
HAAVEEN KOKOUS 07.12.2016 klo 18:05 

Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa 

Läsnä: Tiina Jurvelin, Matti Kuivamäki (reht.), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Perttu 

Sarja, Päivi Sarome (siht.), Suvi Siltamäki, Elina Suotula, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- 1-5lk:n arviointikeskustelut joulu-tammikuussa 

- joulujuhla tänä vuonna pikkusalissa E-rakennuksen remontin vuoksi; esiintyjillä ke kenraaliharjoitus + 

iltajuhla ja to kaksi päiväjuhlaa 

- ensi viikon alussa loppuvuoden aikataulut Wilman kautta huoltajille (yhteisesti kaikille/luokittain) 

- E-talon valmistuminen vuoden loppuun mennessä, tammikuun alussa kalusteet luokkatiloihin, ko. 

rakennukseen siirtyy 3lk:t (21-22 oppilasta/luokka), tilat tulevat täyteen 

- kouluterveydenhoitaja siirtyy B-taloon tämän viikon jälkeen, samassa tilassa myös oppilashuolto 

- yläkoululla jouduttu pitämään hetkellisesti taukoa pitkien välituntien salivuoroista, salin kautta oppilaita 

käynyt luvatta tupakoimassa 

- yläkoulun pommisuojasta suunnitellaan välituntitilaa & nuorisotoimelle omaa tilaa, myös oppilaat mukana 

suunnittelussa 

- keskusteltu yläkoululaisten itseohjautuvan opiskelun haasteista ja laajoista kokonaisuuksista (mm. ysien 

äidinkielen kirjallisuusprojekti) 

- keskusteltu alakoululaisten tukiopetuksen järjestämisestä; perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus 

saada tukiopetusta (tukiopetus toimii tilapäisenä ja lyhytaikaisena tuen muotona tarpeen mukaan)  

 

2. Kekrinaamiaisten palaute 

- aikuisia ollut mukana nyt paljon, mm. mahdollistanut lipunmyynnin kahdesta ovesta 

- valmisteluihin tarvitaan ehdottomasti enemmän aikaa kuin tunti!  

 osan valmisteluista voisi tehdä jo päiväsaikaan, esim. oppilaat/ohjaajat voisivat varastosta tuoda 

tavaraa koulun jälkeen saliin/ruokalaan 

- limsapulloja kokeiltu nyt ensimmäistä kertaa 

 218 ploa myytiin, 88 ploa jäi 

 myynti koettu helpoksi, tasaraha 1e käytännöllinen  

 pienemmät pullot voisivat olla parempi vaihtoehto; saatavuus? 

 osa olisi halunnut ostaa limsaa mukeittain 

 palautuspullot eivät kaikki löytäneet palautuspisteeseen vaan päätyivät sekajätepussiin 

- kaikki karkit menivät kaupaksi, sipsejä olisi mennyt enemmänkin, perussipsejä kaivattiin 

- onnenpyörä/ongintapalkintoja jäi paljon 

- munkkeja mennyt nyt hieman vähemmän 

 hinta ollut hieman aiempaa korkeampi ja ollut myös muuta tarjottavaa 5C-luokan järjestäessä 

puffettia – luokan myynti ilmeisesti ollut ihan onnistunutta, mm. makkarat menivät kaupaksi 



- päätetään, että laaditaan vuodenvaihteen jälkeen luokille (pl. alkuopetusluokat) kysely 

 selvitetään kaikkien luokkien halukkuus osallistua Haaveen tapahtumiin kerätessään varoja 

luokkaretkeä/leirikoulua varten 

  tarvittaessa priorisoidaan niitä luokkia joilla luokkaretki/leirikoulu lähimpänä tulossa 

- keskusteltu opettajien/vanhempien/oppilaiden aktiivisuudesta luokkaretken/leirikoulun järjestämiseen 

tarvittavien varojen keräämisestä 

 vanhempien oma osallisuus keskeistä, opettajia/koulua ei voi/saa velvoittaa osallistumaan 

varainkeruun järjestelyihin 

 

3. Jouluaskartelun palaute 

- osallistujia n. 70 

- jatkossa voisi pihalla odottelevia päästää aulaan odottelemaan jo hieman ennen tapahtuman alkua 

- valmistelut jäivät melko täpärälle, tunti valmisteluaikaa ehkä liian vähän? 

