HAAVEEN KOKOUS 01.12.2015 KLO 18:10
Pateniemen yläkoulun opettajainhuone
läsnä: Mervi Junttila, Matti Kuivamäki (rehtori), Kaisu Lyöri (vpj), Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Maaria
Ruotsalainen, Päivi Sarome (siht.), Sari Törmänen
1. Koulun ajankohtaiset asiat
- alakoulun syyslukukauden viimeisen viikon ohjelmaa
 to 17.12. kuusijuhla klo 9 ja klo 18
 pe 18.12. joulukirkko koululla
 la 19.12. päätöspäivä klo 8:15 - n.10: joulupuuro, tiernapojat tms. yhteistä ohjelmaa, todistukset
- yläkoulun syyslukukauden viimeisen viikon ohjelmaa
 to: ”pajapäivä”, jouluista askartelua ja liikuntaa
 pe: pajapäivä jatkuu, jouluradiota (oppilaskunta/tukioppilaat), puurojuhlaa (bändikerho esiintyy)
 la: päätöspäivä, joulukirkko Pyhän Luukkaan Kappelissa, todistukset jaetaan koululla
- hyvinvointikysely
 rehtorit käyneet luokissa keskustelemassa oppilaiden kanssa kyselyn tuloksista
 kyselyä muokataan, tarkennetaan kysymyksiä, lisätään mahdollisesti jotain
 seuraava toteutus syyskuussa, jotta koonti käytettävissä vanhempainilloissa
 oppilaskunnan kanssa käydään vielä läpi etenkin kouluviihtyvyyteen liittyviä kohtia
- valmistavan opetuksen luokka (VALO)
 yläkoululla aloittaa kevätlukukauden alussa kuuden maahanmuuttajaoppilaan valmistava luokka
 luokalle tulossa kolme tyttöä ja kolme poikaa, 13-16v.
 rehtori tiedottaa kaikkia huoltajia Wilman kautta
 opettajana toimii luokanopettaja/äidinkielen opettaja + koulunkäynnin ohjaaja
 valmistava opetus kestää 1,5v. , jonka jälkeen integraatio perusopetuksen luokkaan, taito- ja
taideaineissa mahdollisuuksien mukaan integraatio jo alkuvaiheessa
 tulevat oppilaat haastatellaan ja tutustutetaan koulun tavoille joulukuun aikana
 yläkoulun oppilaiden kanssa jo keskusteltu myönteisestä tavasta ottaa uudet oppilaat vastaan
- ekaluokkalaisten arviointikeskustelut
 ekaluokkalaiset eivät saa välitodistusta, vaan sen sijaan pidetään arviointikeskustelu tammikuussa
 uuden opetussuunnitelman myötä väliarvioinnista luovutaan ja siirrytään arviointikeskusteluun myös
muilla luokka-asteilla ensi vuonna, todennäköisesti ainakin nelosluokan loppuun asti

