
 

Haaveen kokous 7.11.2022 / Pateniemen yläkoulu 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat  

 

- 9lk:n TET vko 46 

- Toiveruokapäivä alakoululla kuluvalla viikolla 

➔ keskusteltu yleisesti kouluruuasta 

➔ oppilaiden vaikutusmahdollisuudet esim. kouluruokaraadin kautta 

- MOK-viikko vko 46 alakoululla 1-5lk:lla 

➔ aiheena lapsen oikeudet – Agenda 2030 

➔ muutoksia työjärjestykseen, tiedotetaan Wilmassa  

- 14.11. tulossa vierailijoita Kuopiosta tutustumaan STEAM-toimintaan 

- 2.12. itsenäisyyspäivän aamunavaus 

- 15.12. alakoulun joulujuhla, illan juhla klo 18 

- harrastuskysely meneillään Harrastamisen Aarrearkun tiimoilta 

- oppilashuolto: yläkoulussa aloittamassa koulukuraattorina Eerika Salo, alakoululla jatkaa 

toistaiseksi Heikki Nevala, koulupsykologi Marit Kettunen jäämässä pois työstä vuodenvaihteen 

tienoilla 

- kirjaston omatoimiaikaan aukiolorajoituksia (muutamien yläkoululaisten käyttäytymisen ja 

sotkemisen vuoksi), kirjasto avoinna toistaiseksi ma-to 7-20 ja pe-su 7-16  

- osalla oppilaista ollut kouluaikana hallussa nuuskaa ja sähkötupakkaa, asiaan puututtu ja 

tilannetta seurataan 

- oppilaskunta tehnyt esityksen ulkovälitunneista luopumisesta  

➔ tällä hetkellä yksi päivittäinen ulkovälitunti (9:50 – 10:05) 

➔ koulun henkilöstö kannattanut ulkovälitunnin säilyttämistä 

➔ pohjoisen alueen verrokkikouluilla yhtä lukuun ottamatta vähintään yksi ulkovälitunti 

➔ päätetty koulun henkilöstön ja vanhempaintoimikunnan kannatuksella säilyttää 

ulkovälitunti  

 

2. Palaute Pateniemipäivästä 

- yli 200 Onnenpyöräpyöräytystä 

- luokka myynyt makkaraa 220kpl  

- koululta ollut musiikkiluokka esiintymässä   

- jnkv ollut epäselvyyttä tapahtuman kestosta, mainoksissa ilmoitettu klo 11 - 14, 

toimintapisteitä kuitenkin suljettu jo aiemmin; Haave antanut asiasta palautetta 

- kerätty toiveita alueen kehittämisestä: leikkipuistojen siistiminen, penkkejä kevyen liikenteen 

väylien varrelle, päivätansseja, kuntoportaat, nuotiopaikka rantaan, rantakahvila jne. 

- vähintään kolme hlöä hyvä olla toimintapisteellä 

- Haaveen uusitut esitteet hyvät! 

 

3. Palaute Kekrinaamiaisista  

- apukäsiä ollut mukavasti toimintapisteillä, ylipäänsä aikuisia ollut hyvin mukana tapahtumassa  

- koulunkäynninohjaajat olleet iso apu 

- muutamia yläkoululaisia pyrkinyt myös sisälle 



- palaute ollut pääosin positiivista, ilmeisesti hieman epäselvyyttä ollut makkaramyynnin 

hinnoittelussa  

- pillimehut loppuneet kesken (jatkettu myyntiä tiivistemehulla), limsaa jäänyt jonkin verran, 

kuorrutemunkit menneet melko nopeasti, sokerikuorrutteisia munkkeja jäänyt jonkin verran, 

kaikki karkit ja sipsit myyty, onnenpyörä/onginta palkintovarastot melko vähissä   

- inventaario palkinnoista, lisähankintoja voi tehdä max n. 50snt/kpl, kuva WA-ryhmään 

hankinnoista 

- palkintolahjoituksia voidaan vastaanottaa (esim. vanhempien työpaikat/yritykset voivat 

lahjoittaa) 

- kasvomaalauksen maalien tarkastaminen, tarvitaanko uusia värejä 

- tarpeen olisi olla myös vettä tarjolla (kertakäyttömukit) 

- valmisteluihin enemmän aikaa, esim. palkintojen lajittelu etukäteen  

 

4. Jouluaskartelu 27.11. klo 13 - 16 

- alakoulun ruokalassa, koko perheen tapahtuma (mainosten jakaminen alueellisesti: Wilma, 

koulut, päiväkodit, kaupat, kirjastot jne) 

- askartelupisteet: korttiaskartelu, puutonttuaskartelu, lasipurkkiaskartelu, huovutus 

- pöytien suojaaminen: hankitaan vahakankaat pöytiin 

- tarjoilu: glögiä, mehua, piparia, konvehteja 

- Sanna tekee inventaarion askartelutarvikkeista + tarvittavat lisähankinnat  

 

5. Pikkujoulufoorumi/disco 1.12.  klo 18 - 19:30  

- alakoulun pikkusali, bändi esiintymässä (palkkiokulut katetaan toimintarahalla)  

- alueellinen mainonta? esim. alueen koulujen Wilma, kauppojen ym. ilmoitustaulut 

- toimintarahaa käyttämättä n. 300e, voidaan käyttää tähän tapahtumaan 

- maksuttomat tarjoilut (esim. limsa, mehu, karkit ym.) 

- Jaana & Sanna laativat viestipohjaa / mainosta  

 

6. Toimintarahahakemukset vuodelle 2023 

- Talviulkoilutapahtuma (helmikuu), haetaan 250e 

- Siivoustalkoot ja kirppis – kevättapahtuma, ajankohta alustavasti 7.5. 

➔ pomppulinna (MLL?), kasvomaalaus, buffet ja grilli (tuotto luokalle), muutama aktiviteetti 

(palkkio luokalle); haetaan 400e 

- Pateniemipäivä (lokakuu), haetaan 150e 

- Jouluaskartelu (1. adventti), haetaan 200e 

- Sanna laatii tämän vuoden tapahtumaraportit, Jaana laatii hakemukset (osin edellisten 

pohjalta), hakuaika tänä vuonna 14.11. – 7.12.  

 

Kokous päättyi klo 19:45. Seuraava kokous 12.12. klo 17:30 alakoululla.  


