
HAAVEEN KOKOUS 7.11.2017 klo 18:15 

Paikka: Pateniemen yläkoulun opettajainhuone 

Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Sanna Karhu, Matti Kuivamäki (rehtori), Mari Lohilahti (pj), 

Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Päivi Pirnes (19:10), Maaria Ruotsalainen, Päivi Sarome 

(siht.), Suvi Siltamäki, Elina Suotula, Sari Törmänen, Pirita Töyrylä 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- Suomi 100-juhlan valmistelut kaikilla luokka-asteilla meneillään, vko 48 juhlaviikko, paljon 

tapahtumia ja juhlallisuuksia tiedossa  

➢ oppilaskunnalla ”sata juttua” -tempauksia pitkin viikkoa  

➢ Suomi 100 -aiheinen MOK-viikko 

➢ 29.11. kenraaliharjoitus, 30.11. klo 18 juhla vanhemmille 

➢ 2.12. lauantaikoulupäivä: 4lk:n oppilaita lähdössä kaupunginteatterille itsenäisyysjuhlaan 

kaupunginjohtajan kutsumana; koululla juhlat klo 9:30 ja klo 12, välissä ruokailu 

➢ 4.12. ”itsenäisyyspäivän vastaanotto” koululla 

➢ 5.12. mm. lipunnosto, juhlaruokailu 

 

- 29.11. sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen vierailulle koululle, 

keskustelua mm. säästöistä; rakenteelliset säästöt vs. resurssisäästöt 

 

- keskusteltu kuukausi sitten aloittaneen suurkeittiö Löökin ruuasta 

➢ käyttäjäkokemusten mukaan ruuan rakenne, reseptit, maku muuttuneet (esim. mausteiden 

niukkuus) 

➢ seurataan tilannetta vielä muutama kuukausi ja kerätään kokemuksia edelleen 

 

2. Kekrinaamiaisten palaute 

- 315 sisäänpääsyn maksanutta (lisäksi tapahtumassa töissä olleet luokat, vanhemmat sekä Haaveen 

aikuiset ja lapset); monet lähteneet tapahtumaan koko perheellä 

- sovitaan että pääsymaksua ei peritä aikuisten ohella aivan vauva/taaperoikäisistä 

- pukukilpailun ajankohta ei ollut kaikilla tiedossa → voisiko laittaa jo mainokseen kellonajan? 

- lipunmyynti lopetettu n. 18:40 - olisiko jatkossakin ajankohtana hyvä? 18:45? 19:00? 

- munkkeja hankittu 330, määrä ollut ilmeisesti suht ok 

- karkkeja ostettu 220e:lla, loppuivat melko nopeasti, toivottu myös pienempiä/halvempia karkkeja 

(esim. 20snt) 

- limsaa jäi 15 pulloa, yhteensä ostettu 77 litraa 



- luokkien rahankeruusta keskusteltu; kaikilta luokilta ennalta kysytty halukkuutta osallistua Haaveen 

tapahtumien järjestämiseen – luokkien/luokkatoimikuntien pitää olla itse aktiivisia, ei voi olla esim. 

opettajan vastuulla, rahankeruu tapahtumissa vaatii sitoutumista sekä oppilailta että vanhemmilta 

 

3. Pateniemi-päivän palaute 

- väkeä ollut hyvin paljon tapahtumassa, tiivis kolme tuntia 

- tilojen riittävyys Honkapirtillä jatkossa? Tarvittaessa voidaan järjestää myös esim. yläkoulun salissa 

- koulun ja Haaveen pöytien sijoittaminen vierekkäin jatkossa! 

 

4. Perheliikuntakerhon tilanne 

- tällä hetkellä ei riittävästi vetäjiä kerholle, eli toistaiseksi tauolla 

- alakoulun pikkusalista järjestyy aina tarvittaessa Haaveen kerhoille tilat 

 

5. Jouluaskartelu 

- päätetään järjestää su 3.12. klo 14-16 alakoulun ruokalassa 

- valmisteluihin viimeistään klo 13, hälyt pois 12-18 

- inventaario varastossa tehty, askarteluhankintoihin toimintarahaa 200e 

➢ Maaria ja Sanna hankkivat materiaalit ja tarjoilut; kahvia, mehua, glögiä, piparia (konvehteja) 

- askartelupisteet: korttiaskartelu (2 pöytää), lasipurkkiaskartelu, tonttuaskartelu, heijastinaskartelu, 

huovutus, paperiaskartelu sinivalkoisella teemalla 

- pöytien suojaaminen (14m) → päätetään hankkia uudelleenkäytettävä suojamuovi 

- tapahtumaa järjestämään ainakin Sari, Maaria, Päivi S., Päivi P., mahdollisuuksien mukaan muita 

- mainokset Facebook, Wilma, koululle kaikkiin rakennuksiin (Anne-Mari laatii) 

 

6. Muut asiat 

 - Haaveen rahatilanne 

➢ tilillä 2670e, pankkiin viety 2668,25e; näistä vähennetään vielä mm. Kekrinaamiaisten 

hankintoja ja palkkioita 

➢ päätetään onnenpyörä/ongintavoittojen hankinnasta: jatkossa inventaario toimintakauden 

alussa ja sovitaan tuolloin myös voittoihin käytettävästä budjetista, hankinnoista päättäminen 

kokouksissa tai muutoin yhteisesti 

➢ inventaario voitoista ym. tarvikkeista hyvissä ajoin ennen kevätriehaa 

➢ lahjoitusten kautta voittojen hankkiminen suotavaa; lahjoituspyyntökaavake tarvittaessa 

 



 - Mainosvastaavan tehtävä 

➢ Anne-Mari Alajuuma lupautunut tekemään mainoksia ainakin tämän lukuvuoden ajan 

➢ tiedottajan tehtäviä jaetaan tarpeen mukaan ja tapauskohtaisesti  

 

- Haaveen avaimet 

➢ tällä hetkellä kahdet avaimet käytössä; toiset Haaveen, toiset Maarian nimissä → päätetään 

että vaihdetaan molemmat avaimet virallisesti Haaveen nimiin (Mari hoitaa); samalla 

selvitetään, onko koululla toiset avaimet Haaveen varaston kaappiin 

➢ avainniput muutoin identtiset, mutta toisessa lisäksi avain varaston kaappiin ja 

vaihtorahalippaaseen (nyt 45,50e lippaassa) 

➢ päätetään että puheenjohtajalla aina toiset avaimet, toiset avaimet kiertävät tarpeen 

mukaan, ”tukikohta” Maarialla 

 

 - Grillauspihdit koulun/Haaveen grilliin  

➢ päätetään hankkia kahdet metalliset makkarapihdit (ellei saada lahjoituksena, Suvi selvittää) 

 

- Haaveen Pikkujoulut 

➢ Virpiniemessä Meriniemen huvilalla la 25.11., varaus vuorokauden ajaksi (klo12-12) 

➢ vuokrakustannukset toimintarahasta, lisäksi jää 30e (suolaista/makeaa naposteltavaa & 

ulkotulet; Kaisu hankkii) 

➢ ruokailu nyyttäriperiaatteella, sovitaan tarkemmin sähköpostitse 

➢ kutsu myös Facebookiin ja Wilmaan 

 

Seuraava kokous: 12.12. klo 18 alakoululla (huom. poikkeuksellisesti kuukauden toinen tiistai! 

Kokous päättyi 21:00. 


