HAAVEEN KOKOUS 09.01.2018 klo 18:15
Paikka: Pateniemen yläkoulun opettajainhuone
Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Matti Kuivamäki (rehtori), Mari Lohilahti, Minna Nylund, Maaria
Ruotsalainen, Päivi Sarome (siht.), Elina Suotula, Sari Törmänen, Pirita Töyrylä

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautumiset Wilman kautta 15.-26.1.
 ohjeistus mikäli hakemassa muualle kuin lähikouluun
 oppilaiden alueellinen jakautuminen alakouluihin Pateniemi-Kuivasoja-Rajakylä, mahdollisimman
tasaisesti, sisarusperuste huomioiden
- tuleville kolmosluokkalaisille erikoisluokkahaut (musiikki-, liikunta- ja kuvataideluokat)
 infot 15.1. alkaen, valintakokeet 8.2. alkaen
 valintaperusteena pelkästään valintakokeessa osoitetut taidot/kyvyt
- tuleville seiskaluokkalaisille yläkouluvalinnat: paikan varaaminen lähikouluun, hakeminen toiseen
yläkouluun tai hakeminen erikoisluokalle
- tulevien 5. ja 6.-luokkalaisten valinnaisainevalinnat
 ensimmäisenä valitaan mahdollinen A2-kieli (tulevat 5lk:n oppilaat), jonka opiskelu jatkuu 9lk:n
loppuun asti, sen jälkeen valitaan muut valinnaiset
 koko kaupungin valinnaisainetarjottimelta koulu valitsee n.12-15 kurssia, joista sekä tulevat 5. että 6.
lk:n oppilaat valitsevat valinnaisainekurssin sekä syksylle että keväälle - ko. aineista ei tule
numeerista arviointia vaan osallistumismerkintä
 musiikkiluokkalaiset voivat tehdä A2-kielen valinnan samoin kuin muutkin, mutta eivät valitse enää
muita valinnaisaineita
- yläkoulun valinnaisainevalinnat 7lk:n kevään aikana
 ensimmäisessä vaiheessa valitaan valinnainen taito- ja taideaine (selkä 8. että 9lk:n ajaksi)
 seuraavassa vaiheessa valitaan jonkin oppiaineen syventävä kurssi (sekä 8. että 9lk:n ajaksi) sekä
lisäksi kahden tai useamman oppiaineen yhdistelmästä muodostettu soveltava kurssi (vain 8lk:n
ajaksi)

2. Rusettiluistelut
- 7B-luokka lupautunut pitämään puffettia, paistamaan makkaraa ja ohjaamaan leikkejä
- koulunkäynninohjaajia tulee tapahtumaan mukaan valvomaan ja ohjaamaan
- palkinnot? lakut ja heijastimet? kysellään lahjoitusheijastimia (esim. pankit, vakuutusyhtiöt), sähköpostitse
jatketaan tarvittaessa keskustelua aiheesta
- mainokset koulun oviin ja tiedote kotiin Wilman kautta; Ansku laatii mainokset, Mari huolehtii ne koululle
- Haaveen roolina lähinnä pyykkipoikien jakaminen ja parin löytäneiden sekä kypäräpäisten palkitseminen

- DJ? Sari kysyy -> tarvittaessa vaihtoehto B, josta keskustelua sähköpostitse

3. Yhteistyö oppilaskunnan kanssa
- 17.1. klo 11:15 ala- ja yläkoulujen oppilaskunnilla yhteinen kokous yläkoululla
- alakoulun ideoita: huhtikuussa VappuTalent, keväälle jokin liikuntatapahtuma, esim. Unisef-kävely?
- yläkoulun ideoita: helmikuussa Ystävänpäivätapahtuma, huhtikuussa Vappu-tapahtuma, ”Sahan jätkä” kilpailu toukokuussa
- millainen voisi olla Haaveen rooli näissä? Haaveesta osallistuu kokoukseen joku/jotkut, jos mahdollista
- joka tapauksessa seuraavaan kokoukseen terveiset oppilaskunnan kokouksesta, jatketaan aiheesta
kokouksessa tuolloin ja tarvittaessa sähköpostitse

3. Muut asiat
- Haaveen tili
 3900e tällä hetkellä
- Eskarista ekalle –ilta: 17.1. klo 18:00
 illan aikana vanhemmat kiertävät ”infopisteillä”
 Haaveesta muutama edustaja paikalle; Sari, muita? -> sähköpostitse vielä keskustelua
- Yhteistyö Valveen kanssa
 Valve järjestämässä Honkapirtillä Vastarannan Siili –trion (Soivan Siilin Kyösti ja Markus + Jukka
Takalo) kanssa musiikkitapahtumaa 14.-15.4., Haavetta toivottu mukaan yhteistyöhön
 Valve maksaisi esityksen kustannukset ja keräisi lipputulot (liput 5e/kpl)
 Haaveen tehtäväksi jäisi huolehtia esiintymistilasta ja katsomosta (mm. tuolien laittaminen),
vastaanottaa esiintyjät ja myydä lippuja ovella, lisäksi tapahtumasta tiedottaminen alueella (esim.
kaupat, päiväkodit, koulut jne.) ja kahvion pitäminen tapahtuman aikana
 keskustellaan, että luokille/ryhmille tarjoutuisi samalla rahankeräysmahdollisuus
 sovitaan että Mari vastaa sähköpostiviestiin ja neuvottelee vielä asiasta, tehdään päätös
osallistumisesta seuraavassa kokouksessa
- Tiedottajan ja mainosvastaavan tehtävät
 Anne-Mari lupautunut tarvittaessa laatimaan vielä Rusettiluistelun mainonnan, mutta jättäytyy
sitten pois tehtävästä
 sovitaan kevään mainosten laatijat tapauskohtaisesti (Kirppari ja Kevätrieha), kun ovat
ajankohtaisia
 Sari hoitaa Wilma- ja Facebook –tiedottamista ainakin toistaiseksi

Seuraava kokous: 6.2.2018 klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 19:30.

