
Haaveen kokous 7.5.2019  

Pateniemen yläkoululla klo 18:15 

Paikalla: Mervi J, Matti K, Mari L, Kaisu L, Mervi O, Päivi S, Elina S, Sari T 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- alakoululla 9.5. kouluun tutustuminen 

-> 77 ekaluokkalaista, joista muodostuu neljä luokkaa 

-> 50 hakee ip-paikkaa + 12 esioppilasta myös iltapäivätoiminnassa 

- alkuluokka 0-1 tekee keskinäistä yhteistyötä (12 esioppilasta + 17 ekaluokkalaista) 

- 13.5. tulevan 3lk:n musiikkiluokan vanhempainilta (valittu 27 oppilasta) 

- 22.5. alakoulun kevätjuhla klo 9 ja klo 18 

- 29.5. kevätkirkot 

- 30.5.helatorstai eli vapaapäivä 

- 1.6. päätöspäivä; yläkoulun kevätjuhla la 8:15 (heti tämän jälkeen lukion juhla) 

- sisäilma-asioista: 

-> sisäilmapalaveri ollut ma 6.5.  

-> kilpailutettu rakennetutkimuksen tekevä yritys, rakennenäytteet otetaan kaikista rakennuksista 

seinistä ja lattioista; syksyllä saadaan niistä tulokset 

-> C-talossa kivivillaeristeitä vaihdetaan, kesän aikana ilmastointikanavia puhdistetaan ja säädetään; 

myös muista rakennuksista samat toimenpiteet 

- ilmanvaihdon riittävyydessä haasteita, pyritään turvaamaan mahdollisimman optimaalisesti erilaisin 

järjestelyin; tulevana syksynä ei yli 25 oppilaan luokkia (lukuun ottamatta 3lk:n musiikkiluokkaa), uusien 

luokkajakojen vuoksi alakoulun tilaresurssi ylittyy ja kolme tulevaa 6lk:aa siirtyy yläkoulun tiloihin 

 

               - lukeminen ja lukutaidon ylläpitäminen: ensi vuonna yksi keskeinen painopistealue 

- syksyllä alkamassa Alakko Nää Mua –projekti, yhteistyökumppanina Luulaja 

- OpenDigi –hanke, koulut ja yliopistot tekevät yhteistyötä, OKL:n opiskelijoita mukaan myös koulun arkeen 

- STEAM –värkkäämötoiminta (STEAM = Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics); oppiminen 

tekemällä, kokemalla ja kokeilemalla, eli värkkäämällä   

- Pateniemen Raitin kyltit valmistumassa toukokuun loppuun mennessä 

-> 2021 Oulussa valtakunnalliset kotiseutupäivät, Pateniemen Raitti yhtenä esittelykohteena 

-> syksyllä koulussa kaikki luokka-asteet osallistuvat Pateniemen Raittiin esim. MOK-viikoilla 

 

2. Kevätkirppiksen palaute 

- pe-illan salivarauksien peruuntuminen ei ollut onnistunut, Matti vie viestiä edelleen eteenpäin 

- 34 myyjää, ostajia ei kovin paljon; mainonta kuitenkin onnistunutta ja hyvissä ajoin 

- luokat hoitaneet omat osuutensa hyvin  

 

3. Kevätriehan suunnittelu 

- 16.5. klo 18:00-19:30, valmisteluihin hyvissä ajoin jos mahdollista 

- irtokarkkien pussitus 14.5. (Kaisulla)  

- luokat ja niiden vastuualueet sovittu 

- koulunkäynninohjaajilla avaimet (siivouskomerot, äänentoistokaappi) 

- toimintapisteet: Lipunmyynti + Ovivahdit, Karkkikauppa, Limu&Munkkipiste, Onnenpyörä 

- vaihtokassat (Mervi) 

 

4. Kevätfoorumi 

- 18.5. Meriniemessä, nyyttäriperiaatteella tarjottavat (sähköposti) 

- päärakennus varattuna (toimintaraha)  

- Wilmaan ilmoitus (Mari), ennakkoilmoittautuminen 16.5. mennessä 

 



5. Muut asiat 

- 9lk:n oppilaiden kukitus, koulu hankkii ruusut (alustavasti Mari ja Kaisu kukittamaan) 

- Haaveen stipendit 6lk:t (3 oppilasta) ja 9lk:t (3 oppilasta), 20e/oppilas (oppilaiden nimet Matilta)  

 

Kokous päättyi klo 19:55. Seuraava kokous ensi lukuvuoden alussa 13.8. klo 18 alakoululla. 

 


