MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika: 9.1.2019 klo 17:30-18:40
Paikka: Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs
Läsnä: Katja Rauhala (1A, sihteeri), Iina Yliaska (1B), Laura Ikonen (3C),
Saija Vilppola (4A, puheenjohtaja), Maria Herva (5C), Anu Tervonen ( 6B,
7F), Minna Abrahamsson-Sipponen (4A, 7E),
Tiina Pitsinki (7C), Raisa Serpi (7D), Johanna Matinmikko (8C), Timo
Salmi (rehtori) ja Samuli Rauhala (apulaisrehtori).

1.Kokouksen avaaminen
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Saija Vilppola avasi kokouksen.

2.Puheenjohtajan puheenvuoro
Puheenjohtaja tiedusteli kokouksen alkuun koulun terveisiä rehtorilta ja
apulaisrehtorilta. Liikuntaluokkien infot ovat alkamassa sekä eskaristaekalle tutustumiset. Kouluarkeen palaamista joululoman jälkeen.

3.Harraste- ja hyvinvointitapahtuma 19.2.2019
Puheenjohtaja avasi keskustelun
hyvinvointitapahtumaa 19.2.2019.

koskien

tulevaa

harraste–

ja

Kokouksessa päätettiin, että tilaisuuden runko on seuraava; Tapahtuma
alkaa klo 17 toiminnallisilla esittelyillä, klo 18-18:45 kuullaan lyhyitä (max.
15 min) asiantuntijapuheenvuoroja illan teemoista, sen jälkeen
näytteilleasettajiin voi tutustua vielä noin klo 20 asti ja klo 20:30 mennessä
koko tapahtuma on ohitse.
Näytteilleasettajat voivat tulla paikalle klo 16.30 alkaen. He voivat
tarvittaessa tuoda tavaroitaan autoilla pääovelle ja siirtää autot sen

jälkeen P-alueelle. Autot tulee parkkeerata koulun isolle P-alueelle, lukion
opettajien
P-paikat
pitää
olla
vapaana!
Toivotaan
vanhempaintoimikunnan ihmisiä mahdollisuuksien mukaan vastaan
ottamaan näytteilleasettajia ja järjestelemään paikkoja klo 16.30 alkaen.
Näytteilleasettajille ei ole varattuja paikkoja, pyritään kuitenkin
huomioimaan heidän pyyntönsä ja koululta löytyy heille mattoja, patjoja
jne.
Todettiin, että näytteilleasettajia on tällä hetkellä tiedossa riittävä määrä,
joidenkin osalta vielä odotetaan varmistusta osallistumiseen. Kärpät 46
ry:ltä on tiedusteltu myös edustusta tapahtumaan, odotetaan vielä
varmistusta heiltä. Varmat osallistujat tapahtumaan tällä hetkellä ovat
seuraavat:
-

Lähirähinä
Dynamo jr
Balettikoulu Sinikello
RUSKO-tunturi
Oulunsuun Martat
Lippojuniorit
Kamppailuklubi
Oulun Shokotan karateseura
Oulun Tähtisirkus
Miekkailuseura
Parkourseura
OSAO
Nuorisotoimi
Kouluterveydenhoitaja Maarit Enbuske

Asiantuntija puheenvuorojen pitäjiä vielä selvitellään ja heidän tulee
varmistaa osallistumisensa tapahtumaan pe18.1.19 mennessä.
Päätettiin, että kysytään puhujia:
- Nuorten Ystäviltä; vanhempien akatemia
- eSport puhujaa
- Oulun kaupungilta Tommi Laine, Action liikunta
- Oulun kaupungilta Piia Moilanen, lapsi ja perhe liikunta
- Koulun kirjastolta

Kahvitarjoilusta vastaavat koulumme oppilaat. Tapahtuman tavoitteena
on edistää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tukea koulumme ja sen
lähialueen yhteisöllisyyttä. Pyrimme innostamaan mukaan kaikenikäisiä
kävijöitä vauvasta vaariin.

4. Harraste- ja hyvinvointitapahtuman markkinointi
Tapahtuman markkinoinnista mietittiin seuraavaa: Wilman kautta
tavoitetaan oman koulun ja lähikoulujen (Lämsänjärvi, Knuutilankangas,
Kaukovainio, Lintulampi, Myllytulli, Teuvopakkala) perheet.
Sovittiin, että avataan Facebook -tapahtuma sivu, jonka avulla myös
näytteilleasettajien on helppo mainostaa tapahtumaa.
Markkinointi pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, viimeistään
viikolla 4.

5.
Seuraava kokous
Päätettiin, että vanhempaintoimikunta kokoontuu seuraavan kerran
keskiviikkona 13.3.2019 klo 17:30.

6.
Kokouksen päättäminen
Kokous lopetettiin etuajassa klo 18:40.

