
HAAVEEN KOKOUS 05.04.2016 klo 18:00 

Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa 

Läsnä: Meri Aatsinki-Hämäläinen (vararehtori, poistui 19:30), Toivo Holopainen (poistui 20:00), Merja 

Häyrynen (poistui 20:00) Mervi Junttila, Tiina Jurvelin, Matti Kuivamäki (rehtori, poistui 19:30), Kaisu 

Lyöri (vpj), Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja (saapui 18:50), Päivi Sarome 

(siht.), Sari Törmänen; Pateniemiseuran edustajina Ulla Nyyssönen, Paula Kesti, Olavi Karvonen, Esa 

Launonen, Yrjö Luoto, Marjatta Hyvärinen (poistuivat Pateniemen Raitin käsittelyn jälkeen) 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

-  Pateniemen Raitin suunnittelun edistyminen 

 katsottu kokouksen alkuun ilmasta kuvattu video ala- ja yläkoulun alueista 

 Pateniemen raitin kulku: alakoululta yläkoululle, sahamuseolle, edelleen Keskuskadun suuntaan 

 luonto- ja liikuntarasteja, valmiina noin puolet suunnitelluista; haastattelujen ja autenttisen 

 kuvamateriaalin lisäksi myös koululaisten (osin fiktiivisiäkin) tuotoksia 

 historialliselle paikalle kyltti, johon qr-koodi, josta aukeaa älypuhelimeen erilaista 

 kuva/ääni/videomateriaalia 

 kirjastossa saatavilla karttoja kun reitistö valmistuu; julkaistaan myös painettuna versiona 

 Pateniemiseuralla uusi kirja Pateniemen historiasta tekeillä, seuran nettisivut 

 http://www.pateniemiseura.net 

- tulevien 5. ja 6. lk:ien valinnaisaineet 

 Pateniemen koulu valinnut kaupungin valinnaisainepaletista 8 oppiainetta, syventäviä tai soveltavia 

kursseja 

 kaksi varsinaista valintaa ja kolme varavalintaa, Wilman kautta 

 toinen valinnainen syksyllä, toinen keväällä; yhtä oppiainetta aina 2h kerrallaan 

 A2-kielivalinnat: saksa, ranska, espanja vaihtoehtoina 

 A2-ruotsin jo valinneet jatkavat omana ryhmänään 

 musiikkiluokkalaiset eivät tee valintoja, koska 4h musiikkia/viikko syö valinnaisresurssin 

 Matti lähettää vielä Wilman kautta 'oppilaiden version, jossa kuvaillaan valinnaiskursseja tarkemmin 

 kursseja ei arvioida todistukseen numeerisesti 

 - keskusteltu yleisellä tasolla vuosiluokkaan sitomattomasta opetuksesta 

 - Liikkuvan koulun puitteissa tulossa Virpiniemen reissu 

- ”Rokilla on monta kieltä” -projektin myötä vierailijoita (mm. Sortavala, Nurmes, Kuusamo) 

- MediArt- projektissa tutustutaan tällä hetkellä ranskalaistaitelijoihin 

- Anna Hyvän Kiertää -kierrätyspäivä ti 26.4. 

 1., 3. ja 5. luokille Roskarumba (kasiluokat vetävät) 

 lelunvaihtotori pikkusalissa (vkolla 16 tavarat koululle) 

 hyvien tekojen kerääminen oppilailta ja niiden jakaminen yhteisesti 

http://bit.ly/1NgnZS1
http://www.pateniemiseura.net/
http://mediameetart.eu/


- tuleville seiskoille tilaisuus ti 3.5. 

 luokanvalvojat ottavat vastaan tulevat oppilaansa 

 tukioppilaat otetaan mukaan iltaan 

 perinteistä Seiskalle-iltaa ei järjestetä tänä vuonna 

 

