HAAVEEN KOKOUS 01.11.2016 klo 18:10
Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Meri Aatsinki-Hämäläinen, Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Tiina Jurvelin, Kaisu Lyöri, Elina
Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Päivi Sarome (siht.), Elina Suotula, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- Pateniemen Raitti voittanut Pohjois-Pohjanmaan Ympäristötietoisuuspalkinnon 2016, palkinto jaetaan
Maakuntapäivillä
- arviointikeskustelut, itsearviointikyselyt meneillään
- yläkoulun koulusihteerin jäätyä eläkkeelle alakoulun koulusihteeri nyt toistaiseksi molemmilla kouluilla
- kesän/syksyn häiritsevä oleskelu koulujen pihoilla ilta-aikaan rauhoittunut säiden kylmentyessä
- yläkoululla pommisuojassa kolme isoa huonetta; sisustaminen oppilaskahvilaksi / oleskelutilaksi? myös
nuorisotoimi mukaan suunnitelmiin

2. Pateniemipäivän palaute
- onnistunut tapahtuma, paljon väkeä ”vauvasta vaariin”
- mainonta ollut laajaa (mm. postilaatikkojakelu koko alueella), tavoittanut hyvin
- Kalevassa ollut juttu tapahtumasta, Patelan raitti hyvin esillä
- toteutetaan jälleen ensi syksynä; mahdollisesti toteutus yhtenä Suomi100- tapahtumana

3. Kodin ja koulun päivä 4.11.
- 8:15 – 10 aamukahvit tarjolla huoltajille molemmilla kouluilla; avoimet ovet luokkiin
- kahvinkeitto kouluilla, Haave hankkii pullat
- Haaveen edustajina Maaria, Kaisu ja Elina S. alakoululle, Tiina ja Sari yläkoululle

4. Kekrinaamiaiset 8.11. klo 18-20
- pukukilpailupalkinnoiksi Starista 4kpl lippuja lahjoituksena
- 5C järjestää kauhukäytävän & kasvomaalauksen, lisäksi makkaranpaisto, kahvitus, leivonnaisia ym., 10-15
vanhempaa luokan lisäksi tulossa
- yläkoululta luokka/ryhmä järjestämään discoa (Meri varmistaa)
- munkkitilaus ok (Sari), karkit ok (Kaisu), limsat 3x100ploa + 6kpl light, tilaus Prismasta etukäteen (Liisa),
pillimehut 400kpl (Päivi), vaihtorahat (Sari)
- pari koulunkäynninohjaajaa/avustajaa valvomaan/ohjaamaan
- mukit, servetit, ym. tarkistetaan varastosta
- lipunmyynti kahdesta ovesta; kaksi lipunmyyjää per ovi + leimaajat
- työtehtävissä mukana olevien aikuisten lapsille vapaa pääsy, kirjoitetaan itse ”pääsyliput” omille lapsille

5. Muut asiat
- Haaveen bändikerholla valmius jatkaa jos tulijoita; (edelliset lähteneet jatko-opintoihin); myös Rokilla on
monta kieltä -projekti jatkuu edelleen
- jouluaskartelu alakoulun ruokalassa su 27.11. klo 14-16
 joulukorttiaskartelu, lasipurkkiaskartelu, huovutuspiste + huopaheijastinaskartelu?,
puutonttuaskartelu,
 glögiä, mehua, pipareita, suklaakonvehteja tms. tarjoiluun
 mainostaminen hyvissä ajoin (Wilma)
 sovitaan sähköpostitse tarkemmin
- Haaveen pikkujoulut 10.12. Koljun majalla
 toimintarahaa 100e, vuokrakuluihin & osin tarjoiluun, nyyttäriperiaatteella muutoin
 seuraavassa kokouksessa sovitaan tarkemmin, mainonta ym.
- energiajuoma-asia
 Kuivasjärvi-Ritaharju alueen kaupoissa myynti kielletty alle 16v. muutama vuosi sitten, Ritaharjun
vtk ollut aktiivisena asiassa – osa alueen oppilaista käy nyt ostamassa Rajakylä-Pateniemi –alueella,
jossa ei systemaattista kieltoa
 Rajakylän koulun vtk:ssa myös linjausta vastikään pohdittu ja kyselty kaupoista suhtautumista asiaan
 keskusteltu Pateniemen alueen kauppojen mukaan lähtemisestä, kyselyä kauppoihin tehtykin
muutama vuosi sitten, nykytilanne? (Lidl?)
 keskusteltu myös alueella tapahtuvasta järjestäytyneestä nuuskanmyynnistä sekä yleisellä tasolla
etenkin yläkoululla näkyvästä liiallisesta sokerin käytöstä (sokeripitoiset omat välipalat ym.)

Seuraava kokous 29.11. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 19:50.

