
 

Haaveen kokous 12.12.2022 / Pateniemen yläkoulu 

 

1. Aluepäällikkö Pirjo Koret vierailemassa 

 

- Keskustelua Pateniemi-Rajakylä palvelukeskittymän toiminnasta 

- Keskustelua nuorten haasteista tällä hetkellä: mm. levottomuus, ilkivalta, kiusaaminen (erityisesti 

netissä/somessa), päihteet (alkoholi, nuuska, tupakka) ja niiden välittäminen 

- Keskusteltu vanhempien ja muiden alueen aikuisten osallisuuden ja läsnäolon merkityksestä 

➔  todennäköisesti rauhoittaisi jonkin verran jos aikuisia enemmän kuulolla ja näkösällä iltaisin ja 

viikonloppuisin nuorten kokoontumispaikkojen liepeillä 

➔ mikäli haastavaa puuttua tilanteeseen/käyttäytymiseen/epäasialliseen toimintaan, yhteys poliisiin / 

erityisesti jos kyse laittomuuksista, rikosilmoituksen tekeminen! 

- Nuokkari ja srk:n nuorisotoiminta mainostaneet omaa toimintaansa nuorille, muttei oikein ole saatu 

kovin suurta joukkoa nuoria aktivoitumaan ja osallistumaan toimintoihin 

➔ Keskusteltu jatkoyhteistyöstä nuokkarin ja koulun kesken 

➔ Työntekijöiden jalkautuminen ja kokoontumispaikan järjestäminen koululle yhtenä vaihtoehtona? 

- Harrastamisen Aarrearkun kautta harrastustoimintaa, Mahis-kerho yläkoululla suosittu, myös 

viikottainen aamupuuro koululla vetänyt hyvin oppilaita  

- Koulun osallisuusryhmien (oppilaskunnan hallitus, tukioppilaat) ja Haaveen yhteistyö; millaisia 

tapahtumia ja toimintaa yläkoululle? Ohjaava opettaja välittää viestiä molempiin suuntiin 

 

2. Koulun ajankohtaisia asioita 

  

- Erasmus+ – projektin terveisiä 

➔ kuusivuotinen kansainvälinen projekti 

➔ kolme teemaa: hyvinvointi ja tunnetaidot (mm. rennon tekemisen tavoittelu taito- ja taideaineiden 

opetuksen kautta, Turvallinen Oulu tunne- ja turvataitokasvatusmalli jne.), STEAM-toiminta sekä 

Pateniemen Raitti 

➔ Oulusta kaksi koulua mukana 

➔ Pateniemessä käynyt vierailulla Espanjasta opettajia ja oppilaita, yhdessä ysien kanssa työstetty mm. 

tunnetaitojen vuosikelloa; yhteydenpitoa etäyhteyksien avulla, ysejä lähdössä vastavierailulle 

Espanjaan keväällä 

➔ digitaalisuuden ja hybridiopetuksen kehittäminen, mediatila ja uutta laitteistoa sitä varten 

hankinnassa 

 

- sisäilma-asiat: 

➔ alakoulun sisäilmapalaveri ollut 12.12.:  joululoman aikana otetaan kontrollimikrobinäytteitä, viime 

talvena tehtyjen tiivistysten vaikutuksia havainnoidaan 

➔ edelleen, mikäli oppilaalla epämääräistä oireilua, aina yhteydenotto kouluterveydenhoitajaan 

➔ tammikuun lopussa tulossa kontrollimittausten tulokset ja remontti/rakennusaikataulua tarkemmin; 

rehtori tiedottaa Wilman kautta kun ajankohtaista  

 

- Palveluverkkoselvitys: Pateniemen lukio siirtyy Raksilaan syksyllä 2023  

➔ Rajakylän koululta vapautuu tilaa, Kuivasojan koulun tilanne? 

➔ Alueen asukkaille kuulemistilaisuudet jossain vaiheessa alkuvuotta 

 

- Kotisivuilla koulun vuosisuunnitelma ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

 



 

- Uskonnolliset tilaisuudet 

➔ osallistumisesta kysytään jatkossa Wilmaan täytettävillä kaavakkeilla 

➔ tilaisuuksien jakautuminen uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 

➔ yksittäinen laulu (kuten suvivirsi) ei tee tilaisuudesta uskonnollista (kulttuuriin kuuluvaa) 

  

- Koulun juhlien järjestämisestä: 

➔ kullakin luokka-asteella oma vuoronsa järjestelyvastuussa  

➔ luokat 2 ja 5 järjestävät joulujuhlan, luokat 1 ja 4 kevätjuhlan, 3lk pienempiä tilaisuuksia (mm. 

itsenäisyyspäiväjuhla) 

➔ yläkoululla tänä vuonna joulunäytelmä jossa mukana sekä opettajia ja oppilaita 

 

3. Haaveen tapahtumat 2023 

- alueellista toimintarahaa haettu: rusettiluistelu/talvitapahtuma (helmi-maaliskuu), Pateniemen Raitilla 

Tapahtuu (huhti-toukokuu), Pateniemipäivä (lokakuu), Jouluaskartelu (marras-joulukuu) 

- lisäksi varainkeruutapahtumana järjestetään Kekrinaamiaiset loka-marraskuussa, pyhäinpäivän aikoihin 

- mikäli oppilaskunnalta/tukioppilailta tms. tapahtuma-/toimintaideoita, Haave voi näitä sovitusti tukea 

 

4. Palaute Vanhempainfoorumista 

- 1.12. alakoulun pikkusali ja ruokala 

- Madetojan musiikkilukion bändi soittamassa ja naposteltavaa tarjolla 

- osallistujamäärä jäänyt hyvin pieneksi (n. kymmenkunta) 

 

5. Muut asiat 

- Haaveen ”joulutervehdys” viimeisellä kouluviikolla Wilman kautta, koontia vuoden tapahtumista ja 

lyhyesti suunnitelmia tulevasta toiminnasta  

 

Kokous päättyi klo 19. Seuraava kokous 16.1. klo 17:30. 

 

 

 

 


