
Haaveen kokous 4.2.2020 klo 18  

Pateniemen alakoulun opettajainhuoneessa 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- sanomalehtiviikko meneillään, ensi viikolla mediataitoviikko 

- ystävänpäivän tienoilla oppilaskuntien järjestämää ohjelmaa 

- tulevien ekaluokkalaisten koulupaikat osoitettu kotiosoitteen mukaan 

→ tällä hetkellä 77 tulevaa ekaluokkalaista Pateniemen koulun listalla 

→ haku muuhun kuin lähikouluun meneillään 

→ oppilasmääriä tasoitetaan Rajakylän/Kuivasojan koulun kanssa 

- erikoisluokkahaut juuri päättyneet, valintakokeet helmikuun aikana, päätökset maalis-huhtikuulla 

- valinnaisainevalinnat: 7lk:n oppilaat tehneet valinnat vastikään, myös 5-6lk:n valinnat ennen hiihtolomaa 

→ valinnaisaineiden uudistuminen vuoden kuluttua; huomioidaan myös opettajien erikoisosaamista enemmän 

- poissaolot: Oulun kaupunki tarkentanut ohjeistuksia koko kaupungin tasolla vuoden alussa 

→ Pateniemen koulussa jatketaan toistaiseksi jo aiemmin sovitulla ohjeistuksella: 

o kun poissaoloja 50h (mikä tahansa syy) -> kotiin ilmoitusluontoinen Wilmaviesti 

o kun poissaoloja 100h (mikä syy tahansa) -> tarkempisisältöinen Wilmaviesti kotiin  

o kun poissaoloja 150h -> viimeistään kutsutaan oppilas ja huoltajat koululle tapaamiseen  

o luvattomiin/selvittämättömiin poissaoloihin puututaan yksilökohtaisesti  

- koulujen maksulliset retket: laskettelureissua ei tehdä tänä vuonna, leirikoulujen osalta jatkossa myös harkintaa 

- STEAM-tila, Värkkäämö, A-talon kirjastotilaan rakenteilla: kädentöitä erilaisia teknologian sovelluksia hyödyntäen 

- Sisäilma–asiat: 

→ sisäilmatyöryhmä kokoontunut edeltävällä viikolla 

→ 14.2. sisäilmatyöryhmä tiedottaa tarkemmin ajankohtaisesta tilanteesta 

→ 27.4. seuraava sisäilmatyöryhmän kokous 

→ kesällä korjaustoimenpiteitä osaan luokista, mm. tiivistyksiä ikkunoihin ja lattianrakoihin 

→ C-talon pikkusalissa ja pukuhuoneissa ilmanpuhdistimet, myös muutamissa luokkatiloissa 

→ tarkistusmittauksia eri rakennuksissa ja tiloissa tehdään kevään aikana 

→ toteutetaanko perusparannus vai kokonaan uusi rakennuskanta? vielä avoimena, joka tapauksissa vuosien 

prosessi 

 

2. Rusettiluistelun suunnittelu 

- Risuniityn kentällä to 13.2. klo 18:00 – 19:30 

- kenttämestariin oltu yhteydessä päivämäärästä, jään kunnostus, jäädytys, auraus 

- 8B: DJ ja leikit, 9A: puffetti ja grilli; koulu järjestää musiikkilaitteet, grillin, pöydät jne., Matti sopii opettajien kanssa 



- palkkiot: DJ ja leikit: 200e, puffetti+grilli: 100e, palkinnot: 200e 

- koulun puolelta kaksi koulunkäynninohjaajaa mukaan 

 

3. Muut asiat 

- Villit varpaat -tapahtuma: 

→ MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää maksuttoman tapahtuman Honkapirtillä la 22.2. 

→ Koulun luokka voisi tulla pitämään toimintapistettä (onnenpyörää, kasvomaalausta, arvontaa tms.), ja periä 

pienen maksun 

→ selvitetään, onko luokan mahdollista saada jokin MLL:n kautta palkkio, kysytään sitten luokkia (Mari sopii 

yhteyshenkilön kanssa) 

- Hampurilaisrahat: päätetään myöntää hakemuksesta 6A ja 9A luokille 

- Tiliasiat: käyty läpi saldo ja tilitapahtumat, keskusteltu alueellisesta toimintarahasta (hakemukset esitellään 

asukasillassa 5.2., lopulliset päätökset tekee lähidemokratiatoimikunta kokouksessaan 17.2.)  

- Keskusteltu Haaveen esittelystä esim. vanhempainilloissa 

→ esite uusittu, jaettavaksi koulun tilaisuuksissa 

→ diaesitys, video tms. esittely toiminnasta, jos edustajia ei pääse paikalle?  

 

Kokous päättyi klo 19:35. Seuraava kokous talviloman jälkeen 10.3.2019 yläkoululla. 


