
HAAVEEN KOKOUS 03.05.2016 klo 18:15 

Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa 

Läsnä: Mervi Junttila, Matti Kuivamäki (rehtori), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho (saapui 19:40), Minna 

Nylund, Maaria Ruotsalainen (saapui 18:35), Perttu Sarja (poistui 20:30), Päivi Sarome (siht.), Liisa 

Turpeinen (pj), Sari Törmänen (saapui 19:40) 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- Einari Widgren -säätiön apuraha (5000e) myönnetty koululle 

 liittyen Patelan raittiin ja ja sen ympärille rakentuvaan liikunta- ja luontoreitistöön 

  mm. gps-laitteita, sykemittareita ja kiikareita hankinnassa koululle 

- uuden ops:n mukaiset laajat monialaiset opintokokonaisuudet ylä- ja alakouluissa kuluvan ja seuraavan 

viikon aikana 

- seiskoja aloittamassa 3 luokkaa syksyllä, 24-26 oppilasta/luokka 

- 10.5. tulevien ykkösten kouluun tutustuminen: 3 luokkaa, 24-25 oppilasta/luokka, lisäksi 1-2lk:ien 20-21 

oppilaan yhdysluokka 

- vkolla 19 ysejä luokkaretkellä Sortavalassa 

- 18.5. siivoustalkoot, samalla vkolla 2. ja 6lk:ien leirikoulut, liikunnan valinnaisen tytöt myös retkelle 

- 25.5. Virpiniemen liikuntaopiston järjestämä seikkailukasvatuspäivä koko koululle 

 osa Liikkuva Koulu –työtä 

 kouluttavat myös hlökuntaa kevään aikana 

 tavoitteena laajemminkin liikunnan ja toiminnallisuuden lisääminen entistä enemmän myös 

oppituntien sisälle 

- 28.5. Sahan jätkä –kisat yläkoululla 

 olympiasoihdun kantajat mukaan tapahtumaan → materiaalia Pateniemen raittia varten 

- yläkoulun viimeinen kouluviikko:  

 30.5. seikkailukasvatuspäivä yläkoululle, 31.5. kasit Muhoksen vierailulle, 1.6. ysien juhlalounas ja 

tanssit, 2.6. luokanvalvojan päivä, pe 3.6. kevätkirkko, 4.6. kevätjuhla 

 Liisa ja Kaisu jakavat juhlan päätteeksi Haaveelta ruusut yseille, virastomestari järjestää 

- alakoulun viimeinen kouluviikko:  

 31.5. juhlakenraali, 1.6. klo 9 ja klo 18 kevätjuhlat, 2.6. kevätkirkko Haukiputaan kirkossa, 3.6. 

jalkapallo-ottelu opet vs. kuutoset, 4.6. päätöspäivä klo 8:15-n.10 

 stipendit oppilaskunnan väelle Haaveelta, opettajat jakavat 

- tulevien 5-6lk:n valinnaisainevalintojen ryhmät valmiiksi kevään aikana 

 A2-kielivalinnat: espanjan ryhmä muodostuu Rajakylään, Pateniemeen ei A2-kielen ryhmiä 

 A2-kielen ohelle ei voi tehdä toista valinnaisainevalintaa, mikä paljolti karsinut A2-kielen valitsijoita  

 B1-ruotsin alkaessa kaikilla 6lk:lla A2-ruotsin opiskelijat jatkavat edelleen omana ryhmänään 

 



2. Koulun Kirpparin ja Pelitaito-illan palaute 

- Koulun Kirppari  

 osallistujien mukaan onnistunut tapahtuma 

 toiminut kaksipäiväisenä hyvin 

 kauppa käynyt ihan mukavasti 

 koettu että mukava viettää aikaa yhdessä/koko perheelläkin, tutustuttu toisiin vanhempiin samalla 

 yläkoulu tullut hieman tutummaksi myös niille vanhemmille joilla ei vielä omia yläkoululaisia 

 22 myyntipöytää, joitain oppilaitakin ollut myymässä 

 alustavasti sovittu syksyn kirppari vkolle 38 (24.-25.9.) 

- Pelitaito-vanhempainilta 

 n. 20 vanhempaa osallistunut (toteutettu yhteistyössä Rajakylän vtk:n kanssa) 

 syntynyt hyvää keskustelua osallistujien kesken  

 6-7lk:ien oppilaille päivällä pidetyt pelitaito-oppitunnit olleet onnistuneita  

 Matti kysyy pelitaito-oppitunteja EHYTiltä nuoremmille oppilaille (esim. 4-5lk), joko tälle keväälle 

tai ensi syksylle 

- keskusteltu yleisesti vanhempainilloista 

 osallistujia ei oikein saada paikalle vaikka aihepiiri olisi ajankohtainen ja puhututtavakin 

 sekä vanhemmille että oppilaille jotain samaan teemaan liittyvää ohjelmaa samanaikaisesti / saman 

päivän aikana toimiva konsepti? 

 toteutus muutama vuosi sitten toteutetun Vähän Erilaisen Vanhempainillan periaatteella?  

