
 

Haaveen kokous 12.9.2022 / yläkoulu 

 

1. Koulun ajankohtaiset asiat 

 

- Lukuvuositiedote julkaistu koulun kotisivuilla, joita uudistettu: Pateniemen koulu 

- Uintiviikot: alakoulu vkot 36-37, yläkoulu vkot 38-39 

- 15.9. yläkoulun retki Pilpasuolle  

- 20.9. 5BC vierailulle Kierikkiin 

- 21.9. Välkkäri-koulutus (alakoulu)  

- 21.9. Madetojan musiikkiluokkien musikaali (alakoulu) 

- Hyvinvointikyselyt vkoilla 38-39 -> tulosten analysointi 

- Kehityskeskustelut syyslomaan mennessä 

- Koulukuvaus vko 40 (5.-7.10.) 

- Syksyn vanhempainiltojen keskeisiä sisältöjä:  

➔ aamupalan ja kouluruokailun tärkeys 

➔ riittävä lepo ja uni, säännöllinen unirytmi 

➔ omatoimisuuden harjoittelu (lukujärjestyksen seuraaminen, tavaroista/kirjoista/läksyistä huolehtiminen) 

➔ oppiminen vaatii työtä ja ponnistelua – maltti ja sinni, pettymysten sietokyky, kyky työskennellä yhdessä 

 

 

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö: Kymmenen askelta -työkalu - Vanhempainliitto 

- kodin ja koulun yhteistyön johtaminen, vanhempien osallisuuden toteutuminen koulun rakenteissa, 

avoin ja vanhemmat tervetulleeksi toivottava toimintakulttuuri 

- arviointi- ja kehityskeskustelut, toimiva vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, tapahtumat, juhlat, 

kodin ja koulun päivä 

- oppilaskunnan hallitus + Haave yhteistyössä, matalan kynnyksen tilaisuudet yhdessä Haaveen kanssa 

- toimiva viestintä, vanhempien kanssa keskustellaan ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä, perheen 

lähtökohdat huomioiden monipuolinen viestintä 

- toiminnan arviointi keväällä  

 

- 5lk:n hammashoidon pop-up: määräaikaistarkastukset yläkoulun koululääkärin tiloissa  

 

 

2. Palaute Pateniemen Raitilla Tapahtuu -tapahtumasta  

 

- Sovittu palkkioista; 5A-luokalle palkkio toimintapisteistä 200e ja tukareille kasvomaalauksista 75e 

- Arvioitu osallistujamäärä 250-300 (annettu tavarapalkkioita 86) 

- Mainokset tavoittivat mm. päiväkodin ilmoitustaululta, Wilmasta – riittävä mainostaminen jatkossakin 

- Kirppiksellä etenkin tavarat/lelut menneet kaupaksi, vaatteet vähemmän, klo 10-13 aikaa pidetty hyvänä  

- Kehitysajatuksia: toimintapisteet lähempänä toisiaan/tiiviimmällä alueella, järjestäminen jatkossa elokuun 

lopulla, alakoulun/yläkoulun ympäristö, luokkien sopiminen mukaan jo keväällä, vinkkinä myyjiltä 

MobilePayn käyttäminen käteisen ohella 

- Varustelainaamosta mahdollista vuokrata mm. teltat, äänentoisto, popcorn- ja hattarakoneet 

- Keskusteltu tapahtumien vastuuvakuutuksista ja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmista  

 

3. Alakoulun disco 29.9. klo 18-19:30 

 

- Bändi esiintymään, ”livedisco”; Madetojan lukiolta bilebändi, setti 2x 30-45min 

- Buffet + grilli: tuotto luokalle, disco 50e, kasvomaalaus 50e: Matti kysyy vielä luokkia/ryhmiä 

https://www.ouka.fi/oulu/pateniemen-koulu
https://vanhempainliitto.fi/johtajalle/kymmenenaskelta/


- Mainokset (alakoulu, alueen kaupat ym, Wilma) 

- Suunnittelun jatko sähköposti/WA 

 

 

4. Muut asiat 

 

- Ritaharjun vanhempaintoimikunnan kanssa tehtävää yhteistyötä suunnitellaan  

- Läpikäyty Haaveen taloustilanne, budjetti tasapainossa 

- Saatu kaupungilta lupa käyttää alkuvuodelta jääneitä toimintarahoja loppuvuoden tapahtumiin 

 

- Tulevien tapahtumien suunnittelua 

 

 

o  15.10. Pateniemi-päivä 

▪ teemana ”Meriluonto hyvinvoinnin lähteenä” 

▪ seuraava suunnittelukokous 27.9. 

▪ Haaveella ”merellinen” Onnenpyörä 

▪ Makkaranpaistomahdollisuus jollekin luokalle 

▪ Paperimainosten jako sovitulle alueelle 

▪ Haaveen esitteen päivittäminen ko. päivään mennessä  

 

o 3.11. KEKRI-tapahtuma 

▪ 5BC tulossa järjestämään (kauhukäytävä: palkkio 100e + tuotto, disco+siivous: palkkio 100e, 

kasvomaalaus: palkkio 50e, grilli: tuotto luokille)  

▪ Haaveen pisteinä: Kauhunpyörä, Naaraus, Karkkikauppa, munkit ja limut/mehut (tapahtuma 

toimii myös Haaveen varainkeruutapahtumana) 

 

 

- Keskusteltu Vallitien ja Risuniityntien risteysalueella tapahtuvasta pysäköinnistä, joka tukkii risteyksen 

suojatien ja kevyen liikenteen väylän ja aiheuttaa vaaratilanteita 

o Alueella pysäköiminen on kiellettyä, tätä tulisi kaikkien noudattaa 

o Sovittu että rehtori yhteydessä poliisiin valvonnasta ja yhteydessä myös kiinteistömanageriin  

o Asiasta oltu yhteydessä kaupungin suuntaan useita kertoja sekä koulun että Haaveen toimesta  

o Pohdittu olisiko henkilölastausalue/jättöpaikka mahdollista saada koulun alueelle tulevan 

remontin/peruskorjauksen yhteydessä? 

 

Kokous päättyi 19:20. Seuraava kokous 3.10. klo 17:30 alakoululla. 


