HAAVEEN KOKOUS 10.03.2015 klo 18:00
Pateniemen yläkoulun opettajienhuoneessa

Läsnä: Meri Aatsinki-Hämäläinen, Mervi Junttila, Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Maaria
Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- Pateniemen kirjastolle tulossa Muumi-näyttely, ala- ja yläkoululaisten töitä esille
- alakoulun liikuntapäivä ke 11.3., yläkoululla ke 18.3.
-> liikuntapäivän vastapainoksi yläkoululla liikuntapäivän jälkeen torstaina lukupäivä; oppilaat saavat
lukea kirjoja ja myös opettajat lukevat antaen näin oppilaille lukevan aikuisen mallia
- ”roskarumba”-kierrätystapahtuma, kasiluokkalaiset opastavat alakoululaisia kierrätysasioissa
- oppilaskunta järjestämässä toiminnallisen kisailupäivän alakoululla
- yläkoululla #munliike-kampanjaan liittyvää toimintapäivää toukokuussa (http://www.munliike.fi/#)
- kasiluokkalaiset osallistuvat Diak:in opiskelijoiden järjestämään toimintapäivään: ohjelmassa mm. ensiapua,
kuntoilua, tietoa terveellisistä elämäntavoista ym.
- kasiluokkalaiset lähtevät tutustumaan luonnonvara-alan opiskeluun OSAO:n Muhoksen yksikköön
- ”ysien päivä”; juhlapäivä ysiluokkalaisille kevätlukukauden lopulla, juhlaruokailu (kasiluokkalaiset tarjoilijoina),
kutsutaan myös alakoululta oppilaiden entisiä opettajia
- kevätjuhlat viimeisellä viikolla toukokuussa, tarkemmat ajankohdat lähempänä
- yläkoululla kulttuurien välinen musiikkiprojekti RockKatiska, yhteistyössä Sortavalan koulun kanssa
- Elävä Pateniemi -projekti
-> Pateniemi-seuran jäsen Antero Mikkonen esitellyt opettajille bussikierroksella vanhaa Patelaa,
kertonut Pateniemen vanhoista ajoista ja tapahtumista
-> tarkoitus luoda Pateniemen alueen kävelyreitistö rastipisteineen ja siihen liittyvä kirjanen ja
mobiiliversio (QR-koodien avulla mahdollista nähdä kuvia, videopätkiä ym. älypuhelimesta)
-> vanhojen valokuvien hyödyntäminen; vanhan valokuvan rinnalle uusi kuva nykytilanteesta, (esim.
sahan seutu ennen ja nyt)
-> oheen suunniteltu mm. geokätköjä, Pateniemen Ympärijuoksu –tapahtumaa jne.
-> mukana projektissa Pateniemi-seura, Pateniemen Lions Club, Pohjois-Pohjanmaan Museo
-> vasta alkutekijöissään, mutta suunnitelmia on jo paljon

2. Rusettiluistelun palaute
- luisteluiltana kova tuuli, tapahtuma onnistui säästä huolimatta ihan mukavasti
- liki 60 lasta, lisäksi aikuisia
- puffetin myynti oli onnistunut, makkaramyynti mahdollisesti seuraavalle kerralle?
- lapset toivoneet erilaisia karkkeja, varsinkin kirpeitä
- ensi kerraksi välineistöä leikkejä varten, purkkeja tai ’tötsiä’ tms. koulun välinevarastosta

- onko koulun edustajaa tarpeen olla paikalla, kun Haaveen väkeä / lasten vanhempia kuitenkin riittävästi (nyt
paikalla olleella ei ollut oikein tekemistä)
- keskusteltu, pidettäisiinkö tapahtuma ensi vuonna jo tammikuun loppupuolella?

3. Muut asiat
- Keskusteltu koulun siisteydestä
-> eteisissä vaatteita lattioilla, penkkien alla (havaittu etenkin A-talossa); epäsiisti yleisvaikutelma, keräävät pölyä
ja haittaavat siistijöiden työtä, vaatteita ym. tavaroita menee helposti hukkaan
-> mitä tehdä? välitunnilta tullessa opettaja silmäilisi, että oppilaat laittaneet vaatteet paikoilleen? luokan
päivittäinen siivoushetki? luokka laittaisi kerran viikossa oman naulakkoalueensa järjestykseen - omistajan
etsiminen tavaroille, ylimääräiset löytötavaroihin?
-> löytötavaralaatikoita nyt 11 ympäri koulua: kadonneen vaatekappaleen tms. etsiminen vaikeaa, voi kulkeutua
mihin tahansa laatikoista -> löytötavarapisteiden määrän vähentäminen? esim. yksi piste per koulurakennus,
laatikoiden sijaan naulakko ja muutama kori, joista tavaroita olisi helpompi silmäillä -> opettaja voisi vinkata esim.
vanhempainiltojen, vanhempainvarttien ym. tilaisuuksien yhteydessä huoltajia tarkistamaan löytötavarapisteet
-> opettajienhuoneessa olevat kännykät ja muu arvokkaampi löytötavara -> valokuvaaminen esim. syys- ja
kevätlukukauden lopulla, kuva linkkinä Wilman kautta huoltajille?

- Vähän Erilainen Vanhempainilta
-> vanhempia ollut tapahtumassa viime keväänä muutamia kymmeniä
-> eri järjestöjen, yhdistysten ym. esittelijät olleet innostuneita tapahtumasta, kannustaneet pitämään
vastaavanlaisen toistekin
-> päätetään ettei toteuteta tänä keväänä, mahdollisesti syksyllä 2015 (syys-lokakuulla?)
-> Vähän Erilaisen Vanhempainillan sijaan Keijo Tahkokallion asiantuntijaluento, ajankohdaksi luennoitsijalle
päätetään ehdottaa viikkoja 16 ja 17 (ti-to)

- TähtiKoulu 2015 -kilpailu
-> Oulun alueellinen vanhempainyhdistys (http://oulunalueellinenvanhempainyhdistys.yhdistysavain.fi/) etsii
hyviä kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ja käytänteitä, palkitsee 1000e:n toimintarahalla yhden hyvän
käytännön, jota mahdollisesti muissakin kouluissa voitaisiin hyödyntää / ottaa käyttöön
-> ehdotukset 30.4. mennessä (http://fi.padlet.com/kOuluvanhemmat/tahtikOulu2015)
-> Pateniemen koululta jo ehdolla Lasten Omat Kerhot eli oppilasvetoinen kerhotoiminta
-> päätetään laittaa ehdolle myös Vähän Erilainen Vanhempainilta ja Siisti Koulu –ajatus (liittyen edellä
keskusteltuun ideointiin koulun siisteyden ylläpitämiseksi)

Seuraava kokous ti 7.4. alakoululla. Kokous päättyi 19:20.

