RITAHALLITUKSEN RYHMÄYTYMISPÄIVÄN MUISTIO
Tiistai 15.10.2013 Meriniemi
Paikalla: Oona L, Aukusti K, Topias A, Tatu T, Iiris T 4B, Kalle P, Veeti T, Elias O, Aapo K, Maisa L,
Noora A, Iida-Kaisla P , Jani M, Piia J, Noora K, Petrus K, Arttu A,
Sara-Lotta A, Valtteri N, Joonatan D
(+ ohjaajina Merja ja Petri)
3-6-lk-kokousmuistio
-6-luokan edustajien ehdotus: oppilaat haluaisivat akvaarion. Yhteisesti hoidettavan akvaarion,
josta eri luokat saisivat pitää yhdessä huolta. Jätetään 6. luokan yhteiseksi sovittavaksi asiaksi, uusi
esitys asialistalle
-Hankintaehdotus: uudet maaliverkot rikkoutuneiden tilalle pihakentälle
-Hankintaehdotus: lisää rimppoja tai keinuja pihalle ja enemmän jalkapalloja
-Toivomme tälle lukuvuodelle Ritaliigaa ja Talentia
-Muitakin naamiaispäiviä kuin hullutteluviikon päivä; pikkujoulut?

7-9-lk-kokousmuistio

-Ehdotus: kahvila käyttöön pian, sillä välipaloja ei voi ostaa mistään
-Ehdotus: kivempia sisävälkän viettotiloja; sohvia/tuoleja?
-Toiveissa lukuvuodelle: Ritaliiga ja Talent-päivä
-Kahvilatoiminnan suunnitelma:
- Kahvila yläkoululaisille
-

Avoinna 2 kertaa/vko (ehdotuksina tiistai ja keskiviikko)
Myytävät on n. 1 € kpl ja edelliseltä päivältä jääneet halvempia
Kahvilaa pitävät yläkoululaiset luokkavuoroittain: esim. seiskat, kasit, ysit ja taas seiskat.
Aloittava luokka olisi 9. luokka; keräävät rahaa enää kevääseen saakka.
Paikkana taito- ja taideainesolun aula
Myyntiaika on pitkällä välitunnilla, klo 11.50-12.20; huom. myynti loppuu 12.20, jotta
asiakkaat ja myyjät ehtivät oppitunneille

-

-

Yhteiset hinnat (eli esim. seiskat ei saa veloittaa pullasta 80snt ja ysit 90snt vaan hinnat
ovat sovittuja)
Myydään myös terveellisiä välipaloja, kuten sämpylöitä ja muuta suolaista; ei pelkästään
makeita leivonnaisia
Kotitalous-luokan hyödyntämistä tiskaamisessa tms. tiedustellaan (Satu Häll)
8.luokka vastaa kahvilan visuaalisesta ilmeestä, mahd.kalustehankinnoista ja kahvilan
ekologisuudesta; aterimet, lautaset, servetit, mukit
Jos jokin loppuu (esim. mukit), kahvilaa pyörittävät oppilaat saisivat käydä opettajan luvalla
K-kaupassa ostamassa tarvittavia (kotitalousluokassa olisi ”piilopaikka”, jossa valmiita
ostopohjia (ope kirjoittaa mitä saa ostaa ja allekirjoitus)
Järjestävä luokka leipoo, myy, valvoo tilan järjestystä ja siivoaa
Olisiko kahvinkeitin mahdollista hankkia koulun rahoista?
Kahvilaan vaihtuvia teemoja, esim. lähiruoka, luomu, kulttuurit, jne.
Ehdotuksena; myös 3-6 lk saisivat asioida kahvilassa tiistaisin

YHTEINEN kokousmuistio itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista to 5.12
-Lyhyt yhteinen aamutilaisuus. Mukana koko monitoimitalon väki.
-Puhe: Piia Jolanki 7 lk.
(Puheen sisältö on koko Ritaharjun koulun näköinen; kuinka toteutetaan?)
-myyjäiset aulassa, vastuussa 6.luokat: leivonnainen ja mehu, ei karkkia eikä poppareita
-Haluaisimme jatkaa jo alkanutta Ritaperinnettä: sinivalkoinen pukeutuminen; jokaisella on
asussaan sinistä tai valkoista tai jompaakumpaa tuona päivänä.
-Musiikkia soitetaan pitkillä välitunneilla; suomalaisia kappaleita: Ritahallitus valitsee musiikin.
-Toiveruoka: Ritahallitus äänestää ehdotuksista, joita kaikki oppilaat antavat
-Aulan/salin koristelusta pitää sopia seuraavassa palaverissa

Seuraava Ritahallituksen kokousaika sovitaan syysloman jälkeen.

