
HAAVEEN KOKOUS 02.05.2017 klo 18:15 

Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa 

Läsnä: Mervi Junttila, Matti Kuivamäki (rehtori), Kaisu Lyöri, Minna Nylund, Mervi Ollila, Päivi Sarome 

(siht.), Suvi Siltamäki, Piia Sova, Elina Suotula, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen 

Kokouksen alussa kukitettu pj Liisa, jolla päättymässä 14 vuoden ura Haaveen aktiivina 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- 7lk:lla aloittamassa syksyllä 51 oppilasta, kolme rinnakkaisluokkaa  

- kokonaisuudessaan yläkoulussa tulevana syksynä n.180 oppilasta 

- 10.5. tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä, 76–77 oppilasta, neljä rinnakkaisluokkaa 

- tulevat 3. luokat: musiikkiluokka, kaksi tavallista luokkaa, sekä 2-3lk:ien yhdysluokka 

- tulevien 5-6lk:ien valinnaisryhmät tiedotetaan toukokuun aikana 

- kevään aikana tulossa luokkaretkiä ja vierailuja, Sahan jätkä –kisaa, kevätjuhlia ym. 

- uudistunut arviointi 

 opettajien perehdyttäminen 1-4lk:n uudistuneeseen arviointiin ollut puutteellista, sillä päätös 

uudenlaisten arvioinnin toteuttamisesta tullut vasta maaliskuun lopussa 

 tämä vuosi arvioinnin suhteen harjoittelua sekä oppilaille, huoltajille että opettajille 

 rehtori ollut yhteydessä perusopetusjohtaja Marjut Nurmivuoreen, esittänyt toiveen keskitetystä 

viestistä  arviointiasian tiimoilta kaikille huoltajille kaupungin perusopetuksen kouluissa  

- koulukuvausasia 

 rehtori saanut pyytämättä tarjoukset Seppälän Koulukuvilta ja Kuvaverkolta  

 koko kaupungin kilpailutuksen päätös ei tule toteutumaan, päätynyt markkinaoikeuteen yhden 

kuvaamon tehtyä valituksen päätöksestä 

 kouluille tullut ohjeistus että voidaan jatkaa nykyistä kuvaussopimusta tai kilpailuttaa kuvaamot 

 sovitaan että päätetään asia 26.5. lisäkokouksessa kevätkauden päättäjäisten yhteydessä, Matti 

toimittaa saamansa tarjousmateriaalit Liisan välityksellä 

 

2. Haaveen kirpputorin palaute 

- todettu tapahtuman olleen onnistunut, tyytyväisiä myyjiä ja ostajia, buffetin tuotto ollut huikean hyvä 

- mainostukseen panostaminen vaikuttaisi kannattaneen; myyntipöytiä ollut 40-45, myös ostajia ollut 

paikalla ihan mukavasti 

- pohdittu tulevalle kirpparille Haaveen toteuttamia arpajaisia, palkintona esim. herkkureppu 

 

3. Kevätrieha 

- ke 17.5. klo 18:00 – 19:30 C-talossa alakoululla (ruokala ja sali) 

- mainokset (Maaria), pikkumainokset koteihin arpalipukkeineen (arvat 1e/kpl), arpoja myydään myös 

tapahtumassa  

- 8lk:n liikunnan valinnaisen tytöt järjestää discon (palkkiona 100e), lisäksi ovien valvonta! 



- Onnenpyörä- ja ongintapalkintoja, karkkia, pillimehuja ja limsoja on jäljellä siinä määrin ettei mitään ole 

tarpeen hankkia  

- munkkeja 80kpl (Sari hankkii) 

- 5AB-luokat järjestävät kasvomaalaus- sekä muotoilmapallopisteet (sis. 1e pääsylipun hintaan, korvaus 

luokille yht. 100e) sekä makkaramyynnin (luokka hankkii makkarat ym. tarvittavat, tuotto luokalle) 

- Arpajaispalkinnoksi Edenin perhelippu (Mervi J. kysyy) sekä 2x10e Hesburgerin lahjakortti (Liisa kysyy) 

- Wilmaan ilmoitus 9.5 ja muistutus 15.5., pikkumainokset ensi viikolla jakoon luokille: arpajaislipuke 

mainoksen liitteeksi (mainosaskartelupaja 10.5. alakoululla) 

- työntekijäjako: lipunmyynti (Kaisu ja Elina S.), Onnenpyörä (Mervi O., Suvi, Päivi), Onginta (Maaria), 

munkki&limut (Sari), karkkimyynti (Mervi J.); lisäksi järjestyshenkilöitä, ja toimintapisteille apulaisiksi 

omia lapsia / oppilaita   

- Matti kysyy myös koulunkäynninohjaajia/avustajia tapahtumaan avuksi 

 

4. Muut asiat 

- Pateniemipäivä: la 14.10. klo 12-15 Honkapirtillä: Haaveen pisteellä Suomi-villasukat arpajaispalkinnoksi, 

Onnenpyörään ”Suomi-sektori”, josta aiheeseen liittyvää pikkupalkintoa 

- Kevätkauden päättäjäiset 26.5. (saatu lupa käyttää Koljun majan vuokran maksuun ylimääräiset 

toimintarahat 60e ) 

- Pankkiasia: Haaveen tili ainakin toistaiseksi keskustassa sijaitsevassa POP-pankissa  

- Keskusteltu tarpeesta saada lapsille/nuorille kokoontumispaikkoja alueelle 

 nykyisellään lapsia ja nuoria kokoontuu usein Pateniemen kauppojen edustoille, asiakkaita 

häiritsevään käytökseen jouduttu välillä puuttumaan kauppojen henkilökunnan ja muidenkin taholta 

 koulussa epäasialliseen käyttäytymiseen myös puututtu tiukasti, välitön Wilma-merkintä 

 koulujen pihat ovat viime aikoina välttyneet isommalta ilkivallalta ja moporallilta 

 

Seuraava kokous 26.5. valokuvausasian tiimoilta Koljun majalla. Kokous päättyi 19:45. 


