HAAVEEN KOKOUS 01.03.2016 klo 18:00
Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Tiina Jurvelin, Matti Kuivamäki (rehtori, poistui 19:15), Kaisu
Lyöri (poistui 19:15), Kaija Mäkiniemi (pienlk:n opettaja, poistui 19:00), Elina Mätäsaho, Minna Nylund,
Maaria Ruotsalainen (saapui 19:25), Päivi Sarome (siht.), Auroora Savola (saapui 19:25), Liisa Turpeinen
(pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- Erasmus+ projekti ”Media meet Art”
 valmisteilla nettisivu mediameetart.eu, jossa esitellään yhteistyökoulut (Pateniemen koulun lisäksi
koulut Englannista, Itävallasta, Tanskasta ja Ranskasta)
 vierailevat opettajat esittelevät isäntäkoululle omaa maataan, kulttuuriaan ja kieltään
 projektin pääpaino nykyteknologian keinoin toteutettavassa taideopetuksessa
 Itävallassa jo käyty vierailulla, Kaija esittelee valokuvia matkalta: isäntäkoululle mm. kerrottiin
perustietoja Suomesta, esiteltiin Pateniemen koulua videon avulla, pelattiin oppilaiden kanssa
Afrikan tähti –peliä jne.
 opettajat vievät vierailuilla saadut uudet opit omiin kouluihinsa ja oppilaat pääsevät tekemään mm.
taideprojekteja ko. taiteilijoiden innoittamina
 Itävallan taitelijoina esitelty Friedensreich Hundertwasser ja Gustav Klimt
 Suomesta taitelijoina esitellään Akseli Gallen-Kallela ja Alvar Aalto
 teknologia-avusteisten työskentelytapojen ohessa mukana myös perinteiset taidemuodot, esim. jouluja pääsiäiskorttien askartelu
 keskusteltu projektin tuotosten esittelyyn liittyen valokuvausluvista
o koulu kysyy erikseen kuvissa esiintyvien lasten vanhemmilta luvat julkaisuun nettisivulla
o keskusteltu yleisemminkin valokuvien ja oppilaiden töiden, videoiden ym. esittämisestä
vanhemmille -> mikä olisi sopiva, suljettu alusta? Esim. Facebook tai Wilma ei sovellu

- koulukuvaus
 kaupunki kilpailuttaa jatkossa kaikille kouluille kaksi tarjousta; ei ehdi vielä ensi syksyksi
 Seppälän koulukuvien kanssa mahdollista jatkaa sopimusta
 rehtori varaa alustavasti kuvauspäivää seuraavaan kokoukseen mennessä
 kerätään ja kirjataan palaute viime kuvauksen onnistumisesta, valokuvien laadusta jne., ->
edellytetään kuvaamolta näiden seikkojen huomioiminen tulevassa kuvauksessa

- päätökset kolmosten erikoisluokkavalinnoista 15.3.
- päätökset seiskojen luokkavalinnoista erikoisluokille / muihin kuin lähikouluun 31.3.
- 79 tulevaa ekaluokkalaista; oppilasmäärä loivassa nousussa jo ennen Pateniemenrannan rakentamista

- seiskaluokkien muodostaminen: espanjan lukijat samoihin ryhmiin, kaveritoiveita pyritään toteuttamaan
(ainakin yksi), kolme rinnakkaisluokkaa, hieman yli 20 oppilasta per luokka
- lauantaikoulupäivänä vanhoja kuvia ollut esillä yläkoululla, kuvia saatu paljon museolta käyttöön koululle
 järjestetään jossain vaiheessa uudelleen samantapainen tilaisuus, haastatellaan alueen historiaa
tuntevia ja tallennetaan tarinoita muistiin

2. Rusettiluistelun palaute
- keli kohdillaan, ajankohtana nyt helmikuun alku, olisiko hyvä ajankohta jatkossakin?
- parin löytäneitä luistelijoita noin sata, lisäksi muitakin luistelijoita ja aikuisia mukavasti mukana
- luokalta sujunut hyvin puffetin pitäminen ja makkaranpaisto ym.
- muutama pöytä voisi olla pyykkipoikien ja palkintojen jakamista varten
- penkkejä kentän laitaan esim. luistimien vaihtoa varten

