Haaveen kokous 02.10.2018 klo 18
Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa
Paikalla: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Sanna Karhu (vpj), Matti Kuivamäki (rehtori), Kristiina Kukkonen,
Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho (n. 19.15), Minna Nylund, Päivi Sarome (siht.), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- vanhempainillat 8.lk 2.10. ja 9.lk 9.10.
- 10.10. ysiluokkalaiset WORK 2018 –messuille Ouluhalliin
- 13.10. Pateniemi-päivä, koululaisia esiintymässä, koululta myös diaesitys
- tunnetaitojen osalta kuukausittaiset teemat jatkuvat edelleen
- kerhotoiminnot: oppilaskerhot alkavat tällä viikolla, myös opettajien pitämät kerhot alkamassa
- Kodin ja koulun päivä 28.9., alakoululla n. 40 ja yläkoululla n. 10 huoltajaa vierailulla
- yleistä keskustelua: pyritään keskittymään arjen toimivuuteen ja ”tavalliseen” koulunkäyntiin

2. Kirpputorin palaute
- 32 myyjiä, kävijöitä ei valtavasti, mutta kauppa käynyt kohtuullisesti
- keskusteltu mainonnan onnistumisesta: paperimainosten jaon suhteen alueissa ja
ohjeistuksissa ehkä ollut epäselvyyttä -> selkeämpi ohjeistus jatkossa
- keskusteltu tulevalle syksylle mahdollisesti kodin ja koulun päivän sekä lauantaikoulupäivän
yhdistämisestä kirppariin, ehkä myös muuta toimintaa ala- ja yläkouluille samaan aikaan?
- kevään kirpparin päivämääräksi alustavasti la 6.4.

3. Pateniemipäivä la 13.10. Honkapirtillä
- Haaveella Onnenpyörä, alustavasti klo 10-12 Elina S. ja Päivi, klo 12-14 Mari ja Sari
- Kaisu suunnittelukokoukseen 4.10.
- Sari S. hankkinut palkinnot Onnenpyörään
- Topi toimittaa Onnenpyörän perjantaina Honkapirtille (samalla Haaveen liivit ja
Onnenpyöräpalkinnot?) ja Mari toimittaa takaisin lauantaina
- Haaveen roll-up:n hankinnasta keskusteltu: päätetään hankkia, suunnittelutyöryhmästä
sovitaan myöhemmin

4. Kekrinaamiaiset ti 30.10. klo 18-20 alakoululla
- vaihtorahat ja rahalipas (Mervi)
- grilli kuntoon, kaasutilanne (Topi)
- limsat ja pillimehut (Topi ja Perttu)
- munkkien tilaaminen (Sari T.)
- irtokarkit (Kaisu ja Mari), budjetti n. 200e
- irtokarkkien pussitus; sovitaan sähköpostitse ajankohta
- Kauhunpyörä- ja Naarauspalkintojen hankinta -> tarkistetaan varastosta tilanne
- Pukupalkinto: Edenin perhelippu (Mervi J.), Starin elokuvaliput (Kaisu?), palkintojenjako n. klo
19:15, palkitaan kaksi lasta ja yksi aikuinen
- mainonta: Wilma, Haaveen FB-ryhmä, alakoulun ovet

-

-

sisäänpääsy 1e alakoululaisilta, vanhemmat ja alle kouluikäiset maksutta
kasvomaalaus (sisältyy pääsylipun hintaan) jollekin luokalle, palkkio 50e
kauhukäytävä jollekin luokalle, palkkio 100e
makkaranmyynti jollekin luokalle, tuotto luokalle
discon järjestäminen jollekin yläkoulun luokalle; äänentoistolaitteisiin tutustuminen etukäteen
tärkeää! salin ja näyttämön siivous tapahtuman jälkeen sisältyy tehtäviin, palkkio 100e
toimitsijat eri pisteille: karkinmyynti (Mervi & ?), munkkien myynti (Sari T.), limsanmyynti
(Minna & ?), järjestysmiehet (Topi, Perttu), lipunmyynti (Kaisu, Mari), Kauhunpyörä ja Naaraus
(Kristiina, Sanna K, Päivi, ?), tarvitaan lisäksi leimaajat ovelle ja ovivalvojia (oppilaita, ohjaajia?)
Haaveen toimijoiden lapset ilmaiseksi sisään (ilmaislippu)
jatketaan suunnittelua sähköpostitse

5. Muut asiat
- pikkujoulut la 17.11.
- jouluaskartelu su 2.12.
- marraskuun asialistalle: toimintarahan hakeminen ensi vuoden tapahtumiin, suunnitelma!
- Haaveen tili: 3572,30e ( -150e liikunnan tytöt, -6A:n ”hampurilaisrahat”); Mervi selvittää
palvelumaksujen hintoja muista pankeista
Seuraava kokous 6.11.2018 klo 18 yläkoululla. Kokous päättyi 20:00.