- yleisesti ottaen onnistunut tapahtuma, hyvää palautetta tullut 

 

4. Yhteistyö oppilaskunnan kanssa 

- seuraavaan Haaveen kokoukseen oppilaskunnan ohjaavat opettajat ja mahdollisesti myös oppilaskunnan 

jäseniä mukaan suunnittelemaan yhteistyötä / yhteistä toimintaa? 

- Kodin&Koulun päivänä ollut oppilaskunnan jäseniä mukana opastamassa/ohjaamassa huoltajia luokkiin 

- oppilaskuntaa mukaan esim. rusettiluisteluun? 

- mietitään myös muita yhteistyön muotoja tarkemmin tammikuussa 

 

5. Muut asiat 

 

- Yhteistyöpyyntö liittyen Valveen järjestämään lastenteatteriesitykseen 

 Oulun alueella ollaan järjestämässä 21.-22.1. neljä lastenteatteriesitystä, joista yksi Honkapirtillä; 

Akseli Klonkin välineteatteriesitys ”Minä näen korvillani”, kesto n. 30min., suunnattu yli 3v. 

 Valveelta pyydetty paikallista järjestöä/yhdistystä tms. mukaan avustamaan tapahtumassa - lähinnä 

ovien avaamisesta & sulkemisesta huolehtiminen, mahdollisesti tapahtumasta tiedottaminen omien 

kanavien kautta 

 päätetään lähteä yhteistyökumppaniksi: Haave lähinnä ”talonmiehen” roolissa; tapahtumassa 

mahdollista pitää kahviota, sovitaan että yläkoululaiset voivat järjestää omana varainkeruunaan 

 Honkapirtin esitys tulisi olemaan todennäköisesti su 22.1. klo 13 tai klo 17; sovitaan että Liisa 

yhteydessä yhteyshenkilöön Valveella ja ehdottaa klo 13 ajankohtaa 

 

- toimintarahahaku  

 hakuaikaa joulukuun ajan, Kaisu laatii hakemukset  

 tälle vuodelle saatu rusettiluisteluun (400e), jouluaskarteluun (200e) ja pikkujouluihin (100e) 



 päätetään hakea tulevalle vuodelle rusettiluisteluun 500e (mm. grilliä varten varakaasupullo), 

jouluaskarteluun 200e (mm. vahakangasta, liimoja, saksia), kirpputoriin 300e (lehtimainonta, 

paperimainosten jakaminen tehtäväksi jollekin luokalle, korvaus tästä?), pikkujouluihin 150e 

 

- Haaveen sähköpostiin tulleita asioita 

 huoltajalta tullut toivetta energiajuomien K15-kiellon edistämiseksi alueen kaupoissa 

o keskeisintä lienee selvittää Lidlin linjaus, ylikansallisena kauppaketjuna haasteellisin alueen 

myymälöistä 

 huoltajalta tullut ehdotus uintiviikon jakamisesta kahdelle viikolle (viikonlopun ollessa välissä) 

o sovitaan että ohjataan tiedustelu kaupungin uinninopetusta koordinoivalle Tuija Pohjolalle  

 huoltajalta tullut viestiä, että on mielellään apuna tapahtumien järjestämisessä vaikkei olekaan 

halukas osallistumaan kokoustoimintaan 

o Wilma-viestein ja/tai FB-sivun kautta pyritään tavoittamaan ennen tapahtumia niitä huoltajia, 

joilla halu osallistua tapahtumajärjestelyihin; lisäaikuisille aina tarvetta tapahtumissa! 

 

- Pikkujoulut Koljulla 10.12.  

 toimintaraha 100e jakautuu 50e vuokraan, 50e tarjoiluihin 

 päätetään hankkia lähinnä jouluisia ruokia ja salaattiaineksia tarjoiluihin varatulla 50e:lla, loput 

tarjottavat nyyttäriperiaatteella 

 halutessaan voi tuoda n. 5e arvioisen pikkujoululahjan 

 

Seuraava kokous 10.1. yläkoululla. Kokous päättyi 20:35. 


