HAAVEEN KOKOUS 03.02.2015 klo 18:10
Pateniemen alakoulun opettajienhuoneessa

Läsnä: Toivo Holopainen, Matti Kuivamäki, Kaisu Lyöri, Minna Nylund, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi
Sarome (siht.), Auroora Savola, Suvi Siltamäki, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- torstaisin Mona Hyvärisen vetämänä liikuntakerho, suunnattu 3-5lk:ien oppilaille, joilla ei vakituista
liikuntaharrastusta esim. urheiluseurassa
- 4-6 lk:n oppilaille tiedote Oulun yliopiston järjestämistä LUMA-kerhosta (tutkitaan kokeellisesti luonnontieteisiin
ja matematiikkaan liittyviä ilmiöitä)
- 4lk:n valinnat 20.2. mennessä (A2-kieli ja ja ts/tn)
- yläkoululla ystävänpäivään liittyvää toimintaa tukioppilaiden vetämänä mahdollisesti tulossa?
- keskusteltu lumitöistä koulun alueella; liikuntasalin parkkipaikka kaipaisi myös viikonloppujen salivuorojen
aikana aurausta -> Matti vie asiaa eteenpäin (SOL vastaa aurauksista)
- Matti esittelee alustavia tuloksia ”Millainen on hyvä koulu?” – arvokyselystä (osa OPS2016-työtä)
-> huoltajilta tullut vastauksia 284, opettajilta 43 ja 5-9lk:n oppilailta 304
-> tuloksiin valittu ne 3-4 kohtaa, joissa eniten ”hyvin paljon”-vastauksia
-> huoltajien ja opettajien osio


tärkeää koulun toiminnassa: yksilön tukeminen, hyvinvoinnista ja terveestä kasvusta välittäminen,
syrjäytymisen ehkäiseminen, elinikäiseen oppimiseen kasvaminen



asiat, joihin koulussa pitää keskittyä: oppilaat ymmärtävät erilaisuutta, oppilaat arvostavat kaikkia
ihmisiä, oppilaat sekä viihtyvät että opiskelevat



kenen tehtävänä (vanhempien/koulun/yhteinen) erilaisten taitojen kehittäminen: vanhemmille
painottuvina asioina elämänhallinta (arjen hallinta), oikean/väärän erottamisen taidot, pettymysten
sietämisen taidot – muutoin taidot nähty lähinnä koulun ja kodin yhteisenä tehtävänä



sivistysarvot joihin koulun tulee ohjata: tiedon kriittinen käsittely, sosiaaliset taidot, ihmisoikeuksien
kunnioittaminen



miten arvot ohjaavat toimintaa: opettajilla korostuvat opettamiseen liittyvät arvot, vanhemmilla
kasvattamiseen



ekososiaalisuus: ihminen osana luontona, kestävä elämäntapa ja vastuullinen kuluttaminen,
sukupolvien yli ulottuva globaali ympäristövastuu



tärkeintä oppilaan oppimisessa ja kasvussa: ajattelemaan ja oppimaan oppimisen taidot, oppimisen
ilo/myönteiset tunnekokemukset, kyky arvioida oman toiminnan seurauksia ympäristöön/muihin
ihmisiin

-> oppilaiden osio


tärkeintä opiskelussa: voi vaikuttaa siihen miten opiskellaan, saa valita jonkin verran opiskeltavia

asioita, oppilasta tuetaan yksilöllisesti tarpeen mukaan


hyvä koulu: kaikenlaiset oppilaat hyväksytään osaksi kouluyhteisöä, kaverisuhteet kunnossa,
kiusaamiseen puututaan, oppilaat sekä opiskelevat että viihtyvät koulussa



tärkeimmät opittavat taidot: arjen hallinta, vieraat kielet, matemaattiset taidot, liikunnalliset taidot,
yhdessä työskentely, erilaisuuden hyväksyminen



parhaiten itselle sopivat oppimisen tavat: ryhmätöiden tekeminen, tehtävien tekeminen,
projektitöiden tekeminen, opettaja kertoo ja havainnollistaa, oppilas tekee itse jotain käsillään,
oppilas istuu pulpetin ääressä ja opiskelee

