
HAAVEEN KOKOUS 14.03.2017 klo 18:05 

Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa 

Läsnä: Jussi Koskelo (poistui 18:50), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Päivi Sarome 

(siht.), Elina Suotula, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- 5. ja 6. lk:n valinnaisainevalinnat 

 kaksi valinnaisainetta, syys- ja kevätlukukaudelle kaksoistunnit 

 10 valinnaisainevaihtoehtoa, tehdään kaksi varsinaista valintaa ja kolme varavalintaa 

 17.-27.3. valinnat avoinna Wilmassa; ainesisältöjä avataan aiempaa tarkemmin huoltajille ja 

sisällöt käydään läpi myös oppilaiden kanssa 

 valinnaisainevalinnat eivät koske musiikkiluokkalaisia ja A2-kielen valinneita 

 valinnaisaineet valitaan joka vuosi uudelleen – eli 5lk:n oppilaat tekevät nyt uudet valinnat 

- koko alakoulun hiihtoretki 17.3.; nuotio rannassa, ruokailu koululla 

- pe 7.4. Tutti Juttu -konsertti Madetojan salissa; koko alakoulu lähtee yleisöksi (6A-musiikkiluokka 

esiintymisvuorossa tänä vuonna) 

- Suomi100: sata suomalaista/patelalaista tekoa/asiaa 

 ohjeistus luotu luokille sekä opettajille ja huoltajille 

 tuotos voi olla tekstitiedosto, video, kuva, powerpoint.. 

 yksi A4-koon koontisivu, voi sisältää linkin esim. QR-koodina 

 kaikkiin koosteisiin liitetään Suomi100-logo (Jussi selvittää, mitä logoa koulut käyttävät) 

 koosteeseen lisätään kuvaus projektista lyhyesti 

 Haave voisi tuottaa muutaman A4:n, esim. Haaveen esittely, Haaveen tapahtumien esittely 

(kekrinaamiaiset, rusettiluistelut) 

- koulun kotisivujen uudistaminen työn alla  

 perusrunko kaikilla Oulun peruskouluilla yhteinen 

 pyrkimyksenä selkiyttää kotisivujen yleiskuvaa 

 blogisivu; esim. Suomi 100 –teeman tiimoilta 

 

2. Koulun liikennejärjestelyt 

- A-talon ja kentän väliin suunniteltu henkilölastausalue sekä laiton pysäköinti Vallitien risteysalueella  

 Liisa edistänyt henkilölastausalueen asiaa viime keväänä ja ollut yhteyksissä mm. 

kaupungininsinöörin ja liikenneinsinöörin kanssa; tällöin todettu että tarvitaan yhteistyötä 

koulun/sikun kanssa sekä alueelle kaavamuutos 

 koulun näkökulmasta lasten turvallisuus prioriteettina; keskusteltu henkilölastausalueen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä liikenneturvallisuustekijöistä 

 keskusteltu liikenneturvallisuudesta Vallitien risteysalueella; viheralue vaatisi aidan/palkit estämään 

pysäköintiä  



 Maaria ollut sähköpostitse nyt yhteydessä yhdyskunta- ja rakennuslautakunnan jäseniin, saatu 

vastaus että asiaa viedään yhdyskuntalautakunnassa eteenpäin 

 kuntalaisaloite asiasta tehty jo syksyllä 

 entisen hammashoitolan parkkialuetta käytetään sääntöjenvastaisesti oppilaiden haku/jättöalueena; 

tilanjakaja-aita tulossa parkkipaikan ja liikuntasalin väliin ensi kesänä ohjaamaan oppilaiden kulkua 

 seurataan nyt asian etenemistä lautakunnassa 

 

3. Kevään tapahtumat 

- Koulun Kirppis 22.-23.4. yläkoululla 

 päätetään valita tapahtuman nimeksi Haaveen Kirppis 

 mainosten jakaminen postilaatikoihin lähialueille (Liisa selvittää mainosten painokulujen hintaa) +  

lisäksi ilmoitusmainonta koulut/kaupat/päiväkodit/ym. + somemainonta (mm. Facebook) 

 myyjiä yleensä ollut mukavasti; potentiaalisten ostajien saaminen paikalle mainonnan avulla! 

 ilmaiset myyntipaikat, kaikki halukkaat saavat tulla myymään  

 hyvissä ajoin laittamaan myyntipöytiä valmiiksi aulaan (koulun puolelta apuja tähän?) 

 makkaramyynti? (Haave/joku luokka?) puffetti jollekin luokalle (Matti kysyy) 

 maaliskuun lopussa Wilmaan ja Facebookiin ilmoitus (Maaria laatii) 

 toimintarahaa saatu 300e tapahtumaa varten (materiaalit 100e, mainonta 200e) 

 mainokset/kyltit tienvarteen hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista 

- Kevätrieha alustavasti ti 16.5. (jatketaan suunnitelmia seuraavassa kokouksessa) 

- Haaveen kevätkauden päättäjäiset pe 26.5. Koljun majalla (Kaisu varaa paikan) 

 

4. Muut asiat 

- perheliikuntakerho: keväällä la-iltapäivissä 4-5 kertaa? (Kaisu selvittelee) 

- 6C lähdössä luokkaretkelle 28.-30.3.: päätetään että Haave myöntää hampurilaisrahan 7e/oppilas 

- liikunnan valinnaisen tytöt lähdössä Kööpenhaminaan: päätetään että Haave myöntää hampurilaisrahan 

7e/oppilas 

- keskusteltu Patelan Venneilijöillä vuokralla olevasta Kraaselin mökistä; Haaveen mahdollinen 

osallistuminen mökin vuosivuokrakustannuksiin ei saa kannatusta 

 

Seuraava kokous 4.4. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 19:45. 


