HAAVEEN KOKOUS 03.11.2015 KLO 18:10
Pateniemen alakoulun opettajienhuone

läsnä: Matti Kuivamäki (rehtori) (poistui 20:00), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Maaria Ruotsalainen, Perttu
Sarja, Päivi Sarome (siht.) Auroora Savola, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen (saapui 20:15)

1. Koulun ajankohtaiset
- Siisti Koulu:
-> C-talon ala-aulan keräyshyllykköön toimitetaan muista kerroksista ja rakennuksista
muovilaatikoissa ne tavarat, joille ei lähiluokista ole löytynyt omistajaa
-> joka kuukauden ensimmäisellä viikolla keräyshyllykköön jääneet tavarat toimitetaan PohjoisPohjanmaan löytötavarapalveluihin Toppilaan
-> vitriineissä esillä kännykät, avaimet, korut ym. pikkutavarat
-> Haave ollut alun perin aloitteentekijänä Siisti koulu –ajatuksessa hieman erilaisella
lähestymistavalla: seurataan toiminnan käynnistymistä ja kehittämistarpeita
- koulun salien käyttö:
-> koulun omassa käytössä (myös Haaveen tapahtumia, kirppareita tms. varten) ti- ja to-illat joko
isossa tai pienessä salissa (tuolloin ei tarvitse perua iltakäyttövuoroja muilta käyttäjätahoilta)
- hyvinvointikysely:
-> laaditaan koulukohtainen koonti, josta yleistä viestiä vanhemmille
-> luokkakohtaiset koonnit opettajilta oman luokan vanhemmille, etenkin jos noussut esiin jotain
josta tarpeen informoida koko luokkaa; kyselyn luottamuksellisuutta korostettu
-> kun koonnit tehty, analysoidaan tuloksia tarkemmin ja tehdään parannuksia tarpeen mukaan
-> myös oppilaskunta ja Haave osallistuu parannusehdotusten tekemiseen
-> alustavia tuloksia kyselystä:


työrauha-asiat (oppilaat usein kokevat itse antavansa työrauhaa, mutta eivät saa sitä)



ruokailu: etenkin yläkoululla osa oppilaista jättää ruokailun väliin (20-25%), monet
eivät syö aamupalaakaan -> ovatko samoja oppilaita? jaksaminen ja keskittyminen?
omat (epäterveelliset?) eväät kotoa/kaupasta?

- koulukuvaus:
-> Seppälän Koulukuvien kanssa 1+1 -sopimus
-> keskusteltu onko tarvetta toteuttaa valokuvaus aiemmin syksyllä, jolloin kilpailutus pitäisi myös
tehdä aiemmin
-> päätetty katsoa koulukuvien laatu tältä vuodelta ja tehdään päätökset sen jälkeen
- yläkoulun pihasuunnitelma:
-> toiveissa samanlainen monitoimikaukalo kuin alakoululla, mahdollisesti muutakin välineistöä
(toivottu mm. pesäkeinua ja muita keinuja) -> Matti yhteyksissä isännöitsijään (sijainti/ budjetti)

- Liikkuva Koulu
-> uusien liikuntatutorien kouluttaminen, koulutetaan nyt 5-6lk:n oppilaista 34 tutoria

