
HAAVEEN KOKOUS 06.10.2015 KLO 18:00 

Pateniemen yläkoulun opettajienhuone 

 

läsnä: Matti Kuivamäki (rehtori) (poistui klo 20:10), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Maaria 

Ruotsalainen, Perttu Sarja (poistui 20:10), Päivi Sarome (siht.), Auroora Savola (saapui n. 19:30), Liisa 

Turpeinen (pj), Sari Törmänen 

 

1. Koulun ajankohtaiset 

- vkolla 42 alakoulun ja kasiluokkien valokuvaukset (ma-ke) 

- oppilaskunta mahdollisesti toteuttaa vielä ennen syyslomaa jonkin tempauksen 

- Erasmus+ -projekti ”Media Meets Arts”, ystävyyskoulutoimintaa (Tanska, Ranska, Englanti ja Itävalta), 

suunnittelutapaaminen tulossa syysloman jälkeen 

 

2. Hyvinvointikysely 

- yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä (OHR) laadittu kyselystä 1-2lk:n malli, 3-6lk:n malli, 7-9lk:n malli 

- ti 13.10. kolmannella tunnilla kaikille oppilaille samanaikaisesti 

- 1-2lk:n vanhemmille tiedote Wilmassa ja kyselylomake käy kotona (tokaluokkalaiset täyttävät koulussa ja 

vanhemmat täydentävät tarvittaessa kotona, ekaluokkalaiset täyttävät yhdessä vanhempien kanssa kotona) – 

- kyselyn käsitteitä avataan luokassa etukäteen etenkin pienemmille oppilaille 

- luokkakohtainen koonti käsitellään seuraavassa luokan yhteistapaamisessa 

- kyselyn luottamuksellisuutta korostetaan, jotta oppilaat uskaltavat vastata rehellisesti (esim. kiusaaminen) 

- vanhempainvartissa olisi ehkä mahdollista nähdä oman lapsen vastauksia? (oppilaan suostumus) 

- keväällä OHR:ssä palautekeskustelu, Haaveen ja oppilaskunnan edustajia otetaan mukaan myös tuolloin 

- pilottikyselyn tulosten ja palautteiden pohjalta muokataan kyselyä edelleen (tarkoitus toistua vuosittain) 

 

3. Palaute Koulun Kirpputorista 

- sekä myyjiä että ostajia oli ollut ihan mukavasti liikkeellä  

- kaupaksi olivat menneet parhaiten urheilutarvikkeet ja tavara muutenkin, vaatteet vähemmän 

- syksyllä ja keväällä toistuvaksi tapahtumaksi? kaksipäiväisenä (la-su?) 

- yläkoulun aulatila ja käytävät olisivat ehkä riittävät, ei tarvitsisi käyttää salia (eikä perua vuoroja) 

- lauantaikoulupäivä 20.2. - mahdollisesti tuolloin seuraava kirppari? 

 

4. Palaute Kodin ja Koulun päivästä 

- kymmenkunta vanhempaa osallistui alakoululla, myös joitain isovanhempia 

- oppilaskunnan kokouksessa muutamia vanhempia seuraamassa 

- kaikkiin luokkiin ei ollut ovet auki, jolloin vanhemmat eivät ehkä rohjenneet mennä? 

- yläkoululla ei ollut vanhempia käynyt (Kaisu ja Päivi piipahtivat) 



- koulun taholta haluttiin pitää ihan tavallista koulupäivää; jatkossa voisi ehkä esim. pitkälle välitunnille 

tulla vanhempia puuhaamaan jotain yhdessä oppilaiden kanssa (esim. Haaveen kuvasuunnistus?) 

- olisiko mahdollista yhdistää esim. lauantaikoulupäivään, ehkä useampi vanhempi pääsisi mukaan? 

