HAAVEEN KOKOUS 05.05.2015 klo 18:15
Pateniemen yläkoulun opettajienhuoneessa

Läsnä: Toivo Holopainen (poistui 20:10), Matti Kuivamäki (poistui 20:00), Elina Mätäsaho, Minna Nylund,
Maaria Ruotsalainen, Päivi Sarome (siht.), Liisa Turpeinen (pj)

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- kokouksen alussa Haave esittäytyi Seiskalle –vanhempainillassa
- keskusteltu lukuvuoden 2015-2016 työajoista
-> koulu alkaa ke 12.8.2015 ja päättyy la 4.6.2016
-> työpäivät 21. ja 22.12. suunniteltu korvattaviksi lauantaityöpäivillä
-> näillä näkymin la 19.12. kuusijuhlapäivä
-> toinen lauantaityöpäivä helmi-maaliskuulle: suunnitellaan myöhemmin yhteistyössä
koulun ja Haaveen kesken sisältöä (esim. media/some-asiat, ammattimessut..?)
- KiVa-hankkeeseen hieman etäisyyttä?
-> ennakoiva työ kiusaamisen estämiseksi sekä kiusaamiseen puuttuminen ja reagoiminen jatkuu
-> erotettava kuitenkin kiusaaminen huonosta käytöksestä ja sosiaalisten taitojen puutteista
-> ”kiusaamispuheesta” kohti keskustelua hyvinvoinnista ja kaveritaidoista
-> mm. Rajakylässä luokkakohtainen hyvinvointiin liittyvä kysely (esim. syöminen, nukkuminen,
pelaaminen, harrastukset, läksyt ja muu kouluasioista huolehtiminen)
-> syksyksi kaavailtu Rajakylän mallin mukaista hyvinvointibarometria yläkoululle ja alakoululle
samantyyppistä sovellettua hyvinvointikyselyä
-> keskusteltu toteutetaanko omalla nimellä vai anonyyminä; päädytty siihen, että luokan sisäiset
kyselyt olisi hyvä toteuttaa omilla nimillä, jotta asioita voidaan selvitellä avoimesti
- viimeisen kouluviikon ohjelmaa alakoululla: ke klo 18 kevätjuhla, to kevätkirkot, pe jalkapallo-ottelut
opet vs. oppilaat ja elokuvafestarit, la päätöspäivä
- viimeisen kouluviikon ohjelmaa yläkoululla: tiistaina ”Sahan jätkä” -kilpailu yläkoululla; kisailua
tukkimieshengessä, Patelan ympärijuoksua ym. (liittyen Elävä Pateniemi –projektiin), ke siivousta ja
ysien juhlapäivä (ysien tanssit, kasit järjestävät heille juhlaruokailun), to luokanvalvojan päivä, pe
kevätkirkot, la päättäjäiset
- ruusujen jakaminen kutosille (luokanopet) ja yseille (Maaria ja Elina); koulusihteeri tilaa kukat, kulut
puoliksi koulun ja Haaveen kesken

2. Ensi vuoden koulukuvauspäätös
- yksivuotinen sopimus tehty viime vuonna Kuvaverkon kanssa
- Seppälän koulukuvien tarjous päivitetty, Kuvaverkon ennallaan

- keskustelun jälkeen päädytty yksimielisesti Seppälän koulukuviin, pääasiallisena päätösperusteena hinta
(kuvapaketti 8,50e)

3. Kevätriehan järjestäminen
- avustaj(i)a koulun puolelta avuksi, kutsutaan myös vanhempia (Wilma, Facebook)
- karkit tukusta (Liisa, Kaisu)
- yläkoulun tyttöjen valinnainen liikuntaryhmä järjestää discon, 4B kasvomaalauksen
- keskusteltu oppilaskunnan ohjaajan kanssa koristeista juhlaan; tullut ehdotus esitellä Kohinaan ehdolla
olleita töitä -> päätetään pitää taidenäyttely: eniten ääniä saaneelle taiteilijalle palkinto (esim. lehtiö,
vesivärit) ja äänestäjien kesken arvotaan palkinnoksi yllätyspussi

4. Muut asiat
- luokkien tukeminen
-> hampurilaisrahat kutosille maksettu
-> oppilaskunnan jäsenille Haaveen stipendit (20e/oppilas), kolme kutosta ja kolme ysiä
- yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä: vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan osallistuminen?
-> Matti vie viestiä ryhmään, syksyllä yhteistyötä eteenpäin (esim. hyvinvointibarometri)
-> lasten osallisuus yleisesti ottaen melko hyvällä tolalla: oppilaskunta aktiivisena läpi luokkaasteiden, lisäksi mm. liikuntatutorit ja kirjastoagentit
- keskusteltu Haaveen ja oppilaskunnan yhteistyön tiivistämisestä; kutsutaan edustaj(i)a kokouksiin
- välituntivälineiden hankkiminen: Liikkuva Koulu –projektilta avustusta
- Viipaleen tilalle tulevan välituntialueen rakentaminen parhaillaan kilpailutuksessa
-> tulossa parkour-kenttää, köysirata, keinut
-> jo nyt pihalle rajattu scoottaus- ja skeittausalue (kypärät!)
-> skeittiramppi suunnitteilla, tarkempaa sijaintia mietitään vielä
-> hiekkatekonurmelle olisi myös käyttöä
-> juoksurataa ja pituushyppypaikkaa suunniteltu kentän reunaan
- löytötavaroista keskusteltu
-> olivat esillä vain yhden päivän ajan ja päiväsaikaan, vanhemmat eivät välttämättä
ehtineet/päässeet paikalle ko. ajankohtana
-> kerätty nyt säkkeihin, pyritään laittamaan vielä uudelleen esille (viimeisellä viikolla?), iltaaikaan ja parina päivänä (jos mahdollista)

Seuraava kokous ti 18.8.2015 alakoululla. Kokous päättyi 20:45.

