HAAVEEN KOKOUS 01.09.2015 KLO 18:15
Pateniemen alakoulun opettajienhuone

läsnä: Mervi Junttila, Matti Kuivamäki (rehtori), Kaisu Lyöri, Sami Nousiainen (apulaisjohtaja), Minna
Nylund (poistui 19:40), Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja (saapui 19:20) Päivi Sarome (siht.), Liisa
Turpeinen (pj), Sari Törmänen

- Liisa vieraili ennen kokousta kolmansien luokkien vanhempainillassa esittelemässä Haaveen toimintaa

1. Koulun ajankohtaiset
- yläkoulun taksvärkkipäivä pe 4.9.
- koulukuvaus yläkoululla 18.9., alakoululla vkolla 42
- uintiviikko yläkoululla lokakuussa viikoilla 41-42, alakoululla helmikuussa vkolla 7
- oppilaskerhot ja oppilaskuntatoiminta pyörähtävät käyntiin parin kolmen viikon sisällä
- Viipaleen tilalle valmistuu välituntialue viikolla 37, pienet avajaisjuhlallisuudet koululla
- yläkoulun pihasuunnittelu myös vireillä, suunniteltu mm. monitoimiareenaa ja kuntoiluvälineistöä
- keskusteltu koulujen pihojen iltakäytöstä
-> asiallinen käyttö (esim. pallopelien pelaaminen ja muun pihavälineistön asianmukainen käyttö)
iltaisin ennen klo 21 on ok ja suotavaakin
-> koulujen omat oppilaat pääosin asiallisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria
-> ongelmallista on viime aikoina ollut kuitenkin mm. mopoilu/autoilu koulujen pihoilla, ilkivalta,
nuuskan/alkoholin käyttö, epäilyä myös huumausaineiden välittämisestä ym.; osallisina usein myös
jo peruskouluiän ohittaneita/täysi-ikäisiä nuoria

2. Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät: hyvinvointibarometri
- KiVa-järjestelmästä pyritään kohti ennakoivaa työtä ja hyvinvoinnin tukemista
- Rajakylän yläkoulun mallin mukaan muokattu Pateniemen koulun hyvinvointimallia
- ennen syyslomaa kaikki koulun oppilaat täyttävät hyvinvointibarometrin
-> tarkoitus tehdä vuosittain jatkuva perinne tukemaan avoimuuden kulttuuria
-> 1-2lk kävisivät kyselyn läpi kotona yhdessä huoltajien kanssa
-> kaikissa luokissa yhtä aikaa täytettävä, luottamuksellinen
-> ajateltu toteuttaa omalla nimellä; oppilaat ottavat vastaamisen tosissaan
-> Rajakylän kokemusten mukaan kysymyksiin on vastattu asiallisesti, myös vaikeisiin aiheisiin
-> luokkatasoinen koonti, mahdollista päästä myös selvittelemään yksilötasolla esiintyviä ongelmia
-> pyritään tekemään mahdollisimman selkeät ja yksiselitteiset kysymykset
-> 22.9. yhteisöllinen OHR aiheeseen liittyen alakoululla klo 12:30 (Kaisu ja Päivi osallistuu)

3. Haaveen varasto
- yläkoululta voidaan järjestää lukollinen kaappi Haaveelle, väestösuojaan olisi ehkä mahdollista saada
myöhemmin lisätilaa
- alakoululta alustavasti kartoitettu tiloja, esim. D-talon isompi kellaritila
- toisaalta varastotila olisi hyvä saada lähemmäksi Haaveen tapahtumien toimintapaikkoja, kuten pikkusali
ja ruokala (C-taloon?)
- Sami selvittää ja on yhteyksissä asiasta (käsitellään seuraavassa kokouksessa)

4. Yhteistyön tiivistäminen oppilaskunnan kanssa
- Haaveen edustajia vierailemaan oppilaskunnan kokouksiin ja oppilaskunnan edustajia Haaveen kokouksiin
- Sami vie terveisiä osallisuustiimiin (Johanna Säisä / oppilaskunnan ohjaaja)

