HAAVEEN KOKOUS 04.10.2016 klo 18:00
Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Toivo Holopainen, Tiina Jurvelin (poistui 20:20), Matti Kuivamäki (rehtori) (poistui 20:00), Kaisu
Lyöri (vpj), Elina Mätäsaho, Minna Nylund (saapui 18:30), Mervi Ollila, Maaria Ruotsalainen, Päivi Sarome
(siht.), Suvi Siltamäki, Piia Sova, Elina Suotula, Liisa Turpeinen (saapui klo 19), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- Oulun kaupungin koulujen järjestyssäännöt; yleispohja ja tarvittavat koulukohtaiset lisäykset
 käydään kohdat läpi kokouksessa, muutamia muutosehdotuksia kirjattu muistiin
 seuraavaksi säännöt luokkakäsittelyyn; oppilaiden ehdotukset huomioidaan, tarvittaessa tarkennetaan
(luokan omat säännöt, etenkin pienemmille oppilaille karsittu versio; yleispohja kattaa kaikki luokkaasteet ekaluokasta lukioon)
 viimeistelty versio käydään läpi oppilaiden kanssa, ja lähetetään tiedoksi myös vanhemmille Wilman
kautta; vanhemmat voivat halutessaan kommentoida
 palaute käydään läpi edelleen opettajainkokouksessa sekä seuraavassa Haaveen kokouksessa; lopuksi
säännöt hyväksytään koulun järjestyssääntöinä
- entisen hammashoitolan tilan remontin eteneminen
 purkutyöt tehty, kalustussuunnitelmia tehdään parhaillaan
 tammikuussa kolmannet luokat muuttavat tiloihin
- terveydenhoitaja toimii vielä toistaiseksi yläkoululla
 syysloman jälkeen palautuu alakoululle, B-taloon
 koulunkäynninohjaaja lähtee tarvittaessa oppilaan mukaan mikäli kesken koulupäivän käyntiä th:lla
 erityisopettajan tila tulee joulukuun jälkeen vakituisesti B-taloon
 pienluokalle parempi tila tulossa myös remontin myötä
- keskusteltu valvontakameroiden sijainneista ala- ja yläkouluilla: yläkoululla jää katveeseen ainakin
mopoparkin lähellä olevat polkupyörät, alttiina varkauksille; pyörien lukitseminen huolella tärkeää!
- keskusteltu kouluun pyöräilemisestä: yleinen kaupungin suositus että ekaluokkalaiset kulkisivat kävellen;
asia kuitenkin perheen päätettävissä, riippuen etäisyyksistä ja perheen käytännöistä
- keskusteltu valokuvauksen uusimismahdollisuudesta: järjestyy joko ala- tai yläkoululla
- mopo- ja autoralli sekä sotkeminen iltaisin koulujen pihoilla ollut iso ongelma
 alakoululla on jo portti, yläkoululle kirjaston eteen tulossa portti ja betoniporsaat
 koulujen ympäristön asukkaita kovat äänet häirinneet huomattavasti yöaikaan
 vartiointia on lisätty, moottoriajoneuvoilla ajaminen ja asiaton oleskelu kielletty koulujen pihoilla;
klo 21 jälkeen oleskelu koulujen pihoilla kokonaan kielletty
 pihojen asiallinen käyttö mm. liikuntatarkoituksessa edelleen sallittua ja suotavaa!

2. Palautetta Koulun kirppiksestä
- koulun löytötavarat menivät varsin hyvin kaupaksi; hinnoittelu 0e-1e, tuotto 44,20e

- myyjien määrä lauantaina 23 ja sunnuntaina 25
- makkaramyynti kannattavaa (24 pakettia makkaraa, kassan loppusaldo 83e)
- puffettia pitäneet ysiluokan liikunnan valinnaisen tytöt saivat mukavasti tuottoa (ostajat olivat toivoneet
munkkeja, mahdollisesti keväälle?)
- valmistelut pitää tehdä ehdottomasti edellisenä iltana, vaativat aikaa!
- hälyt pidempään pois päältä tapahtuman jälkeen; nyt olivat tunnin, siivouksen kanssa oli tulla kiire
- virastomestari voi jatkossa järjestää grillin valmiiksi yläkoululle
- mainonnan onnistuminen herättänyt keskustelua
 mainontaan satsattu huomattavasti: oppilaiden välityksellä jaettu pikkumainokset koteihin,
mainostettu Wilman kautta, kaupoissa ym. 50-60 mainosta laajalla alueella, somessa mainostettu
lukuisia kertoja
 onko mainontaa mahdollista edelleen tehostaa?
 onko lisämainonta ylipäänsä mahdollista/järkevää/tarpeellista?
 voisiko jakaa pikkumainoksia postilaatikoihin? oppilaskunta avuksi?
 mainos ilmaisjakelulehteen? tulisiko väkeä myös kauempaa?
 asiakkailta tapahtumassa kysytty mistä ovat saaneet tietoa kirppiksestä; monet useammankin
kanavan kautta, myös sattumalta tienvarsikylttien opastamana
- kirppiksen nimi? Onko nykyinen Koulun kirppis riittävän helposti hahmotettava ja informatiivinen?
Patelan kirppis? Haaveen kirppis? Jää pohdintaan..
- muistettava tiedottaa myös kevään kirppiksestä hyvissä ajoin ja eri mainontakanavien kautta
- muistettava sulkea ovet ilmoitettuun sulkemisaikaan, tuolloin ei enää uusia asiakkaita sisään
- väkeä olisi riittänyt myöhempäänkin; voisiko tapahtumaa siirtää ajallisesti esim. klo 11-15?
- pöytäpaikoista vapaaehtoinen kannatusmaksu esim, oppilaskunnan hyväksi?
- toiveina esitetty mm. taustamusiikkia tapahtumaan, lasten leikkipistettä
- Suuralueen aluelehteen tarkoitus tehdä juttu Haaveesta, sisältäen myös kirppisasiaa, deadline 4.11. (Maaria
laatii)

