
HAAVEEN KOKOUS 07.04.2015 klo 18:00 

Pateniemen alakoulun opettajienhuoneessa 

 

Läsnä: Mervi Junttila, Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Piia 

Sova, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen, Mervi Vuoste (eo) 

 

 

Asiat: 

 

- 6A-luokan tukeminen koulun edustusmatkaa varten 

-> musiikkiluokka lähdössä Nuori Kulttuuri Sounds 2015 –tapahtumaan (Porvoo 15.-17.5.); nuorisotoimi 

maksaa matkan ja osallistumismaksun, kustannuksia jää 55e/oppilas ruokailujen ja majoituksen 

järjestämisestä (24 oppilasta); koulu lupautunut maksamaan kolmasosan ja vanhemmat kustantavat osan 

-> kysytty Haaveen kantaa ja mahdollisuutta kustannuksiin osallistumisesta 

-> keskusteltu sopivasta summasta, pohdittu voidaanko tapahtuman luonteesta huolimatta avustaa 

muutoin kuin kaikille kuudensille luokille myönnettävällä luokkaretki/leirikouluavustuksella 

-> alustavasti sovittu että Haave avustaa 7e/oppilas eli ns. ”hampurilaisrahan” verran 

- lisäys muistioon kokouksen jälkeen (9.4.): Liisa kysynyt luokan opettajalta (Mira Visuri) tarkennusta 

asiaan: luokka päässyt valtakunnalliseen katselmukseen Jatulissa järjestetystä alueellisesta 

katselmuksesta kolmen muun oululaisen kokoonpanon kanssa; luokkaretken ovat tehneet jo kuudennen 

luokan syksyllä, mutta avustusta Haaveelta (ns. ”hampurilaisrahaa”) eivät ole tuolloin hakeneet; muilta 

tahoilta (esim. musiikkiluokkien kannatusyhdistyksiltä) avustuksia ei ehditty hakea kiireellisen aikataulun 

vuoksi 

 

- kiusaamiseen ja ilkivaltaan puuttuminen 

-> keskusteltu että kiusaamiseen aina suhtauduttava vakavasti; erotettava kuitenkin, mikä varsinaista 

kiusaamista ja mikä sen sijaan huonoa käytöstä ja/tai kypsymättömyyttä tai sosiaalista taitamattomuutta 

-> uusien ekaluokkalaisten vanhempien ja myöhemmin myös oppilaiden itsensä kanssa tarkoitus käydä 

läpi kiusaamisen käsitettä ja avata asiaa tarkemmin 

-> koulun aikuisten tietoon tulevat kiusaamisasiat otetaan aina selvitettäviksi; varsinaista kiusaamista on 

viime vuoden aikana ollut 8% selvitykseen tulevista asioista 

-> joskus myös ”näkymätöntä” kiusaamista esim. yläkoululla, voi olla vaikea päästä jäljille 

-> koulu voi puuttua vain koulussa kouluajalla tapahtuviin kiusaamisasioihin – ts. koulu ei lain mukaan 

saa puuttua koulumatkoilla ja vapaa-ajalla tapahtuvaan kiusaamiseen; jos koulun ulkopuolella 

tapahtuvalla kiusaamisella on vaikutuksia kouluun / koulunkäyntiin, on koulun silloin mahdollista puuttua 

-> some-kiusaaminen, älypuhelimien käyttö; ongelmallista kun lapsi ei tiedä mitä luvallista tehdä ja mitä 

ei (esim. WhatsAppissa kuvien jakaminen), koulussa keskusteltu asiasta (myös koulupoliisi käynyt 



puhumassa aiheesta), mutta lähtökohtaisesti some-kasvatuksenkin lähdettävä kotoa käsin 

-> keskusteltu ilkivallasta; kasvatuskeskustelut luokan arjessa omien ja toisten tavaroiden hyvästä 

kohtelusta ja kunnioittamisesta, myös ilkivallan seuraamuksista keskusteleminen (koulupoliisi), 

nuorisotoimi koulun kanssa yhteistyössä ilkivaltaan (yhteisen omaisuuden rikkominen, töhriminen ym.) 

liittyvissä asioissa 

 

- alustava kevätriehan suunnittelu 

-> sovitaan ajankohdaksi ti 12.5. klo 18:00 – 19:30 

-> Matti kysyy luokkaa/ryhmää järjestämään discoa sekä kasvomaalausta & muotoilmapalloja; 

ilmapallojen hankkiminen (Kaisu?), kasvomaalit (onko jäljellä ed. tapahtumasta?) 

-> palkintojen keräämiseen voivat kaikki osallistua, arpajaisten pääpalkinto? (Mervi kysyy Edenistä)  

lisäys muistioon kokouksen jälkeen (9.4.): Edenistä saatu palkinnoiksi kaksi perhelippua 

-> arpajaiset: päätetty myydä nyt hintaan 1e/arpa, lipukkeet tapahtumailmoituksen yhteydessä koteihin, 

arpoja myydään myös tapahtumassa 

-> munkit: kuorrutetut rinkelit, ei hilloa, 100kpl (Sari), karkit tukusta (Kaisu/Liisa), limsat, mehut, mukit, 

servetit (Maaria) 

-> paperi-ilmoitukset & Wilma-ilmoitus (Maaria), jakoon toukokuun alussa 

-> varastosta tarkistetaan tämänhetkinen karkkien, limsojen, onnenpyöräpalkkioiden ym. määrä 

-> tarkennukset sähköpostitse ja seuraavassa kokouksessa (mm. vastuuhenkilöt tapahtumapisteille, 

vanhempia valvojiksi, valvojat sivuoville, discon järjestäjille ohjeistus etukäteen) 

 

- vanhempainilta/luento 

-> Keijo Tahkokallio ei pääse luennoimaan tämän kevään aikana 

-> päätetään siirtää luentotapahtuma syksyn alkuun, Liisa kysyy luennoitsijaa syyskuulle 

 

- kevätkauden päättäjäiset 

-> la 23.5. Koljun majalla Halosenniemessä,  varattu la klo 12 – su klo 12 

-> 50e/vrk, maksu Liisalle osallistujilta paikan päällä 

-> ruokailu nyyttikestiperiaatteella, tuomiset sovitaan sähköpostitse myöhemmin 

 

- kirpputorin järjestäminen 

-> sekä syys- että kevätlukukaudella? 

->  viikonloppuna?  

-> pääasiallisesti lasten/nuorten tavaroita?  

-> maksuttomat myyntipöydät 

-> riittävä mainonta hyvissä ajoin! 

-> kokeillaan alkusyksystä, mietitään sopivaa päivää seuraavassa kokouksessa 

-> kierrätysonnenpyörä? 



 

- muita asioita 

-> Maaria työstänyt Siisti Koulu -projektia (Tähtikoulu-kisaan 30.4. mennessä) 

-> Maaria ja Elina jakavat päätöspäivänä ysiluokkalaisille ruusut; virastomestari järjestää kukat? 

 

Seuraava kokous 5.5. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 20:10. 

 

 