5. Kodin ja koulun päivä 25.9.
- avoimien ovien päivä koulussa kaikille vanhemmille (sekä ala- että yläkoululla)
- vanhemmat voivat vapaasti käydä luokissa tutustumassa opetukseen
- lisäksi keskusteltu esim. ”rehtorin kahvien” järjestämisestä opettajienhuoneessa
- mietitty Haaveen roolia päivän aikana; joskus aiemmin ollut esim. kuvasuunnistusta
- voisi pitää oppilaskunnan kokouksen, jota vanhemmat voivat tulla seuraamaan
- luokka-asteet voivat kehitellä omia ideoitaan
- osallisuustiimin rooli: Johanna Säisä yhteydessä Liisaan yhteistyöstä; Sami vie myös Haaveen terveisiä
tulevaan opettajien kokoontumiseen asian tiimoilta

6. Luentotilaisuus
- sosiaalipsykologi Janne Viljamaa lupautunut tulemaan luennoimaan to 1.10.
- Haaveen lisäksi mukaan on lupautunut Rajakylän vanhempaintoimikunta, Pöllönkankaan koulu myös
kiinnostunut, kysytään vielä Ritaharjun kiinnostusta (kustannusten jakoa katsotaan koulujen kokojen ja
taloustilanteiden mukaan)
- ideoita luennon aiheeksi? toivotaan luennoitsijalta positiivista/myönteistä lähestymistapaa, esim. lapsen
itsetunnon tukemiseen ja sosiaalisiin taitoihin / kaveritaitoihin liittyen (aihepiiriä mm. nettisivuilla
http://www.janneviljamaa.com/kirjat.html)
- kahvituksen järjestäminen? esim. yläkoululta joku luokka/ryhmä?
- paikaksi suunniteltu alakoulun isoa salia

7. Kirpputori
- la 19.9. klo 10-16 yläkoulun piha-alueella ja ala-aulassa sekä salissa
- ysiluokan liikunnan valinnaisen tytöt lupautuneet järjestämään puffetin
- mainonta: tällä viikolla (vko 36) Wilma-viesti, paperimainokset koteihin ensi viikolla (vko 37) sekä

mainokset seinille mahdollisimman laajalle alueelle, ainakin kaikkiin viereisiin kaupunginosiin (kauppoihin,
päiväkoteihin, kirjastoihin, kouluihin jne.), muistutusviesti Wilman kautta vielä viikolla 38
- Maarialla mainokset valmiina, 8.9. klo 17:30 alakoululle (Maaria, Kaisu, Liisa + muut jotka pääsevät):
mainosten kopiointi ja leikkaaminen, jakopinot valmiiksi opettajille (jakavat oppilaille luokissa),
seinämainosten jakaminen (kukin ottaa itselleen sopivan alueen jaettavaksi)
8. Siisti Koulu –projekti
- osallisuustiimiltä pyydetään kannanottoa, miten oppilaat saadaan mukaan toimintaan?
- lasten vastuuttaminen, opetetaan huolehtimaan omista vaatteista ja tavaroista: kerran viikossa tai joka
toinen viikko käydään läpi kaikki lattioilla, hyllyillä ym. lojuva tavara ja etsitään niille omistajat -> jos
omistajaa ei löydy, mihin oppilaat vievät tavarat?
- löytötavarapiste olisi hyvä perustaa johonkin helppokulkuiseen paikkaan
- löydetyt pikkutavarat erikseen esille esim. lasivitriiniin
- voisi olla esim. nettisivuilla kuvia ainakin arvokkaammista löytötavaroista, vanhemmat voisivat tunnistaa
- Sami ja Matti vievät asiaa eteenpäin osallisuustiimiin

9. Kännykkäparkki
- oppilaiden kännykänkäyttöä ei ole alakoulun puolella koettu ongelmaksi
- yläkoululla joskus joudutaan puuttumaan käyttöön kesken tunnin, tilanteista selvitty sujuvasti
- koulun rajalliset oikeudet ylipäänsä puuttua oppilaiden omaisuuteen, lisäksi esim. korvausasiat
katoamistapauksissa ym.