 

5. Palaute sosiaalipsykologi Janne Viljamaan luennosta 

- Toteutettiin yhteistyössä Ritaharjun, Rajakylän ja Pöllönkankaan vtk:ien kanssa 

- osallistujia luennolla oli n. 70 

- luennon aiheena: ”Anna lapsen onnistua – itsetunnon kehittyminen ja kaverisuhteiden muodostaminen” 

- asiaa oli paljon, käytettävissä olevan ajan puitteissa (1,5h) ei ehditty ehkä pureutua aihepiiriin 

kokonaisuudessaan kovin syvällisesti, kysymysten esittämiselle ei jäänyt juurikaan aikaa 

- luennoitsijan asiantuntevasta, mutta hieman rönsyilevästä esitystavasta oli ajoittain vaikea saada kiinni; 

aihepiiri ja esille tuodut asiat herättivät kuitenkin ajatuksia ja ahaa-elämyksiäkin koettiin 

- ryhmätyössä hieman epäselvä tehtävänanto, vanhemmat kuitenkin keskustelivat mukavasti keskenään 

- hyvä oppimiskokemus tämänkaltaisen tapahtuman järjestämisestä 

- ysiluokan tyttöjen liikunnan valinnaisryhmä piti puffettia, olivat ihan tyytyväisiä tuottoon  

- kuitit Viljamaalta (luento ja lennot, Sari kysyy) - kustannukset jaetaan muiden vtk:ien kanssa 

- raportointi toimintarahan käytöstä (Kaisu) 

 

6. MLL:n Perheverkkotoiminta 

- perheverkko: Oulussa toimivista lapsiperhejärjestöistä ja yhdistyksistä sekä Oulun kaupungin edustajista 

koostuva työryhmä 

- päämääränä: kunkin asuinalueen lapset ja perheet löytäisivät helposti hyvinvointia edistävää 

järjestölähtöistä toimintaa omalta alueeltaan 

http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/ 

- toimii osana MLL:n Voimaperhe 2- hanketta: http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/projektit/ 

- minkä tyyppistä toimintaa omalle alueelle toivotaan? Ehdotettiin mm. seuraavia: 

 -> perinteistä kotiapu-toimintaa; isoihin perheisiin apukäsiä, väsyneille vanhemmille konkreettista 

käytännön apua (vauvan/lastenhoitoon ja kotitöihin) 

 -> paikallista harrastustoimintaa (helppo lähteä itsellä tai lapsilla mukaan kun lähellä, 

mahdollisimman edullista/ilmaista, matalalla kynnyksellä mukaan (ei kilpailullista) 

 -> perhekahvilalle vakituista vetäjää jotta toimisi jouhevammin 

 -> kerhotoimintaa (pikku)lapsiperheille 

 -> vertaistukiryhmiä erilaisille ryhmille (ehdotettu esim. murrosikäisten vanhemmille) 

 -> nuorisolle enemmän kokoontumistiloja ja -paikkoja, sekä sisätiloja että ulkotiloja 

 -> "ompeluseurat" tms. kädentaitojen ryhmä 

 -> vanhusten kanssa tehtävä yhteistyö? varamummo/-vaari -toiminta päiväkoteihin ja kouluihin? 

http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/
http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/projektit/


7. Kuulumiset Haaveen kerhoista (bändikerho, perheliikuntakerho, isä-poikakerho?) 

- isä-poika-sählykerho 

-> selvittelyvaiheessa, kysellään kaikilta isiltä halukkuutta kerhon vetämiseen 

- perheliikuntakerho (Kaisu) 

-> la 15-17 pikkusalissa, aloitus 10.10. 

-> alakoululaisille ja pikkusisaruksille vanhempineen/isovanhempineen 

- bändikerho (Maaria) 

-> viisi aktiivia tällä hetkellä, pari poikaakin tullut mukaan 

->  rokki- ja hevipainotteista, bänditreenejä aikuisten muusikkojen kanssa harkittu 

-> ”Rokilla on monta kieltä” –projektin tiimoilta bändikerholaiset Kuusamossa 11.-16.10., 

Sortavalassa 1.-4-11.,  

-> kosketinsoittajaa ja toista rumpalia kaipaillaan mukaan! 

