Ritahallituksen muistio
Keskiviikkona 06.11.2013
Paikalla Veeti T (puh.joht.), Tatu T (siht.), Jani M, Iiris T, Aukusti K, Topias A, Aapo K,
Iida-Kaisla P, Oona L, Noora K, Piia J, Sara-Lotta A.
PÄÄTÖKSET
-Sovittelijaoppilaan (Sara-Lotta A) valinnasta tiedottaminen keskusradiossa: Aapo K
ja Veeti T valittiin kuuluttamaan
EHDOTUKSET JORYLLE
-Yläkoulun oppilaiden kahvilan toimintamalli, ryhmäytymispäivän muistiosta
koottuna
- 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
- Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
- Lyhyt yhteinen itsenäisyyspäivän tilaisuus
- *Ritaharjun virallinen lipunnosto aamulla: esim. Pertti ja kaksi Ritahallituksen
edustajaa: Heikki videoi, jotta lipunnoston voi näyttää screenillä
yhteistilaisuudessa. (Emme kaikki mahdu seuraamaan lipunnostoa ulos, siksi
videointi.)
- *Aula-sali-lava eli seinä auki. Kello soi aikaisemmin, kokoonnumme klo 9.50,
jotta pääsemme aloittamaan tasan klo 10. Mukana koko monitoimitalon väki.
- *Tilaisuus alkaa fanfaarilla; 3. luokan puhallintaiturit (2 oppilasta) soittavat
fanfaarin, ja screenillä näytetään Pertin ja edustajien lipunnosto. Videon
taustalla voi soida Finlandia. Lipun noustua laulamme yhdessä
Siniristilippumme. (Opet harjoituttavat laulun etukäteen.)
- *Puhe: Piia J 7 lk. ”Minun, sinun, meidän. Itsenäinen Suomi.”
- (Puheen sisältö on koko Ritaharjun koulun näköinen: jokainen luokka vastaa
lyhyeen polldaddy-kyselyyn, tulee jakoon opettajille 15.11 mennessä. Kaksi
kysymystä oppilaille; Millainen on Suomi, jossa elät? Mitä itsenäinen Suomi
tarkoittaa/merkitsee sinulle? Ritahallitus kokoaa luokkien ajatukset ja Piia luo
tältä pohjalta juhlapuheen.)
- -Videoesitys screenillä: Katsaus Suomen historiaan ja nykypäivään, 7-9. lkoppilaita, (Jarkko)
- (+lopuksi Pertin lopetussanat?)
- *Tilaisuuden päätyttyä myyjäiset aulassa, vastuussa 6.luokat: leivonnainen +
mehu yht. 1 €. Kukin luokka voi käydä herkuttelemassa ruokailusta pois
tullessaan; aulaan ei jäädä sen jälkeen hengailemaan.
- -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: Hallitus kysyy Serviisiltä onnistuisiko toiveruokapäivä
itsenäisyyspäivän juhlinnan yhteydessä; mikäli se käy, edustajat hoitavat
toiveruokakyselyn omalla vuosiluokallaan. Ritahallitus äänestää ehdotuksista.

- -Aulan/salin koristelusta itsenäisyyspäivää varten hallitus ei päättänyt:
siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa ke 13.11

Muut asiat
-hankintaehdotuksena uudet maaliverkot kentälle; jatketaan käsittelyä
seuraavassa kokouksessa
-muistutuksena edustajille: edustajien puheenvuorot solujen yhteisillä hetkillä
Seuraava kokousaika

ke 13.11 klo 12.00

