Haaveen kokous Pateniemen alakoululla 3.12.2019 klo 18

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- 5.12. itsenäisyyspäiväjuhla oppilaille koulupäivän aikana
- 12.12. alakoulun joulujuhla, esiintymisvuorossa 2. ja 6. lk:t
- 17.-18.12. tontturata isossa salissa, luokittain vuorot
- 19.12. joulukirkko alakoululla pikkusalissa
- 20.12. lukuvuoden viimeinen koulupäivä, koulua n. 9-12
- 7.1. koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaan
- keskusteltu luokkatiloista alakoululla
-> tällä hetkellä alakoulun kaikki luokkatilat käytössä
-> mikäli 6lk:t siirtyvät yläkoulun puolelle myös jatkossa, siirtynee koko ikäluokka (ml. musiikkiluokka)
-> iltapäiväkerho muuttanut A-talosta B-taloon; A-talon alakerrassa jatkuu koulukirjastotoiminta, ja
aulatilaan valmistuu myös STEAM-tila, ”Värkkäämö” (STEAM = Science, Technology, Engineering, Art &
Mathematics) (https://steaminoulu.com/)
- ajankohtaista alakoulun sisäilma-asioista:
-> ilmastoinnin äänenvaimentimet vaihdettu syksyn aikana, ilmastointi myös puhdistettu ja säädetty
-> kuntokartoituksessa on havaittu vaihtelevia tiiveyspuutteita jokaisessa alakoulun rakennuksessa
-> pakkaskauden aikana otetaan jokaisesta koulun tilasta mikrobinäytteet
-> suurimmat haasteet ilmenneet C-talon ja D-talon kellaritiloissa: jonkinasteiset kosteusvauriot,
rakennusaikakaudelle (1950-luvun alku) tyypillisten materiaalien ja eristeiden haitalliset yhdisteet, ja Ctalossa lisäksi aiemmin käytössä olleen öljypolttimon vuotojen imeytymät betoniin
-> välittöminä toimenpiteinä: läpivientien tiivistystöitä tehty, kellarit alipaineistetaan epäpuhtauksien
kulkeutumisen estämiseksi, varastointi ko. tiloissa lopetetaan ja varastossa olevat tavarat, erityisesti
pehmeät materiaalit, hävitetään
-> Haaveen varastotila jatkossa C-talon kirjavarastossa
-> sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti: vanhempien edustus ryhmään Haaveen koordinoimana
-> mikäli oppilaalla ilmenee epämääräistä oireilua, tärkeää kääntyä kouluterveydenhuollon puoleen

2.

Jouluaskartelun palaute

- osallistujia 23, joista 4 Haaveen edustajaa
- tiedottaminen: toinen pyydetty muistutusviesti ei ehtinyt Wilmaan
- alustava ostoslista seuraavaa askartelua varten Haaveen sähköpostissa
- seuraavaa tapahtumaa varten tyhjiä lasipurkkeja ja pilttipurkkien/säilykepurkkien kansia
- musiikki: Spotify ja kaiuttimet tai cd-soitin ja –levyt

3. Alueellinen toimintaraha
- Sanna laatinut toimintarahahakemukset vuodelle 2020
-> haettu seuraavasti: rusettiluistelu 500e, kevätkirppis 200e, kevätfoorumi 200e, syyskirppis 200e,
pikkujoulufoorumi 200e ja jouluaskartelu 200e
- Sanna laatii toimintaraharaportit tämän vuoden tapahtumista vuoden loppuun mennessä

4. Tapahtumat vuodelle 2020 (alustavat päivämäärät)
- Rusettiluistelu 13.2.
- Kevätkirppis 25.4.
- Kevätrieha 14.5.
- Kevätfoorumi 16.5.
- Syyskirppis 19.9. (tai mahdollisena lauantaikoulupäivänä)
- Kekrinaamiaiset 29.10.
- Pikkujoulufoorumi 14.11.
- Jouluaskartelu 29.11.

Kokouspäivämäärät kevätlukukaudella:
- 7.1. yläkoulu, 4.2. alakoulu, 10.3. yläkoulu, 7.4. alakoulu, 5.5. yläkoulu

5. Muut asiat
- tiedottajan tehtävien jakaminen kevätlukukauden ajaksi: Kaisu ja Päivi
- keskusteltu Haaveen sähköpostin käytöstä viestinnässä esim. tapahtumajärjestelyissä luokkien
vastuuhenkilöiden ja opettajien kanssa, sekä muiden yhteistyötahojen kanssa: alikansiot aihepiireittäin
- keskusteltu uusien vanhempien mukaan saamisesta Haaveen toimintaan sekä tapahtumien
järjestämismahdollisuuksista alueen muiden yhdistysten kanssa (esim. MLL?)

Seuraava kokous: 7.1.2019 yläkoululla. Kokous päättyi klo 21:00.

