MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika: 28.11.2017 klo 17:30–18:45
Paikka: Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs
Läsnä: Saija Vilppola (3a, puheenjohtaja), Tiina Niemelä (4c), Outi Mustonen (5a), Tiina Pitsinki (6c),
Marjo Heino (7e, sihteeri), Johanna Jalas (9d), Piia Palatsi (luokanopettaja), Timo Salmi (koulun
johtaja, rehtori) ja Samuli Rauhala (apulaisrehtori).
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.
2. Rehtorin terveiset
Timo Salmi aloitti kokouksen kertomalla koulun tulevasta työlauantaista. Koululla järjestetään juhla,
jossa on lasten esityksiä perinteisillä teemoilla. Esitysvuorossa ovat 2.-, 4.- ja 6.-luokkien oppilaat.
Kastellin koulu, Nokia, Oulun Yliopisto sekä Business Oulu ovat mukana Korean olympialaisten
kadulle lähetettävässä live streemauksessa. Koululle asennetaan kamerat, jotka lähettävät lasten
terveisiä ja käytäväkuvaa olympialaisiin. Asiasta lisää myöhemmin.
3. Heijastinkampanja
Oppilaskunta toteutti vanhempaintoimikunnan ideoiman heijastinkampanjan lokamarraskuunvaihteessa palkitsemalla aamulla kouluun saapuvat oppilaat heijastimella/karkilla.
Lapset olivat aiemmasta kampanjasta oppineet, että heijastimen käytöstä on makeaa luvassa, joten
usealla koululaisella olikin jo heijastin käytössä. Karkkipalkinnot kampanjaan lahjoitti Kastellin Kmarketin Marko Määttä.
4. Hope ry:n joululahjakeräys 11.-12.12.2017
Vanhempaintoimikunta päätti viimevuotiseen tapaansa osallistua Hope ry:n kautta toteutettavaan
joululahjakeräykseen yhdessä oppilaskunnan kanssa. Hope ry. on toimittanut Saijalle listan
joululahjatoiveista, jotka toimitetaan edelleen Samulin avustuksella perheille Wilma-viestillä.
5. Peliaiheinen teemailta 13.2.2018
Edellisissä kokouksissa on ideoitu kouluun yhteisöllistä teemailtaa, ”toria”, jossa järjestettäisiin
rinnakkaista ohjelmaa sekä vanhemmille että lapsille. Aiheena olisivat pelit ja pelaaminen.

Teemaillan iskuryhmä kokoontui aiheen tiimoilta 14.11. ja ideoi asiaa eteenpäin. Illan teemoina
olisivat:
 digitaalisuus koulussa ja osana oppimista
 viihdepelit ja niiden koukuttaminen
 pelit työnä ja elinkeinona
 tubetus ilmiönä
Ajankohdaksi teemaillalle on päätetty tiistai 13. helmikuuta klo 17.30-20.00. Tapahtumapaikka on
Kastellin monitoimitalon ala-aula sekä mahdollisesti luokkia tarpeen mukaan. Timo lupasi koulun
tukevan tapahtumaa 500-1000 eurolla.
Teemailtaan mukaan ovat ilmoittautuneet Oulun Nuorisotoimi (Maarit Pekkala), Kastellin
monitoimitalon kirjasto sekä alueen päiväkodit ja nuorisopalvelu. Lisäksi Piia Palatsi selvittää
oppilaskunnalta keitä you tubettajia Oulussa asuu ja kenestä heistä oppilaat ovat mahdollisesti
kiinnostuneita. Iskuryhmä oli myös ideoinut, että tapahtumalle luotaisiin oma #, jota voisi illan
aikana käyttää twiittaamiseen yms.
Illan juontajaksi iskuryhmä on miettinyt Allu Alataloa, johon Saija on yhteydessä. Timo heitti myös
ajatusta lähialueen yritysten mukanaolosta, mutta tässä vaiheessa todettiin, että tapahtumasta
saattaa tulla liian laaja, joten ajatus haudattiin tällä erää.
Vanhempaintoimikunta tulee keräämään tapahtumassa varoja kahvilalla.

6. Muut asiat
Saija kertoi saaneensa viestiä koulun ympäristössä lapsia häiritsevästä miehestä, joka on tiettävästi
kaatanut lapsen kumoon ohi kulkiessaan. Asiaan on kuitenkin vanhempaintoimikunnan vaikea
puuttua, sillä tapahtuneesta ei ole tarkempaa tietoa ja periaatteessa tällaiset asiat kuuluvat
poliisille.
Vanhemmilta on tullut viestiä koulua vaivaavasta täiongelmasta, mutta tähänkään asiaan ei
vanhempaintoimikunta voi ottaa kantaa, sillä oppilaita koskevista terveysasioista voi tiedottaa vain
koulun terveydenhuolto.
Monitoimitalon vaatesäilytysongelmasta on jälleen tullut vanhemmilta palautetta, johon Timo
totesi, että asia on tiedossa ja uusia naulakoita asennetaan heti kun niille löytyy sopiva paikka.
Pientä parannusta asiaan voitaisiin kuitenkin saada jo sillä, jos kotonakin muistettaisiin puhua
vaatteiden asianmukaisesta säilytyksestä naulakoissa.
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään tiistaina 9.1.2018 klo 17:30. Tervetuloa!
7. Kokouksen päättäminen
Päätimme kokouksen klo 18:45.