-> yleisenä huomiona kyselystä: tietotekniikkaan liittyvät asiat/taidot eivät merkittävästi painottuneet
missään ryhmässä
-> kyselyn jatkotyöstäminen koululla eri osa-alueilla: oppilas yksilönä (mm. terve itsetunto, hyvinvointi),
yhteisöllisyys (koulun sisällä/kotien suuntaan), kulttuuriperintö (mm. suomalainen/oululainen kulttuuri,
monikulttuurisuus), ekososiaalisuus (mm. kestävä elämäntapa ja siihen ohjaaminen), oppimisen ja
opettamisen taidot (mm. toiminnallisuus, monimuotoisuus)
-> opetussuunnitelmatyö kestää vielä n. puolitoista vuotta, uusi OPS käyttöön syksyllä 2016

2. Rusettiluistelu
- to 12.2. klo 18-19:30, pakkasraja -15
- äänestetään paikasta -> päätöksenä koulun kenttä
- 8lk:n liikunnan valinnaisen tytöt hoitavat puffetin ja ohjelman, koulunkäynninohjaaja valvojana
- mukit, roskapussit ym. puffettiin koululta, samoin pöydät – mahdollisesti makkaranmyynti?
- tapahtumaan saatu alueellista toimintarahaa 300e, rahan jakautuminen: 175e DJ:lle, 100e järjestäville
oppilaille, 25e esim. palkintokarkkeihin (Liisa tarkistaa karkkitilanteen varastosta ja hankkii tarvittavat)
- ilmoitus (Maaria), tällä viikolla jakoon; kypäräpakko ilmoitukseen
- juonto, pyykkipoikien jakaminen ym. toiminnot katsotaan sen mukaan ketkä pääsevät tapahtumaan
- kentän auraus/jäädytys ko. päivälle (Topi ja Matti varmistavat)

3. Muut asiat
- alueellinen toimintaraha
-> anottu 200e jouluaskarteluun, 870e luentotilaisuuteen, 300e rusettiluisteluun
-> anomus hyväksytty sellaisenaan alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa, virallinen päätös 17.2.
-> muita kouluja mahdollisesti luentotilaisuuden järjestelyihin mukaan (esim. Pöllönkangas),
osallistuminen mm. tapahtuman mainonnan kustannuksiin
- Haaveen virkistysilta
-> pe 13.3. klo 19 teatterinäytös ”Kalenteritytöt” (Oulun Työväen Näyttämö, Upseerinkatu 4)
-> Lisätietoja sivulta http://www.otn.fi/etusivu/etusivu/
-> omakustanteiset liput, jokainen hankkii itse oman lippunsa ko. näytökseen; F-rivin alkupuolelle jo osa
hankkinut lipun, (myyntipaikkoina OTN:n oma myyntipiste, Lippu.fi, Stockmann, R-kioskit)

-> mahdollisesti syömään tms. teatterin jälkeen, sovitaan osallistujien kesken tarkemmin myöhemmin
(sähköpostitse ja/tai Haaveen FB-sivulla)
- yläkoulun oppilaiden (lähinnä 9lk:t) vierailu ammattimessuille toteutunut, Haave osallistunut bussimatkojen
kustannuksiin
- Haaveen tilintarkastus
-> tehty viime keväälle asti (Kaisu)
-> valitaan Perttu tarkastajaksi -> tili OK
-> Haaveen tilin saldo 3422,78e
- isännöitsijän kanssa sovittu välituntialueen vaihe II:n suunnittelun aloittaminen oppilaiden kanssa
- Haaveen kokoustarjottavat: sovitaan kustannettavaksi Haaveen kassasta, jos joku haluaa leipoa tms. kokouksiin
erikseen niin voi ilmoittaa Sarille (hyvissä ajoin)
- Haave myöntää edelleen ”hampurilaisrahaa” kutos- ja ysiluokkien retkille
- yläkoulun oppilaskunnan hallitus anoo Haaveelta tukea Action-päivän (8.5.) järjestelykuluihin (palkinnot)
-> sovitaan että tekevät esityksen ja kustannusarvion ja toimittavat maalis- tai huhtikuun kokoukseen
- yleistä keskustelua kirjallisuusdiplomista ja kirjojen vaatimustasosta
- yleistä keskustelua tietokone/kännykkäpelaamisesta, peliajoista ym.

Seuraava kokous ti 10.3.2015 yläkoululla. Kokous päättyi klo 19:40.

