HAAVEEN KOKOUS 02.02.2016 klo 18:00
Pateniemen yläkoulun opettajainhuoneessa
Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Tiina Jurvelin, Matti Kuivamäki (rehtori), Ari Kähkönen (lv. 8C,
poistui 19:00), Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Piia Sova,
Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen

1. Koulun ajankohtaiset asiat
- 20.2. lauantaikoulupäivä
 alakoulun uintiviikon päättävä lauantai, normaali koulupäivä
 yläkoululla päivän aikana esillä vanhoja valokuvia Patelan Raitti -projektia varten


pyritään tunnistamaan kuvien henkilöitä ja kerätään vanhoja tarinoita talteen



infotaan ko. päivästä laajemmalti koko Patelan väkeä, kahvitarjoilu

- tulevat ekaluokkalaiset
 listalla noin 80 nimeä: oppilasmäärä edellyttäisi neljä luokkaa, resurssia 3,5 luokkaan
 hammashoitolan tilojen suhteen vielä selvittely kesken (saadaanko koulun käyttöön)
- musiikkiluokka alkaa tulevana syksynä Rajakylässä, nykyisistä kakkosista 17 pyrkimässä
- nykyiset kutoset pääosin jatkamassa oman koulun seiskalle, muutamia pyrkimässä erikoisluokille
- nykyisiä seiskoja vain 39 (johtuen musiikkiluokkalaisten jatkamisesta Rajakylän yläkoulussa), pieni ryhmä
vaikuttaa mm. mahdollisuuksiin muodostaa valinnaisaineryhmiä
- keskusteltu Facebookissa levinneestä julkisesta päivityksestä liittyen kiusaamiseen Pateniemen alakoulussa
 keskusteltu yleisemminkin asioiden puimisesta sosiaalisessa mediassa: koulun kanta on se, että
tällaisia asioita ei koulun puolelta kommentoida ja selvitellä somessa, vaan aikuisjohtoisesti ja
asianomaisten kesken, mieluiten kasvotusten saman pöydän ääressä
 koulun tietoon tulleet kiusaamisasiat selvitetty kaikkien osapuolten ja perheidensä kesken, sama
käytäntö tulee olemaan myös jatkossa
 keskusteltu koulukiusaamisen määrittelystä: jatkuva, toistuva, tiettyyn yksilöön kohdistuva vs.
yksittäiset nahistelut ja erimielisyydet
 ”kiusaaminen” jo itsessään latautunut käsite ja sähköistää herkästi keskustelutunnelman -> sen sijaan
korostetaan kaveritaitojen ja hyvien käytöstapojen opettelemisen merkitystä: näitä taitoja
harjoitellaan ja opetellaan päivittäin koulun arjessa
 ensiarvoisen tärkeää olisi, että asioita selvitettäisiin hyvin suurelta osin myös aikuisten kesken ->
vanhempien saaminen mukaan selvittelyihin kuitenkin vaihtelee: aikuisten välinen ongelmallinen
vuorovaikutus tulehduttaa entisestään lasten välejä ja vaikeuttaa tilannetta
 keskusteltu yleisesti, miten saadaan mukaan myös ne vanhemmat, joita vaikea tavoittaa yhteisiin
tapaamisiin ja keskusteluihin -> aikuisten/vanhempien tapa puhua asioista ja hoitaa niitä vaikuttaa
suoraan myös lasten ja nuorten kykyihin käsitellä asioita
 koulu ei ole mukana virallisessa KiVa-koulu –ohjelmassa, mutta samojen periaatteiden mukaan
toimitaan edelleen varsinaisten kiusaamistapausten selvittelyssä

 luokkahenkeen ja henkilökemioihin liittyvissä asioissa on mahdollista käyttää myös koulukuraattorin
ja -psykologin konsultaatioapua
 kasvatuskeskustelut ja pitkät välitunnit toimintoineen (esim. mahdollisuudet erilaisiin peleihin
ulkona ja salissa) vähentäneet mm. jälki-istuntojen määrää yläkoulussa huomattavasti
 kaveritaitoasioista ja laajemmin hyvän käytöksen asioista olisi hyvä olla enemmänkin vanhempia
mukana keskustelemassa -> vanhempainillan teemaksi?
 keskustelua jatketaan tarvittaessa seuraavissa kokouksissa aina kun tarpeen ja vanhempien
keskuudessa asia puhututtaa

2. Rusettiluistelu
- 8C-luokalla järjestelyvastuu buffetin hankinnoista ja valmisteluista sekä ylläpidosta tapahtuman aikana:
kaikki näiltä osin ok, ainakin kymmenkunta oppilasta sekä muutamia vanhempia tulossa
- koulun osuus: keittimet ja termokset opehuoneessa, A-talosta pöydät, auraus tilattu, koulunkäynninohjaaja
apuna
- DJ paikalle klo 17:30 (langaton mikki, pakkasesta riippuen myös discovalot), palkkio 175e
- palkitaan kypäräpäiset luistelijat lakulla, parinsa löytäneille läpsyttimet ja purkkapaketit
- grilli tarvikkeineen hankittu, koulu ja Haave maksavat puoliksi kustannukset

3. Muut asiat
- Haaveen vanhan tilin lakkauttaminen
 Päätettiin lakkauttaa Haaveen vanha tili Nordeassa (tilinumero xxxx). Valtuutettiin Haaveen entinen
puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Carita Savikoski (ent. Kauppinen) (xxxxxx-xxxx) lakkauttamaan ko.
tili ja siirtämään tilillä tällä hetkellä olevat varat Haaveen nykyiselle tilille Pateniemen POP:iin (tilin
nimi: Haave – Herukan koulun vanhempainyhdistys, tilinumero: xxxx).
- Haaveen salibandyvuoro vanhemmille
 perjantaisin klo 20 – 21 alakoulun isossa salissa
 Liisa vastuuhenkilönä (avain), ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mukaan voi tulla kun pääsee
 omat mailat mukaan, Haave voi tarvittaessa hankkia palloja
- Haaveen perheliikuntakerho
 starttaa la 13.2. klo 15 – 17 alakoulun pienessä salissa
 Kaisu vastuuhenkilönä
- Pelitaito –vanhempainilta?
 EHYT ry:n Pelitaito-kouluttajat voisivat tulla pitämään oppilaille pelitietotunteja ja/tai vanhemmille
pelikasvatukseen liittyviä vanhempainiltoja
 Oulun seudun EHYT ry avustaa koulua puolella koulutuksen hinnasta, jos päädytään järjestämään
omalla koululla Pelitaito-koulutus
 http://pelitaito.fi/kouluillejaammattilaisille/pelitietotunnit-ja-vanhempainillat/

 pohditaan järjestämistä/ajankohtaa vielä myöhemmin
- koulun kirpputori
 alustavasti suunnitelmissa huhtikuulle, esim. 23.-24.4. (la-su)
 yläkoulun ala-aula ja käytävät käytettävissä
- toimintarahahakemukset käsitelty suuralueen yhteistyöryhmässä
 hakemukset Haaveen osalta kohdistettu rusettiluisteluun (400e), jouluaskarteluun (200e) ja
vanhemmille avoimiin pikkujouluihin (100e)

Seuraava kokous ti 1.3. klo 18 alakoululla. Kokous päättyi klo 19:40.