 

8. 'Hyvää yhteistyöllä Pateniemeen' -tapahtuma  

- la 7.11. Honkapirtillä klo 11-16 

- Pateniemen Lions Club järjestävänä tahona  

-> tarkoituksena esitellä Pateniemessä toimivien järjestöjen toimintaa ja lisätä yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä 

-> esitellään Pateniemen historiaa ja nykypäivää ja alueen kulttuuriosaamista 

- Haavetta pyydetty mukaan, millä tavalla osallistutaan?  

-> esittely juhlassa? esittelypiste/ständi?  

-> osallistuuko koulu muutoin (esim. musiikkiesitys?) 

- 15.10. palaveri (Kaisu menossa): vahvistetaan osallistuminen kun saatu tarkempaa tietoa tapahtumasta 

 

9. Nuorison kokoontumispaikat Pateniemessä 

- esim. ongelmallinen mopoilu koulun pihassa; moottoriajoneuvot ja asiaton oleskelu koulun alueella 

kielletty, vaaratilanteet (pienet koululaiset joukossa mukana), roskaaminen, ilkivalta 

- missä mopoilijat voisivat viettää aikaa, kun koulun piha-alueet eivät siihen sovellu? -> oppilaskunta, Haave 

ja koulu yhteistoiminnassa: annetaan nuorisolle viestiä, että ollaan yhteisellä asialla ja samalla puolella ja 

pyritään tekemään asian hyväksi jotain 

- oppilaskunta luonnostelee asiaa alkuun, koulu ja Haave mukaan sen jälkeen 

- yhteyttä muihin asuinalueisiin, onko samantyyppistä ongelmaa? 

 

10. 'Kiedo meidät tarinaan' –kampanja 2015 

- ideana kutsua miehiä lukemaan tai tarinoimaan päiväkotiryhmälle tai koululuokalle hetkeksi esimerkiksi 

aamupiirin tai aamunavauksen yhteydessä, miehiä kannustetaan myös lukemaan omille lapsille, 

lapsenlapsille tai muulle lapsiryhmälle kirjastoissa 



- erityisesti suositellaan toteutettavaksi isänpäivään päättyvällä Miesten Viikolla eli 2.-8.11. 

- yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton VALOSA –hanke (Vanhemmat 7-13 –vuotiaiden lasten 

osallisuuden edistäjinä), Lukukeskus, Kirjan vuosi 2015, Oulun Kaupunginkirjasto sekä Nenäpäiväsäätiö 

http://www.vanhempainliitto.fi/ajankohtaista/652/miehet_lukemaan_paivakoteihin_kouluihin_ja_kirjastoihi

n_miesten_viikolla_2.-8._11._2015._lahtekaa_mukaan%21 

- jakoon ainakin kotisivuille ja FB-sivuille 

 

11. Kekrinaamiaisten suunnittelu 

- to 29.10. 18-20, valmisteluihin koululle viimeistään klo 17 (niin moni kuin suinkin pääsee) 

- Wilman ja FB:n kautta kutsutaan vanhempia mukaan etenkin järjestyshenkilöiksi 

- musiikkikaappi oli viime kerralla lukittu, nyt pitää olla avain! 

- ensiapukaapin sijainti opettajienhuoneessa! 

- kaksi lipunmyyntipistettä ovelle, mikäli toimihenkilöitä riittävästi 

- kauhukäytävän ja kasvomaalauksen (sisältyy pääsylipun hintaan) toteuttaa 6C (tuotto kauhukäytävästä 

luokalle + palkkio 100e, kasvomaalauksesta palkkio 50e) 

 - LITV9 järjestää discon (palkkio 100e) ja huolehtii salin harjaamisesta tapahtuman jälkeen ja mikäli 

riittävästi ryhmän jäseniä paikalla, huolehtivat lisäksi myös käytävien ja sivuovien valvomisesta sekä 

leimaamisesta ovella 

- onnenpyörä/ongintapalkintoja on varastossa paljon, ei välttämättä tarvita enempää 

- lattialotto - ehkä kevätriehaan? 

