
HAAVEEN KOKOUS 15.8.2017 klo 18:30 

Paikka: Pateniemen alakoulun opettajainhuone 

Läsnä: Tarja Auranaho, Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Sanna Karhu, Mari Lohilahti, Elina Mätäsaho, 

Kati Pajari, Päivi Pirnes, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Elina Suotula, Liisa 

Turpeinen (pj), Sari Törmänen, Pirita Töyrylä 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- koulun oppilasmäärä 600, 430 alakoulussa ja 170 yläkoulussa 

- lukuvuoden teemoja koulun ja koko kaupungin tasolla: 

 uusi ops, tänä syksynä 7lk:t ottaneet käyttöön 

 uudistunut arviointi ja kokemukset siitä 

 Suomi100 –juhlavuosi: ”sata patelalaista tekoa”, vuosiluokittain tuotoksia nettisivulle 

 palvelukeskittymät → alueelliset palvelut ja niiden välinen yhteistyö 

 hyvinvointiteema laajasti ja kattavasti 

 hyvinvointikyselyt → tuloksia käydään läpi mm. vanhempainilloissa 

 Lapset Puheeksi -menetelmän käyttöönotto 

 tunnetaidot - kaveritaidot - sosiaaliset taidot ja työelämätaidot: ennaltaehkäisevä, luokka-

aseittain etenevä malli 

 Liikkuva Koulu – oppilaiden osallistaminen: oppilaskunnan hallitus, liikuntatutorit.. 

 MOVE-mittaukset (5. ja 8lk:t) 

 ensimmäisissä alustavissa tuloksissa havaittu lasten ja nuorten fyysisen kunnon laskua 

(etenkin sinnikkyys ja kestävyys) 

 huomattavaa myös oppilaiden välisten erojen polarisoituminen: heikkokuntoisten ja 

huippukuntoisten ääripäät korostuvat 

- lukuvuositiedotteet jakoon ensi viikolla 

- koulun uudet kotisivut työn alla, syyskuussa julkaisu 

- kerhotoimintaa tulossa mm. 2lk:n oppilaiden ip-paikkojen puutetta korvaamaan  

- poissaolojen anominen jatkossa Wilman kautta: 5 päivää luokanopettaja/-valvoja, siitä eteenpäin rehtori 

- löytötavaralaatikot jälleen täynnä → lajittelu ja myynti Haaveen kirppiksellä 

- joitakin syksyn tärkeitä aihepiirejä ja päivämääriä: 

 seiskojen ryhmäytykset meneillään 

 valinnaisten alkaminen 5. ja 6lk:n oppilailla 

 hyvinvointikyselyt vkolla 36 (päivitystarve?) 

 ysien TETit vkolla 39: TET-paikkojen hankkiminen osoittautunut jossain määrin haasteelliseksi, 

vaatii aloitteellisuutta ja paikan etsimistä hyvissä ajoin 

 uintiviikot: yläkoulu vkot 39-40, alakoulu vkot 46-47 



 26.9. seiskojen vanhempainilta 

 3.10. kasien vanhempainilta 

 vko 40 elokuvavko 3-9lk:n oppilaille 

 vko 41 koulukuvaus (9.-11.10.) - Kuvaverkko valittu kuvaajaksi 

 2.12. lauantaikoulupäivä ja Suomi100-juhlat 

 Taidetestaus 8lk:n oppilaille Helsingissä joulukuun alussa 

 joulujuhlaa vietetään luultavasti tavallista  pienimuotoisemmin Suomi100-juhlallisuuksien vuoksi  

- A-talossa tehty remonttia kesän aikana: lattiat uusittu, osin katot myös maalattu, jatkoa ensi kesänä; myös 

sata pulpettia vaihdettu samassa yhteydessä säädettäviin malleihin 

- parkkialuetta aidattu erottumaan välituntipihasta; jatkossa sekä ala- että yläkoululla piha-alueet suljetaan 

porteilla vkonloppuisin estämään moottoriajoneuvoilla ajelua piha-alueilla 

- kesän ajan piha-alueilla on ollut hieman levottomuutta, ei kuitenkaan siinä määrin kuin joskus aiemmin – 

koulun pihoilla ja kentillä asiallinen oleskelu klo 21 asti on sallittua, sen jälkeen ei suotavaa 

 

2. Vastuuhenkilöiden valinta 

 

- lukuvuodelle 2017-2018 valittiin vastuuhenkilöt seuraavasti: 

puheenjohtaja: Mari Lohilahti 

varapuheenjohtaja: Päivi Pirnes 

rahastonhoitaja: Mervi Junttila 

sihteeri: Päivi Sarome 

tiedottaja: Maaria Ruotsalainen 

 

3. Haaveen tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen 

- Kokouksessa päätettiin Haaveen tilin tilinhoito-oikeuksien siirtämisestä entiseltä rahastonhoitajalta (Sari 

Törmänen) ja entiseltä puheenjohtajalta (Liisa Turpeinen) uudelle rahastonhoitajalle (Mervi Junttila, 

xxxxxx-xxxx) ja uudelle puheenjohtajalle (Mari Lohilahti, xxxxxx-xxxx). Pankki: POP Pankki - Pohjan-

maan Osuuspankki, tilin nimi: Haave – Herukan koulun vanhempainyhdistys, tilinumero: FI32 xxxx xxxx 

xxxx xx. 

 

4. Muut asiat 

- Pateniemi-päivän suunnittelukokouksen terveiset 

 Haaveella ja koululla yhteinen/vierekkäinen pöytä tapahtumassa 

 Haaveella Onnenpyörä, mahdollisesti makkaramyynnin järjestäminen? Haave/jokin luokka?  

 tietovisakysymyksen keksiminen Pateniemen historiaan liittyen  

 tapahtuma järjestetään Honkapirtillä 14.10. klo 12-15, muutamia Haaveen edustajia paikalle tuolloin 

 

- koulun avaimet: järjestetään Haaveelle kahdet avaimet sekä ala- että yläkoululle 



 

- seuraavaan kokoukseen selvitetään luokat, joilla luokkaretkeä/leirikoulua varten kiinnostusta kerätä rahaa 

tulemalla töihin Haaveen tapahtumiin  

 priorisoidaan 5. ja 6lk:t, joilla reissuun lähteminen lähimpänä – selvitys myös yläkoulun 

luokkien/ryhmien osalta 

 

- seuraavassa kokouksessa käydään läpi Haaveen (/koulun, mikäli tiedossa) kerhot ja niistä tiedottaminen 

 Haaveen Perheliikuntakerhon jatko? Kiertävä vetovastuu, esim. 3-4 vanhempaa? 

 

- yhteistyö oppilaskunnan hallituksen kanssa: 

 edustajat mukaan mahdollisesti jo seuraavaan kokoukseen? 

  Maaria laittaa viestiä oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle Johannalle Säisälle 

 

- Haaveen tapahtumat kuluvalle lukuvuodelle: 

 Kirpputori 23.-24.9. 

 Kodin ja Koulun päivä 29.9. 

 Pateniemi-päivä Honkapirtillä 14.10. 

 Kekrinaamiaiset alustavasti 1. tai 2.11. 

 Jouluaskartelu 26.11. 

 Haaveen pikkujoulut 2.12. (paikka vielä avoin) 

 Rusettiluistelu tammi-helmikuun vaihteessa 

 Kirpputori huhtikuun loppupuolella 

 Kevätrieha toukokuun puolivälissä 

 Kevätkauden päättäjäiset toukokuun lopussa 

 

Seuraava kokous: 5.9. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi klo 20:55 


