HAAVEEN KOKOUS 3.10.2017 klo 18:03
Paikka: Pateniemen alakoulun opettajainhuone
Läsnä: Anne-Mari Alajuuma, Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Sanna Karhu (kokouksen pj), Matti
Kuivamäki (reht.), Kaisu Lyöri, Minna Nylund, Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Sari
Törmänen (saapui 19:20), Pirita Töyrylä, Elina Suotula (saapui 19:30)

1. Koulun ajankohtaiset asiat
– koululla ei enää sisäpuhelimia käytössä, opettajille ja ohjaajille tulossa omat työkännykät
– koulun kotisivu-uudistus meneillään: pääsivulle voidaan luoda linkki myös Haaveen kotisivulle
– kotisivulla uutena asiana mm. blogit-osio
 Suomi100-aiheinen sivusto ”sata pateniemeläistä tekoa”: https://emuseo.fi/100patela
 mikä voisi olla Haaveen osuus? esim. valokuvia kirppikseltä, kekrinaamiaisista ym.
tapahtumista lyhyen kuvatekstin kera
 Sata pohjoista tekoa: Rajakylä – Pateniemi –aluetyötä –sivusto: http://rajapate.edublogs.org/
 tarkoituksena toimia tiedotuskanavana, josta löydettävissä kaikki alueelliset toimijat:
koulut, päiväkodit, kirjastot, nuorisotoimi sekä kolmas sektori: alueen järjestöt,
yhdistykset, urheiluseurat, vanhempaintoimikunnat..
 alueellisen toimintakalenterin käyttömahdollisuutta selvitellään
 Opettajien koulutusblogi http://pateniemenopet.edublogs.org/
– Valokuvaus 9.-11.10. (ma yläkoulu, ti-ke alakoulu)
– Suomen Kansallisoopperan kanssa yhteistyössä toteutettava ”Ihmepoika A” –ooppera 12.10.
Pateniemen koululla
 näytökset: oppilaille klo 14, iltanäytös klo 18
 lisätietoa tulossa Wilman kautta
– Pateniemipäivä 14.10., koulun osuudessa mukana mm. 100 patelalaista tekoa -projekti, Pateniemen
raitti -projekti

2. Kirpputorin palaute
- myyjiä 35 lauantaina, 32 sunnuntaina; lauantaina on ollut enemmän myös asiakkaita
- pöydät olleet nyt salissa, tätä pidetty parempana kuin käytäville sijoittumista
- päätetään, että tapahtuma jatkossa yksipäiväinen (lauantai), jatketaan keskustelua tapahtuman kestosta
- mainonnasta keskusteltu, vaihtelevia mielipiteitä onko ollut riittävää
- puffet ja makkaramyynti sujunut hyvin, luokka saanut mukavasti voittoa
- Haaveen löytötavaramyynnistä jäänyt tavaraa n. säkillinen, toimitettu Pelastusarmeijalle

3. Kekrinaamiaiset
- päätetään ajankohdaksi to 2.11. klo 18-20
- järjestelyvastuut luokille seuraavasti: disco yläkoululaisille (Matti kysyy luokkaa/ryhmää), kauhukäytävä
ja kasvomaalaus: 5A, makkaranmyynti: 6C
- henkilöstöä toimintapisteille
 Lipunmyynti: Sanna + ?, leimaajiksi oppilaita; lipunmyynti kahdesta ovesta!
 Järjestyksenvalvonta: Topi ja Perttu + muita vanhempia tapahtumaan osallistuvilta luokilta
 Kauhunpyörä (Onnenpyörä): Päivi ja Pirita
 Naaraus (Onginta): ? + ?
 Limsat ja munkit: Sari ja Minna; munkkien hankinta (Sari), limsojen hankinta (Topi); päätetään että
luovutaan limsojen pullomyynnistä ja myydään mukeittain (lisäksi pillimehuja varastossa 70 + 70)
 Karkkikauppa: Mervi J. + ?, karkkien hankinta (Kaisu)
- mainos Wilman kautta, ennen syyslomaa ja muistutus alkuviikosta (vko 44) + seinämainokset: Anne-Mari
- pukukilpailun palkinnot: Edenin perhelippu (Mervi kysyy), 2xleffalippu Star:iin (Kaisu kysyy)
- ruokalasta ennen tapahtumaa linjastolta lasit pois ja automaatit pois käytöstä!
- koulun henkilökuntaa mukaan (Matti varmistaa)
- koululle alkujärjestelyihin jo klo 16:30 mikäli suinkin mahdollista!
- jatketaan sähköpostitse keskustelua tapahtuman järjestelyistä

4. Haaveen kerhot
- Keskusteltu Perheliikuntakerhon vetämisestä
 Topi voisi toimia yhtenä vetäjänä, neljällä vetäjällä oma vuoro olisi kerran kuussa
 Wilman kautta voidaan välittää kyselyä, olisiko vanhemmilla kiinnostusta kerhojen ohjaamiseen
 luokkakohtaisissa vanhempainilloissa voi myös välittää viestiä kerho-ohjaajamahdollisuudesta
 tarvittaessa myös päiväkotien kautta kyselyä
 jatketaan keskustelua sähköpostitse

5. Pateniemipäivä
- 14.10. klo 11:45-15 Honkapirtillä
- 6AB järjestää makkaranmyynnin
- Haaveella Onnenpyörä (maksuton, karkkipalkinnot), läppäriltä diaesitys Haaveen toiminnasta, esitteet
- Haaveen pisteellä Päivi, osan ajasta Sari, Elina S., muita? - jatketaan keskustelua sähköpostitse

- tapahtumassa tietovisa, vastaukset löydettävissä esittelypöydistä → arvonta
- karkit (Päivi), grilli ja Onnenpyörä etukäteen Honkapirtille (Kaisu?)

6. Tiedottajan valinta
- päätetään että Anne-Mari vastuussa mainoksen laatimisesta Kekrinaamiaisiin
- tiedottajan tehtävien jakamisesta jatketaan keskustelua myöhemmin

7. Muut asiat
- keskusteltu jonkin tapahtuman järjestämisestä yläkoululaisille?
 Matti vie viestiä yläkoulun oppilaskunnalle (Janne Peltoniemi ohjaavana opettajana)
- Haaveen varaston kaappiin tarvitaan toinen avain
 koululta voisi mahdollisesti löytyä, muutoin teetetään

Seuraava kokous: 7.11. klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 20:15.