2. Kirpputori 9.-10.4. klo 10-14 

- yläkoulun aula ja käytävät käytettävissä 

- Wilman kautta laitettu viestiä vanhemmille ja oppilaille 

- kuulutukset kouluilla vielä kuluvalla viikolla 

- pöydät ruokalasta ja luokista (koulun puolesta nostellaan valmiiksi), pelipöydät (pingis&biljardi) siirretään 

varastoon 

- kylttejä tien varteen Haaveen varastosta 

- ysiluokan liikunnan valinnaisen tytöt järjestävät puffetin (pyöreät pöydät) 

- s-postitse yhteistyöryhmään ja asukastuvalle mainosta (Kaisu) 

- vanhempaintoimikunnille Rajakylään ja Ritaharjuun laitettu sähköpostitse mainosta 

 

3. Pelitaito-vanhempainilta 20.4. klo 18-19:30 

 - 6 lk:t ja 7lk:lle pelitaito-oppitunnit päivällä (EHYT ry:n kouluttaja pitää tunnit) 

 - alakoulun iso sali käytettävissä, koulu huolehtii tekniset järjestelyt 

 - tiedotetaan Wilman kautta, mainosta laaditaan yhteistyössä Rajakylän vtk:n kanssa 

 - lisätietoja: http://pelitaito.fi 

 

4. Kevätriehan suunnittelu 

- päätetään pitää to 12.5. klo 18-19:30 

- palkinnot? 

 kysellään mm. Edenin lippuja (Mervi), Starista elokuvalippuja, hankitaan kaiutin/kuulokkeet; muita 

palkintoja pyrkii itse kukin kyselemään (kerjuukirjeet Maarialta) 

 seuraavassa kokouksessa tilannekatsaus, jos vielä tarvetta lisäpalkinnoille niin ehtii ostaakin 

- arpajaiset: 1e/lippu, arpalipukkeet koteihin jaettavien paperimainoksen yhteyteen, myydään myös 

tapahtumassa 

- kasvomaalaus, muotoilmapallot, discon järjestäminen, makkaranpaisto? 

 kaikki toiminnot joillekin luokille (Matti kysyy luokkia) 

 kasvomaalauksessa tietyt mallit esille joista voi valita, kasvomaalauspaikka ruokalan takaosiin; 

selkeä ohjeistus toimintapisteen ylläpidosta luokalle, velvoitetaan järjestävän luokan vanhempi 

ohjaamaan, mahdollisesti mukana voi olla myös opettaja 

 muotoilmapalloja avaamaton pakkaus varastossa 

http://pelitaito.fi/


 disco-ohjeistus järjestävälle luokalle 

 makkaranpaistopisteen voisi järjestää ulos? 

- hankinnat tapahtumaa varten: 

 perunalastuja toivottu 

 keskusteltu munkkien hankinnasta, otetaanko vaiko ei? viimeksi ollut 100kpl 

 karkkien määrän tarkistaminen varastosta ja tarvittavat lisähankinnat 

 limsat ym. hankinnat, sovitaan viimeisestään seuraavassa kokouksessa 

 onnenpyörään ja ongintaan palkintoja varastossa melko paljon, tarkistetaan vielä tilanne 

- keskusteltu, voisiko järjestää jatkossa ulkotapahtumana? 

 

5. Muut asiat 

- hampurilaisraha: 

 hakemusten pohjalta maksetaan kuutosluokille (kolme luokkaa) sekä 9lk:n tyttöjen liikunnan 

valinnaisryhmälle, 7e/oppilas 

- vanhempien virkistystoiminta: 

 Kevätkarkelot la 9.4. klo 19, Haukiputaan Navetta 

 Kevätkauden päättäjäiset pe 20.5., Koljun maja 

- keskusteltu Haaveen käsikirjan jatkamisesta, toukokuussa olisi mahdollisesti sopivaa aikaa? 

 

Seuraava kokous ti 3.5. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi klo 20:15. 

 

 

 

  

  


