
Haaveen kokous 3.11.2020 klo 18 

Pateniemen alakoululla 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- Joulujuhlan järjestämisen mahdollisuuksien osalta tilanne vielä avoin 

➔ yhtenä vaihtoehtona jouluinen rastirata esim. Pateniemen raitilla 

 

- Vkolla 47 MOK-viikko (=monialainen oppimiskokonaisuus) kaikilla luokka-asteilla, aiheena VALO 

➔ suunnitelmissa mm. koulun läheisyyteen heijastinpuu 

➔ valoaiheinen näyttely? salissa porrastetusti, tai vaihtoehtoisesti toteutus virtuaalisesti 

 

- Koronavirustilanne 

➔ korostettu käsihygienia siirtymätilanteissa 

➔ turvavälien pitäminen haastavaa kouluolosuhteissa 

➔ ruokailut luokittain ja porrastetusti realististen mahdollisuuksien mukaan 

➔ ala- ja yläkoulun kesken ei yhteistoimintaa 

➔ vierailijoita koululle otetaan hyvin harkiten 

➔ tärkeintä ettei kukaan tule oireisena kouluun! 

➔ valmiutta etäopetukseen harjoitellaan ja ylläpidetään 

 

- Maailman suurin vanhempainilta 12.11., katsottavissa verkkosivuilla tallenteena 

https://www.oph.fi/fi/maailman-suurin-vanhempainilta 

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely liittyen oppilaita kiinnostaviin harrastuksiin koulupäivän 

yhteydessä 

➔ kyselylinkki Wilman kautta 1-5lk:n oppilaiden huoltajille, sekä 6-9lk:n osalta suoraan oppilaille  

➔ kysely avoinna 11.12 asti 

 

- Pateniemen koulun hyvinvointikyselyn läpikäyntiä ja keskustelua sen teemoista 

➔ kysely toteutettu viimeksi pari vuotta sitten 

➔ toteutettu kaikilla luokka-asteilla 

➔ tulokset jaettu luokanopettajille/-valvojille sekä luokka-asteittain että omien luokkien osalta 

➔ kyselyn tulosten käsittelyn yhteydessä luokissa läpikäydään sekä koulun/luokan järjestyssäännöt että 

koulun laatima kiusaamisen vastainen suunnitelma, joka pohjautuu Oulun kaupungin suunnitelmaan 

➔ kyselystä esiin nousseisiin yksilökohtaisiin asioihin puututaan tarvittaessa asianosaisten kanssa 

➔ keväällä tulossa kouluyhteistyötä Turvallinen Oulu -hankkeen kanssa turvataitokasvatukseen liittyen 

 

- Koulun sisäilma-asiat: 

➔ rehtori ja kiinteistömanageri tiedottaneet tämän hetkisen tilanteen Wilman kautta 30.10.  

➔ hankeselvitystyöryhmä kartoittanut tarkemmin rakennusten kuntoa ja korjaustarpeen astetta 

➔ sekä peruskorjauksen että uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja kustannuksia selvitellään 

➔ hankeselvitystyöryhmä työskentelee maaliskuun loppuun asti 

➔ sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuravan kerran 11.12. 

➔ hankeselvitystyöryhmä ja sisäilmatyöryhmä toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä 

 

 

 

 

https://www.oph.fi/fi/maailman-suurin-vanhempainilta


2. Yhteisötoiminnan alueellisen toimintarahan hakeminen 

 

- kuluvan vuoden toimintarahoja ei ole maksettu  

➔ tehtyjen selvittelyjen mukaan syynä hakemuksesta puuttunut y-tunnus tai henkilötunnus 

➔ tänä vuonna vallinneesta pandemiatilanteesta johtuen ei ole voitu myöskään järjestää niitä 

tapahtumia, joihin toimintarahaa on haettu, joten rahat olisi pitänyt joka tapauksessa palauttaa 

 

- alueellinen toimintaraha ensi vuodelle haettavissa 2.-30.11.  

➔ Sanna ja Kaisu laativat hakemukset edellisten hakemusten pohjalta 

 

- toimintarahahakemuskohteista ja hakusummista ensi vuodelle päätetään seuraavaa: 

➔ rusettiluistelu (tammi-helmikuu): 500e 

➔ keväinen pihatapahtuma ja kevätkirppis (samana päivänä) (huhti-toukokuu): 1000e 

➔ kevätlukukauden päätösfoorumi vanhemmille (touko-kesäkuu): 200e 

➔ syyskirppis (syyskuu): 200e 

➔ jouluaskartelu (marras-joulukuu): 200e 

➔ syyslukukauden päätösfoorumi vanhemmille (marras-joulukuu): 200e 

 

 

3. Jouluaskartelu 

 

- alustavasti sovittu pidettäväksi alakoulun ruokalassa su 29.11.  

- keskusteltu mahdollisuuksista järjestää koronavirustilanteen vaatimin erityisjärjestelyin 

- jäädään toistaiseksi seuraamaan koronatilannetta; kaupungin tämänhetkiset suositukset 12.11. asti 

- päätetään siinä vaiheessa, kun uudet suositukset tulevat voimaan 

Lisäys muistioon: 12.11. lähtien koronarajoitusten suosituksia jatkettu kolmella viikolla 3.12. asti, päätetty 

perua jouluaskartelutapahtuma tältä vuodelta  

 

Seuraava kokous yläkoululla 1.12. Kokous päättyi 19:40. 


