
HAAVEEN KOKOUS 07.02.2017 klo 18:05 

Pateniemen alakoulun E-rakennuksessa 

Läsnä: Meri Aatsinki-Hämäläinen, Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Minna 

Nylund (18:30), Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Elina Suotula, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- opettajavieraita koululla koko viikon ajan Mediart-projetin puitteissa (Tanska, Itävalta, Englanti, Ranska) 

 Liisa ja Kaisu käyneet esittelemässä vieraille Haaveen vanhempaintoimintaa 

- syksyn ekaluokkien ja seiskaluokkien kokoonpanoa suunnitellaan alustavasti 

- 17.3. erikoisluokkavalinnoista päätökset 

- yläkoulun valinnaisaineet:  

 suunnitelmissa 16 valinnaisaineryhmää, pyritään pitämään ryhmäkoot pieninä  

 oppilailta kysytty kakkosvalinnat jos jo nyt selvää ettei toivotun aineen ryhmää tule  

 havaittu että herkästi valintoja vielä tehdään kavereiden valintojen mukaan; sama nähtävissä esim. 

A2-kielen kohdalla, joka kuitenkin varsin kauaskantoinen valinta 

- projektirahaa koulun kv-toimintaan saatu koululle nyt useamman hakemuksen kautta 

- 17.2. klo 10 Pateniemen lukion vanhojen tanssit yläkoululla  

- Suomi 100-projekti : ”sata suomalaista/patelalaista asiaa/tekoa” 

 esittelyyn 100 päivää ennen itsenäisyyspäivää (elokuussa) 

 jokin tuotos (esim. juliste, valokuva, video, powerpoint-esitys) 

 opettajat ja vanhemmat yhdessä voisivat keksiä noin kymmenen asiaa/tekoa 

 Patelan historiaan liittyvät asiat liitetään suoraan Pateniemen Raittiin 

 yhtenä tausta-ajatuksena ollut myös ajankuvan taltiointi tulevaa historiantutkimusta varten 

 

2. Akseli Klonkin Välineteatterin palaute 

- n. 30 maksanutta katsojaa, Honkapirtin esitys ollut neljästä ko. viikonlopun esityksestä kannattavin  

- mainontaa lehdessä ja jaettu päiväkoteihin; mainoksen ulkonäköä pohdittu, ollut melko tummasävyinen 

- puffettia pidetty vain ennen esitystä, myyntiä olisi mahdollisesti  ollut esityksen jälkeenkin 

- sinänsä tapahtumana onnistunut 

 

3. Rusettiluistelun palaute 

- sää ollut hyvä, hieman plussan puolella 

- väkeä ollut lähes saman verran kuin aiemminkin 

- kaasupullon täyttäminen olisi ajankohtaista 

- heijastimia, lakuja ja suklaita ollut palkintoina 

 lähiaikoina päiväysvanhaksi menevät suklaat ja lakut laitettu myyntiin opettajainhuoneeseen 



 

4. Oppilaskunnan kanssa tehtävä yhteistyö 

- edustus oppilaskunnan hallituksesta mukaan Haaveen kokoukseen 

- päiväsaikaan pidettäviin oppilaskunnan kokouksiin useimpien vanhempien hankala päästä mukaan 

- Haaveen tapahtumissa yhteistyötä jo pitkään ollutkin 

 

5. Muut asiat 

- toimintarahahakemukset menneet sellaisenaan läpi YTR:ssa; päätökset 22.2. lähidemokratiatoimikunnassa 

- kokouksen päätteeksi käyty tutustumassa E-rakennuksen luokkatiloihin 

 

Seuraava kokous 14.3. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 19:05. 


