MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

21.2.2017 klo 17:30–19.00

Paikka:

Kastellin koulun opettajainhuone

Läsnä:

Tuomas Heikkinen (2A), Merja Heikkinen (2A, 4B), Mirkka Oja-Leikas (1-2B, 3B,
sihteeri), Saija Vilppola (2C, puheenjohtaja), Hannu Pitkänen (3C), Tiina Pitsinki (5C),
Marja Kyösti (8C), Tuuli Koiranen (9C) ja Samuli Rauhala (vararehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Kokous aloitettiin klo 17:30.
2. Koulun ajankohtaisia asioita
Vararehtori Samuli Rauhala kertoi puheenvuorossaan, että
-

koulussa on käynnissä virkahaku. Alaluokkien puolella on avoinna yksi luokanopettajan
vakanssi, yläkoulun puolella kolme opettajan virkaa. Kastelli vetää hyvin hakijoita, Rauhala
totesi. Luokanopettajan virkaan saatiin kaikkiaan 261 hakemusta. Rekrytointihaastattelut
käynnistyivät eilen.

-

alakoulun liikuntaluokkien haku järjestettiin pari viikkoa sitten. Tällä viikolla ovat vuorossa
yläkoulun pääsykokeet. Käytössä on ensimmäistä kertaa yhdenmukaiset valintakokeet,
joissa lajitestit on jätetty pois, ja kaikki urheiluluokalle pyrkivät osallistuvat samaan
soveltuvuuskokeeseen. Rauhalan mukaan hakijoita yläkoulun liikuntaluokille on tänä
vuonna 160, joista 75 valitaan.

-

kielivalinnat alakoulun osalta on tehty. A2-kielen valinneita oli tänä vuonna ennätysmäärä,
Rauhala iloitsi: espanjaa haki lukemaan 20, saksaa 12 ja ranskaa 5 alaluokkalaista. Erityisesti
espanjan suosio on lisääntynyt viime vuosina. Ensi syksynä koulumme alaluokilla toteutuvat
espanjan ja saksan ryhmät. Yläluokkien kielivalinnat ovat vielä arvailujen varassa.

-

seiskaluokille otetaan ensi syksynä kaikkiaan 140 oppilasta, mikä tarkoittaa kuutta 25
oppilaan rinnakkaisluokkaa.

-

kouluun ilmoittautuminen päättyi tammikuun lopussa. Kastellin koulussa aloittaa ensi
syksynä 29 ekaluokkalaista. Koulutiensä aloittavia ei voida ottaa enempää, koska
vapautumassa on vain yksi luokkatila. Opetus järjestetään luultavasti yhdysluokan
muodossa.

-

koulumme on mukana monessa EU:n rahoittamassa kansainvälisyysprojektissa. Lisäksi
avustusta on haettu henkilökohtaisen liikkuvuuden edistämiseen. Rauhala mainitsi
Perämerenkaari-hankkeen käynnistyneen. Hän kertoi myös hakemusvaiheessa olevasta
Venäjän-yhteistyöstä, johon kouluamme on pyydetty mukaan.

-

yksi kansainvälisistä hankkeista on hyvinvointiaiheinen Erasmus+ -projekti, jossa on mukana
koulut Espanjasta, Kreikasta, Itävallasta ja Walesista. Hankkeeseen liittyen Kastellissa
kuvataan lähiviikkojen aikana Mannequin Challenge -tyyppinen koulun esittelyvideo.
Videossa kamera kiertää koululla ja oppilaat ja oppilaat pysyvät liikkumattomina. Jokainen
luokka saa suunnitella ja harjoitella oman osuutensa. Oppilaat ovat ottaneet idean
innostuneesti vastaan.
Esittelyvideon kuvauksesta vastaa 8. luokan tietotekniikan ryhmä. Video lähetetään
yhteistyökouluille ja esitetään oman koulumme tilaisuuksissa.

-

yhteishaku on juuri käynnistynyt. Osa yhdeksäsluokkalaisista vielä empii
opiskeluvalintojaan.

-

vanhempaintoimikunnan ideoimat ammattimessut saivat hyvän vastaanoton
suunnitteluryhmässä.

