
Haaveen kokous Pateniemen alakoululla 8.10.2019 klo 18 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- Pateniemen Raitti valmistumassa Pateniemipäivään 11.10. mennessä 

 12 kylttiä koulujen, Honkapirtin ja entisen sahan alueilla, raitin pituus n. 4,5km  

 kylteissä QR-koodit joista pääsy e-museoon; valokuvia, videoita, ääninäytteitä, tarinoita 

 oppilaat tuottaneet eri tavoin raittiin liittyvää materiaalia MOK-viikon aikana, mm. pienoismalleja, 

tarinoita, piirroksia, pelejä; myös älypuhelimella pelattava seppo.io –peli  

 raitti myös median tietoisuuteen, mm. lehtijuttuja ja radiohaastatteluja 

 

- valokuvaus 9.-11.10. ala- ja yläkoululla (Seppälän Koulukuvat)  

- yläkoululla uintiviikot (vkot 41 ja 42) 

- sisäilmapalaveri alakoululla 15.10., kuntokartoituksen tulokset 

 tavoitteena jo ennen kartoitusten aloittamista perusparannus alakoulun rakennuksiin 

 ABDE –taloissa ilmastointikanavien puhdistus ja suodattimien vaihto, C-talossa jo tehty 

 Haaveen marraskuun kokouksessa käydään läpi kuntokartoituksen ajankohtaisia tuloksia, 

tiedotetaan myös huoltajille muutoin 

- vko 43v syyslomaa 

- yrityskylävierailuja syysloman jälkeen 

- arvotyöskentely jatkuu: oppilaiden ideat oppilaskunnan käsittelyyn ja konkretiaan eri luokka-asteille 

 

2. Syyskirppiksen palaute 

- 29 myyjää; ostajia olisi toiveissa saada enemmän 

- toivottu myyjien sitouttamista myyntiin tapahtuman loppuun asti 

- puffetti sujunut ilmeisesti mukavasti 

- lasten puuhapiste nyt uutena, siitä pidetty (palkkio 50e) 

- keskusteltu mainosten jakamisen sujumisesta 

-> päätetään, että palkkio (100e) maksetaan 

-> jatkossa selkeämmät kartat ja edelleen selkeämpi ohjeistus 

-> myös jatkossa mainosten jakotehtävä luokalle/ryhmälle, edellytyksenä alueellinen toimintaraha 

- kirppismainokset jakoon ajoissa, ei välttämätöntä vielä tuolloin tietää mitkä luokat mukana tapahtumassa 

 

      3.     Kekrinaamiaisten suunnittelu 

- 29.10. klo 18-20; järjestelyihin mahdollisuuksien mukaan viim. klo 17 -> 

- toimintapisteitä ehdotetaan luokille: 6A kasvomaalaus&grilli, 5CD Kauhukäytävä, 9A Disco 

- koululta järjestyy jatkojohto ja mustat jätesäkit, siistijöiden välineistöä jätetään esille siivousta varten 

- naaraukseen ja kauhunpyörään tumma/musta lakana/kangas, lamput, kauhusektorin varustus (Kaisu) 

- naaraus- ja kauhunpyöräpalkinnot nyt riittäviä, lahjoituksia voi edelleen kysellä jatkuvasti 

 

4. Muut asiat 

- Haaveen tilitapahtumat: 3066,21e (tmm. tapahtumapalkkiot luokille, palkintohankinnat) 

- Haaveen toimintaan mukaan kutsumiseen panostaminen: rehtori ja opettajat muistuttelevat koulun 

yhteisissä sekä luokkakohtaisissa vanhempainilloissa 

- esitetty toiveena, että vanhempainillat eivät olisi samanaikaisesti Haaveen kokousten kanssa 

- valitaan varapuheenjohtajaksi Kaisu 

- keskusteltu lyhyesti 5-6lk:n oppilaiden vapaa-ajan viettoon liittyvistä huolista 

 

Seuraava kokous 5.11.2019 yläkoululla. Kokous päättyi klo 20:00.  

 