- onginta onnenpyörän lisäksi tasaamaan jonoja? 

- paras asu palkitaan: tyttö, poika ja aikuinen  

-> mitä palkinnoiksi? lahjakortteja (paikalliset yrittäjät? Hermeli, Patelan Pizzeria?), Starin 

elokuvalippuja? Tietomaa-lippuja? Edenin lippuja? Mietitään s-postitse tarkemmin 

-> pj ja vpj valitsevat ja palkitsevat voittajat 

- munkit: kuorrutettuja reikämunkkeja (ruskea, valkoinen, pinkki), ei hillomunkkeja (Sari) 

- limsat ja mehut: varastossa jäljellä 8 x 1,5l sitruslimsaa ja muutama pillimehu, jnkv mukeja ja jätesäkkejä: 

hankitaan kaikkea lisää (Elina)  

- karkit (Kaisu ja Päivi); ainakin tikkareita, tutteja, Soda Cans 

-> tehdään irtokarkkipusseja (kirpeitä nauhoja mukaan, paljon jäljellä varastossa!) 

- ilmoitukset: Wilmaan ja koteihin ennen syyslomaa, muistutus Wilmassa tapahtumaviikon alussa (Maaria) 

- toimintapisteille vastuuhenkilöt: Onnenpyörä (Päivi ja Sari), karkkikauppa (Elina, Liisa, Saana), 

lipunmyynti (Kaisu, Perttu? + oppilaita leimaamaan), munkit ja limsat (Maaria ja Minna +?) 

- tapahtumassa olevien työntekijöiden lapset pääsevät yhden kaverin kanssa ilmaiseksi (vapaaliput!) 

- syyslomalla kokoontuminen tapahtuman järjestelyjen tiimoilta, sovitaan sähköpostitse päivämäärä  

 

 

http://www.vanhempainliitto.fi/ajankohtaista/652/miehet_lukemaan_paivakoteihin_kouluihin_ja_kirjastoihin_miesten_viikolla_2.-8._11._2015._lahtekaa_mukaan%21
http://www.vanhempainliitto.fi/ajankohtaista/652/miehet_lukemaan_paivakoteihin_kouluihin_ja_kirjastoihin_miesten_viikolla_2.-8._11._2015._lahtekaa_mukaan%21


12. Muut asiat 

- Haaveen varaston muutto 

-> varasto muutettu C-talon salin alla olevaan kellariin (näyttämövarustevaraston yhteydessä) 

-> avaimen kanssa ollut ongelmaa; pitää käyttää lukossa riittävän hitaasti, mikäli ongelma jatkuu 

voidaan avaimen tiedot tyhjentää ja ladata uudestaan koulusihteerillä 

 

- Henkilölastaussuunnitelman eteneminen 

-> edennyt yhdyskuntalautakuntaan, Liisa on yhteydessä asian tiimoilta 

 

- Siisti Koulu -projektin eteneminen 

-> alakoululle teetätetään kalusteet löytötavaroiden keräämistä varten eri rakennuksiin  

-> C-talon aulaan tulee löytötavaroiden keskuspaikka -> tiedotetaan vanhempia 

-> pikkuesineille tulossa vitriinit 

-> A-taloon saatu oppilaille uudet lokerikot ja naulakot 

 

- Haaveen käsikirja -projektin eteneminen 

-> pohditaan käsikirjaa syyslomakokoontumisen yhteydessä 

 

- Jouluaskartelu  

-> sovittu alustavasti 29.11. → siirretään pidettäväksi 22.11., kellonaika sama (13-16) 

 

Seuraava kokous alakoululla ti 3.11. klo 18. Kokous päättyi klo 20:45. 

 

 

 

 