2. Palaute Kekrinaamiaisista
- tuotto tapahtumasta lähes 1000e
- väkeä todella paljon, mahdollisesti ennätysmäärin
-> jonot hyvin pitkät: jatkossa järjestysmiehiä valvomaan myös ulkona olevaa jonoa, pienemmät
jäävät herkästi isompien jalkoihin, ollut tönimistä ym.
-> Haaveen liiveissä olevaa, näkyvää järjestys-/valvontaväkeä tarvitaan enemmän: järjestyshenkilöitä
oltava koko ajan kaikissa tapahtuman tiloissa (yksi valvoja / 50 oppilasta)
-> muistetaan pyytää vanhempia mukaan valvontatehtäviin Wilma-viestillä tapahtumaviikolla!
-> kauhukäytävää tai muita toimintapisteitä järjestävän luokan vanhempia enemmän mukaan
-> koulunkäynnin ohjaajien ja opettajien mukaan saaminen!
-> aikuisten vapauttaminen valvonta- ja myyntitehtäviin ottamalla enemmän yläkoulun oppilaita
töihin toimintapisteille (muihin kuin rahastustehtäviin)
-> turvallisuuskävely koululla myös Haaveen jäsenille (käydään läpi mm. poistumistiet, vesipisteet,
sammuttimet, ensiapuvälineistön sijainnit jne.)
-> turvallisuuskansion laatiminen tapahtumia varten (yhteistyössä koulu ja Haave)
- ruokala: limsat, munkit, karkit
-> ruokalaan tarvitaan koko tapahtuman ajaksi muutama valvoja!
-> veden ottaminen automaateista: likaisia juomalaseja jää tasoille, vettä roiskuu lattioille, jolloin
tulevat vaarallisen liukkaiksi -> huolehditaan jatkossa vesipisteiden käytön estämisestä (esim.
peittäminen kokonaan, estetään pääsy vesipisteille)
-> pöytien järjestäminen mahdollisimman käytännöllisellä tavalla (pohjapiirros etukäteen)
-> pillimehut loppuneet kesken, tarvitaan jatkossa huomattavasti enemmän – pillimehu
käytännöllisempi kuin hanamehu mukeista? vai otetaanko molemmat käyttöön?
-> vähennetäänkö limsanmyyntiä tai jätetäänkö limsa kokonaan pois?
-> munkkeja jäi parikymmentä, tilataan jatkossa vähemmän (Sarilla määrät tiedossa)
-> karkit menivät lähes kaikki
-> kokeilueräksi otetut sipsit menivät nopeasti, jatkossa ostetaan enemmän suolaista
-> vanhemmat toivoneet kahvia (kahvinkeitto jonkun vastuulle hyvissä ajoin)
-> suklaamunkkien kuorrutus varisee kovasti, harkitaan otetaanko ko. munkkeja jatkossa
-> servettejä hankittava lisää
-> isommat hinnastot seinille
- kasvomaalaus
-> sairastumisen ja sekaannusten vuoksi piste oli toiminnassa vain noin tunnin ajan, ilmeisesti osin
jonkin toisen luokan oppilaiden avustuksellakin

-> värit ja maalauspiste olleet lopuksi jo melko sotkuiset
-> vastuu tehtävästä tulisi hoitaa koko tapahtuman ajan, ja siistiä toimintapiste, joten palkkio
maksetaan nyt puoliksi (25e)
-> jatkossa olisi hyvä olla järjestävän luokan vanhempia auttamassa/ohjaamassa oppilaita, tai sitten
kysyä esim. yläkoulun kuviksen valinnaisryhmää tehtävään
- kauhukäytävä
-> 6C hoitanut oman osuutensa hyvin
-> käytävään jäänyt joitain luokan ulkopuolisia oppilaita sabotoimaan (mm. kiroilua ja spagetin
heittelyä) -> ko. oppilaat puhutettu asiasta perjantaina ja joutuneet siivoamaan, Matti varmistaa vielä
että asia sovittu myös sotketun oppilaan ja vanhempien kanssa
-> valvonnan järjestäminen kauhukäytävään (voisiko vastuuttaa järjestävän luokan vanhempia tähän)
-> tarkistetaan pannuhuoneen sähköjohtojen turvallisuus (kauhukäytävän varrella), onko
pannuhuoneen suojaaminen annetuilla patjoilla toteutettu (Matti varmistaa)
- pukukilpailu
-> palkintoseremonia jatkossa 19:30, nyt venyi hieman liian myöhään
-> nykyisellään ei varsinaisesti kilpailu, vaan ”paras puku palkitaan”
-> voisiko tehdä ”showmaisemman”: esim. silmäillään pukuja koko tapahtuman ajan, ja pyydetään jo
tuolloin sopivia ehdokkaita saapumaan lavan läheisyyteen tiettyyn kellonaikaan, valituista
ehdokkaista ’raati’ (yksi, kaksi henkilöä) valitsee parhaat
-> palkinnoksi kaksi lippua tms. per voittaja? jo valitseminen itsessäänkin kunnianosoitus ja palkinto
- disco
-> musiikin laadussa hieman puutteita (spotifyn kautta, mainokset välissä joten välillä taukoja)
-> salin siivouksen laatu hyvä (paitsi osin näyttämö)
-> valaistusongelma: nyt käytettävissä vain näyttämön kohdevalot, oppilaat pyrkivät lavalle;
pohditaan parempia valaistusratkaisuja
- kassojen laskeminen toimintapiste kerrallaan, jotta saadaan suurin piirtein käsitys tuottosummista
-> pari, kolme henkilöä tähän tehtävään loppusiivouksen aikana
- Haaveen varaston sijainti C-talossa havaittu tapahtuman aikana käytännölliseksi
-> läpinäkyviä laatikoita olisi hyvä saada hyllyille jotta näkisi sisällöt nopeammin

