
HAAVEEN KESÄKOKOUS 15.6.2015 KLO 18 

Cafe Rooster, Torikatu 26, Oulu 

 

läsnä: Toivo Holopainen, Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), 

Sari Törmänen (saapui n. klo 20)  

 

- valittiin Maaria kokouksen puheenjohtajaksi ja Päivi sihteeriksi 

 

Asiat: 

 

1.  Haaveen 'toimintaopas' 

 

- keskusteltiin nykyisiä, uusia ja tulevia Haaveen jäseniä varten laadittavasta vihkosesta/oppaasta 

- oppaaseen kirjattaisiin esim: 

→ oppilasryhmille maksettavien korvausten määrät työskentelystä Haaveen tapahtumissa 

→ luokille maksettavien leirikoulu- ym. avustusten määrät (”hampurilaisrahat” ja mahdolliset 

muut avustukset, oppilaskunnan stipendit yms.) 

→ periaatepäätökset järkevästä myyntikatteesta ja hinnastot Haaveen tapahtumissa 

→ tapahtumiin hankittavien tavaroiden ja elintarvikkeiden menekki, jotta tiedetään paljonko 

suunnilleen pitää mitäkin hankkia eri tapahtumiin, mistä kannattaa hankkia jne. 

→ mitä erilaiset tapahtumien toiminnot pitävät yksityiskohtaisesti sisällään; esim. mitä eri 

toimintapisteissä pitää tehdä, mitä niihin hankkia, miten valmistella etukäteen jne. 

→ varaston inventaariot muistiin, voi nopeasti tarkistaa mitä laitetaan hankintalistalle 

- päätettiin pitää ylimääräinen kokoontuminen toimintaoppaan tiimoilta 

→ sovitaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa ko. palaverin ajankohta tarkemmin 

→ kopioidaan opas kaikille aktiiveille ja ylimääräinen kappale arkistoidaan varastoon 

 

2. Haaveen mahdollinen rekisteröityminen yhdistykseksi 

 

- keskusteltiin rekisteröitymisen plussista ja miinuksista 

→ avustusten hakeminen säätiöiltä yms. mahdollista vain rekisteröityneenä; alueellista 

toimintarahaa saadaan tosin (ainakin tällä hetkellä) ilman virallista yhdistysstatusta 

→ koulukuvaus: rekisteröitynä yhdistyksenä vanhempainyhdistys voi tehdä kilpailutuksen, 

mahdollinen järjestelypalkkio tulee tällöin yhdistykselle, joka voi päättää sen käyttötavoista 



koulun oppilaiden hyväksi (nykyisin palkkio tulee koululle, oppilaskunnan stipendeihin?) 

→ byrokratian lisääntyminen jossain määrin: kokouksissa (etenkin vuosikokous) noudatettava 

tiettyä kaavaa, vaatii varsinkin yhdistyksen perustamisvaiheessa aktiivisuutta 

luottamushenkilöiltä, rekisteröinnistä aiheutuu jonkin verran kustannuksia 

→ uusien vanhempien saaminen mukaan toimintaan, helpompaa vai hankalampaa rekisteröitynä 

vs. rekisteröimättömänä yhdistyksenä? 

• nykyiselläänkään ei tulijoita Haaveeseen liiemmälti  

→ keskusteltu tässä yhteydessä yleisesti uusien jäsenten saamisesta mukaan 

Haaveen toimintaan; mikä vetäisi väkeä paremmin, miten ja millä tavoin 

markkinoidaan, miten tehdä toiminta esim. kokouskutsuissa riittävän 

houkuttelevaksi, panostaminen etenkin ekaluokkien vanhempainiltoihin 

(Haaveen esitteet, somen hyödyntäminen) 

• eri ihmisten erilaiset suhtautumistavat rekisteröitymiseen; houkutteleeko 

virallinen status vai karkottaako entisestään? 

- tietoa vanhempaintoiminnasta ja yhdistyksen perustamiseen liittyvistä asioista Vanhempainliitosta: 

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta 

- elokuun kokouksessa 18.8. äänestetään rekisteröitymisestä  

 

3. Siisti koulu –toiminta 

 

- 29.5. koululla pidetyn löytötavarakatselmuksen jälkeenkin löytötavaraa jäi useita jätesäkkejä 

- rehtorille toimitettu Maarian laatima Siisti Koulu -suunnitelman esitys: 

http://fi.padlet.com/kOuluvanhemmat/tahtikOulu2015/wish/58331904 

- keskusteltu suunniteltujen löytötavarapisteiden ylläpidosta: luokittain kiertävä järjestelmä 

pisteiden järjestelyyn? jokin innokas luokka/luokat voisi huolehtia pisteestä pidemmän aikaa ja saisi 

siitä palkkion? 