- erikoisluokille hakeminen
 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen asettama erikoisluokkatyöryhmä esittää seuraavaa:
o hakemus tehtäisiin toimintaan, ei tiettyyn kouluun – erikoiskoulupaikka määrittyisi
lähikouluperiaatteen mukaisesti
o huoltajan edellytettäisiin vastaavan oppilaan kuljettamisen kustannuksista
o valintaperusteena käytettäisiin pelkästään oppilaan hakukokeissa menestymistä (ei esim.
arvosanoja, opettajan suositusta tms.)
o siirtyessä yläkouluun oppilaat hakisivat uudelleen erikoisluokkatoimintaan (varmistetaan
mm. oppilaan alakouluaikana omaksuma taitotaso ja motivaatio)
- koulukuvat
 opetusvirasto päätynyt kilpailuttamaan kouluille 1-2 vaihtoehtoa, joista koulut/vanhempaintoimikunnat valitsevat (jos tulee useampi kuin yksi vaihtoehto)
 keskusteltu tässä yhteydessä Seppälän Koulukuvien sisaralennuskäytännöstä
o halvin ”timanttikuvapaketti” tulisi saada ilmaiseksi, kun koulussa kolme saman perheen lasta
o alennusseteleitä ei ole perheisiin kuitenkaan tullut kuvaamon/koulun kautta
o Matti selvittää asiaa
- iltapäivätoiminta
 MLL lopettaa ip-toiminnan koululla, KLL järjestää toimintaa jatkossakin
 ip-toiminnan tehostaminen meneillään koko kaupungissa
 koululla ei estettä toisenkin ryhmän olemassaololle, mikäli vain työntekijät saadaan
 tällä hetkellä 60 ip-toimintaan ilmoittautunutta
 hammashoitolan todennäköinen lakkauttaminen -> koulu kiinnostunut vapautuvista tiloista
- Pateniemen raitti
 tarkoituksena laatia Pateniemen alueelle historiareitistö
 valittu 17 historiallista paikkaa (yhdessä Pateniemi-seuran ja Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa)
 autenttiselle tapahtumapaikalle sijoitetaan QR-koodi, joka avaa netistä esim. videon, kuvia, puhuttua
tai kirjoitettua tarinaa ko. paikkaan liittyen
 kirjastosta reittiohjeistus, yhteistyötahot luovuttaneet kirjallista/kuvallista materiaalia projektia varten
 rastipohjat maastoon tekeillä, näyttävien julkiasujen suunnittelu nettiin valmisteilla
- muita asioita
 Liikkuva Koulu: tulossa tempauksia yhteistyössä koulun ja Virpiniemen urheiluopiston kanssa
 Rokilla on monta kieltä –projektin väki kokoontuu Ouluun 3.-9.4.2016 loppuseminaariin, työpajat
suurelta osin Pateniemen koululla, mahdollisesti tutustuminen yliopiston musiikkikoulutukseen

2. Hyvää yhteistyöllä Pateniemeen –tapahtuman koonti
- la 7.11. Honkapirtillä, yhteistyöpäivä alueen järjestöjen ja toimijoiden kesken
- Patelan Venneilijät kiinnostuneita yhteistyöstä Haaveen kanssa
 voisivat järjestää merellistä kerhotoimintaa koulun oppilaille perheineen
 sopiva ajankohta? toiminnan esittelyä oppilaille ja vanhemmille? esim. keväällä venesatamassa
 ollaan yhteyksissä, Wilma tiedotuskanavana tarvittaessa
- tapahtumassa nousi esiin ajatus vuosittaisista Pateniemi-päivistä
 yhdistykset, järjestöt ym. alueen toimijat voisivat järjestää toimintaa, samaan yhteyteen
myyjäiset/markkinat yms.
 ideointi vireillä, asiasta keskustellaan alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa alkuvuodesta
3. Jouluaskartelun palaute
- osallistujia nimilistan mukaan 37, huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna
- mainos Wilmaan tuli koulun puolelta myöhässä
- jatkossa huolehditaan tiedottamisesta ajoissa - paperimainokset koteihin!
- tarvikkeita jäi vielä melko paljon, hyvissä ajoin ennen askartelua hyvä kuitenkin inventoida
- keskusteltu toimintapisteiden sopivasta määrästä, pidetäänkö jatkossakin neljä pistettä?
- keskusteltu yhdellä toimintapisteellä tehtävien askartelujen määrästä (esim. korttiaskartelussa viisi
korttia/tekijä?)
- keskusteltu tapahtuman kestosta
 pohdittu pidetäänkö nykyisellään (klo 13-16) vai lyhennetäänkö?
 alku- ja loppusiivouksineen aikaa menee Haaveella vähintään viisi tuntia; jatkossa ehkä järjestäjät
voisivat olla hieman vuoroissa, osa tulla jo aiemmin ja osa vastaavasti jäädä pidempään?
4. Haaveen vanhan tilin lakkauttaminen
- Nordeassa edelleen olemassa koulun entisen rehtorin Arto Willmanin nimellä Haaveen käyttöön osoitettu
tili, joka nyt jo tarpeeton
- päätetään lakkauttaa ko. tili ja siirtää siellä olevat varat Haaveen nykyiselle tilille Pateniemen POP
Pankkiin
5. Muut asiat
- Siisti Koulu
 Maaria koostanut yhteenvedon, jossa vertailtu koulun uutta löytötavarajärjestelmää Haaveen
ehdottoman löytötavarajärjestelmään (kts. liite)
 koulun näkökulma:
o tavaroiden kertyminen pyritään estämään: luokkien läheltä löytyneitä tavaroita/vaatteita
esitellään/kierrätetään lähiluokissa jottei tavaraa juurikaan kertyisi C-talon keräyspisteeseen