3. Pateniemi-päivä
- Honkapirtillä la 15.10. klo 12-16
- koulun osuus: musiikkiluokka esiintyy tapahtumassa, lisäksi Patelan Raitin esittelyä: koulunkäynninohjaat
kokoavat valokuvanäyttelyn ja tallentavat valokuvien kirvoittamia muistoja näyttelyssä vierailevilta
- Haaveen osuus: Onnenpyörä (lapsille, esim. tikkarit palkintoina; virastomestari toimittaa Onnenpyörän
Honkapirtille), esitteet, toiminnan esittelyä kuvien muodossa (läppäriltä diashow)
- Kaisu ja Mervi jakavat postilaatikkomainoksia Haaveen osalta; mainostetaan myös Wilman kautta

4. Kodin ja koulun päivä
- tarjotaan vanhemmille aamukahvit pe 4.11. klo 8-10
- tarvitaan muutamia Haaveen edustajia paikalle alakoulun ala-aulaan järjestämään kahvitusta

- koululla normaalia opetusta, luokkiin avoimet ovet!
- oppilaskunta mukaan yhteistyöhön; esim. neuvomaan vanhempia missä rakennuksissa luokat sijaitsevat

5. Kekrinaamiaisten suunnittelu
- alakoululla ti 8.11. klo 18-20
- 5C-luokka kiinnostunut ottamaan vastuulleen ainakin kauhukäytävän, mahdollisesti myös
kasvomaalauksen (11.10. palaveri tulossa)
- Matti kyselee kaikilta vitosluokilta halukkuutta osallistua; luokkien mahdollista myös kehittää jotain uutta
tapahtumaan, ehdotukset kerätään seuraavaan Haaveen kokoukseen
- discon järjestäminen jollekin yläkoulun ryhmälle (Matti kysyy)
- pukukilpailun toteuttamissuunnitelmaa luotu Haaveen käsikirjaan: toimintapisteillä olevat Haaveen
edustajat merkitsevät tarralla (tarroja rajattu määrä) potentiaalisia kandidaatteja, jotka kutsutaan
esiintymislavalle tiettyyn kellonaikaan (19:30?) ja etukäteen sovittu tuomaristo valitsee voittajat (2kpl)
näiden joukosta; tarra jo itsessään kunniamaininta!
- Kuivaksen munkkien hinnat nousseet; sovitaan myyntihinnaksi 1.5e/munkki (Sari hankkii munkit)
- karkit & sipsit tukusta (Kaisu hankkii)
- makkaramyynti jonkin luokan vastuualueena (aikuinen taustatukena!), makkaroita voi yrittää saada
lahjoituksena lähialueen kaupoista; mikäli hankintaan ostamalla, kannattaa ilmoittaa kauppaan etukäteen
jotta riittävästi saatavilla
- lipunmyynti kahdesta ovesta (mikäli riittävästi toimijoita)
- limsat: päätetään kokeilla myyntiä 0.5l pulloissa, myyntihintaan 1e/plo, lisäksi pillimehuja
- pukupalkintojen hankinta: Starin elokuvaliput (2x2kpl), aikuisille esim. kirja tms.
- jatketaan suunnittelua sähköpostitse; seuraavassa kokouksessa tarkennetaan keitä pääsee paikalle ja
sovitaan tarkempaa tehtävänjakoa

6. Muut asiat
- koululle/Haaveelle tullut esityksenä vaate/tavarakeräyksen järjestäminen tulipalossa kotinsa menettäneille
 lupa-asiat selvitetty poliisilta: vapaaehtoisuuteen perustuvaan ns. naapuriapuun ei tarvita keräyslupaa
 koululta ollaan yhteydessä perheeseen ja kysytään suostumusta ja toivetta
 MLL tulee yhteistyöhön Haaveen ja koulun kanssa
 mikäli perheeltä suostumus, Wilma-viestiä asiasta viimeistään perjantaina
- henkilölastausaluesuunnitelma sekä liikennesääntöjen vastainen toiminta risteyksessä Vallitie-Risuniityntie
 Maaria laittanut aloitteen Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille (aloiteoululle.fi, aloitteen numero 951,
aloitteen käsittelyn etenemistä ja kommentointia voi seurata)
- Haaveen saldo 4.10.2016: 2267,31e
- Haaveen perheliikuntakerho: aloitus myöhemmin syksyllä

Kokous päättyi klo 20:40. Seuraava kokous ti 1.11. yläkoululla.

