MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

10.1.2018 klo 17:30–19.00

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Saija Vilppola (3a, puheenjohtaja), Mirkka Oja-Leikas (2-3b, 4d, sihteeri), Hanna
Raustia (4a), Outi Mustonen (5a), Anna-Leena Kevälä (7a), Johanna Matinmikko (7c),
Johanna Jalas (9d), Samuli Rauhala (vararehtori) ja Timo Salmi (koulun johtaja,
rehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Kevätkausi käynnistyi juhlallisissa tunnelmissa,
sillä vanhempaintoimikunta sai nauttia kahvin kanssa täytekakkua rehtorin 60-vuotispäivän
kunniaksi. Lämpimät onnittelut Timolle!
2. Rehtorin terveiset
Koulun rehtori kertoi kevätlukukauden käynnistyneen vauhdikkaasti. Ensi viikolla alkavat
erikoisluokkahakuja ja ensi syksyn ekaluokkalaisia koskevat infot. Myös valinnaisainevalinnat
ovat kevään ohjelmassa. Samoin tulossa on useita koulutuksia muun muassa Aspergerin
oireyhtymään ja Liikkuva koulu -projektiin liittyen.
Koulumme on lisäksi mukana Nokian Oulun yksikön, Business Kitchenin ja Oulun yliopiston
yhteistyöhankkeessa, jossa uuden 5G-järjestelmän toimintaa esitellään Pyeongchangin
talviolympialaisissa. Kastellin monitoimitalossa sijaitsevasta Nokia OXO-kamerasta
lähetetään 360-asteinen videosyöte 5G-verkon välityksellä olympiavieraille Koreaan. Se
vastaanotetaan erilaisilla katselulaitteilla, kuten virtuaalilaseilla. Lähetyksiä on viidesti
päivässä. Reaaliaikaisen syötteen lisäksi näkymä sisältää lisätyn todellisuuden elementtejä,
jotka nekin välitetään Oulusta Koreaan.
3. Hope ry:n joululahjakeräys
Vanhempaintoimikunnan ja oppilaskunnan yhdessä järjestämä joululahjakeräys onnistui
puheenjohtajan mukaan upeasti. Lahjoituksia saatiin runsaasti, ja niiden organisointi Hope
ry:lle hoitui ongelmitta. Tempauksesta saatu palaute oli edellisvuotiseen tapaan niin
myönteistä, että se toteutettaneen jälleen ensi joulun alla.
4. Teemaillan järjestelyt
Kastellin koulun vanhempaintoimikunta järjestää tiistaina 13.2.2018 klo 17.30–20 digi-,
some- ja peliaiheisen teemaillan koulumme tiloissa yhteistyössä oppilaskunnan ja muiden
toimijoiden kanssa. Asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista osuuksista koostuva
ohjelma on suunnattu ala- ja yläkoulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Illan juontajaksi on lupautunut Allu Alatalo. Hän spiikkaajaa puhujat sisään ja esittelee
toimijoita tapahtumatorilla kiertelemällä ja haastattelemalla. Koulu huolehtii
äänentoistosta.
Puhujiksi on varmistunut kolme henkilöä: Pasi Mattila Finpeda-nimisestä yrityksestä,
Knuutilankankaan kuraattori Anna Niemi sekä Jani Vallirinne Suomen Koodikoulusta.
Kukin puhujista pitää tietoiskutyyppisen puheenvuoron. Ne ajoitetaan niin, että
ensimmäinen aloittaa klo 18.00 ja viimeinen lopettaa klo 18.45. Jokaisella on siis käytössään
15 minuuttia puheaikaa. Aiheet jakautuvat niin, että Pasi Mattila keskittyy personoituihin
oppimisympäristöihin ja Jani Vallirinne peleihin opetuksessa. Anna Niemi puhuu
