HAAVEEN KOKOUS 06.02.2018 klo 18:05
Paikka: Pateniemen alakoulun opettajainhuone
Läsnä: Mervi Junttila, Sanna Karhu, Matti Kuivamäki (rehtori), Kaisu Lyöri, Minna Nylund, Perttu Sarja,
Päivi Sarome (siht.), Elina Suotula, Sari Törmänen (kokouksen pj)

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- Soiva Siili & Lapin sotilassoittokunta yhteiskonsertissa 7.2. alakoululla
 päätetään, että Haave osallistuu kustannuksiin maksamalla puolet Soivan Siilin esiintymispalkkiosta
(Haaveen osuus 250e)
- Ystävänpäivä 14.2.: oppilaskunta järjestää toimintaa, ystävänpäiväradiota ym.
- 1.3. Ruskotunturilla ulkoilupäivä alakoululaisille
 hiihtoa, pulkkailua; myös laudalla & suksilla voi laskea omakustanteisesti (aiempi kokemus erittäin
suotavaa), HUOM. välineiden nimikointi!
 retki kestää kolmisen tuntia, eväät koululta, bussikuljetukset porrastetusti luokat 1-2, 3-4, 5-6
- 20.3. yläkoulu Syötteelle laskettelureissulle
- 27.4. Vapputalent, oppilaskunta järjestää ohjelmaa
- Palveluverkkoselvitys, pohjoisella alueella vaikutuksina lähivuosina mm.:
 Rajakylään rakentuu suurpäiväkoti, jolloin Rajakylästä ja Pateniemestä suljetaan pienempiä
päiväkotiyksiköitä
 koulujen osalta suljetaan Haukiputaalla Jokikylän, Santaholman ja myöhemmin Keiskan yksiköt
sekä entisen Oravan koulun koulumuseo
 Ritaharjun koulun edelleen kasvaessa kevyen liikenteen väylä Pohjantien alitse, osa oppilaista
Pateniemen suuralueen kouluihin?
 Pateniemen alakoulun maksimi 400, nyt oppilaita 430, ensi vuonna ehkä 450 - tilojen riittävyys?
Uusia ekaluokkalaisia ilmoittautunut 89, kuluvan lukuvuoden aikaan muuttojen myötä tullut 28 uutta
oppilasta, pois muuttanut alle 10
 yläkoululla teoriassa tilaa kolmelle luokalle (suunniteltu nelisarjaiseksi, ollut viime vuosina
pääasiassa kolmisarjainen)
 Veneenveistäjänrannan asuinalueen rakentumisen huomioiminen laskelmissa?
- haut ja valinnat meneillään, pyritään saamaan päätökseen hiihtolomaan mennessä
 A2-kielet, ja sen jälkeen tulevien 5. ja 6.lk:n oppilaiden muut valinnaisainevalinnat, A2-kielen
valinneille ja musiikkiluokkalaisille ei tule näitä valinnaisainevalintoja
 tulevien 8lk:ien valinnat – taito- ja taideaineet 2h+2h (8lk ja 9lk), muut valinnat sen jälkeen;
syventävät kurssit 2h+2h (8lk ja 9lk) ja soveltavat kurssit 2h (8lk)
- muutamalla tulevalla viikolla koulutuksia koko opettajakunnalle (ViLLE-oppimisjärjestelmä sekä
toiminnallinen matematiikka)

- kouluterveyskyselyiden tulokset tulleet, osallistujina 4-5lk:t ja 8-9lk:t
 tuloksia mahdollista vertailla alueellisesti, sekä koko Ouluun ja koko Suomeen
 tuloksia käydään läpi myös Haaveen kokouksessa keväämmällä

2. Rusettiluistelun palaute
- pyykkipoikia noutaneita oppilaita oli 46, jonkin verran myös muita luistelijoita
- 7B pitänyt buffettia ja pyrkinyt myös leikittämään luistelijoita; Haave maksaa palkkion 100e
- DJ:lle discon järjestämisestä 200e

3. Kevään kirppari
- alustavasti sovitaan ajankohdaksi la 28.4. klo 10-15, yläkoulun liikuntasali
- toimintarahaa haettu kirpputoria varten150e mainontaan ja markkinointiin, mainostaminen hyvissä ajoin!

4. Yhteistyö oppilaskunnan kanssa
- Haaveen jäsenten hankala päästä päiväsaikaan oleviin oppilaskunnan kokouksiin ja tapahtumiin
- oppilaskunnan ohjaavia opettajia ja oppilaskunnan jäseniä olisi mukava saada mukaan Haaveen
kokoukseen, Matti vie viestiä asiasta edelleen

5. Muut asiat
- Haaveen tili
 tulevien/tiedossa olevien maksujen jälkeen tilillä 3249,40e
- Toimintarahahakemukset
 Haave anonut kuuteen tapahtumaan seuraavasti: Rusettiluistelu 450e, Kevätkirppis 150e,
Kevätfoorumi 150e, Syyskirppis 150e, Jouluaskartelu 150e, Pikkujoulufoorumi 150e
 alueellinen yhteistyöryhmä hyväksynyt hakemukset sellaisenaan, lopulliset päätökset helmikuun
lopulla lähidemokratiatoimikunnassa
- Tulevia tapahtumia
 Kevätrieha: alustavasti ti 15.5. klo 18 – 19:30
 Kevätfoorumi: (Kevätkauden päättäjäiset): alustavasti la 26.5.

Seuraava kokous: 13.3.2018 klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 19:35.