3. Vanhempainilta somen käytöstä
Puheenjohtaja Saija Vilppola kertoi saaneensa Nuoripalveluista yhteydenoton, jossa
ehdotettiin yhteisen vanhempainillan järjestämistä. Suunnittelija Marko Seppälä kaupungin
sivistys- ja kulttuuripalveluista voisi tulla puhumaan vanhemmille vastuullisesta ja
turvallisesta somen käytöstä sekä nettikiusaamiseen puuttumisesta.
Vanhempaintoimikunnan oli helppo innostua ideasta. Uudet teknologialaitteet ja
somepalvelut ovat olleet aiheina esillä jo aiemmissa ideapalavereissa, ja tiedon tarve niistä
on akuutti. Tilaisuuden uskoisi herättävän vanhemmissa mielenkiintoa ja keräävän runsaasti
kuulijoita. Tilaisuuden onnistumisen kannalta tehokas tiedottaminen on tietysti tärkeää.
Alustavasti suunniteltiin, että sopiva ajankohta tilaisuudelle olisi viikolla 13 tai 14.
Viikonpäivistä ti, ke ja to olisivat mahdollisia. Vanhempainilta voisi alkaa klo 18.00.
Pitopaikaksi parhaiten soveltunee auditorio, johon mahtuu 250 kuulijaa. Tilavaraus hoituu
rehtori Timo Salmen kautta.
Sovittiin, että Saija Vilppola vie asiaa eteenpäin ottaa yhteyttä Nuorisopalveluihin ja Marko
Seppälään.
Vanhempaintoimikunta päätti järjestää tilaisuuden yhteydessä maksullisen kahvituksen ja
kerätä sen avulla varoja stipendirahastoon.
Vanhempainillan järjestelyjä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

4. Ammattimessut
Vanhempaintoimikunta järjestää aiemmin kaavailemansa ammattimessut mahdollisesti ensi
syksynä. Alustavasti sovittiin, että vanhemmat tulevat esittelemään ammattejaan koulun
oppilaille lauantaityöpäivänä 2.12.2017.

5. Luistelukentän penkki ja/tai katos
Huuhkajapuiston luistelukentältä puuttuu edelleen penkki/katos, mikä vaikeuttaa luistinten
vaihtamista etenkin pienimpien oppilaiden liikuntatunneilla.
Minna Abrahamsson-Sipponen oli asiasta yhteydessä isännöitsijä Jari Leviäkankaaseen.
Tulokset olivat laihat. Leviäkangas kieltäytyi penkin/katoksen hankinnasta kaupungin
periaatepäätökseen, ilkivaltaan ja aurausongelmiin vedoten. Samassa yhteydessä hän
kuitenkin ehdotti, eikö koulu tai vanhempaintoimikunta voisi hommata penkkiä itse.
Kaupungin vastaus tyrmistytti, sillä alueella on ison koulun lisäksi paljon muitakin eri-ikäisiä
iltakäyttäjiä, joita luistinkentän penkki ja katos palvelisivat. Näinkö kaupunki kannustaa
kuntalaisten liikkumista?
Vaikka koulumme pihalle jäädytettäisiin ensi talvena liikuntatunteja varten omat
luistinkentät, se ei poista penkkien tarvetta Huuhkajapuiston luistinkentältä. Päätettiin, että
kaupunkiin vedotaan ensi syksynä yhdessä useamman vanhempaintoimikunnan voimin.
Vetoomus osoitetaan liikuntajohtaja Nina Epäilykselle.

6. Muut aiheet
Kokouksen päätteeksi keskusteltiin vapaamuotoisesti mm. Wilma-viestinnästä, kouluruuan
laadusta ja lasten netinkäytöstä.
Kannustavista Wilma-viesteistä todettiin, että niiden lähettäminen on opettajakohtaista:
osalla on niitä tapana lähettää, osalla ei. Positiivista palautetta pidettiin kuitenkin yhtä
tärkeänä kuin kritiikkiäkin.
Kouluruoka sai kiitosta, ja sosiaalisen median käyttö herätti huolta.

7. Seuraava kokous
Kastellin koulun vanhempaintoimikunta päätti tavata seuraavan kerran keskiviikkona
22.3.2017 klo 17.30.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin aikataulun mukaisesti klo 19.00.

