointiin oppimistulosten laskusta ja koulutustason nousun pysähtymisestä 

o toistoa ja harjoittelua vaativien perustaitojen (lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen) rapautumista? 

o sivistyksen ja koulutuksen arvostamisen polarisaatio?  

o oppimisvaikeuksia ym. oppimisen esteitä tunnistetaan kuitenkin paremmin kuin koskaan 

o inkluusion onnistuminen vs haasteet, yksilöllinen tuki vs resurssit? 

o motivaation merkitys? 

o opiskelun vaatima pitkäjännitteisyys ja sinnikkyys vs nopeatempoisuus ja lyhytjännitteisyys somessa, 

peleissä, videoissa jne. ? 

o vanhemmuustyylin merkitys?   

o opetussuunnitelman sisällöt?  

o huippumenestys vs psyykkinen hyvinvointi? 

 

Haaveen raha-asiat  

- Kekrin voitto n. 800e (pääsymaksuja ei ole peritty) 

- toimintarahoista jäänyt käyttämättä hieman yli 200e 

- käteinen n. 30e, tilillä n. 2700e 



- tapahtumapalkintoja huoltajien työpaikkojen, yritysten, seurojen ym. kautta, asiasta Wilmaviesti 

 

Haaveen kevätkauden tapahtumat  

- Rusettiluistelu: ke 16.2. klo 18-19:30 

o Pakkasraja -15 ja +/-0 

o musiikki, leikit, buffet, grilli (150e palkkio + grillin & buffetin tuotto) 

o palkinnot: karkki (lakut?) + heijastimet/fidgetit? 

o toimintarahaa anottu 250e 

o mainokset; Wilma, kaupat ym. ilmoitustaulut 

o kentän jäädytys/auraus (koulu huolehtii) 

 

- Pateniemen Raitilla tapahtuu: la 6.5. klo 10-13 

o kirppis yläkoululla 

o siivoustalkoot ulkona/koulun ympäristössä 

o yhteistyö MLL:n kanssa (pomppulinna) 

o toimintapisteet yläkoulun piha-alueella (palkkiot/tuotot luokille/ryhmille) 

o palkinnot toimintapisteiden kiertämisestä 

o toimintarahaa anottu 400e 

 

- Syksyn tapahtumat:  

o Pateniemi-päivä: mahdollisesti lokakuussa 

o Kekrinaamiaiset: loka-marraskuun vaihteessa 

o Jouluaskartelu: ensimmäisenä adventtina 

 

Kokous päättyi 19:30. Seuraava kokous 6.2. klo 17:30 alakoululla.  

 