3. Jouluaskartelu
- su 22.11. klo 13-16, alakoulun ruokalassa
- n. klo 12 valmisteluihin, hälyt pois päältä (Liisa huolehtii koodilla)
- toimintarahaa saatu 100e tarvikkeisiin ja 100e tarjoiluun
- mitä askarrellaan: kortit, lasipurkit, puutontut, huovutus (huovutusneuloja 19)
- hankitaan: piparimuotteja, ompeluneuloja, kimalleliimoja, ulkotulia, glögiä ja piparia (Kaisu ja Elina
hankkivat ja tarkastavat inventaarion pohjalta mitä muuta vielä tarvitaan)

- varastossa jouluisia serviettejä ja limsaa (glögille vaihtoehdoksi)
- pöytien suojaamiseen sanomalehtiä!
- joululauluja taustamusiikiksi: cd-levyjä mukaan!
- tarjoilu: glögiä ja piparia, lisäksi limsaa
- ei ilmoittautumista (aiemmin ollut 60-70 hlöä)
- Maaria inventoinut askartelutarvikkeiden ohella koko varaston: mm. nuortenkirjoja → oppilaskunnalle
esim. arvontaan jossain tapahtumassa

4. Hyvää yhteistyöllä Pateniemeen -tapahtuma
- la 7.11. klo 11-14 Honkapirtillä
- yhteisötapahtuma alueen historian, kulttuurin ja alueen toimijoiden esittelemiseksi ja yhteistyön
kehittämiseksi järjestöjen, yhdistysten ym. toimijoiden välillä
- mukana Patelan Martat, Pateniemen eläkeläiset, Patelan venneilijät, Pateniemi-seura,
Vanhempaintoimikunta Haave, Parasta Lapsille, Patelan voimistelijat, Pateniemen suuralueen
yhteistyöryhmä, Partio Pateniemen Polunpolkijat, Lions Club Oulu/Pateniemi.
- Haaveella oma esittelypiste: Haaveen esitteitä, sermille valokuvia ja mainoksia tapahtumista
- paneelikeskustelu, jossa järjestöjen/yhdistysten/ym. edustajat esittelevät toimintaansa ja nostavat esiin
omasta näkökulmastaan tärkeitä kehittämishankkeita alueellamme
- koulun musiikkiluokka (5A) lupautunut esiintymään
- Kaisu ja Päivi Haaveen edustajina: otetaan esille nuorison kokoontumispaikat ja niiden mahdollistaminen

5. Muut asiat
- Toimintaraharaportti Viljamaan luennosta
-> päätetään maksaa Liisalle kulukorvaus (10e) luennoitsijan kuljetuksista
-> kustannusten maksamisen jälkeen jäänyt ylimääräistä toimintarahaa: palautetaan kolmelle
yhteistyökoululle 77e/koulu (maksoivat 200e/koulu), jotta toimintarahaa ei tarvitse palauttaa
- Haaveen kerhojen hankintatarpeet
-> perheliikuntakerhoon tarvittaisiin sulkapallo- ja pingismailat sekä pallot
-> Kaisu hankkii n. 50e budjetilla
- Henkilölastausalueen eteneminen
-> ei ole kuulunut uutta viimeisimmän kokouksen jälkeen, seurataan (Liisa yhteyshenkilönä)

Seuraava kokous yläkoululla ti 1.12. klo 18. Kokous päättyi klo 20:40.

