
Haaveen kokous 1.11. 2021 / Pateniemen alakoulu 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- rehtori esittelee Innokas!- verkostoon koululla laaditun STEAM-videon  

 

- MOK-viikko meneillään hyvinvointi -teemalla 

• viikon aikana mm. oppilashuoltohenkilöstön esittäytyminen, urheilijoita vierailijoina kertomassa 

hyvinvoinnin ylläpidosta, koulupoliisi vierailee media/nettitaitojen merkeissä  

• kaikilla luokilla läpikäyty hyvinvointikyselyt 

o sekä oman luokan että koko luokka-asteen tulokset luokkien käytettävissä 

o kysely uusitaan keväällä -> seurataan, onko tapahtunut muutoksia 

o 6-9lk:n osalta kyselyyn lisätty turvataitoihin liittyviä teemoja 

 

- 8lk:n taidetestaus ensi viikolla, vierailu Oulun kaupunginteatteriin 

- 12.11. yrittäjäkasvatuksen valinnaisryhmä YKÄ vierailee Valkeassa messuilla 

 

- ”Kun mieli haavoittuu ja tekee mieli viiltää” -webinaari tiistaina 2.11.2021 klo 18.00-19.30 

• Illan aikana tarkastellaan lasten ja nuorten parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja 

kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroissa nuorten mielenterveyspulmia, itsensä vahingoittamista 

viiltelyllä sekä keinoja havaita, puuttua, toimia ja auttaa, kun nuori voi pahoin. 

Webinaari on tarkoitettu huoltajille, opettajille, erityisopettajille, oppilashuollon toimijoille, 

rehtoreille ja nuorisotyöntekijöille 

• Linkki Wilman tiedotteissa 

 

- Sisäilma-asiat:  

➔ SIKU-lautakunnan kokous 15.11., sisäilma- ja hanketyöryhmän terveiset etukäteen välitetty  

➔ A-talon verhoja/kankaita vaihdettu, tavarat kaappeihin pinnoilta, jotta eivät kerää pölyä 

➔ B-, C-, D- ja E -taloissa sisäilmanpuhdistimet käytössä, ilmastoinnin ja lämpötilan säätäminen tehty 

kaikissa sisätiloissa, sisäilman partikkelit tutkitaan talven aikana kaikissa tiloissa 

 

- alakoululla tarvetta lainattavalle sisä- ja ulkoliikuntavälineistölle (mm. sisäpelikenkiä, salibandymailoja, 

hiihtovälineistöä, luistimia -> tarvittaessa asian tiimoilta Wilmaviestiä, keräyspiste koululla 

- yläkoulun toiveena penkit: rehtori selvittää asiaa, aiemmin ollut ilkivalta haasteena  

 

2. Alueellinen toimintarahahakemus vuodelle 2022 

 

• Päätetään hakea toimintarahaa seuraavasti: Rusettiluistelu 500e, Pateniemen raitilla tapahtuu -

kevättapahtuma + kirppis 1000e, Discot kevät- ja syyslukukaudelle (4kpl, 1000e kevät + 1000e syksy), 

Syyskirppis 200e, Pateniemi-päivä 120e, Jouluaskartelu 200e, Kevätfoorumi 500e + 

Pikkujoulufoorumi 500e (tilavuokra + mahdollinen alustus?) 

• Sanna ja Jaana laativat hakemukset, hakuaika marraskuun loppuun asti 

• Mahdollinen yhteistyö Marttojen kanssa: arki-iltapäivisin oppilaille kokkikursseja? Sanna välittää 

rehtorin yhteystiedot Marttojen yhteyshenkilölle, ja selvittää kuntalaisvaikuttamisen 

koordinaattorilta, voisiko tähän hakea toimintarahaa 

 

3. Kekritapahtuman suunnittelu, 11.11. klo 18-20 

o Haaveen toimintapisteet alustavasti: Kauhunpyörä A-talon pohjoisovelle, Naaraus C-talon 

takaovelle, Karkkikauppa E-talon ovelle, munkki/limsa/mehu ruokalassa 

o Järjestelyihin mukaan tulevien viitosluokkien toimintapisteet: makkaranpaisto, kasvomaalaus, 

discoteltta, kiipeilyreitti, kepparirata, frisbeegolf, 2e pääsymaksu (luokkien jaettavaksi)  



o Koululta aikuisia mukaan; rehtori, osallistuvien luokkien opettajia, koulunkäynninohjaajia   

o Käsidesi koululta kaikille toimintapisteille 

o Pukukilpailutarrat Haaveen pisteille 

Edit: Tapahtuma jouduttu perumaan Koronaepidemiatilanteen vuoksi 

 

4. Jouluaskartelu 28.11. 

o Pääpaino korttiaskartelussa, tarvikkeita varastossa riittävästi 

o Suunnitellaan tarkemmin sähköpostitse, mikäli mahdollista järjestää  

Edit: Tapahtuma jouduttu perumaan Koronaepidemiatilanteen vuoksi 

 

 

Kokous päättyi 19:45. Seuraava kokous 7.12. klo 17:30 yläkoululla. 

 

 

 


