
Haaveen kokous 2.5.2022 / Pateniemen yläkoululla 

 

Koulun ajankohtaiset asiat 

- Kunta-alan ammattiliittojen lakko alkamassa (3. – 9.5.), perusopetus tällöin keskeytynyt 

- Pyrinnön yleisurheilukerhot alkavat koululla 9.5.  

- Nostoja koulun loppukevään tapahtumista: 

o 11.5. tulevien ekaluokkalaisten kouluuntutustuminen klo 9-10:30 (Haaveelta edustus) 

o tulevien kolmosluokkien kokoonpanoista päättäminen (neljästä luokasta kolme luokkaa) 

o 25.5. polkujuoksutapahtuma 1-5lk:n oppailaille 

o 6lk:n oppilaiden siirtopalaverit toukokuun aikana 

o 31.5. kevätjuhlakenraali (mukana esiintyvät luokat ja eskarit) 

o 1.6. kaksi kevätjuhlaa: klo 9 oppilaille, klo 18 vanhemmille 

o yläkoululaiset osallistuvat Amazing North -tapahtumaan 

o Ala- ja yläkoululaisille liikuntatapahtumia 

o 2.6. Ysien juhla koululla 

o 3.6. Yläkoululaisten Kevätkirkko  

o 4.6. Päättäjäispäivä, etenkin ysien vanhempia kutsutaan mukaan juhlaan; kutosten ja ysien 

kukitukset n. klo 9 (Haave osallistuu, koululta kukat) 

 

- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma lukuvuosille 2022-2025 

o perusta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaissa 

o läpikäyty suunnitelmaluonnosta 

o suunnitelma esille koulun kotisivulle, päivitys kolmen vuoden välein 

o koulun arvopohja: rohkeus, reiluus, vastuullisuus 

o tarkastellaan arvojen käytännön sisältöä yhdessä oppilaiden kanssa ensi syksynä 

o ensi syksynä myös koulun järjestyssääntöjen läpikäyminen yhdessä oppilaiden kanssa 

o kaikkiin luokkiin esille koonnit arvoista, säännöistä ja suunnitelmista 

 

Hampurilaisrahat 

- 31.5. kutosluokat lähdössä Power Parkiin, 67oppilasta; anomuksen perusteella myönnetään hampurilaisraha 

- 23.- 25.8. tulevien 6lk:ien oppilaita (40 oppilasta) lähdössä Hyvärilään leirikouluun; anomuksen perusteella 

myönnetään hampurilaisraha 

 

Stipendit: 

- myönnetään 6lk:n ja 9lk:n oppilaskunnan hallituksen jäsenille stipendit 20e/oppilas (6 oppilasta), Matti 

toimittaa Sannalle nimet, Sanna toimittaa kuoret koulusihteerille 

 

Haaveen myöntämät palkkiot ym. 

- Viesti opettajille ja huoltajille: millaisia tehtäviä Haaveella tarjolla eri tapahtumissa ja millainen korvaus 

mistäkin tehtävästä maksetaan (palkkiot 50e-150e toiminnosta riippuen) 

- hampurilaisraha, stipendit, oppilaskunnan taloudellinen avustaminen tarvittaessa jne. 

Palaute kirppispäivästä:  

- asiakkaita melko vähän liikkeellä, myyntipöytiä ollut käytössä 20 - 25  

- pohdittu myyntiaikaa, riittäisikö kolme tuntia? 

- yhdistäminen muuhun tapahtumaan, esim. Pateniemen Raitilla Tapahtuu yhteyteen? 

Palaute disco-illasta:  

- osallistujia ollut varsin mukavasti, arviolta n. 250 



- luokat saaneet ilmeisesti hyvän tuoton 

- naamiaisasujen palkitseminen: palkittu kaikki ovella, ja osa erikseen tapahtuman aikana, lisäksi kaksi palkittu 

leffalipuin  

 

Pateniemen Raitilla Tapahtuu  

- Pohdittu tapahtuman järjestämistä alakoululla 20.8. klo 12 järjestettävän Match Show:n yhteyteen (8C 

mukana järjestelyissä) 

- Päätetään kuitenkin järjestää 3.9. yläkoululla ja yläkoulun ympäristössä 

- Rastipisteet: esim. muistipeli, laukaisututka, kepparirata, frisbeegolf, luokkien keksimiä ideoita 

- Myös kirppis tapahtuman yhteydessä? 

- Jatkossa ajatuksena järjestää keväällä, jolloin voisi yhdistää myös roskienkeräystalkoisiin 

Vanhempainfoorumi 21.5.  

- ”Vanhempien Hyvis-ilta” 

- Honkapirtin juhlasali ja keittiö + astiat varattu klo 16 – 21 

- Fascia Method -esittely klo 17 (ulkopuolinen esittelijä) 

- Terveellinen iltapala: esim. salaatti, suolainen piiras, hedelmäsalaatti jne. (Sanna kysyy K-marketista 

tarjouksen) 

- Ilmoittautumiset Haaveen sähköpostiin 17.5. mennessä (max 40 hlöä) 

- Mainostaminen: Wilma, FB (Haaveen ja Pateniemen ryhmät), yhteisötoiminnan koordinaattorin postituslista 

Pateniemen raitti puhtaaksi – roskien keräystalkoot 6.-8.5. 

- Herukka-Pateniemi alueella, Haave mukana järjestelyissä 

- yhteislähdöt sovittuina aikoina (mahdollista saada lainaksi roskapihtejä); myös omatoimikerääminen 

- alueen kaupoilta saa jätesäkkejä 

- kaupoilla esillä kartat paikoista, joihin voi jättää täydet säkit 

- kaupunki huolehtii säkkien poisviennit merkityiltä paikoilta  

- asiaan liittyen lähetetty Wilmaviesti, lisäksi erilliset mainokset somessa tapahtumaan liittyen 

Haaveen ”kevätkirje”  

- viimeisellä kouluviikolla Wilman kautta huoltajille 

Haaveen varastotilanne 

- karkkien osalta vanhentuvia vasta loppuvuodesta 

 

Kokous päättyi 18:50. Seuraava kokous 15.8. alakoululla. 

 


