MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

16.10.2018 klo 17:30–19:00

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Iina Yliaska (1B), Anna-Riikka Pehkonen-Ollila (2AB), Laura Ikonen (3C), Mirkka OjaLeikas (3-4B, 4-5D, sihteeri), Saija Vilppola (4A, puheenjohtaja), Tiina Niemelä (5C),
Tiina Pitsinki (7C), Raisa Serpi (7D), Minna Abrahamsson-Sipponen (7E), Timo Salmi
(johtaja, rehtori) ja Samuli Rauhala (apulaisrehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Koulun johtaja, rehtori Timo Salmi avasi kokouksen.
2. Puheenjohtajan puheenvuoro.
Puheenjohtaja Saija Vilppola kertoi, että heijastinkampanja järjestetään huomisaamuna klo
7.45. Kouluuntulijat saavat heijastimen käytöstä palkkioksi Kastellin K-kauppiaan
lahjoittamat karamellit. Heijastimen saavat ne, joilta se vielä puuttuu. Oppilaskunta hoitaa
tempauksen järjestelyt, mutta vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.
Perjantaina 9.11. koulussamme järjestetään Nenäpäivä-tapahtuma. Oppilaskunnalta on
tullut toive, että vanhempaintoimikunta auttaisi järjestämään arpajaiset tapahtuman
yhteyteen. Puolet arpajaistuotosta menisi Nenäpäivä-keräykseen, puolet
vanhempaintoimikunnan stipendirahastoon.
Vanhempaintoimikunta päätti tiedustella vanhempien halukkuutta arpajaisvoittojen
lahjoittamiseen. Sovittiin, että jokainen jäsen laittaa oman luokkansa kautta vanhemmille
kyselyn. Lahjoituksista tulisi ilmoittaa vanhempaintoimikunnan puheenjohtajalle
osoitteeseen saija.vilppola@jippii.fi torstaihin 1.11. mennessä. Lisäksi Saija ottaa yhteyttä
alueen elintarvikemyymälöihin ja pyytä kauppiaita sponsoriksi. Tämän jälkeen katsotaan,
onko tavaraa tarpeeksi arpajaisten järjestämistä varten. Samoin mietitään, onko tarvetta
hankkia arpajaisten houkuttimeksi astetta näyttävämpi pääpalkinto, esimerkiksi herkkukori.
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin koulun alueen liikenneturvallisuudesta. Puheenjohtaja
kertoi laittaneensa aiheen tiimoilta viestiä koulupoliisille. Tämä kertoi välittäneensä tiedon
liikennepuolelle. Viestiin ei ole ainakaan toistaiseksi reagoitu.
Puheenjohtajan kertoi vielä, että Nenäpäivän yhteyteen on koulumme vanhemman
aloitteesta suunnitteilla rekka-auton esittely. Sen avulla koululaisille voisi havainnollistaa
kuljettajan näkökulmaa jalankulkijan ja pyöräilijän näkyvyyteen liikenteessä. Rekkavierailun
toteutus on vielä selvittelyssä.
3. Rehtorin terveiset

Syyslukukausi on rehtorin mukaan kulunut nopeasti. Tällä hetkellä askaroidaan tulevan
vuoden budjetin parissa. Kouluarki pyörii omalla painollaan ja vieraat kulkevat ajallaan.
Torstaina kouluun on tulossa vierailijoita Etelä-Carolinasta Yhdysvalloista. He tutustuvat
muun muassa valmistavan luokan toimintaan.
Apulaisrehtori Rauhalan mukaan koulussa on meneillään rauhallinen vaihe. Arki toimii, eikä
ensi vuoden suunnittelu vielä työllistä. Alkuvuodesta alkaa jälleen urheiluluokkien, uusien
koulutulokkaiden ym. hakujen valmistelu.
Työryhmä valmistelee esitystä koulun päivärytmistä. Rehtori lupasi kertoa aiheesta lisää,
kun asia etenee.
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on toimielin, jonka vastuulla ovat koko koulua koskevat
linjaukset hyvinvoinnin osalta. Se haluaa kuulla myös vanhempaintoimikuntaa ja kutsuu
tämän vierailulle maanantaina 14.1. klo 13:30. Päätettiin, että kokoukseen osallistuvat
vanhempaintoimikunnan edustajina puheenjohtaja Saija Vilppolan lisäksi Laura Ikonen ja
Mirkka Oja-Leikas.
4. Harraste- ja hyvinvointitapahtuman järjestelyt
Päätettiin, että harrastus- ja hyvinvointiteemaan keskittyvä koko perheen tapahtuma
järjestetään koulussa tiistaina 19.2. klo 17–20. Tilaisuuden runko on sama kuin viime talvena
järjestetyn digi-illan: Tapahtuma alkaa klo 17 toiminnallisilla esittelyillä, klo 18–18:45
kuullaan lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja illan teemoista, sen jälkeen näytteilleasettajiin
voi tutustua vielä noin klo 20 asti ja klo 20:30 mennessä koko tapahtuma on ohitse.
Puheenvuorojen aiheiksi valikoituivat keskustelun edetessä seuraavat:
- Miten innostan lapset lukemaan? (Reija Loukusa-Ahonen kirjastosta)
- Monipuolisen liikunnan merkitys (POPLI, Juha Haajanen?)
- Levon ja ravinnon tärkeys (kouluterveydenhuolto)
Näytteilleasettajiksi päätettiin kysellä mm. parkour-seuraa, kiipeilyseuraa, ONV:a,
kamppailuklubia, miekkailuseuraa, OLS:ia (jääpallo, jalkapallo), partiota, ratsastusseuraa,
Oulun ev.lut. seurakuntaa, verkkopalloseuraa, Marttoja, kaupungin nuorisopalveluja,
sirkuskoulua, tanssikoulua (Hirvaskari?), joogaseuraa, Oulun kosmetologikoulua,
vapaapalokuntaa, Lähirähinä-hanketta… Tarkoituksena olisi esitellä harrastuksia ja
hyvinvointia toiminnan kautta.
Tapahtuman järjestelyä varten perustettiin vanhempaintoimikunnan Whatsapp-ryhmä. Jos
haluat mukaan, pistä viestiä sihteerille puhelinnumeroon: 040 84 64 997 /Mirkka Oja-Leikas.
Suunnittelua jatketaan myös seuraavassa vanhempaintoimikunnan kokouksessa. Siihen
mennessä tulisi olla selvillä, ketkä toimijat olisivat halukkaita osallistumaan tapahtumaan.

5. Hope ry:n joulukeräys
Todettiin, että Hope ry:n joulukeräys ei toistaiseksi vaadi vanhempaintoimikunnalta
toimenpiteitä. Se toteutetaan viimevuotiseen tapaan niin, että pyydetään yhdistykseltä lista
toivelahjoista, koulu tiedottaa perheitä Wilman kautta ja oppilaskunta organisoi

lahjoitusten keräyksen ennen joulua.
6. Seuraava kokous
Seuraavan kerran vanhempaintoimikunta kokoontuu ti 27.11. klo 17:30.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous lopetettiin klo 19.00.