 useita eri toimijoita samalla kertaa, jotta vanhemmat voisivat valita mihin paneutua tarkemmin, 

eivätkä kokisi osallistumista tapahtumaan ”leimaavana” 

 voisiko yhdistää johonkin toiseen tapahtumaan, johon joka tapauksessa osallistuttaisiin? esim. 

yleisten vanhempainiltojen yhteyteen alustuksia/luennoitsijoita tärkeistä/ajankohtaisista aihepiireistä 

 

3. Kevätrieha 

- ti 10.5. klo 18-19:30, alakoulun pikkusalissa ja ruokalassa 

- mainokset (Maaria), paperimainokset arpalipukkeineen jakoon oppilaille luokittain 

- viitosluokat tulossa tehtäväpisteille töihin? Matti varmistaa tilanteen ja laittaa viestiä Liisalle 

- ulkona makkaranpaistopiste, oltava ehdottomasti aikuinen oppilaiden mukana! 

 oppilaat hankkivat makkarat omin voimin/vanhempien avulla’ 

 Matti antaa koululta kerjuukirjeen mukaan oppilaille 

 ostetaan makkarat jos ei onnistu hankkiminen lahjoituksena 

 myyntivoitto luokalle 

- muotoilmapallot, sisältyvät sis.pääsymaksuun, korvaus 50e/lk  

 oppilaiden kannattaisi tehdä jo etukäteen valmiiksi? 



- kasvomaalaukset, sisältyvät sis.pääsymaksuun, korvaus 50e/lk 

 aikuinen mukaan valvojaksi jotta toiminta pisteellä sujuvaa 

- disco 100e/lk → Matti varmistaa järjestääkö 5lk, vai annetaanko yläkoulun luokalle 

- Sari hakee pankista vaihtokassan → toimittaa Elinalle 

- munkit 100kpl Kuivakselta (Sari) 

- karkit tukusta (Kaisu) 

- limsat ja mehut? Lidlistä (Liisa) 

- linjaston vesi/maitohanat ruokalassa peitetään ennen tapahtumaa 

- munkki&limsamyynti väh. 2hlöä, karkkikauppa 2hlöä, onnenpyörä 2hlöä, onginta 2hlöä, lipunmyynti väh. 

2hlöä, lisäksi järjestyshenkilöstöä ja apukäsiä pisteille tarpeen mukaan 

 klo 16:30-17 valmisteluihin koululle kaikki jotka suinkin pääsevät  

- Matti laittaa Wilma-viestin tapahtumasta vielä koteihin 

 viestissä maininta että kannatusarpalipukkeet ja rahat voi palauttaa opettajalle (laatikko 

opehuoneessa)  

 arvonta tapahtuman lopussa, palkintoina perhelippu Edeniin (Mervi hankkinut) ja lahjakortti Raxiin 

(Elina hankkii), lisäksi tavarapalkintoja (valmiina varastossa) 

- koulunkäynninohjaajia/avustajia mahdollisesti mukaan koulun puolelta, Liisa varmistaa Matilta 

 

4. Muut asiat 

 - Pateniemipäivä  

 alustavasti 15.10. Honkapirtillä klo 11-15 tai 12-16 

 mukaan alueen toimijoita, järjestöjä jne. 

 alustavasti tehty ohjelmarunkoa, vielä jossain määrin toteutustapa avoin 

 koulun ja Haaveen osuus: ainakin Pateniemen raitti -kokonaisuus  

 Kaisu yhteyshenkilönä, osallistunut suunnittelukokouksiin 

 

- ”Teit meistä kauniin” -elokuvan kutsuvieraslippujen (50kpl) jakaminen 

 päätetty jakaa bändikerholaisille 5kpl, annettu Maarialle jo valmiiksi 

 jaetaan loput nykyisille seiskoille ja jopo-luokkalaisille, vielä kevään aikana tai elokuussa? 

 

- Kodin ja koulun päivä 30.9.  

 Liisa kysyy materiaalitilauksesta Matilta, tilaako koulu vai Haave 

 pohditaan ottaako Haave jonkin roolin ko. päivänä esim. välitunnilla, joskus aiemmin ollut mm. 

kuvasuunnistusta koulun pihassa, Haaveen jäseniä paikalla esim. opettajainhuoneessa 

 katsotaan syksyn kokouksissa keitä voisi päästä paikalle tuolloin 

 



- Henkilölastausalue  

 Liisa ollut yhteydessä kaupungininsinööri Pasi Heikkilään, joka todennut että asia heidän osaltaan ok, 

mutta asiaa pitää edelleen selvittää Tilakeskukselta ja Sikulta  

 Liisa ollut yhteydessä myös liikenneinsinööri Jorma Heikkiseen, joka todennut että asiassa 

mahdollisesti tarvitaan kaavamuutosta 

 pohdittu lähitulevaisuudessa lopettavan Siwan tontin jatkokäyttöaikeita 

 

Seuraava kokous ti 16.8. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi klo 20:40. 

 

 

 

  

  


