MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

27.11.2018 klo 17:30–18:50

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Katja Rauhala (1A), Anna-Riikka Pehkonen-Ollila (2AB), Laura Ikonen (3C), Mirkka OjaLeikas (3-4B, 4-5D, sihteeri), Saija Vilppola (4A, puheenjohtaja), Maria Herva (5C),
Tiina Niemelä (5C), Outi Mustonen (6A), Tiina Pitsinki (7C), Minna AbrahamssonSipponen (7E), Johanna Matinmikko (8C) ja Samuli Rauhala (apulaisrehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Saija Vilppola avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan puheenvuoro
Puheenjohtaja kertoi koulun vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan yhteisistä
kampanjoista:
Koulussamme järjestettiin keskiviikkona 17.10. jokasyksyiseksi perinteeksi muodostunut
heijastinkampanja, jossa kouluuntulijat palkittiin heijastimen käytöstä karamelleilla.
Tempauksen yhteydessä jaettiin myös heijastimia niille, joilta se vielä puuttui. Heijastimet ja
karkit saatiin lahjoituksena Oulun Sivakalta ja K-market Kastellin kauppiaalta. Kampanjasta
annettu palaute oli oppilaskuntaa ohjaavan opettajan Piia Palatsin mukaan erittäin myönteistä.
Perjantaina 9.11. puolestaan vietettiin valtakunnallista Nenäpäivää. Tapahtuman
järjestämiseen osallistui koko monitoimitalon väki lukiota myöten, ja sen yhteydessä myytiin
mm. herkkuja, lettikampauksia, kynsihoitoja, kasvomaalauksia sekä arpalippuja. Arpoja saatiin
kaupaksi yhteensä 129, joista huikeat 65 arvan ostajaa voitti palkinnon. Arpajaispalkinnot
saatiin lahjoituksena oppilaiden vanhemmilta. Isot kiitokset niistä! Arpajaistuotto oli n. 240
euroa. Summasta puolet luovutettiin Nenäpäivä-keräykseen, ja toinen puolikas säästettiin
kevään stipendirahastoon. Kokonaisuudessaan Kastellin monitoimitalo lahjoitti
hyväntekeväisyyteen noin 450 euroa.
Perinteinen Hope ry:n joululahjakeräys järjestetään koulussamme maanantaista keskiviikkoon
10.–12.12. Lahjoitukset voi tuoda Piia Palatsin ja Hanna-Reeta Vehmaan (2AB) luokkaan, josta
Hope ry noutaa ne torstaina 13.12. ja toimittaa edelleen Oulun alueen vähävaraisille perheille.
Yhdistykseltä on tullut lahjoitusten valintaa helpottava ikäkohtainen toivelista (ks. alla). Listan
ulkopuolelta Hope ry ottaa lisäksi lahjoituksena vastaan esimerkiksi käytettyjä, hyväkuntoisia
leluja.
•
•

Lapset 0 - 1 v. ääntävät lelut, Duplot, leikkitraktorit, -autot, Plasto-mopot
Lapset 2 - 3 v. prinsessalelut, rakennuspalikat, Ryhmä Hau -lelut, nuket, autot,
yksisarvislelut

•

•
•
•

•

Lapset 4 - 6 v. työkoneet, Barbiet, Legot, My little pony -lelut, Frozen-lelut, autot,
Littlest pet shop -lelut, Lasten leikkimaa-liput (Hoplop/Leo's leikkimaa),
supersankarilegot/lelut
Lapset 7 - 8 v. Legot, Technics-legot, L.O.L-nuket, lautapelit, karkit, yksisarvislelut,
Superpark- tai Leo's leikkimaa-liput, leffaliput, Barbiet, Nerf-pyssyt, Littlest pet shop lelut
Lapset 9 - 10 v. Superpark-liput, Lego Friends, lahjakortit (vaatekauppa tai
ruokapaikka, S- tai K-ryhmä), leffaliput, Legot, piirrustustarvikkeet (kynät, paperit),
askertelutarvikkeet, L.O.L-nuket
Lapset 11 - 14 v. lahjakortit (ruokapaikka tai vaatekauppa, S- tai K-ryhmä), Slimetuotteet, Lego Technics, Superpark-liput, leffaliput, hygieniatuotteet, kuulokkeet,
meikit, ihonpuhdistustuotteet, karkit
Lapset 15 - 17 v. hygieniatuotteet, collegehousut kokoa S-XL, meikit, leffaliput,
lahjakortit (ruokapaikka, vaatekauppa, S- tai K-ryhmä), ihonpuhdistustuotteet, sukat
kokoa 36-42, kuulokkeet, karkit/suklaa

