MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

9.5.2017 klo 17:30

Paikka:

Kastellin koulu, monitoimitalon nuorisotila

Läsnä:

Tuuli Koiranen, Salla Laine, Mirkka Oja-Leikas (sihteeri), Päivi Rajavaara, Samuli Rauhala
(vararehtori), Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori) ja Saija Vilppola (puheenjohtaja)

1. Kokouksen avaaminen
Kokous aloitettiin klo 17:30.

2. Stipendien jako
Vanhempaintoimikunta järjesti Some ja nuoret -vanhempainillan yhteydessä maksullisen
kahvituksen, jonka avulla kerättiin varoja oppilaiden stipendirahastoon. Tuottoa saatiin n. 90 euroa.
Rahat päätettiin jakaa ala- ja yläluokkalaisille siten, että alaluokkalaiset saavat 3 x 10 euron stipendiä
ja yläluokkalaiset 3 x 20 euron stipendiä.
Alaluokkalaisten stipendit kohdennetaan tänä vuonna päättäville eli kuutosluokille. Yläluokista
stipendit saavat ne luokat, joille ei ole tulossa muita stipendejä.
Vanhempaintoimikunnan myöntämien stipendien saajat valitaan kiva kaveri -kriteerillä. Opettaja
tiedustelee oppilailtaan, kuka luokassa on erityisen hyvä yhteishengen kohottaja.
Jakoperusteisiin vaikuttavat muut koulussa jaettavat stipendit. Perinteisesti 1. - 5. luokan oppilaille
jaetaan kaksi luokkakohtaista kiva kaveri -stipendiä, yksi tytölle ja yksi pojalle. Kuudesluokkalaisista
luokan parhaan keskiarvon saaneet palkitaan stipendeillä. Lisäksi jaossa on muutamia ulkopuolisen
lahjoittajan erikoisstipendejä.
Vanhempaintoimikunta voi halutessaan miettiä kriteerit uusiksi seuraavana vuonna, nyt mennään
näillä.
3. Palaute someillasta
Nuorisopalvelujen kanssa yhteistyössä järjestetty Some ja nuoret -vanhempainilta veti kohtuullisesti
väkeä. Auditorioon olisi mahtunut enemmänkin kuulijoita. Tilaisuutta pidettiin onnistuneena, ja siitä
saatu palaute oli myönteistä. Marko Seppälän puheenvuoro avasi mielenkiintoisesti sosiaalisen
median merkitystä nuorten elämässä. Kahvi ja leivonnaiset kävivät kaupaksi ja kartuttivat
koululaisten stipendirahastoa.
4. Rehtorin ja vararehtorin terveiset
Rehtori Timo Salmi kertoi, että ajatukset ovat vahvasti suuntautuneet jo seuraavan lukuvuoden
suunnitteluun. Alaluokkien luokkajaot on saatu päätökseen. ja niistä on tiedotettu tällä viikolla. Myös
määräaikaiset virat on täytetty. Ne julkistetaan tulevana maanantaina.

Tulevat seiskat ovat tänään käyneet tutustumassa kouluun. Huomenna vuorossa ovat uudet
ekaluokkalaiset.
Vararehtori Samuli Rauhala kertoi, että koulussamme aloittaa ensi syksynä kaikkiaan 130
seiskaluokkalaista. Heistä 100 tulee muista kouluista kuin Kastellista, hän täsmensi. Seiskoista
muodostetaan kuusi luokkaa.
Uusia ekaluokkalaisia on tulevana syksynä Salmen mukaan 32. Ykkösistä tehdään yksi luokka, jota
opettavat Hanna-Reeta Vehmas ja puolikkaalla opettajaresurssilla Piia Palatsi. Palatsi toimii lisäksi
samanaikaisopettajana tulevissa suurluokissa (2A, 4A).
Tänä keväänä edessä on vielä muutama kouluviikko. Kevätjuhlaa vietetään lauantaina 3.6. klo 8
alkaen perinteisin menoin. Juhlaan osallistuvat kaikki peruskoululaiset, ja sen kesto on n. tunti.
Perheistä mukaan kutsutaan kuutosten ja ysien vanhemmat. Koulunsa päättävät kukitetaan
kevätjuhlassa.
Juhlatunnelmaan päästiin jo kansallisen veteraanipäivän yhteydessä huhtikuun lopussa. Juhla
järjestettiin Oulun kaupungin aloitteesta koulumme tiloissa. Järjestelyistä päävastuun kantoi
kaupungin tapahtumaorganisaatio. Ohjelmaa saimme oman koulun lisäksi muista kouluista. Salmi
kuvaili veteraanijuhlaa tärkeäksi ja hienoksi tilaisuudeksi. Oli kunnia viettää juhlaa koulussamme.

