
HAAVEEN KOKOUS 8.5.2018 klo 19:30 

Paikka: Pateniemen yläkoulun opettajainhuone 

Läsnä: Toivo Holopainen, Matti Kuivamäki (rehtori), Minna Nylund, Maaria Ruotsalainen, Päivi Sarome 

(siht.), Suvi Siltamäki, Elina Suotula, Sari Törmänen (kokouksen pj) 

 

Koulun ajankohtaiset asiat 

- kevätjuhlista, retkistä, ym. viimeisten kouluviikkojen ohjelmasta tiedotetaan luokkakohtaisesti Wilmassa 

- ekaluokkalaisten tutustumispäivä 9.5., tämänhetkisen tiedon mukaan 85 tulevaa ekaluokkalaista 

- nykyinen 2-3yhdysluokka hajotetaan ensi lukuvuodeksi, jolloin tulevia kolmosia tulee n. 20 oppilaan luokat, 

tulevia nelosia n. 30 oppilaan luokat; luokkaa kohden saadaan 1,5 opettajan resurssi, jakotunnit 

- positiivista pedagogiikkaa: vahvuussalkkua tehty alakoulussa, positiivista cv:tä yläkoulussa 

 ensi lukuvuoden aikana kaikki luokka-asteet läpäisevät, kuukausittaiset tunne- ja 

vuorovaikutustaitoteemat  

 Haaveelle pohdittavaksi, miten Haave/vanhemmat voisivat olla mukana/osallistua näihin 

teemoihin? Jatketaan keskustelua syksyn ensimmäisessä kokouksessa 

 kuukausiteemat: 

 elokuu: ryhmässä toimiminen 

 syyskuu: tunteiden nimeäminen 

 lokakuu: itsesäätelytaidot 

 marraskuu: rentoutuminen ja hetkeen pysähtyminen 

 joulukuu: kerron ja kuuntelen positiivisia asioita 

 tammikuu: vuorovaikutustaidot 

 helmikuu: kaveritaidot 

 maaliskuu: stressin hallinta 

 huhtikuu: itsetunto 

 toukokuu: ilolla tulevaan 

  

Kevätkirppiksen palaute 

- myyjiä 46, paikat täyttyivät melko nopeasti heti aamusta 

- asiakkaita olisi mahtunut enemmänkin, viimeiset tunnit kävijämäärien osalta hiljaisempia 

- osalle myyjistä/ostajista tapahtuma oli jo tullut tutuksi aiemmilta vuosilta 

- buffetissa ja makkaranmyynnissä käynyt kauppa ilmeisesti ihan mukavasti 

- keskustellaan olisiko hyvä selkeästi painottaa jo mainonnassa, että tapahtuma tarkoitettu vain käytettyjen 

vaatteiden/tavaroiden ym. myyntiin (aiemmin keskusteluissa rajattu pois esim. tuote-esittely, verkostomyynti 

ym., koskeeko sama myös onnenpyörää tmv.?) 



- keskustellaan mainonnasta: kokeiltu nyt lehti- ja FB-mainontaa; jatko niillä vai paluu painettuihin mainoksiin 

ja postilaatikkojakeluun? Lisäksi seinämainonta (kaupat, päiväkodit, kirjastot ym.) 

- syksyn kirppis ja sen mainostaminen asialistalle ensimmäiseen kokoukseen elokuussa 

  

Kevätriehan suunnittelu 

- to 17.5. klo 18-19:30 alakoululla 

- 100kpl munkkeja tilattu (Sari) 

- limsat ja pillimehut (Topi ja Perttu) 

- karkit tukusta (200e budjetti, Kaisu + Mari?), irtokarkkien pussitus ja hinnoittelu sovitaan s-postitse 

- disco (100e), kasvomaalaus + muotoilmapallot (100e), grillaus (tuotto luokalle) (Matti kysyy näihin 

järjestäviä luokkia)  

Lisäys muistioon kokouksen jälkeen: disco LiVT (yläkoulun valinnaisliikunnan tytöt), kasvomaalaus ja 

ilmapallot 5B, grilli mahdollisesti 7B?  

- discon järjestäjät tutustuvat musiikkilaitteiden käyttöön etukäteen 

- onnenpyörä- ja ongintavoittojen riittävyys? Inventaario! (Sari ja Maaria) 

- arpajaiset: myynti pelkästään tapahtumassa, myyntipiste aulaan, lisäksi karkkikauppa + limu&munkit? 

- arpajaisvoitot: Edenin lahjakortti + Starin elokuvaliput hankittu, päätetään lisäksi hankkia herkkukassi(t) 

- pohjakassa! (Mervi) 

- mainonta: Wilman kautta tiedottaminen + mainokset koulun oviin 

- tehtävät tapahtumassa: ovi + pääsymaksut 2-3hlöä + leimaajat oppilaista, onnenpyörä 2hlöä, onginta 2hlöä, 

karkkimyynti 2hlöä, munkki+limsa 2hlöä, arpajaiset 1hlö 

- sähköpostialoitus järjestelyistä 

 

Haaveen Kevätfoorumi 

- 26.5. Meriniemen majalla Virpiniemessä 

- mainonta Wilman ja FB:n kautta ensi viikolla, ilmoittautumiset tarvitaan 

- toimintarahaa 150e: tilavuokraan 120e, muut hankinnat 30e (makkaraa, sinappi&ketsuppi, muuta?) 

- s-postitse sovitaan nyyttärituomiset 

 

Muut asiat 

- Haaveen varaston kaappiin toinen avain Lisäys muistioon kokouksen jälkeen: Mari teettänyt toisen avaimen, 

lisätään kiertävään avainnippuun 

- stipendit oppilaskunnan ”päättäville” jäsenille (kutosille ja yseille), 20e/oppilas (nimet Matilta!) 

- ysiluokkalaisten kukitus; virastomestari järjestää ruusut, 2-3 kukittajaa tarvitaan 2.6. aamupäivällä 



- päätetty 25.4. sähköpostitse, että Haave sponsoroi yläkoulun oppilaskunnan vapputapahtumaan ilmapallot ja 

serpentiinit (lasku? selvitetään Matilta) 

- Haaveen tilitapahtumat: saldo 3870,33e (8.5.), tulevia menoarvioita: -80e (munkit), -30e (limsat+pillimehut), -

190e (karkit), -100e (discopalkkio), -100e (kasvomaalaus + muotoilmapallopalkkio), herkkukassi(t) (30-50e) 

 

Seuraava kokous: syksyn ensimmäinen kokous 14.8.2018 klo 18 alakoululla. Kokous päättyi 21.00. 