3. Muut asiat
- Pateniemi-päivä
 Kaisu ollut palaverissa alueen muiden yhteistyötahojen kanssa 25.2. (LC Pateniemi
järjestysvastaavana)
 alustavasti sovittu järjestettäväksi la 15.10.
 seuraava järjestelykokous 7.4. klo 18
 suunniteltu Pateniemi –tuotetta myyntiin, Pateniemi-pipo saanut kannatusta
 Haaveen ja koulun osuus: Patelanraitti -kokonaisuuden esitteleminen
o kirjasto ja museo myös mukana, QR-koodien taakse tehty jo paljon materiaalia
o Maaria suunnitellut Patelanraitin visuaalista ilmettä nettisivuja varten

- yhteistyötä Patelan Venneilijöiden kanssa
 Venneilijät järjestävät hiihtokilpailut ja pilkkikisat 19.3. klo 10-14 venesatamassa
 tapahtumaan osallistujia koululaisista ja heidän vanhemmistaan
 talkoisiin tarvittaisiin väkeä, puffetin voisi esim. joku luokka järjestää?
 Kaisu yhteydessä venneilijöihin, infoa voidaan laittaa Wilman kautta

- Risuniityntien auraaminen
 Koulun kohdalla olevalle levikkeelle ja muutoinkin Risuniityntien varteen autojen jättäminen ja
autoista poistuminen hankalaa, koska tien reunaan jäänyt aurauksen jäljiltä korkea valli
 nykyinen urakoitsija aurannut Risuniityntien ja Vallitien risteyksen viheralueen; pysäköinti ko.
alueella ei sallittua, mutta nyt auratulla alueella pysäköitynä useita autoja, risteyksessä koululaisten
kannalta vaarallista liikennettä muutenkin -> rehtori yhteyksissä urakoitsijaan

- Haaveen salibandyvuoro
 vuoroa käytetty hyvin niukasti, vain pari kävijää käynyt
 laitetaan viestiä Wilmaan vuoron lakkauttamisesta
- Haaveen varasto
 varastossa vierailtu: mm. Haaveen pingismailat löytyneet koulun välinevarastossa, askartelun
vahakankaat pukuhuoneesta → lukollisia kaappeja pitäisi saada lisää
 löytötavarasäkit nyt myös säilöttynä Haaveen varastossa, mihin jatkossa menossa?
- Haaveen Kevätkarkelot
 Haukiputaan Navetassa, alunperin sovittu 2.4. → siirretään 9.4.
- Haaveen Kirppis
 sovitaan pidettäväksi 9. – 10.4. klo 10-14
 yläkoulun aula ja käytävät riittävät myyntipöydille, salivarauksia ei tarvitse perua
 voi tulla myymään ja ostamaan molempina päivinä tai vain toisena
 infoa Wilmaan hyvissä ajoin ja mainoksia alueella laajasti
- Pelitaito-koulutus
 Ehyt ry:n Pelitaito-kouluttaja tulee tarvittaessa pitämään sekä oppitunteja että iltatilaisuutta
 sovitaan pidettäväksi ke 20.4.
 ainakin vanhempainilta, jos koululle sopii, voidaan ottaa myös oppilaille oppitunteja
 Rajakylän koulun vtk tulee mukaan kustannuksiin, järjestelyihin ja markkinointiin
 joku luokka pitämään puffettia?
- Teit meistä kauniin –elokuvan ensi-iltakiertueen liput
 Apulanta-yhtyeen alkuvaiheista kertovan elokuvan ensi-iltaa (9.9.) edeltää ensi-iltakiertue, joka
starttaa Ouluhallista 1.9., luvassa elokuvanäytöksen lisäksi yllätysartisteja
 Ehyt ry:n kautta ilmaisia lippuja 50 kpl Haaveelle jaettavaksi
 elokuvan tekijöiden toiveena on tarjota elokuvaelämys myös niille, joilla ei muutoin olisi ehkä
mahdollista päästä sellaisia kovin usein kokemaan (linkki)
 pohditaan tarkemmin myöhemmin, miten liput jaetaan; todennäköisesti sisällön ja ikärajojen
puitteissa suunnataan yläkouluikäisille
- Kevätkauden päättäjäiset
 sovitaan pidettäväksi pe 27.5., Liisa varaa Koljun majan

Seuraava kokous ti 5.4. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi klo 19:40.