somekäyttäytymisestä vanhemman näkökulmasta.
Tapahtumatorille on tulossa useita näytteilleasettajia:
- Pelivision/Jussi Auvinen esittelee 3D-virtuaalilaseja, joita käytetään lukiterapiassa
esimerkiksi artikulaation ja lukemisen harjoittelussa.
- Suomen Koodikoulu toteuttaa työpajan, jossa sekä lapset että vanhemmat voivat kokeilla
koodaamista yksinkertaisten tehtävien avulla.
- Ludocraftilta Toni Manninen ei pääse tulemaan, mutta luultavasti joku muu osallistuu.
- Polar Electron edustaja harkitsee osallistumista.
- Mukaan on pyydetty myös Marabasta ja Fingersoftia.
- Osallistujiksi pyydetään lisäksi jotain teleoperaattoria (esim. Elisa, Telia) ja/tai
turvaturvayritystä (esim. F Secure). Puheenjohtaja lupasi hoitaa kontaktoinnin.
Yritysten lisäksi tapahtumatorille on suunnitteilla legorobotin ja bebotin ohjelmointia.
Robottien rakentamisen jälkeen muodostetaan joukkueet ja käydään robottien
sumopainiottelu. Tästä ohjelmanumerosta vastaa koulu.
Digiboom.fi on lahjoittanut kampanjatavaraa teemaillassa jaettavaksi. A-klinikalta pyydetään
infoaineistoa peliriippuvuudesta. Halutessaan organisaation edustajat voisivat tulla
kertomaan ja keskustelemaan aiheesta tapahtumatorille.
Lisäksi mukaan pyritään saamaan lapsia ja nuoria kiinnostavia tubettajia, joita haastatellaan
tapahtumatorilla.
Kirjastossa ja nuorisotoimen tiloissa on avoimet ovet illan ajan. Nuorisotiloissa voi pelata
pelejä.
Illan aikataulu on seuraava: Näytteilleasettajat saavat tulla laittamaan pöydät klo 16.30
alkaen. Tapahtuma alkaa klo 17.30. Puhujien vuoro on klo 18.00–18.45. Teemailta päättyy
klo 20.00.
Tilakysymys ratkaistaan näin: Asiantuntijapuheenvuorot järjestetään auditoriossa.
Koodikoulu järjestetään mahdollisesti lukion atk-luokkaan tai muuhun rauhalliseen tilaan.
Tapahtumatorin paikka on pääaulassa tai mahdollisesti c-salissa, jos se on vapaana.
Vanhempaintoimikunta järjestää tilaisuuteen kahvituksen. Timo Salmi lupasi korkeimman
omakätisesti hakevansa tukusta kahvikupit, lusikat, lautaset ja servetit. Koulu sponsoroi
myös kahvit ja lainaa keittimet. Vanhemmat valmistavat leivonnaiset ja huolehtivat
työnjaosta (järjestely-, kahvinkeitto-, myynti- ja siivousvuorot).

Tapahtumakutsut lähetetään Wilman kautta. Ilmoittautumisen avulla saadaan alustavaa
tietoa osallistujamäärästä. Tarjoilut mitoitetaan sen mukaan.
Koululle ilmoitetaan ennen tapahtumaa tieto tarvittavien pöytien määrästä sekä
sähköpistokkeiden tarpeesta.
Saija Vilppolasta, Johanna Matinmikosta, Johanna Jalaksesta ja Jarmo Pätsistä koostuva
iskuryhmä jatkaa teemaillan suunnittelua sähköpostitse. Mirkka Oja-Leikas tunkee mukaan.

5. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään ke 31.1. klo 17:30. Silloin sovitaan
teemaillan järjestelyistä ja käytännön työnjaosta. Kaikkien apua tarvitaan!
HUOM. Jos et pääse kokoukseen, ilmoita puheenjohtajalle tai sihteerille, mihin
talkootehtävään osallistut.

6. Kokouksen päättäminen
Päätimme kokouksen klo 19.00 tyytyväisinä. Asiapitoinen ja innostava teemailta tulossa!

