
 

Haaveen kokous 15.8.2022 / Pateniemen alakoulu 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

- oppilasmäärä koko koulu 665/666, alakoulu 452/453, yläkoulu 213 (6-9lk 301 oppilasta) 

- isot seiskaluokat (26-27 oppilasta/luokka), ohjaajaresurssia saatu 

- Lukuvuoden teemana itsesäätelytaidot: ”Maltti ja Sinni” 

➔ aihepiiriin liittyen Maltti ja Sinni - Maria Matilainen - Marjukka Puustinen | PS-kustannus  

➔ itsesäätelyyn, tunnesäätelyyn, motivaatioon liittyvät taidot arkeen ja käytäntöön 

- sisäilma-asiat: A-talon ulkoeteisissä ilmanvaihtoa lisätty, yläkoulussa tehty rakenteiden saumatiivistyksiä, 

kotitalousluokan pientä vesivahinkoa kuivattu 

- koulun kotisivujen päivittäminen meneillään 

 

Ajankohtaisia päivämääriä: 

- 16.8. Oulun Sinfonian vierailu ala/ja yläkoululla 

- 16.-18.8. seiskojen ryhmäyttämiset  

- 25.8. 1lk:n vanhempainilta 

- 30.8. 6-9lk:n vanhempainilta 

- 1.9. yläkoulun ja 2.9. alakoulun harrastemessut  

- 3.9. Pateniemen raitilla tapahtuu -tapahtuma  

- 5.9. 2lk:n vanhempainilta 

- 5.-18.9., alakoulun uintiviikot 

- 19.9.-30.9. yläkoulun uintiviikot  

- 5.12. vapaapäivä (kaikissa Oulun kouluissa)  

 

- Läpikäyty perusopetuksen kurinpitokeinojen ja turvaamistoimenpiteiden muutoksia, tarkemmin: 

Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa | Opetushallitus (oph.fi) 

 

- Keskusteltu syksyllä 2024 alkavasta uudisrakentamisesta, suunnittelumääräraha vuodelle 2023 ja 

rakentamisen määrärahat 2024-25; väistökoulu(t) vielä avoinna 

 

- Keskusteltu kerhotoiminnasta; Harrastamisen Aarrearkku Harrastamisen Suomen malli - Koulutus ja 

opiskelu - Oulun kaupunki (ouka.fi), lisäksi koulun omat kerhot ja oppilaskerhot 

 

2. Haaveen toimijat lv 2022-2023  

- päätettiin jatkaa samalla kokoonpanolla kuin viime vuonna: 

- Trang Vu, puheenjohtaja 
- Sanna Karhu, varapuheenjohtaja 
- Päivi Sarome, sihteeri 
- Heidi Puranen, rahastonhoitaja 

3. Tulevia Haaveen tapahtumia 

 

- Pateniemen Raitilla tapahtuu 3.9. 

➔ Yläkoulun pihassa/ympäristössä erilaisia toimintapisteitä 

➔ Haave palkitsee toimintapisteet kiertäneet (lapset) 

➔ Jarin 5lk ja Jaanan 9lk kiinnostuneet tulemaan mukaan järjestämään tapahtumaa, tarvittaessa 

kysytään myös muita luokkia/ryhmiä järjestelyihin (Haave maksaa palkkiot) 

➔ Grilli + buffet, tuotto luokalle/luokille 

➔ Kirppis yläkoulun tiloissa 

https://www.ps-kustannus.fi/Maria-Matilainen/Maltti-ja-Sinni.html
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kurinpitokeinot-ja-turvaamistoimenpiteet-perusopetuksessa
https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/harrastamisen-suomen-malli
https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/harrastamisen-suomen-malli


➔ Toimintarahaa tapahtumaan 569e 

➔ Pateniemi-seuran seminaari Honkapirtillä myös samana päivänä 

 

- Syysdisco Kodin ja koulun päivän (30.9.) teemalla  to 29.9. klo 18-19:30 

- Pateniemi-päivään osallistuminen la 15.10.  

- Kekrinaamiaiset to 3.11. klo 18-20 

- Jouluaskartelu su 27.11. klo 13-16 

- Pikkujoulufoorumi to 1.12. klo 18-20 

 

Kokous päättyi 19:45.  

Seuraava kokous ma 12.9. klo 17:30 yläkoululla (poikkeuksellisesti kuukauden toisena maanantaina).  

 

 