5. Vanhempainilta ensi syksynä
Timo Salmi kertoi ennakkotietona, että koulumme 1 – 7-luokkalaisten vanhemmille järjestetään
vanhempainilta syyslukukauden alussa, tiistaina 29.8.2017 klo 18.
Luokkien 8 - 9 vanhemmat kokoontuvat myöhemmin luokkakohtaisesti.

6. Palvelukahvit
Timo Salmi esitteli vanhempaintoimikunnalle idean palvelukahveiksi nimetyistä tilaisuuksista, joista
ensimmäinen pidettäisiin ensi syksynä. Päivämääräksi on alustavasti ehdolla 10.10. 2017.
Palvelukahvien tarkoitus on toimia foorumina, jossa alueen asukkaat voisivat kahvittelun lomassa
kuulla ja kysellä alueellisista sivistys- ja kulttuuripalveluista ns. yhden luukun periaatteella.
Tilaisuudessa olisi edustajia niin opetuspalveluista kuin muistakin alueellisista palveluista, kuten
kirjastosta, varhaiskasvatuksesta ja nuorisotoimesta. Mukana voisi olla myös paikallisia
yhteistyökumppaneita.
Ajatus palvelukahveista liittyy laajemmin kulttuuri- ja sivistyspalveluiden alueorganisaatiojakoon.
Perusopetus-, nuoriso-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta ja vapaa-ajan palvelut sekä
lukiokoulutus ja taiteen perusopetus on Oulussa vuoden alusta jaettu hallinnollisesti neljään
alueeseen: pohjoiseen, eteläiseen, itäiseen ja keskiseen. Jokaisella alueella on oma aluepäällikkönsä.
Kastelli kuuluu keskiseen alueeseen ja on yksi sen palvelukeskittymistä. Aluepäällikkönä keskisellä
alueella toimii Seija Karvonen.
Mistä Kastellin asukkaat haluaisivat lisää tietoa? Millaisille palveluille juuri meidän alueellamme olisi
tarvetta? Salmi esitti, että vanhempaintoimikunta pohtisi osaltaan näitä kysymyksiä.
Keskusteluun nousivat äkkiseltään kauppakeskus Valkean ikävät lieveilmiöt, joista nuoripalvelut
voisivat puhua vanhemmille. Ilmoille heitettiin Vanhempain Akatemian järjestämän Jari Sinkkos -

vierailun innoittamana myös ajatus vanhemmille suunnatusta luentotilaisuudesta. Salmi kertoi, että
keskisen alueen yhteistyönä onkin jo tulossa mm. positiivista pedagogiikkaa käsittelevä luento tai
vastaava.
Kokouksessa juteltiin myös alueellisesta uudisrakentamisesta, kasvavista liikennevirroista ja niihin
liittyvistä turvallisuuskysymyksistä, vaikka ne eivät suoranaisesti kuulukaan sivistys- ja
kulttuuripalvelujen alaan. Esimerkiksi Aapistien hammaslääketieteen laitoksen purkutöistä ja uuden
Dentopoliksen rakentamisesta johtuva raskas liikenne on riski pienille koulutien kulkijoille ja
huolettaa vanhempia.
Palvelukahvit -tilaisuuden järjestelyistä sovittiin, että Salmi hoitaa virkamiehet paikalle ja kyselee
ideoita muilta alueellisilta toimijoilta. Vanhempaintoimikunta jatkaa ideointia syksyllä
ensimmäisessä vanhempaintoimikunnan kokouksessa. Aikataulua voidaan tarvittaessa venyttää
viikolla, jos näyttää ettei ehditä saada ajoissa valmista.

7. Seuraava kokous
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 12.9.2017 klo 17:30.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18:30.

Sihteeri kiittää kaikkia hyvin sujuneesta yhteistyöstä lukuvuonna 2016 - 2017!

