MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

17.1.2017 klo 17:30 – 19.00

Paikka:

Kastellin koulun opettajainhuone

Läsnä:

Mirkka Oja-Leikas (1-2B, 3B, sihteeri), Minna Abrahamsson-Sipponen (2A), Saija Vilppola (2C,
puheenjohtaja), Hanna Raustia (3A), Minna Tarkiainen (3B), Hannu Pitkänen (3C), Salla Laine
(4A), Piia Rantakokko (6A), Pirjo Annala (8B), Marja Kyösti (8C), Tuuli Koiranen (9B), Timo
Salmi (koulun johtaja, rehtori) ja Samuli Rauhala (vararehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 17:30 kakun ja kahvin kera.
2. Rehtorin ja vararehtorin terveiset
Rehtori Timo Salmi kertoi edellisen vuoden päättyneen juhlallisesti. Joulujuhla oli onnistunut. Tuleva
lukukausi on aloitettu tulevaa valmistellen. Kevään työsarkaa ovat mm. tulevien ekaluokkalaisten
ilmoittautuminen sekä kieli- ja luokkavalinnat. Kunhan käyttösuunnitelma hyväksytään, käydään
oppimateriaalihankintojen kimppuun.
Salmen mukaan koulunkäynnistä monitoimitalossa on tullut arkea, ja normaalit kouluvuoden
tehtävät työllistävät. Niiden lisäksi koulussamme on käynnissä monenlaisia projekteja. Esimerkiksi
opettajien Erasmus-ohjelma on käynnistynyt. Siihen liittyvät kouluvierailut toteutetaan maaliskuussa.
Yläluokkalaiset puolestaan vierailevat Luulajassa toukokuussa osana Perämeri-hanketta.
Kevään pääjuhla on veteraanipäivän kansallinen juhla, jota viestetään Kastellin koulussa 27.4. Juhla
on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa koulussamme. Juhla järjestetään tänä vuonna
uudistuneella konseptilla, ja sitä on luotsaamassa oma työryhmänsä.
Rehtori kertoi koulumme oppilaiden menestyneen hienosti PISA 2015 -pääkokeessa. Tulokset olivat
huomattavan paljon keskiarvon yläpuolella luonnontieteissä ja matematiikassa, samoin lukutaidossa.
Kokeeseen osallistuivat satunnaisotannalla valitut koulumme 8-luokkalaiset oppilaat keväällä 2015.
Salmi kiitti vanhempaintoimikuntaa syksystä ja toivotti kaikille hyvää tulevaa vuotta.
Samuli Rauhala kertoi lyhyesti uudesta kolmivuotisesta Urheiluyläkoulu-kokeilusta, johon ensi syksyn
uudet urheiluluokkalaiset pääsevät mukaan. Valintaprosessi muuttuu niin, että lajitestit jäävät pois ja
kaikki urheiluluokalle pyrkivät osallistuvat yhteiseen soveltuvuuskokeeseen. Urheiluluokkiin etsitään
siis ensisijaisesti hyviä liikkujia, ei lajiedustajia. Painopistelajeihin voi hakeutua vasta myöhemmin
valinnan jälkeen. Opiskeluun tulee uutena mm. Urheilijaksi kasvaminen -oppiaine, joka sisältää
ravinto- ja terveystietoutta. Sisällön suunnittelu on vielä osittain kesken.
3. Puheenjohtajan puheenvuoro
Saija Vilppola kertoi Hope ry:n joulukeräyksen olleen suuri suksee. Lahjoituksia tuli runsaasti, ja
vastaanottaja ilahtui niistä kovasti. Hope ry. toivoi keräyksestä perinnettä.

4. Joulukeräyksestä ja heijastinkampanjasta pysyvä perinne
Joulukeräyksestä saatiin niin hyvää palautetta, että siitä päätettiin tehdä vuotuinen perinne.
Myös syksyllä järjestetty heijastinkampanja onnistui hienosti. Vanhempaintoimikunta päätti
toteuttaa kampanjapäivän myös tulevina syksyinä yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.
5. Luistelukentälle penkki ja/tai katos
Huuhkajapuiston luistelukentältä puuttuu penkki/katos, mikä vaikeuttaa luistinten vaihtamista
etenkin pienimpien oppilaiden liikuntatunneilla. Rehtori on ollut yhteydessä liikuntapalveluihin
tuloksetta. Vanhempaintoimikunta päätti vedota asiassa isännöitsijä Jari Leviäkankaaseen. Minna
Abrahamsson-Sipponen lupautui ottamaan homman hoitaakseen. Alueella on ison koulun lisäksi
paljon monenikäisiä iltakäyttäjiä, joita luistinkentän penkki ja katos palvelisivat.

6. Kevään tapahtumat?
Vanhempaintoimikunta keskusteli ammattimessuista ja niiden toteuttamisesta. Ajankohdaksi oli alun
perin mietitty tulevaa kevättä. Aikataulu todettiin liian kireäksi, koska lukioiden ja ammatillisten
oppilaitosten yhteishaku järjestetään jo 21.2. - 14.3.2017. Syys-lokakuun vaihde olisi
ammattimessuille realistisempi ajankohta.
Aiemmassa kokouksessa ammattimessuja oli kaavailtu pidettäväksi lauantaikoulupäivän yhteydessä.
Koulussamme ei kuitenkaan järjestetä tulevana keväänä yhtään lauantaikoulupäivää. Seuraava
lauantaityöpäivä koulussamme on vasta ensi syksynä, 2.12.2017. Päivän suunnittelu ei ole vielä kovin
pitkällä. Mahdollisesti Kastellissa järjestetään tuolloin Suomi 100 -aiheinen itsenäisyyspäiväjuhla.
Joulujuhla jää siinä tapauksessa välistä, ja sitä vietetään koulussamme seuraavan kerran joulukuussa
2018.
Rehtori arveli opettajien suhtautuvan ammattimessuihin myönteisesti ja kertoi ottavansa asian esille
huomisessa suunnitteluryhmässä. Totesimme, että vanhempaintoimikunnan on tämän jälkeen
helpompi jatkaa toimintansa suunnittelua.
Keskustelu ammattimessuista jatkui ja yllättäen kävi ilmi, että koulussamme vierailee säännöllisesti
ns. työelämäluotseja, jotka käyvät pitämässä yläluokkalaisille eri ammattialojen esittelyjä. Oulun
lukioissa järjestetään lähipäivinä (18. ja 19.1.) myös ysiluokkalaisille suunnatut avoimet. Lisäksi
tulossa on koulun oma yhteishakua käsittelevä vanhempainilta.
Kysymys ammattimessujen järjestämisestä päätettiin toistaiseksi jättää avoimeksi mm.
päällekkäisyyksien ja epävarman ajankohtansa takia.
Rehtori ehdotti ammattimessujen sijaan järjestettäväksi polkupyöriin ja vaikkapa niiden
kunnostamiseen liittyvää tempausta. Ideaa kehitellään ensi kokouksessa.
7. Muut aiheet
Vanhempaintoimikunta jutteli vapaamuotoisesti opetuksen jaksojärjestelmästä, 60-minuuttisista
oppitunneista sekä lukujärjestysten tekemisestä ja vaihtumisesta.

8. Seuraava kokous

Kastellin koulun vanhempaintoimikunta päätti jatkaa toimintansa suunnittelua seuraavassa
kokouksessaan, joka pidetään opettajainhuoneessa tiistaina 21.2.2017 klo 17.30.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin aikataulun mukaisesti klo 19.00.

