
Haaveen kokous Pateniemen yläkoululla 10.03.2020 klo 18 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- Koulun väkeä vierailulle Huttukylän koululle ensi viikolla STEAM-hankkeen tiimoilta 

o tavoitteena Värkkäämö-tilan rakentaminen sekä ala- että yläkoululle  

o lisätietoja hankkeesta ja pilotoinneista: http://www.steaminoulu.fi/  

- Keskusteltu arvioinnista: jatkossa numeerinen todistusarviointi 4lk:sta lähtien 

o Tarkemmat linjaukset tässä linkissä OPH:n sivuilla 

- Tulevia tapahtumia:  

o 8lk:lle DOKKINO-näytös https://dokkino.fi/  

o 7lk:lle AMA (Ask Me Anything) -teatterinäytös https://teatteri.ouka.fi/naytelma/ama-ask-me-

anything/ 

o 19.3. Talviliikuntapäivä yläkoululla 

o 20.3. Lukupäivä kaikilla luokka-asteilla 

o 21.3. Pateniemen historia III -kirjan julkaisu yläkoululla 

o 30.3. 7lk:n TET-päivä 

o 16.4. Taidetestausmatka Helsinkiin 8lk:lla 

o 8lk:n TET 27.4.-30.4.; samalla viikolla 6lk, 7lk ja 9lk MOK-viikko 

- Keskusteltu ajankohtaisesta korona -virustilanteesta ja sen vaikutuksista esim. leirikoulumatkoihin 

o seurataan tilannetta ja noudatetaan THL:n ohjeistuksia  

o THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 

- 5lk musiikkiluokka siirtynyt yläkoulun puolelle, yläkoulun musiikkiluokkaan 

o myös kolme muuta nykyistä 5lk:aa siirtyy ensi syksynä yläkoulun tiloihin 

o yläkoulun oppilasmäärässä odotettavissa hieman kasvua ensi lukuvuodelle 

- Keskusteltu sisäilma-asioista: 

o kontrollimittauksia rakennuksissa tehty talven mittaan 

o sisäilmatyöryhmän seuraava kokous 17.4., huoltajia tiedotetaan tämän jälkeen  

o koulun tavoitteena perusparannuksen hanketyöryhmän kokoon saaminen syksyyn mennessä  

 

2. Kevätkirppis 

- la 25.4. klo 10-14 yläkoululla 

- Rusettiluistelutapahtuma tältä vuodelta jouduttu perumaan heikon jää- ja säätilanteen vuoksi 

o päätetään, että kirppiksen työtehtäviä tarjotaan Rusettiluisteluun sovituille luokille 

o mainosten jakaminen + järjestelyapu pe-iltana ja la-iltapäivänä: palkkio 150e 

o puffetti + grilli (tuotto luokalle) ja lasten puuhapisteen järjestäminen: palkkio 50e 

o mainoksen laatiminen (Kaisu ja Päivi), mainokset Wilman kautta, sosiaalisen median ja postituslistojen 

kautta, alueen kotitalouksien postilaatikoihin sekä kauppojen, kirjastojen jne. ilmoitustauluille  

 

http://www.steaminoulu.fi/
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetushallitus-yhdenmukaistaa-arviointia-peruskouluissa-tavoitteena-oppilaiden
https://dokkino.fi/
https://teatteri.ouka.fi/naytelma/ama-ask-me-anything/
https://teatteri.ouka.fi/naytelma/ama-ask-me-anything/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


3. Muut asiat 

o Haaveen tilitapahtumat käyty läpi 

o 6A ja 9A hampurilaisrahat: sovittu maksettavaksi huhtikuussa 

o Haaveen varasto: tavaroiden siirtäminen uuteen varastoon, sovitaan ajankohta erikseen 

o Kevätrieha: alustavaksi päivämääräksi sovittu 14.5. 

o Kevätfoorumi: ajankohdaksi sovittu 16.5., paikka varmistuu myöhemmin  

 

Seuraava kokous 7.4.2020 alakoululla. Kokous päättyi klo 19:30. 

 

 

 

 

 

 

 


