HAAVEEN KOKOUS 06.09.2016 klo 18:15
Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Tiina Jurvelin, Jussi Koskelo (apulaisjohtaja) (paikalla n. 19 - 19:50), Matti Kuivamäki (rehtori)
(paikalla n. 19 - 19:50), Kaisu Lyöri (vpj), Elina Mätäsaho (saapui n. 18:30), Minna Nylund, Maaria
Ruotsalainen (saapui n. 18:30), Perttu Sarja + Veikka, (poistuivat 19:30), Päivi Sarome (siht.), Sari
Törmänen

1. Haaveen vuosikellon päivitys
- Kokouspäivät syksyllä: 6.9. (yläkoulu) / 4.10. (alakoulu) / 1.11. (yläkoulu) / 13.12. (alakoulu)
- Kokouspäivät keväällä: 10.1. (yläkoulu) / 7.2. (alakoulu) / 14.3. (yläkoulu) / 4.4. (alakoulu) / 2.5.
(yläkoulu)
- 24. - 25.9. Koulun kirppis (yläkoulun aula ja käytävät, ei salia)
- Kekrinaamiaiset 8.11. (alakoulun ruokala & pikkusali, tarkistetaan salivuorojen osalta hyvissä ajoin)
- Jouluaskartelu 27.11. (alakoulun ruokala)
- Haaveen pikkujoulut 10.12. (sovittu Koljun majan varauksesta, Kaisu/Liisa)
- Rusettiluistelu 26.1. (alakoulun kenttä)
- Vähän Erilainen Vanhempainilta tms. tapahtuma mahdollisesti keväällä
 sovitaan tarkemmin myöhemmin ajankohdasta, mikäli päätetään järjestää
 mahdollisesti lähikoulujen vanhempaintoimikuntia mukaan?
- Koulun kirppis 22.-23.4. (yläkoulun aula ja käytävät)
- Kevätrieha alustavasti 16.5.
- Kauden päättäjäiset toukokuun lopulla, tarkennetaan myöhemmin
- Vuosikello graafisessa muodossa Haaveen FB-sivulle ja kotisivulle sekä koulujen ilmoitustauluille

2. Koulun ajankohtaiset asiat
- käytöstä poistettujen pulpettien myynti alakoululla entisen hammashoitolan aulassa 7.9. klo 17-19
 pulpetti ja tuoli 5e, myyntivoitot oppilaskunnan hyväksi, tiedotetaan Wilmassa
 sovitaan toinen myyntiajankohta, la 10.9. klo 11-12, Haaveen ja oppilaskunnan edustajat myymään
 mahdollisesti vielä seuraavan viikon alussa yksi myyntipäivä
- puita kaadettu alakoulun koulun pihasta useita kymmeniä, osa jo hyvinkin huonokuntoisia
 kantojen poiston jälkeen tyhjiä alueita käytetään lumenkaatopaikkana
 mahdollista muuta käyttöä vielä pohditaan
- Liikkuvan Koulun puitteissa ollut jo monenlaista toimintaa syksyn mittaan
 mm. luontokoulupäiviä, seikkailukasvatusta Virpiniemessä
 kuluvalla viikolla menossa lajitaitoviikko: oululaisten urheiluseurojen edustajia esittelemässä
lajejaan (yhdeksän eri lajia): ainakin kahta lajia päässeet kaikki luokat kokeilemaan, osa luokista
kolmea, neljääkin lajia

