
HAAVEEN KOKOUS 13.01.2015 klo 18:00

Pateniemen yläkoulun opettajienhuoneessa

Läsnä: Toivo Holopainen, Mervi Junttila, Matti Kuivamäki, Elina Mätäsaho, Minna Nylund, 

Mervi Ollila (+vauva), Maaria Ruotsalainen, Perttu Sarja, Päivi Sarome (siht.), Suvi 

Siltamäki, Liisa Turpeinen (pj), Sari Törmänen, Sanna Vähäkuopus

1. Koulun ajankohtaiset asiat

- ekaluokkalaisten ilmoittautuminen kouluun

→ Wilman kautta 19.-30.1., tunnukset tulevat postitse jos niitä ei vielä ole

→ Wilman lomakkeesta jäänyt pois kaveritoivekohta, erityisope yhteydessä kaikkiin 

eskariryhmiin ja selvittää toiveet

 - tokaluokkalaisten A1-kielivalinnat

→ Wilman kautta 30.1. mennessä

→ todennäköisesti Pateniemen koulussa alkaa vain englannin ryhmä 

(valintavaihtoehtoina englanti, saksa, ranska, venäjä) 

- tokaluokkalaisten erikoisluokkahaut (musiikki, kuvataide, liikunta)

→ haku paperilomakkeella 30.1. mennessä, lomake tulostettavissa Wilmasta

- kutosluokkalaisten yläkouluun siirtyminen

→ Wilman kautta hyväksytään siirto Pateniemen yläkouluun

→ Wilmasta tulostettavissa esitäytetty lomake jos anoo siirtoa johonkin muuhun 

yläkouluun tai erikoisluokalle

- nelosluokkalaisten A2-kielen valinta sekä tekstiili-/teknisen työn valinta 5-6lk:lle

→ Wilman kautta helmikuun alussa

- kaikkia valintalomakkeita saa tarvittaessa koululta paperiversiona koulusihteeriltä

- Wilman etusivulla yleistä infoa kielivalinnoista, tietoa lomakkeista ym. 

- 3C-luokka siirtynyt syksyllä musiikkiluokkaan opiskelemaan: opettaja reagoinut 

sairasteluilla, haluttu selvittää B-talossa sijaitsevan luokkatilan sisäilman laatu 

→ Inspecta Oy tehnyt kuntokartoituksen, tulokset saatu lukuunottamatta yksittäisiä 

ikkunatiivistenäytteitä

→ tutkimustuloksissa ei havaittu sellaisia poikkeamia, joiden voitaisiin katsoa 

aiheuttavan terveydellistä haittaa

→ toimenpideohjeeksi annettu lamppujen ja kaappien päällä olevien yläpölyjen 

poistaminen

→ kesällä tehty ilmastointiputkien puhdistus ja vuosisiivous, yläpölyjen poistaminen 

tehdään nyt vielä uudestaan

→ luokka jatkaa toistaiseksi evakossa, huoltajia informoidaan tuloksista 



- OPS 2016 -työ käynnissä, tällä hetkellä käsittelyssä arvot, käytänteet, toimintakulttuuri 

→ opettajat täyttävät arvokyselyn

→ sama kysely Wilman kautta oppilaiden huoltajille

→  samantyyppisen arvokyselyn täyttävät myös 5. ja 8. luokkien oppilaat

- keskusteltu muutamien vanhempien yhteydenotoista koskien erään opettajan opetusta

→ yhteydenotot pohjautuvat oppilaiden kertomiin asioihin opettajan 

toimintatavoista oppituntien aikana

→ todettu 'toisen käden tiedon' problemaattisuus, henkilökemioiden merkitys, 

arvioiden kohdistuminen persoonaan vs. toimintatapaan

→ todettu että vanhempien tulisi olla vastaavissa tilanteissa ensisijaisesti 

yhteydessä suoraan opettajaan - mikäli tämä ei syystä tai toisesta ole mahdollista, 

ottaa yhteyttä rehtoriin

→ rehtori lupaa selvittää asiaa eteenpäin

2. Rusettiluistelu

- to 12.2. klo 18-19:30, pakkasraja -15

- Topi kysyy alustavasti Honkapirtin kenttää (pukukopit)

- puffetti ja leikkien järjestäminen jollekin luokalle (Matti kysyy), palkkio 100e?

- Sari kysyy DJ:tä

- kypäräpäiset palkitaan karkein (tarkistetaan varastosta karkkitilanne)

3. Alueellinen toimintarahahakemus

- toimintarahaa haettu Keijo Tahkokallion luentojärjestelyjen kulujen kattamiseksi

- päätökset tehdään alueellisessa yhteistyöryhmässä (kokous ma 19.1. klo18 Honkapirtillä)

4. Keijo Tahkokallion luento 

- mahdollisesti helmikuussa (riippuen toimintarahasta)

- mainonta Wilman kautta, ilmoitustauluilla (myös päiväkoteihin), ehkä lehtimainos

- Pöllönkangas mahdollisesti mukaan järjestelyihin ja kuluihin?

5. Ammattimessut ?

- keskusteltu ammattimessujen järjestämisestä koululla kevätlukukauden aikana

- ti 20.1.2015 klo 9-16:30 ”Työ elämään 2015” - ammatti- ja kesätyötreffit Oulun 

kaupunginteatterilla http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/tyoelamaan

- keskusteltu Haaveen mahdollisuudesta sponsoroida bussimatkoja ko. tapahtumaan tai 

johonkin vastaavaan (8. ja 9. luokkien oppilaille → rehtori selvittää tilannetta opo:lta

6. Muut asiat:



- ”Ryhdistä yhdistystä”- koulutus Oulussa keväällä 2015 (Ok-opintokeskus & 

Kumppanuuskeskus) http://www.ihimiset.fi/fi/toimintaa/tekemista/tiedotusta/?

toiminta=ryhdista-yhdistysta-koulutus-

- Haaveen kokoustarjoiluja varten oma hylly yläkoulun keittiöstä (kahvit/teet ym.)

- Haaveen ilmoitustaulu ylä- ja alakoulujen aulaan (Maarialla materiaalit)

Seuraava kokous ti 3.2.2015 alakoululla. Kokous päättyi klo 19:11.
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