Vanhempaintoimikunnassa käytiin keskustelua siitä, olisiko tarpeen kohdistaa lahjoituksia
erityisesti vanhemmille lapsille. Kokemuksen mukaan pienemmille lapsille lahjoja hankitaan
herkemmin ja helpommin – isommille ei ehkä niinkään. Lahjan kohderyhmä jää kuitenkin
jokaisen lahjoittajan omaan harkintaan; Hope ry ei ole esittänyt siitä toivetta. Kaikki lahjat ovat
yhtä tervetulleita!

3. Harraste- ja hyvinvointitapahtuman järjestelyt
Järjestämme koulumme tiloissa harrastus- ja hyvinvointiteemaisen koko perheen tapahtuman
tiistaina 19.2. klo 17–20. Pyrimme esittelemään monipuolisesti erilaisia hyvinvointia tukevia
harrastusmahdollisuuksia ja houkutelemaan perheitä niiden pariin toiminnan kautta, itse
kokeilemalla. Toiminnallisten näytteilleasettajien lisäksi tarjoamme asiantuntijatietoa ravinnon,
levon, liikunnan, ajankäytön suunnittelun ja harrastusten merkityksestä perheessä.
Tilaisuudessa ovat paikalla myös kirjaston, nuoripalvelujen ja kouluterveydenhuollon väkeä,
jota on mahdollisuus jututtaa. 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.
Tilaisuuden runko on sama kuin viime talvena järjestetyn digi-illan: 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.
Todennäköisiltä puheenvuorojen aiheilta vaikuttavat tällä hetkellä seuraavat kolme:
- Miten innostan lapset lukemaan?
- Monipuolisen liikunnan ja ajankäytön merkitys
- Levon ja ravinnon tärkeys perheessä
Kirjastosta puhujaksi pyydetään Reija Loukusa-Ahosta. Saija kysyy Juha Haajasta POPLI:sta
puhumaan liikuntateemasta. Anna-Riikka selvittelee, saisimmeko ravintoterapeuttia tai lääkäriä

kertomaan levon ja ravinnon tärkeydestä. Myös Minna miettii mahdollisia vaihtoehtoja
yliopiston puolelta. Laura ehdotti, että pyydettäisiin koulupsykologi Elina Brusinia. Kaikkia voi
kysellä alustavasti!
Näytteilleasettajille tarjoamme mahdollisuuden markkinoida toimintaansa ja houkutella
joukkoonsa lisää harrastajia. Mahdollisina kiinnostavina näytteilleasettajina ja aiheina
keskustelussa mainittiin ainakin seuraavat:
- Liikuntakeskus Voitto
- Baletti Sinikello
- Dynamo Junior
- ONV
- Superpark
- tubettajat
- hiihtäjät
- yleisurheiluseurat
- parkour-yhdistys
- geokätköily
- Ruskotunturin yrittäjä
- Lähirähinä-hanke
- Oulunsuun Martat; kädentaidot
- Oulunsuun nuorisoseura
- OSAO, kosmetologit, hierojat ym.
- 4H-yhdistys
- Kestävän kehityksen keskus ja Lasten luontokerho
- Oulun ev. lut. seurakunnat
- kouluterveydenhuolto
- nuorisotoimi
- kirjasto
- Aseman lapset ry ja Walkers-toiminta
- Vuolle-opisto ja Oulun Tyttöjen talo / Poikien talo
- Nuorten ystävät
- Valveen nuoriso- ja kulttuuritoiminta
Tapahtuman kohderyhmästä ja näytteilleasettajien määrästä käytiin keskustelua. Digi-illassa
näytteilleasettajia oli sopivasti (n. 10), mutta kävijöitä hiukan liian vähän. Myös
näytteilleasettajia mahtuisi tarvittaessa enemmänkin (riippuen tietysti niiden tarjoaman
ohjelman vaatimasta tilasta). Ehkä tapahtuma voitaisiin ulottaa tällä kertaa omaa koulua
laajemmaksi? Mukaan otettaisiin lähikouluista mahdollisesti Kaukovainio, Knuutilankangas,
Lämsänjärvi ja Maikkula.
Päätettiin, että näytteilleasettajia lähdetään etsimään aluksi laajalla skaalalla, ja rajoitetaan
vasta sitten, jos määrä paisuu valtavaksi. Kohderyhmästä puolestaan päätetään, kun mukaan
tulevien toimijoiden määrä on tiedossa.
Jokainen sitoutuu muistamaan kokouksessa sovitun oman vastuutehtävänsä ja ilmoittamaan
sen etenemisestä tapahtuman järjestelyä varten perustetussa Whatsapp-ryhmässä. Näin tieto
näytteilleasettajien varmistumisesta/kieltäytymisestä kulkee vanhempaintoimikunnalle.
Whatsapp-ryhmään pääsee mukaan laittamalla viestiä sihteerille puhelinnumeroon: 040 84
64 997 /Mirkka Oja-Leikas.