10. Henkilölastausaluesuunnitelma
- lähestytään asiaa päättäjien kautta, laitetaan Haaveen nimissä kirjelmä ainakin ympäristö/yhdyskuntalautakunnalle kuvineen ja suunnitelmineen liikenneturvallisuuteen liittyvistä huolista alueella
- Matti laatii viestiä koulun vanhemmille suojatieturvallisuudesta, pysäköinnistä ym. – Haave voi
kommentoida tarvittaessa

11. Muut asiat
- tilintarkastus: 3738e varat tällä hetkellä, Kaisu ja Mervi tarkastavat tiliotteet ja kuitit
- keskusteltu koulun pyöräretkillä sattuneista vahingoista (kaatumisesta aiheutuneet loukkaantumiset,
vaatteiden rikkoutumiset ym.); koulu luonnollisesti korvaa koulupäivän aikana tapahtuneet vahingot
- kasveja/kukkia toivottu piristämään koulun pihaa
-> tarkoituksena istuttaa ainakin koulun porttien liepeille keltakukkaisia nauhuksia, valintaperusteena
mm. näyttävyys, helppohoitoisuus, kukkimisajankohta (kukassa koulujen alkuvaiheessa elosyyskuussa)
-> isännöitsijä järjestää mullat, oppilaat osallistuvat istutukseen ja hoitoon osana biologian opintoja

- Haaveelle perustettu vastikään kotisivu osoitteeseen http://haave.yhdistysavain.fi
-> kaikki oppilaiden huoltajat tervetulleita tutustumaan sivuihin
-> sivustolta löytyy tällä hetkellä mm. Haaveen yhteystiedot, kalenteri tulevista tapahtumista,
edellisten kokousten muistiot, sähköinen palaute-/idealaatikko
-> mahdollisuus myös kirjautua jäsensivustolle ja osallistua Haaveen toimintaan liittyviin
keskusteluihin
-> Päivi ja Maaria ylläpitäjinä

12. Vuosikello
- käyty läpi lukuvuoden 2015-2016 kokous- ja tapahtuma-aikataulua: vuosikello näkyviin myös FB-sivulle
ja Haaveen kotisivulle
- päivämääriä täsmennetään tarvittaessa myöhemmin, päivitetään vuosikelloon

- syyskuu: 19.9. Kirpputori, 25.9. Kodin ja Koulun Päivä
- lokakuu: 1.10. Luentotilaisuus (Janne Viljamaa), 6.10. kokous (yläkoulu), 29.10. Kekrinaamiaiset
- marraskuu: 3.11. kokous (alakoulu), 29.11. Jouluaskartelu
- joulukuu: 1.12. kokous (yläkoulu), 11.12. Haaveen pikkujoulut (Koljun maja)
- tammikuu: 12.1. kokous (alakoulu), 27.1. Rusettiluistelut
- helmikuu: 2.2. kokous (yläkoulu), 20.2. Lauantaikoulupäivä (Haaveen osuus?)
- maaliskuu: 1.3. kokous (alakoulu)
- huhtikuu: 5.4. kokous (yläkoulu), Vähän Erilainen Vanhempainilta? (tmv. tapahtuma)
- toukokuu: 3.5. kokous (alakoulu), 12.5. Kevätrieha, 27.5. Haaveen kauden päättäjäiset

13. Vastuuhenkilöiden valinta
- päätetään jatkaa samalla kokoonpanolla: pj Liisa, vpj Kaisu, sihteeri Päivi, tiedottaja Maaria,
rahastonhoitaja Sari, assistentteina Perttu, Mervi, Elina ja tarpeen mukaan muita aktiiveja

Seuraava kokous yläkoululla ti 6.10. klo 18. Kokous päättyi 20:30.

