
HAAVEEN KOKOUS 04.04.2017 klo 18:05 

Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa 

Läsnä: Toivo Holopainen, Matti Kuivamäki (rehtori), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Päivi 

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

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- tutustuttu kokouksessa 1-4lk:n uudenlaisiin todistuspohjiin; päätös lautakunnalta tullut aivan vastikään 

- 6.4. toiminnallisen matematiikan koulutuspäivä kaikille opettajille 

- Tutti Juttu -konsertti (6A musiikkiluokka esiintyy); koko alakoulu osallistuu konserttiin yleisönä 

- valinnaisainevalinnoista: 

➢ kaikki oppilaat tehneet 2 varsinaista ja 3 varavalintaa; n. 90% on saanut molemmat 

ensisijaiset valinnat läpi - yhteensä 13 ryhmää (7 syksyllä ja 6 keväällä) 

➢ keskusteltu, että Wilmassa olleet valinnaisainekoodit voisi avata ensi kerralla paremmin 

➢ lähiviikkoina valinnat tiedoksi oppilaille  

➢ yläkoulun valinnaiset myös lähiaikoina tiedoksi 

- oppilaskunnan tempauksia tulossa vapun alla koulupäivän aikana  

- koululle tullut tänä keväänä eri tahoilta huomattavan paljon erilaisia kyselyitä, joihin myös sekä vanhempia 

että oppilaita pyydetty osallistumaan: mm. Sikun asiakastyytyväisyyskyselyt (eskarit, 5lk, 8lk, lukion 1lk), 

5lk:n ja 8lk:n kouluterveyskyselyt, OKM:n harrastuskysely.. 

- Taidetestaajat-hanke: Kulttuurirahasto mahdollistaa 8lk:n oppilaille tutustumisen kahteen 

kulttuurikohteeseen; yhteen kotikaupungissa ja yhteen Helsingissä (hanke alkaen syksy 2017->) 

- koulukuvaus 

➢ koulu kilpailuttanut yhteistyössä Haaveen kanssa valokuvaamot viimeksi 2 vuotta sitten, 

tulevaa vuotta ei ole koulukohtaisesti kilpailutettu, koska saatu ohjeistus koko kaupungin 

tasolla tapahtuvasta kilpailutuksesta 

➢ kaupungin kilpailutus tehty, yksi kuvaamo tehnyt valituksen päätöksestä liittyen koulujen 

järjestelykorvauksiin 

➢ koulujen välillä käytännöt kirjavia järjestelykorvausten suhteen, vaihdellen mm. 

luokkakohtaisten ja oppilaskohtaisten korvausten välillä 

➢ Pateniemen koulussa tarjouspyyntöön kirjattu järjestelykorvaus 30e/lk → summa suoraan 

oppilaskunnan tilille, rahoista maksetaan mm. oppilaiden stipendejä 

➢ kokouksessa pohdittu koulukuvauksen tarpeellisuutta vuosittain ylipäänsä, sekä 

mahdollisuuksia valokuvauksen järjestämiseen koulun sisällä 

➢ kuulostellaan nyt tuleeko kaupungin taholta lisäohjeistusta; rehtori tuo asian seuraavaan 

kokoukseen, mahdollinen kilpailutus päätetään tuolloin yhdessä 

- oppilaskunnan hallitus esittänyt hankittavaksi t-paitoja omalla painatuksellaan; ovat suunnitelleet paidat, 

joita voitaisiin käyttää eri tapahtumissa oppilaskunnan jäsenillä (nämä suunniteltu hankittavaksi myös 

valokuvauksen järjestelykorvausrahoilla) 

- Liisa lahjoittanut n. 25 mustaa urheiluliiviä Haaveen varastoon 

 



2. Haaveen kirpputori 

- yläkoululla 22.-23.4. klo 10-14 molempina päivinä 

- hälyt pois koululla 8-17, sekä pe-iltana klo 18 → pöytien laittaminen ym. valmistelut (Matti tarkistaa hälyt) 

- mainokset tehty (Maaria) - värilliset pikkumainokset (2000kpl) postilaatikkojakelua varten sovittu 

painettaviksi (Liisa varmistaa hinnan – Tarraserif/Haukipudas, 150e värilliset mainokset?) 

- ma 10.4. klo 18 alakoululla pikkumainosten aluejaot, A4 ja A3 mainoksia kopiointiin ja jakoon 

- mainokset ilmoitustauluille kauppoihin/päiväkoteihin/kirjastoihin; mainokset sähköisesti Facebook (eri 

ryhmiin ja omilla seinillä) ja Wilman kautta muutamaan kertaan ennen tapahtumaa 

- buffet ja grillaus, yhdelle/kahdelle luokalle (Matti selvittää) – kaasupullon täyttö (Topi selvittää) 

- 5C luokka valmistaa puiset mainostelineet (käyttöön myös tulevissa tapahtumissa), maksetaan korvauksena 

50e/kpl 

- alueellista toimintarahaa myönnetty tapahtumaa varten 300e 

- Kirppis-kylttejä on varastossa (Kaisu valmistaa lisää) 

- päätetään että koulun löytötavaroiden myynti otetaan käytännöksi syksyn kirpparitapahtumassa 

 

3. Muut asiat 

- Tiliasiaa: 

➢ POP-pankki Pateniemestä lakkautetaan toukokuun loppuun mennessä 

➢ rahastonhoitaja Sari ehdottanut siirtymistä pankkiin, jossa kassapalvelut: Haaveen tapahtumissa 

tarvittavien vaihtorahojen vuoksi välttämätöntä löytää konttori, jossa käsitellään käteistä rahaa 

➢ mahdollisesti siirtyminen keskustan POP-pankkiin? 

- ”Hampurilaisraha” 

➢ 6B retkelle Vuokattiin (27 oppilasta), päätetään että maksetaan 7e/oppilas 

- Kevätkauden päättäjäiset 

➢ Koljun maja varattuna pe 26.5. klo 14 – la 27.5. klo 12 

➢ 70e/vuokra jaetaan osallistujien kesken 

- 14.10. tai 21.10.2017 Pateniemipäivä Honkapirtillä 

➢ Haave ja koulu osallistuu, mahdollisesti osittain yhteistyössä 

➢ 6.4. klo 18 seuraava suunnittelupalaveri Honkapirtillä (Kaisu osallistuu Haaveen edustajana) 

- Haaveen ja oppilaskunnan yhteistyö 

➢ Haaveen osallistuminen oppilaskunnan toimintapäivään 24.5. klo 8-12; Haave voisi järjestää esim. 

valokuvasuunnistusta 

➢ esitetään syksyllä uudelle oppilaskunnalle kutsu Haaveen kokoukseen  

 

Seuraava kokous 2.5. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi klo 19:50. 


