
HAAVEEN KOKOUS 5.9.2017 klo 18:10 

Paikka: Pateniemen yläkoulun opettajainhuone 

Läsnä: Meri Aatsinki-Hämäläinen (vararehtori) , Mari Lohilahti (pj), Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, 

Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Piia Sova, Sari Törmänen 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsitellyt ja linjatut teemat käyty läpi vielä kokouksessa: 

 Lapset Puheeksi –keskustelut 

 1. ja 7. lk:ien opettajat menossa koulutukseen  

 keskustelu supistetusti läpi niiden lasten kohdalla, joista opettajilla ja/tai huoltajilla ei huolta 

 perusteellisempi keskustelu niiden lasten kohdalla, joista huoli huoltajilla ja/tai opettajilla, tai 

joissa huoltajat muutoin toivovat laajempaa keskustelua  

 tarvittaessa edetään LP-keskustelusta laajemman verkoston käsittävään LP-neuvonpitoon 

 Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja toimintatavat kiusaamistapauksissa 

 kiusaamisen määritelmä: mikä on kiusaamista, mikä huonoa käytöstä 

 ennaltaehkäisy: kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelu, luokkien hyvän yhteishengen ja ilmapiirin 

luominen; joka kuukaudelle yksi teema/aihe, joista pidetään oppitunteja oppilaille; 

hyvinvointi- ja viihtyvyyskyselyt 

 toimintatavat: kiusaamisen selvittäminen tarkoituksenmukaisin kokoonpanoin: opettajat & 

huoltajat - > rehtori -> oppilashuoltoryhmä -> koulun ulkopuoliset tahot  

 

- Alueellinen palvelukeskittymä Rajakylä – Pateniemi 

 tulossa nettisivusto, jossa kootusti alueen päiväkodit, koulut, nuorisotoimi, kirjastot 

 sivustolle myös alueelliset ”tuen polut” – miten palvelut alueella toimivat  

 sivustoa voidaan käyttää myös mm. yhdistysten, järjestöjen ym. alueellisten toimijoiden tapahtumien 

mainosalustana 

 myös Haaveen linkit tälle sivustolle (Matin tai Merin kautta)  

 

- Liikuntapäivä & Kodin ja Koulun Päivä 

 Haavetta toivottu mukaan alakoululle liikuntapäivään 29.9. klo 8:15-12 pitämään esim. 

kuvasuunnistusta (ruokailu suunnistusrastin pitäjille järjestyy koululta)  

 samana päivänä myös valtakunnallinen Kodin ja Koulun päivä  

 päätetään, että vietetään Kodin ja Koulun päivää jo 28.9., jolloin normaali koulupäivä ja vanhemmat 

pääsevät halutessaan näkemään tavallista koulunkäyntiä (avoimet ovat luokkiin) 

 viime vuonna järjestetty huoltajille kahvitus klo 8-10 alakoulun aulassa, samaan tapaan tänä vuonna? 

 oppilaskunnan edustajia voi tarvittaessa toimia esim. oppaina huoltajille Kodin ja Koulun päivässä 

 pj Mari järjestää sähköpostikyselyn aiheesta: ketkä pääsisivät 28.9. ja/tai 29.9. 

 



- Sata pateniemeläistä tekoa - sähköinen ”seinätön museo” 

 julkaistaan päivittäin yksi patelalainen teko 

 Wilma-viestinä linkki sivustolle lähiaikoina  

 toivotaan myös Haaveelta muutama sivu (kuvia ja tekstiä) 

 

2. Rahan kerääminen luokkaretkiä ja leirikouluja varten  

- Kirpparin puffet ja makkaranpaisto: kysytään ensin yläkoululta (Meri kysyy) - mikäli ei löydy 

kiinnostunutta luokkaa/ryhmää, tarjotaan tehtäviä ensin 6AB:lle, ja tämän jälkeen 6C:lle 

- Pateniemi-päivän makkaranmyynti: tarjotaan tehtävää 6AB:lle 

- Kekrinaamiaiset: tarjotaan ainakin jotain tehtävää 5A:lle, päätetään muilta osin seuraavassa kokouksessa, 

kun edeltävien tapahtumien työtehtävien jakautuminen selvillä 

- Meri kysyy samalla myös Kekrinaamiaisten discon järjestäjää yläkoululta  

 

3. Kirpputori yläkoululla 23. – 24.9. 

- mainospaja 11.9. klo 18 alakoululla (Maaria, Päivi, Piia, muita?) 

- löytötavaroiden lajittelu 20.9. klo 18 alakoululla  (keitä pääsee?) 

- perjantai-iltana järjestelytehtävät yläkoululla sekä sunnuntaina siivoaminen 

- pj tiedustelee s-postitse, ketkä voisivat osallistua em. tehtäviin + seinämainosten jakamiseen 

 

4. Muut asiat 

- Haaveen kerhot 

 pj Mari aloittaa sähköpostikeskustelun aiheesta, onko innokkaita vetäjiä kerhoille 

 bändikerhomainos yläkoululaisille (Maaria laatii), ajankohta  to 18-20 

- Toimintarahahakemus 

 Kaisu laatii hakemukset (hakuaika joulukuussa) 

 tälle vuodelle vielä käyttämättä 150e pikkujouluihin ja 200e jouluaskarteluun 

- viime vuoden 5C:n (nyk. 6C) ”hampurilaisraha”-asian käsittely 

 viime keväänä sovittu että ko. raha maksetaan luokan tilille, mutta ei ole tullut perille 

(rahastonhoitaja Mervi tarkistaa vielä asian) 

 päätetään, että maksetaan nyt sovittu 7e/oppilas (21 oppilasta) 

- 8lk:n valokuvaus uintiviikolla; järjestetään niin, että ensin kuvaus ja sitten vasta uinti 

- Meri selvittää, onko grilliä varten hankittu varakaasupullo – mikäli ei, Haave/koulu hankkii 

- Haaveen Pikkujouluja varten varattu Meriniemen huvila Virpiniemessä 25.11.  

- Jouluaskartelun ajankohta? Päätetään seuraavassa kokouksessa 

  

 



Seuraava kokous: 3.10. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 20:05 