o vanhemmille tiedotettu Wilman kautta ajat jolloin voi tulla myös koulupäivän jälkeen (klo 17
asti) etsimään löytötavaroita
o koululla tilojen suhteen ongelma säilyttää vaatteita pidempiä aikoja
 seuraavaan Haaveen kokoukseen myös apulaisjohtaja Sami mukaan, keskustellaan asiasta lisää
- Alueellinen toimintarahahakemus
 hakuaika 1.-31.12., hakemukset käsitellään suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa tammikuussa
 tänä vuonna haettu asiantuntijaluentoon (Janne Viljamaa), rusettiluisteluun ja jouluaskarteluun
 ainakin rusettiluisteluun ja jouluaskarteluun tulevanakin vuonna?
 noussut esiin Venneilijöiden kanssa tehtävä yhteistyö, voisiko järjestää yhdessä esim. Venetsialaisia
elokuun lopussa? Pateniemi-päivät päiväsaikaan ja Venetsialaiset illalla? Pateniemen Raitin
yhdistäminen samaan tapahtumaan?
 järjestetäänkö luento? tai jokin muu vastaava isompi tapahtuma?
 virkistystoiminta vanhemmille, esim. kohtuullisten tilavuokrien kustannukset?
 pohditaan hakemuskohteita vielä tarkemmin sähköpostitse
 Kaisu tekee hakemuksen kuun loppuun mennessä
- Haaveen pikkujoulut pe 11.12.
 Koljun maja Halosenniemessä varattu Haaveelle pe klo 14 - la klo 12
 majan vuokra 50e/vrk jaetaan osallistujien kesken, maksetaan Sarille
 halutessaan voi hankkia pikkujoululahjan (n. 5e:n arvoinen)
 ruokailu nyyttikestiperiaatteella, sovitaan tuomiset sähköpostitse
Seuraava kokous alakoululla ti 12.01. klo 18. Kokous päättyi klo 20:05.

LIITE:
KOULUN LÖYTÖTAVARAJÄRJESTELYT VS. HAAVEEN SIISTI KOULU –SUUNNITELMA

SOTKUN SYNTYMINEN PITÄÄ ESTÄÄ - KUNNOLLISET LAJITTELUPISTEET
Vaatteet ja tavarat ovat edelleen röykkiöinä ja niitä täytyy kaivaa luistinten, pyyhkeiden ja muun sotkun
seasta. On epäselvää, milloin niitä pitää etsiä käytäviltä ja milloin C-talon aulasta.
 Haaveen suunnitelmassa on tähtäimenä nimenomaan siisti koulu eli tavarat lajitellaan laatikoihin, hyllyille ja ripustimiin lähellä lapsen luokkaa. Vaatteita voi etsiä, kun siihen on itsellä mahdollisuus.
 Tavarat lajitellaan siellä, missä sotkua syntyy eniten ja pisteet ovat siistejä. Pisteiden ylläpidossa
Haave on merkittävänä apuna ja niiden siisteydestä huolehtivat oppilaat, koulun väki ja siistijät
yhdessä.
 Takit ja housut on tarkoitus ripustaa ja niihin voidaan kiinnittää hakaneuloilla tai maalarinteipillä
selkeät laput, mikäli vaatteessa on nimikointi.
 Kypärille on paikka ylähyllyllä ja kengille ja luistimille alahyllyllä.
HENGITTÄVÄT LAATIKOT JA KYLTIT
Kannelliset muovilaatikot eivät hengitä – jumppa- ja uimapusseissa on usein mukana hikisiä vaatteita ja
märkä pyyhe.
 Haaveen suunnitelmassa jumppapussit ja uimavarusteet ovat omassa hengittävässä laatikossaan.
 Vaatteiden katselu on mielekästä, sillä ne on lajilteltu kannettomiin kylteillä varustettuihin laatikoihin, hyllyille ja naulakoihin. Suuri nimilappu kertoo kaikille, kenen vaate on.
LAJITTELU ON OPETTAVAISTA JA SIISTIÄ
Vaatteet eivät löydä omistajiaan kyselemällä, sillä oppilaat eivät tunnista niitä tai väittävät omistajaksi jotakuta muuta kuin nimikoitua henkilöä. Hengittämättömissä muovilaatikoissa röykkiöinä lojuvia vaatteita ei
ole mukava käsitellä. Oman lapsen vaatteiden etsiminen on aikuisellekin valtava urakka. Oppilaat näkevät
edelleen vain pursuavia kasoja ja eivät opi huolehtimaan tavaroistaan.
 Lajittelu on mukavaa ja opettavaista. Vaatteet pysyvät siisteinä, kun luistin ei viillä housuja ja
kengät eivät ole pipojen ja paitojen joukossa.
 Hyvin järjestetyt pisteet opettavat lapsille siisteyttä ja niistä on mukava etsiä omia tavaroitaan
päivittäin.
TAVAROIDEN ETSIMISEEN ON OLTAVA AIKAA – KATOAMISTA EI HUOMAA AINA HETI
Lapset jättävät jumppapussejaan ruokalan naulakkoon, mistä niitä nostetaan löytötavaralaatikkoon –
niinpä jumppapussi lähtee jopa samana päivänä Pohjois-Pohjanmaan Löytötavarapalveluihin ennen kuin
kukaan ehtii sitä huomata. Sama koskee kaikkia vaatteita: tavarat poistuvat koululta aivan liian nopeasti.
 Jumppapussi on voinut aiemmin olla hukassa jopa vuoden, mutta on lopulta löytynyt.
Löytötavarapalveluista sitä on mahdotonta tunnistaa, samoin kuin mustia toppahousuja.

