MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

12.9.2017 klo 17:30

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Anna-Riikka Pehkonen-Ollila (1ab), Jarmo Pätsi (2a), Mirkka Oja-Leikas (2-3b, 4b,
sihteeri), Saija Vilppola (3a, puheenjohtaja), Minna Tarkiainen (4a), Maria Herva (4c),
Tiina Niemelä (4c), Outi Mustonen (5a), Anu Tervonen (5b), Johanna Matinmikko (7c),
Merja Kesti (7c) Marjo Heino (7e), Sari Ristiniemi (7f), Marja Kyösti (9c), Johanna Jalas
(9d) ja Samuli Rauhala (vararehtori).

1. Ennen kokousta
ISS:n palvelupäällikkö Jaana Akkanen vieraili vanhempaintoimikunnassa kertomassa
kouluruokailusta ja tyytyväisyystutkimuksesta. Keväisen kyselyn mukaan tyytyväisyys
jokaisella osa-alueella (ruokailun sujuvuus, ruokalista, ruuan maukkaus, palvelu, jne.) oli
kohonnut edelliseen syksyyn verrattuna.
2. Kokouksen avaaminen ja toiminnan esittely
Kokous aloitettiin klo 17:30 esittelykierroksella ja vanhempaintoimikunnan toiminnan
esittelyllä.
Toimikunta pyrkii edistämään kodin ja koulun yhteystyötä sekä tukemaan yhteisiä
tavoitteita. Vanhempaintoimikunnan toiminnasta löytyy lisätietoa koulun verkkosivuilta
osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/kastellin-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo.
Luokkakohtaiset edustajat tälle vuodelle on valittu. Jäsenet toimivat tehtävässään 2–3
vuotta kerrallaan. Kaikki vanhemmat ovat kuitenkin aina tervetulleita mukaan toimintaan ja
kokouksiin!

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajana jatkaa Saija Vilppola, sihteerinä Mirkka Oja-Leikas. Sihteerin varahenkilönä
toimii Marjo Heino.
Puheenjohtaja ja sihteeri kantavat viestintävastuuta tiedottamalla tulevista tapahtumista
toimikunnan fb-sivulla osoitteessa:
https://www.facebook.com/kastellinkoulunvanhempaintoimikunta/

4. Syksyn toiminnan ideointia
4.1.

Turvallisuusaiheinen kampanja

Viime syksynä oppilaskunnan kanssa yhteistyössä toteutettu heijastinkampanja onnistui
hyvin. Tälle syksylle voisi suunnitella vastaavaa turvallisuusteemaista tempausta. Kampanja
voitaisiin toteuttaa viimevuotiseen tapaan aamuhämärässä palkitsemalla kouluun
pyöräileviä oppilaita heijastimen tai vaikkapa kypärän käytöstä.
Myös persoonallisen heijastinliivin tai heijastimen tekoa pohdittiin. Toteutus vaatisi
yhteistyötä käsityönopetuksen kanssa. Mahdollisesti materiaalikulut koituisivat ongelmaksi.
Päätettiin kehitellä turvallisuusteemaa eteenpäin ja tiedustella oppilaskunnalta, jos sillä olisi
toiveita tai ideoita.

4.2.

Stipendirahaston kerääminen

Stipendirahaston todettiin tyhjentyneen viime keväänä Kiva kaveri -stipendeihin. Uutta
rahastoa olisi hyvä ryhtyä keräämään jo syksyllä.
Varainkeruukeinoista kirpputorin järjestäminen todettiin tehottomaksi, koska
kierrätystoiminta on siirtynyt verkkoon.
Maksullinen kahvitus koulun omien teemapäivien yhteydessä ei onnistu, sillä luokat
hoitavat silloin tarjoilun keräten varoja luokkaretkiinsä. Sen sijaan kahvitus
vanhempaintoimikunnan omien tapahtumien yhteydessä olisi mahdollinen. Viime keväänä
kahvitus toteutettiin some-illan yhteydessä.

4.3.

Hope ry:n joululahjakeräys

Hope ry:n kautta toteutettu joululahjakeräys sai viime vuonna paljon kiitosta. Keräykseen
sai lahjoittaa uusia ja hyväkuntoisia leluja jaettavaksi yhdistyksen asiakkaille.
Vastaava keräys voitaisiin toteuttaa myös tänä vuonna.

4.4.

Peliaiheinen teemailta

Ideoitiin kouluun teemailtaa, jossa aiheena olisivat pelit ja pelaaminen. Tapahtuma voisi
sisältää asiantuntijapuheenvuoron ja/tai toiminnallisen osuuden, jossa kukin vuorollaan
pääsisi testaamaan erilaisia pelejä. Vanhempia kiinnostaisi tutustua mm. oppimispeleihin ja
-sivuistoihin, joita koulun opetuksessa käytetään. Oppilaat intoilevat YouTubesta ja muista
sosiaalisen median kanavista.
Keskustelussa peräänkuulutettiin yhteisöllisyyttä: olisi mukavaa järjestää tilaisuus, jossa olisi
rinnakkaista ohjelmaa sekä vanhemmille että lapsille.
Sovittiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä nuorisotoimeen ja tiedustelee
yhteistyöhalukkuutta sekä mahdollisia toiveita ja toimijoita.
Peli-iltaa suunnittelemaan perustettiin Saija Vilppulasta, Johanna Matinmikosta, Johanna
Jalaksesta ja Jarmo Pätsistä koostuva iskuryhmä, joka ryhtyy ideoimaan tapahtumaa ja
etsimään toimijoita. Kaikkien muidenkin apua tarvitaan viimeistään toteutusvaiheessa.

5. Tiedottaminen
Sovittiin, että jokainen vanhempaintoimikunnan edustaja ottaa luokkansa opettajaan
yhteyttä ja pyytää välittämään yhteystietonsa muille vanhemmille Wilman kautta. Edustajan
tehtävä on toimia linkkinä luokan ja vanhempaintoimikunnan välillä ja tuoda kokouksiin
viestiä vanhempien, oppilaiden ja opettajan toiveista. Perheisin välitetään tietoa myös fbsivun olemassaolosta.
Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita kokouksiin myös henkilökohtaisesti.
6. Vapaa keskustelu
Kokouksen lopuksi vanhemmat keskustelivat vapaamuotoisesti mm. luokkien WhatsAppryhmistä, joiden käyttöön kaivataaan yhteistä toimintaperiaatetta.

7. Seuraava kokous
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17.10.2017 klo
17:30.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin n. klo 19:00. Sihteeri joutui poistumaan hiukan ennen seitsemää.