Näytteilleasettajien tiedustelua varten Mirkka tekee mallitekstin, jota voi jokainen muokata
mieleisekseen ja lähettää eteenpäin.
Tapahtuman markkinointia pohdittiin alustavasti: Wilman kautta tavoitetaan oman koulun ja
lähikoulujen perheet. Printtimainoksia voitaisiin viedä lähialueen kauppoihin. Facebooktapahtuman avulla myös näytteilleasettajien olisi helppo mainostaa tapahtumaa.
Tapahtuman yhteydessä järjestettävä kahvitus päätettiin antaa luokkaretkeä tai leirikoulua
valmisteleville luokille. Jos väkeä on tulossa paljon, tarvitaan järjestäjäksi kaksi luokkaa. Toinen
voisi olla alakoulusta, toinen yläkoulun puolelta.
4. Koulun terveiset
Vararehtori kertoi koulutyön olevan rauhallisessa vaiheessa. Toki lähestyvä lukukausien vaihde
aiheuttaa oman tohinansa. Koulupäivät käyvät vähiin ennen joulua.
Ensi viikon perjantaina 7.12. oppilailla ei ole koulua. Aiemmin syksyllä tehty lauantaikoulupäivä
korvaa sen.
Viimeinen kouluviikko (17.–19.12.) ennen joulua jaksottuu niin, että tiistaina vietetään
kuusijuhlaa (päivällä oppilaat, illalla klo 18 alakoululaisten perheet), keskiviikkona
yläluokkalaisilla on taksvärkki, torstaina joulukirkko ja perjantaina todistusten jako. Tarkempi
tiedote ohjelmasta ja aikataulusta tulee lähempänä.
Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ovat viime päivinä hankaloittaneet Wilman toimintahäiriöt.
Järjestelmä on pelannut vain hetkittäin. Ongelma on kaupungin palvelimella.
Päihteiden käytöstä keskusteltiin. Havaintojen mukaan tupakointi on koululaisilla vähentynyt ja
vaihtunut nuuskaan. Alkoholin sijasta hasis kiinnostaa. Hasista saa helposti netistä, ja
alaikäisetkin tekevät siitä keskenään kauppaa.
Syysloman jälkeen yläluokkien puolella on ilmennyt happikänni-ilmiö, jossa nuoret puristavat
kaveriaan kaulalta tai palleasta saadakseen tämän aivojen hapensaannin vähenemään ja
tajunnantason hämärtymään. Tapahtumaketjusta voi aiheutua humalatilaa vastaavia hyvän
olon tuntemuksia. Ilmiö ei ole uusi: happikänniä on nuorten keskuudessa harrastettu
vuosikymmenten varrella aiemminkin. Nuoria tulisi edelleen valistaa sen vaarallisuudesta:
happikänni voi johtaa tajunnan menetykseen, kouristeluun ja muihin vakaviin jälkioireisiin,
mahdollisesti epileptiseen kouristuskohtaukseen. Pahimmillaan happikännistä voi seurata
hengityksen tai sydämen pysähtyminen.
5. Seuraava kokous
Päätettiin, että vanhempaintoimikunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 9.1. klo
17:30. Silloin asialistalla ovat harraste- ja hyvinvointitapahtuman järjestelyt.
(Huom. Sihteeri ei pääse kokoukseen. Muistakaa valita kokouksen alussa muistion laatija, joka
kirjaa ylös kokouksen kulun ja päätetyt asiat!)

6. Kokouksen päättäminen

Kokous lopetettiin etuajassa klo 18:40.