- vanhempainillat kuluneella ja seuraavalla viikolla ala- ja yläkouluilla, yseillä hieman myöhemmin syksyllä
- uusien luokkatilojen rakentaminen entisen hammashoitolan tiloihin etenee
 kolme suunnittelupalaveria ollut arkkitehdin kanssa
 14.9. tarkoituksena aloittaa purku; rakennusalue aidataan, hammashoitolan päästä kulku
 rehtori tuo uudistetut piirustukset seuraavaan Haaveen kokoukseen
 keskusteltu yleisesti uuden OPSin mukaisista avoimista oppimistiloista ja niiden hyvistä ja huonoista
puolista, sekä koulujen sisäilmaongelmista ja niiden syistä
- kouluterveydenhoitaja siirtyy ke 14.9. pitämään vastaanottoa yläkoululle syyslomaan asti
 tarkastukset siis tuolla aikavälillä yläkoulun puolella myös alakoululaisille
 syysloman aikana B-talon päätyyn rakennetaan oppilashuollon tilat
- koulun järjestyssäännöt lähdössä lausuntokierrokselle
 yhteinen linjaus kaupungin tasolla, lisäykset tarpeen mukaan koulukohtaisesti
 keskustelua herättänyt mm. kännykän käyttö välituntisin
 tarkistetaan koulun omat linjaukset seuraavassa kokouksessa

3. Muut asiat
- kekrinaamiaiset
 5C –luokka jo ilmoittanut halukkuutensa järjestää ohjelmaa (esim. kauhukäytävä)
 kokeillaan limsan myyntiä pullomyyntinä; 0.5l pullot myyntiin hintaan 1e/plo
- hampurilaisrahat:
 6A ja 6B käynyt leirikoulussa, ovat hakeneet hampurilaisrahaa; myönnetään
 yksi 8lk menossa leirikouluun jo tänä vuonna (eivät mene 9lk:lla), ovat hakeneet hampurilaisrahaa;
myönnetään
 rehtori välittää pyynnöt suoraan rahastonhoitaja Sarille
- Koulun kirppis yläkoululla la - su 24.-25.9. klo 10-14
 hälyt pois aikavälillä 9 - 15, yläkoulun aula ja käytävät myyntitiloina
 päätetään että myymään voivat tulla kaikki halukkaat, myös muut kuin oman koulun huoltajat ja
oppilaat
 Maaria laatii ilmoitukset, mainostaminen ilmoitustauluilla (kaupat, päiväkodit jne.) sekä Wilman
kautta, FB:ssa ja kotisivulla hyvissä ajoin
 Matti kysyy puffetin järjestäjäksi jotain luokkaa / ryhmää
 päätetään että pitkään esillä olleet ja sittemmin jätesäkitetyt ja Haaveen varastoon siirretyt
löytötavarat myydään nimelliseen hintaan (pesu jää ostajalle) Koulun kirppiksellä, tuotto Haaveelle
- Pateniemipäivät 15.10. Honkapirtillä
 alustavasti sovittu Haaveen ja koulun yhteistyöstä tapahtuman osalta; Patelan Raitin edistyminen?
 mainostaminen kunkin järjestön/yhdistyksen/toimijan kautta: FB, Wilma, Haaveen kotisivu

 edellisessä valmistelukokouksessa pyydetty kaikkien osallistuvien yhdistysten/järjestöjen kantaa
Pateniemi-tuubipipojen hankintaan liittyen (7,5e/kpl); päätetään ettei Haaveen osalta hankita
 seuraava valmistelukokous 15.9., Kaisu menossa Haaveen edustajana

- keskusteltu 5. ja 6. lk:ien valinnaisaineiden valintaongelmista
 valinnat eivät näy Wilmassa; sovittu että valinnaisaineiden opettajat tiedottavat huoltajia
 keskusteltu yleisellä tasolla Wilman kankeudesta ja pulmista
- alakoulun D-talon viereiseen ajoliittymään asennettu lukittava portti
 koulun pihassa ollut etenkin öiseen aikaan huomattavaa pulmaa auto- ja moporallista
 tulossa liikennemerkin lisäkilpi ”oleskelu kielletty 22-06”, mahdollistaa sakottamisen
 piha-alueen asiallinen käyttö on suotavaakin (leikkivälineet, liikunta-alueet)
- keskustelu Vallitien risteyksen pysäköintiongelmasta
 aiemmin ollut risteysalueella tolpat estämässä pysäköintiä, olisiko mahdollista saada takaisin?
- perheliikuntakerho jatkaa pikkusalissa lauantaisin klo 15-17 myöhemmin syksyllä, tiedotetaan erikseen

Kokous päättyi klo 20:30. Seuraava kokous ti 4.10. alakoululla.

