
Haaveen kokous / 14.09.2021 / Alakoulun STEAM-tila 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat: STEAM-esittelyä  

- STEAM IN OULU (linkki) 

- läpileikkaavasti 1-9lk:n STEAM-polku koko peruskoulussa 

- Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics 

- teknologian ymmärtäminen, hyödyntäminen ja kehittäminen 

- yhteinen tutkiminen, pohtiminen ja erilaiset kokeiluprojektit  

- kaikille luokka-asteille omat projektit, yläkoulussa esim. MOK-viikkoihin 

- STEAM-tuutorit, koulutettuja 3-5lk:n oppilaita apuopettajiksi luokkiin 

- yhtenä tavoitteena yritysyhteistyön rakentaminen ja työelämään tutustuminen;  

välineiden hankkiminen oppilaiden työskentelyn mahdollistamiseksi 

- pohdittu Haaveen ja laajemmin muiden vanhempien kontribuutiota STEAM-polkuun 

 

2. Haaveen viime kokouksessa valitut toimijat:  

pj Trang Vu, vpj Sanna Karhu, sihteeri Päivi Sarome, rahastonhoitaja Heidi Puranen  

 

3. Haaveen tapahtumat / vuosikello:  

 

➔ la 25.9. Lauantaikoulupäivä 

➔ la 16.10. Pateniemi-päivä 

➔ marraskuun alku / Kekritapahtuma? 

➔ 1. adventti / Jouluaskartelu 

➔ 11.12. Pikkujoulufoorumi 

➔ helmikuu /Rusettiluistelu?  

➔ toukokuu / Kevätrieha tai Pateniemen raitilla tapahtuu 

➔ touko/kesäkuu Kevätfoorumi 

 

4. Lauantaikoulupäivä 25.9. koulua klo 9-13 

- Varsinaista Kodin ja Koulun päivää ei voida järjestää, huoltajat mukaan koronarajoituksin, esim. 

ulkona tapahtuvat oppitunnit tai ”luokkaan kurkistamiset” rajattuina ajankohtina 

- Haave mukaan välitunneille jututtamaan oppilaita ja huoltajia, kysymään ideoita/toiveita   

 

5. Hyvinvointikysely 

- tulokset seuraavaan Haaveen kokoukseen 

- tuloksia läpikäydään luokittain ja pohditaan jatkotoimenpiteitä 

- tulosten läpikäyminen huoltajien kanssa laajemmin 

- kuukausittaiset HYVIS-tunnit kaikilla luokka-asteilla 

- pohdittu hyvinvointitiimin kanssa tehtävää yhteistyötä jatkossa?  

 

Ajankohtaisia päivämääriä: 

o 22.9. Virpiniemessä liikunta/ulkoilupäivä 6-9lk 

o vko 39 ysien yrityskylävierailuja 

o pe 1.10. taksvärkki 

o to 7.10. toinen koronarokotuspäivä 

o 6. – 8.10. koulukuvaus (Seppälän Koulukuvat) 

o vko 43 syyslomaviikko 

https://www.steaminoulu.fi/


6. Sisäilmatyöryhmän sekä hanketyöryhmän kuulumiset 

➔ hanketyöryhmän kokoontuu 15.9., sisäilmatyöryhmä 30.9., rehtori tiedottaa myöhemmin 

➔ epämääräistä oireilua jnkv, kouluterveydenhoitajan kautta oireilutiedot sisätyöryhmään  

➔ seuraavaan Haaveen kokoukseen rehtori tuo ajankohtaiset terveiset työryhmistä 

 

7. Muut asiat 

➔ keskusteltu levottomuuksista koulujen alueilla alkusyksyn aikana; roskaamista, ilkivaltaa ym., 

mukana myös muita kuin Pateniemen koulujen oppilaita; koulu tiedottanut oppilaille että klo 

21 jälkeen koulun pihojen käyttö ei suotavaa  

➔ keskusteltu oppilaskunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä – pj ottaa yhteyttä oppilaskunnan 

vetäjiin 

 

Kokous päättyi 19:30. Seuraava kokous 5.10.2021 yläkoululla klo 17:30. 

   

 

   

 


