
HAAVEEN KOKOUS 14.8.2018 klo 18:05 

Paikka: Pateniemen alakoulun opettajainhuone 

Läsnä: Mervi Junttila, Sanna Karhu, Matti Kuivamäki (rehtori), Kristiina Kukkonen, Mari Lohilahti, Sanna 

Pokka, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Suvi Siltamäki, Elina Suotula, Sari Törmänen (saapui 18:35), 

Pirita Töyrylä 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 Koulun oppilasmäärä alakoulu 442 + yläkoulu 186, luokkakoot isoja (etenkin neloset ja kutoset); 

keskusteltu oppimisen tukeen liittyvistä resurssihaasteista sekä oppilasmäärän mahdollisesta kasvusta 

uuden asuinalueen myötä 

 Hyvinvointitiedon keräämisen osalta yhtenäistäminen Rajakylän koulun kanssa, jolloin alueellisen 

tiedon saaminen lasten ja nuoren hyvinvoinnista mahdollistuu entistä paremmin 

 Kake (Kasvatuskeskustelu) -ohjeistukset päivityksessä, tiedotetaan myös koteihin 

 Keskusteltu kännykän käytöstä yläkoulussa; jos häiritsevää, opettaja voi ottaa pois oppilaalta  

 Luvattomiin poissaoloihin entistä selkeämmät ja tarkemmat seuraamukset jatkossa (poissaolon 

korvaaminen)  

 Vko 36 -37 uintiviikot alakoulussa (Jatuli), taksvärkki yläkoulussa 7.9., vko 37 ysien TET-viikko, 

vko 38 koulukuvaus 

 Hyvinvointiteemat alkusyksystä; elokuu: ryhmässä toimiminen, syyskuu: tunteiden nimeäminen 

 Pulmana kesän ja alkusyksyn aikana ollut nuorison kokoontuminen koulujen katoille, lisäksi 

graffiteja ja tägejä ilmaantunut paljon, myös koulurakennuksiin 

 vanhemmille yhteisesti Wilman kautta tiedotetta asiasta, keskustelua kodeissa 

 valvonnan ja kameroiden lisääminen? 

 Pihasuunnitelmaa tehty alustavasti: mm. autoille kääntöpaikka, pyörätelineitä, kiipeilypaikkoja 

 Pulpetteja uusittu, lähes kaikilla oppilailla nyt säädettävät pulpetit 

 vanhojen pulpettien myynti edulliseen hintaan oppilaskunnan/Haaveen hyväksi 

 Matti ilmoittaa Wilman kautta ajankohtaa 

 Löytötavarat toimitettu keväällä hyväntekeväisyyteen, rikkinäiset kaatopaikalle 

 päätetään että jatkossakin koulu toimittaa käyttökelpoiset tavarat hyväntekeväisyyteen, 

tarkempaa kohdetta voidaan tarvittaessa sopia kokouksessa 

 ”löytötavarailtoja” Haaveen kokousaikojen yhteyteen  

 

2. Vastuuhenkilöiden valinta 2018-2019 

- puheenjohtajana jatkaa Mari Lohilahti, rahastonhoitajana Mervi Junttila, sihteerinä Päivi Sarome, 

varapuheenjohtajaksi valitaan Sanna Karhu 



- tiedottajan tehtävien jakaminen 

 Wilman kautta tiedottaminen: Mari  

 FB-sivulla tiedottaminen: Kristiina 

 Mainosten laatiminen: kkohjaaja Eija Sarastamo (myös graafikko) voi tehdä mainospohjat 

Haaveen ”kiinteisiin tapahtumiin” (Matti kysyy mukaan seuraavaan kokoukseen) 

 Mari laittaa s-postialoituksen, sovitaan mihin tapahtumiin tarvitaan mainospohjat 

 

3. Syyskirppis 

- päätetään järjestää la 29.9. klo 10-15 (varapäivä 6.10, mikäli jokin isompi kirppistapahtuma samaan aikaan) 

- valmistelut pe-iltana klo 18 lähtien; myös koulun puolelta väkeä avuksi esim. pöytien siirtelyyn 

- puffettia pitämään luokka/ryhmä, Matti kysyy ensi kokoukseen (ja selvittää myös muut luokat, jotka 

kiinnostuneet tulemaan töihin Haaveen tämän vuoden tapahtumiin) 

- mainontaan 150e toimintarahaa 

 

4. Syksyn muiden tapahtumien päivämäärät 

- Kekrinaamiaiset ti 30.10. klo 18-20  

- Pikkujoulufoorumi la 24.11. (varapäivä 17.11.) 

- Jouluaskartelu su 2.12.  

 

5. Muut asiat 

- tiliẗapahtumat: tilillä 3610,89e (-palvelumaksut) 

- rusettiluistelusta jääneet toimintarahat: varmistetaan, sopiiko niiden käyttäminen Pateniemipäivän 

maksuttoman Onnenpyörän palkintoihin (lisäys muistioon: varmistus saatu)  

 

Seuraava kokous: 4.9.2018 klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 20:00.  

 


