HAAVEEN KOKOUS 18.8.2015 KLO 18:30
Pateniemen alakoulun opettajienhuone

läsnä: Toivo Holopainen (poistui 19:40), Kaisu Lyöri, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja (poistui 20:20),
Päivi Sarome (siht.), Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

- valittiin Sari ja Perttu ääntenlaskijoiksi

Asiat:

1. Haaveen rekisteröityminen
- keskusteltu rekisteröitymisen plussista ja miinuksista, mm.:
-> rekisteröityneenä mahdollista palkata ulkopuolista väkeä esim. tapahtumiin -> ensisijaisen
resurssin tulisi kuitenkin koulun vanhempaintoimikunnalla olla nimenomaan oppilaiden vanhempien
tekemässä vapaaehtoistyössä, ei ulkopuolisissa
-> toiminnan virallisuus vs. epävirallisuus?
-> herättääkö virallinen toiminta enemmän luottamusta, vai onko juuri vapaamuotoisuus
toiminnan valttikortti?
-> rekisteröityneeseen yhdistykseen liittyvien yleisten mielikuvien vuoksi (esim.
luottamustehtäviin ”joutumisen pelko”) ehkä entistä vaikeampi saada uusia jäseniä
(tähänkään asti ei tulijoita ole ollut liiemmälti)
- suoritettiin asiasta suljettu lippuäänestys
-> tuloksena kuusi ei-ääntä, yksi kyllä-ääni
-> päätettiin ettei rekisteröidytä
- asiaa pidetään kuitenkin mielessä ja palataan siihen tarvittaessa myöhemmin (esim. jos avustusten
saaminen tmv. jatkossa vaikeutuu tai estyy ilman virallisen yhdistyksen statusta)
2. Haaveen ’toimintaopas’ / ’käsikirja’
- Haaveen toiminnasta, tapahtumista yms. vuosien varrella kertynyt ’hiljainen tieto’ olisi hyvä koota yhteen
-> tällä tavoin kaikki tieto löydettävissä samasta paikasta, yksityiskohtaisesti muistiin kirjattuna
-> myös uusien jäsenten olisi helpompi tulla mukaan konkreettiseen toimintaan
-> sähköinen versio (helposti muokattavissa), lisäksi riittävän monta paperiversiota
-> sovitaan työryhmää ja ajankohtaa sähköpostitse

- keskusteltu yleisesti ottaen siitä, miten aktivoida ja motivoida lisää vanhempia mukaan
-> Haaveen toiminnan perusajatusten kiteyttäminen: Miksi vanhempaintoimikunta on olemassa?
Mikä on toiminnan perimmäisenä tarkoituksena? Mitä hyötyä toiminnasta on eri tahoille

(vanhemmille, oppilaille, kouluyhteisölle, laajemmin lähiympäristölle)? Onko toiminnassa riittävästi
suunnitelmallisuutta ja päämäärätietoisuutta?
-> yleisluonteisen toimintasuunnitelman laatiminen

- keskusteltu Haaveen kotisivujen laatimisesta
-> voisivat sisältää mm. tietoa Haaveesta, uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia, kokousmuistiot,
palautelaatikko/ideaboksi
-> etsitään sopivaa alustaa sivuille

3. Muut asiat

- Ekaluokkalaisten vanhempainilta
-> ti 25.8. klo 18 alakoulun ruokalassa
-> Haave käy esittäytymässä, Liisa laittaa s-postia Matille asiasta
-> Haaveen esitteet jakoon (jaetaan jo ruokalassa valmiiksi / luokanopet jakaa luokissa?)

- Haaveen kirpputori
-> sovittu ajankohdaksi la 19.9. klo 10-16
-> yläkoulun piha-alue ja ala-aula
-> joku luokka pitämään kahvilaa (Liisa kysyy Matilta)
-> Wilma-viestit (ensimmäinen hyvissä ajoin, toinen lähempänä tapahtumaa muistutuksena),
paperimainokset hyvissä ajoin oppilaiden kautta koteihin (myymään tuleville jää riittävästi aikaa
valmistautua) – Maaria laatii
-> riittävä tapahtuman mainostaminen! -> mainokset kauppojen, päiväkotien, koulujen ym. seinille,
laajalle alueelle (Kello - Herukka – Pateniemi - Rajakylä - Ritaharju) – sovitaan kuka vie minnekin

- Tahkokallion luento
-> toimintarahaa haettu ko. tapahtumaa varten, raha käytettävä ennen vuodenvaihdetta
-> jos ei saada ko. luennoitsijaa, niin rahat voi käyttää myös johonkin muuhun tapahtumaan
-> Liisa on yhteydessä luennoitsijaan ja kysyy aikataulua

- Haaveen varasto
-> nykyinen varasto kellarissa on ahdas ja matala (hankalakulkuinen)
-> kellarissa on vieressä isompi tila, jota olisi ehkä mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin
-> Liisa kysyy Matilta alustavasti isomman varaston tilanteesta
-> keskustellaan seuraavassa kokouksessa

- oppilaanohjaus
-> keskusteltu oppilaiden esille tuomista epäkohdista yläkoulun oppilaanohjauksen järjestämisessä
-> myös vanhemmat kokeneet kommunikaatiossa olleen toisinaan puutteita/epäselvyyksiä
-> seurataan tilannetta ja kuullaan kokemuksia edelleen

Kokous päättyi 20:30. Seuraava kokous ti 1.9. klo 18 alakoululla.