- Siisti koulu -välitunti, luokka käy oman naulakkoalueensa läpi opettajajohtoisesti ja huolehtii 

vailla omistajaa olevan tavaran löytötavarapisteeseen 

- Haave esittelee asian opettajakunnalle esim. opettajienkokouksessa 

- tiedotetaan löytötavarapisteistä kaikissa vanhempainilloissa ja opettajat muistuttavat esim. 

vanhempainvarttien yhteydessä 

- keskusteltiin mitä tehdä edelleen jäljelle jääville löytötavaroille 

→ kirpputorin järjestäminen (2xvuodessa), koulun oppilaat ja vanhemmat voivat tulla 

myymään ilmaisille myyntipaikoille 

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta


→ kirpputorille Haaveen/koulun pöytä, jossa myydään löytötavarat (varmistetaan lupa-asiat 

löytötavaroiden myynnin suhteen, ja miten toteutetaan löytötavaroiden puhdistus ja pesu) 

 

4. Muut asiat 

 

- Haaveen varasto 

 nykyinen varasto melko pieni ja epäkäytännöllinen 

 D-talossa vastapäätä Haaveen nykyistä varastotilaa isompi varastotila, johon sopii sama 

avain ja jossa tällä hetkellä ilmeisesti lähinnä pulpetteja ja rikkonaisia kalusteita 

 selvitetään koululta voisiko sijoittaa Haaveen nykyiseen varastoon sijoittaa isomman 

varaston tavarat ja tehdä isommasta varastosta Haaveen varasto ja toimitila 

 keskusteltu varaston avaimista; olisi hyvä jos koulua lähinnä asuvalla olisi yksi, voisi 

helposti hakea avaimen jos tarvetta käydä varastolla esim. viemässä palkintoja tms. 

 

- Yhteistyön tiivistäminen oppilaskunnan kanssa 

 kuullaan entistä enemmän oppilaiden ehdotuksia/aloitteita ja toiveita avustuskohteisiin 

 kutsutaan oppilaskunnan edustajia Haaveen kokoukseen, tai vastaavasti 2-3 Haaveen 

edustajaa oppilaskunnan kokoukseen (ala- ja yläkouluille) 

 yhteyttä oppilaskunnan ohjaajaopettajaan (kuluneella lukukaudella ollut Johanna Säisä) 

 keskusteltu myös yhteistyön tiivistämisestä opettajakunnan kanssa 

 

- Kodin ja koulun päivä 25.9. 

 miten Haave voisi osallistua? Aiemmin ollut esim. kuvasuunnistusta koulun pihassa 

 suunnitellaan syyskuun kokouksessa, kuullaan koulun suunnitelmista ko. päivän varalle 

 

- Kännykkäparkki luokkiin 

 joka alakoulun luokkaan lokerikko (lukittava?) johon kännykät laitetaan aamulla 

koulupäivän ajaksi, opettaja voi antaa tarvittaessa oppilaalle kännykän käyttöön jos esim. 

välttämätöntä soittaa kotiin 

 Haave voisi nikkaroida lokerikkoja, muitakin vanhempia ja oppilaita mukaan? 

 asia syksyn ensimmäiseen kokoukseen, kysytään koulun kantaa asiaan ja keskustellaan 

yläkoulun käytännöistä (kännyköiden säilyttäminen omissa lukituissa kaapeissa) 

 



- Henkilölastausaluesuunnitelma 

 suunnitelman kanssa oltu yhteydessä kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin, jossa 

asia ei ole ilmeisesti edennyt 

 kuntalaisaloitteen tekeminen netissä vaihtoehtona 

 ekaluokkalaisten vanhempainiltaan informoimaan asiasta; miten ja missä koulun alueella 

kuuluu pysäköidä, miksi henkilölastausalue turvallisuuden kannalta tärkeä hanke 

 jos aloite nyt, tavoitteeksi toteutus kesä 2016 

 

Kokous päättyi klo 21.35.   

 

Seuraava kokous ti 18.8. klo 18 alakoululla: kutsutaan Haaveen postituslistalla 

tällä hetkellä olevat, keskustellaan ja äänestetään rekisteröitymisestä 

 

Syksyn ensimmäinen varsinainen kokous ti 1.9. klo 18 alakoululla: kutsutaan 

kaikki vanhemmat Wilman kautta 

 

 

 


