
Haaveen kokous 12.3.2019 klo 18 

Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa 

Paikalla: Topi H, Mervi J, Sanna K, Matti K, Kaisu L, Minna N, Päivi S, Suvi S, Elina S, Sari T 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- to 14.3. Ruskotunturin retki kaikille alakoululaisille 

- 20.3. yläkoululaisilla Syötteen laskettelureissu, kouluun jääville muuta liikuntaohjelmaa 

- Tutti Juttu –konsertti 29.3., johon lippuhintojen nousun vuoksi osallistuu nyt  1. ja 3. ja 5.lk:t 

- Seiskalle –ilta tulossa huhtikuussa, tarkempi aika ilmoitellaan myöhemmin 

- alakoulu perusparannuslistalla, mm. talotekniikan uusiminen, keskusteltu myös sisäilma-asioista 

- keskusteltu alueellisista pienryhmistä, ensi syksynä mahdollisesti yläkouluun pienryhmä  

 

2. Kevätkirppis 

- la 6.4. klo 10-14 yläkoulun salissa 

- mainonta! Wilmaan tiedote, lisäksi paperimainokset, kopiointi koululla (Kaisu ja Sanna) 

- mainosten jakaminen vkon 13 aikana, viim. 30.3. (palkkio luokalle n. 100e)   

- hälyt pois pe klo 18 -> , mahdollisesti jo päivällä pöytien kantaminen + merkitseminen (Matti selvittää)  

- grilli koululle (Haaveen vuoro täyttää kaasupullo; Topi) 

- buffetti & grilli kahdelle luokkaryhmälle, tuotta luokille 

- Matti selvittää kiinnostuneet luokat mainosten jakoon, buffeettin ja grilliin; koulu tarjoaa 

kertakäyttöastiat, servetit ym.  

- sähköpostitse jatketaan keskustelua tarvittaessa 

 

3. Kevätrieha 

- to 16.5. klo 18 – 19:30; Sanna selvittää Matilta, onko päällekkäisyyksiä, esim. luokkaretkiä 

- inventaario varastossa karkeista ja palkinnoista 

- disco + leikit + salin siivous, 100e palkkio luokalle 

- makkaragrilli, tuotto luokalle 

- kasvomaalaus (värit Haaveelta) + muotoilmapallot (pallot Haaveelta), 100e palkkio luokalle 

- Karkinmyynti + munkit ja limsa (Haave?) 

- 1e pääsymaksu koululaisilta, huoltajat maksutta 

 

4. Yläkoululaisille tapahtuma – ideointia 

- Matti tiedustelee oppilaskunnalta, mitä toivovat 

 

5. Muut asiat 

 

- toimintaraha-asia:  

 asukasillassa kaikki Haaveen hakemukset menneet läpi 

 lopullisen päätöksen tekevä lähidemokratiatoimikunta hylännyt seuraavat hakemukset: 

jouluaskartelu, pikkujoulufoorumi, rusettiluistelu, kevätfoorumi 

 perusteluna hylkäämiselle: eivät ole kaikille alueen asukkaille avointa toimintaa 

 kevätkirppis + syyskirppis hyväksytty 

 sovitaan että laaditaan oikaisu (Kaisu ja Sanna), rusettiluistelun ja jouluaskartelun markkinointi 

jatkossa kaikille avoimena tapahtumana  

 

- palkintojen hankkiminen tapahtumiin 

 lahjoituksia voi hankkia tapahtumiin milloin tahansa, ja lahjoittaa myös omia, itselle 

tarpeettomia, käyttämättömiä tavaroita 

 päätetään, että summa jolla voi kerralla ostaa on max 50e; (max 50snt/kpl) 

-> valokuva tehdyistä hankinnoista sähköpostitse/WhatsApp välittömästi ostoksen jälkeen 

-> aina tapahtumien jälkeen inventaario, paljonko mitäkin jäljellä 



 

- Kevätkauden päättäjäiset siirretään pidettäväksi 25.5., varataan alustavasti Meriniemen huvilan 

päärakennus (Päivi) 

- Tilillä tällä hetkellä: 3491,61e 

 

Kokous päättyi klo 20:30. Seuraava kokous 2.4.2019 alakoululla. 


