Haaveen kokous 5.10.2021 / Pateniemen yläkoulu
1. Palaute Kodin ja koulun päivästä lauantaikoulupäivänä 25.9.2021
-

Haave kerännyt välitunnilla oppilaiden toiveita: alakoulun vastauksia 145, yläkoulun vastauksia 54
Toiveina mm. liikuntaturnaukset, retket, pihaleikit, leikkivälineet välitunneille, yläkoululla mm. penkit,
keinut, koripalloon ja skeittaukseen välineistöä
Jatketaan pohdintaa, mitä toiveista mahdollista edistää koulun ja Haaveen yhteistyönä

2. Haaveen pj:n sekä oppilaskunnan vetäjien ja oppilasedustajien yhteistyöpalaveri 23.9.2021
-

Tavoitteena säännölliset yhteiset tapaamiset oppilaskunnan ja Haaveen kesken
Välituntitoiminnan ideointi: välineiden hankkiminen ja ylläpitäminen / Välkkäritoiminta
Sovittu että oppilaskunta jää miettimään ideoita, joihin palataan myöhemmin
Sovittu että oppilaskunnan edustajat tulevat mukaan Haaveen marraskuun kokoukseen
(oppilaskunnan vetäjinä: Janne Peltoniemi ja Katariina Leinonen)

3. Haaveen kokousten ajankohta
-

Haaveen kokoukset jatkossa joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 17:30.

4. Koulun ajankohtaiset asiat
-

6 - 8.10. koulukuvaukset/ Seppälän koulukuvat; keskusteltu valokuvien hintatasosta, joka tänä vuonna
varsin alhainen, kilpailutukset tehdään kaupungin tasolla
7.10. toinen koronarokotuspäivä yli 12-vuotiaille; keskusteltu tämänhetkisistä koronarajoituksista: mm.
ruokailussa käsidesi käytössä, luokissa maskeja tarjolla, koulun ulkopuolisia retkiä koronaturvallisesti
Vkolla 44 koko koulun MOK-viikko (= monialainen oppimiskokonaisuus), teemana hyvinvointi
Kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset saadaan joulukuussa
Hyvinvointikyselyn tulokset käsitellään luokissa / osa kyselystä toistetaan keväällä
Alakoululuokat käyneet Luontokoulussa, vitosluokkien retki Kierikkiin 8.10., liikunta/ulkoilupäivä 13.10.
Kuulumisia hankesuunnittelutyöryhmästä
➔ työryhmä esittänyt alakoulun remontin toteuttamista 2024-2026
➔ A, B ja E rakennusten peruskorjaus, C ja D rakennusten purku ja tilalle uudisrakentaminen
➔ uudistetusta alakoulusta suunnitelmissa tehdä 500 oppilaan koulu 1-6lk:n oppilaille, eli kuudennet
luokat palaavat yläkoulun tiloista takaisin alakoululle uuden koulun valmistuttua
➔ A, B ja E talot peruskorjataan terveellisiksi ja turvallisiksi (B-talo suojeltu kohde v. 1936, korjataan
museoviraston ohjein, A-talo v. 1999 ja E-talo 2000)
➔ v. 1952 rakennettuja C ja D - taloja ei mahdollista/kannattavaa korjata, joten rakennukset puretaan
➔ näillä näkymin B-talo päiväkoti/esiopetuskäyttöön, E-taloon iltapäivä- ja nuorisotoiminta, A-taloon
sijoittuvat 1-2lk:t ja uudisrakennukseen/monitoimitaloon 3-6lk:t (+mm. keittiö ja hallinto/henkilöstö)
➔ keskusteltu uusien tilojen toteutustavoista: muunneltavuus tärkeää, yhteiset kokoontumistilat,
mutta ehdottomasti myös omat luokkatilat
➔ keskusteltu evakkoratkaisuista remontin ajalle; kaupungin väistötilat tällä hetkellä entinen
Oulunsuun koulu (Kastellin alakoulu) sekä Patamäen koulu
➔ sisäilmatyöryhmän tiedote julkaistu Wilmassa 1.10.
➔ keskusteltu rakennusten huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä remonttiin asti; mm. yläpölyjen
puhdistaminen neljä kertaa vuodessa (normaalisti kaksi kertaa vuodessa), C-talon pikkusali ei koulun
käytössä (mutta ei käyttökiellossa)

➔ keskusteltu oppilasmääräennusteista: alueen oppilasmäärä todennäköisesti hieman kasvamassa
vuoteen 2030 asti, uuden asuinalueen rakentumisen odotetaan kasvattavan oppilasmääriä melko
tasaisesti eri vuosiluokkien osalta
-

keskusteltu alueen nuorten kuulumisista yleisesti, iltaisin edelleen jnkv levottomuuksia; koulupoliisi
tulossa vierailulle koululle syysloman molemmin puolin vkoilla 42 ja 44
Haaveen varasto: tavaroiden säilytykseen tarvittaisiin toinen kaappi, koululta järjestynee

5. Tapahtumakatsaus
-

Pateniemipäivä:
➔ 16.10. Honkapirtillä, klo 11-14
➔ Haave mukana, Onnenpyörä

-

Kekritapahtuma to 11.11. klo 18-20
➔ suunnitellaan alustavasti pidettäväksi pääosin pihatapahtumana alakoululla
➔ pyydetään luokkia mukaan ideoimaan tapahtumaa (rehtorit selvittelevät luokat)
➔ Haaveen toimintapisteinä Kauhunpyörä, Naaraus, Karkkikauppa, Munkkimyynti
➔ Asukilpailu, lasten ja aikuisten sarjat

-

Jouluaskartelutapahtuma su 28.11. klo 13-16
➔ pääpaino korttiaskartelussa, ohelle mahdollisesti tonttu- ja lasipurkkiaskartelua
➔ tarjoiluun: glögiä, piparia, konvehtia

-

Pikkujoulufoorumi la 11.12.
➔ selvitellään mahdollisia vapaita ja budjettiin sopivia tiloja

6. Muut asiat
-

-

Haaveen toimijoiksi lukuvuodelle 2021-2022 on syksyn ensimmäisessä kokouksessa 17.8.2021 valittu:
puheenjohtaja Trang Vu, varapuheenjohtaja Sanna Karhu, sihteeri Päivi Sarome, rahastonhoitaja Heidi
Puranen
Päätetään Haaveen tilinhoito-oikeuksien siirtämisestä entiseltä rahastonhoitajalta (Sanna Karhu) uudelle
rahastonhoitajalle Heidi Puraselle (xxxxxx-xxxx). Pankki: POP Pankki Pohjanmaan Osuuspankki, tilin nimi
Haave – Pateniemen koulun vanhempainyhdistys, tilinumero FI32 47xx xxxx xxxx xx.

Kokous päättyi 19:30. Seuraava kokous 1.11.2021 alakoululla.