 Haaveen suunnitelmassa oppilailla ja vanhemmilla on aikaa katsella vaatteita. Jotkut vanhemmat pääsevät koululle ehkä kerran lukukaudessa ja ovat tottuneet etsimään vaatteita silloin.
VÄHÄPÄTÖISILLE TAVAROILLE LAATIKOT JA VAIN ARVOESINEET VITRIINIIN
Vähäpätöiset tavarat ovat nyt entistäkin vaikeammin saatavissa lukollisessa vitriinissä. Vitriinissä ei ole toimintaohjeita.
 Haaveen suunnitelmassa lamput, penaalit, hiussoljet ja muut vähäarvoiset tavarat kerätään laatikohin helposti saataville ja vain arvoesineet laitetaan vitriiniin.
LÖYTÖTAVARAPISTEET SYNTYVÄT EDULLISESTI
Koululle hankittiin uusi hyllykkö ja vitriini, vaikka C-talossa on lähes koko ajan tyhjillään kaksi isoa ja neljä
pientä vitriiniä.
 Haaveen suunnitelmassa yksi pieni jo olemassa oleva vitriini riittää arvoesineille ja löytötavarapisteet voidaan todennäköisesti rakentaa olemassa olevista kalusteista tai hankkia edullisesti.
TAVARAT OVAT PERHEIDEN OMAISUUTTA – VARAT OHJATTAVA HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN
Jos vanhempi haluaa nyt saada lapsen toppahousut takaisin, niitä täytyy lähteä hakemaan PohjoisPohjanmaan Löytötavarapalveluista virka-aikaan ja niistä täytyy maksaa säilytysmaksu, mikäli vaatteen pystyy yksilöimään riittävän hyvin ja tunnistamaan yrityksen talteenottamista tavaroista. Kolmen kuukauden kuluttua tavarat siirtyvät yrityksen omistukseen ja ne hävitetään tai myydään.
 Haaveen suunnitelmassa vaatteet pysyvät koululla ja niitä saattaa etsiä silloin, kun siihen on aikaa eli esimerkiksi vaikka vain keväällä ennen kouluvuoden päättymistä. Nyt vaatteet siirtyvät
kauas koululta, niitä on vaikea tunnistaa ja niistä pitää maksaa.
 Haaveen suunnitelmassa tavarat kierrätetään hyväntekeväisyyteen. Esillä on ollut myös ajatus
vaatteiden myymisestä kirppistapahtumassa ja näin kertyneet varat voitaisiin käyttää oman
koulun hyväksi.
Nyt rahat ja tavarat menevät PPLTP:lle, huoli lasten tavaroista lisääntyi ja niiden etsimiseen on entistä vähemmän aikaa. Siisteys ei ole lisääntynyt lainkaan.

Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haave
Haaveen Facebook-ryhmä

https://www.facebook.com/groups/haave/

Kotisivu

http://haave.yhdistysavain.fi

Sähköpostiosoite

haave.pateniemi@gmail.com

