MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

8.11.2016 klo 17:30 – 19:00

Paikka:

Kastellin koulun opettajainhuone

Läsnä:

Mirkka Oja-Leikas (1-2B, 3B), Minna Abrahamsson-Sipponen (2A), Merja Heikkinen (2A, 4B),
Saija Vilppola (2C, puheenjohtaja), Hanna Raustia (3A), Satu Viuhkola-Paananen (7A),
Johanna Jalas (8D) ja Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 17:30.
2. Rehtorin terveiset
Rehtori Timo Salmi kertoi koulun budjetin työllistäneen hallintohenkilöstöä viime aikoina. Seuraavan
toimintakauden käyttösuunnitelma saatiin valmiiksi viime viikon perjantaina. Henkilöstömenojen
osalta ennustaminen oli kohtuullisen helppoa, koska muuttuvia tekijöitä ovat ainoastaan ykkös- ja
seiskaluokkien oppilasmäärä.
Kaupungin säästöpaineet ovat Salmen kertoman mukaan edelleen kovat. Henkilöstökulut on jo
karsittu minimiin. Sen sijaan tavarahankintoihin liittyy kipuilua. Iso menoerä hankintalistalla ovat
esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat.
Alaluokilla on parhaillaan menossa MOKKI- eli monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikko.
Yläkoulun puolella uuden opetussuunnitelman mukainen jakso toteutettiin viime viikolla. Rehtorin
mukaan MOKKI-viikko edellyttää opettajilta uudenlaista toimintakulttuuria: runsasta keskinäistä
suunnittelua, asioiden jakamista sekä astumista perinteisestä opettajan roolista tarkkailijan ja
avustajan rooliin. Salmi kuvaili etenkin suunnitteluvaihetta opettajille raskaaksi, mutta käytännön
toteutusta monin tavoin palkitsevaksi. Oppilaat ovat selvästi tykänneet erilaisesta opetusviikosta ja
osallistuneet innolla työpajoihin.
Opetushenkilöstöä koskeva kansainvälinen yhteistyöprojekti on saanut KA2-rahoituksen. Hankkeen
suunnittelukokous järjestetään Itävallassa ensi viikolla. Salmi valottaa tämän oppilaillekin näkyvän
projektin sisältöä tarkemmin matkan jälkeen.
Kouluun perustettavista uusista viroista lähtee 18.11. alustava tieto kaupungin perusopetuksen
johdolle. Oppilasmäärien ennustaminen on aiemmista vuosista helpottunut, ja toistaiseksi voimassa
olevien tuntiopettajien toimia voidaan muuttaa viroiksi.
29.11. puolestaan aluerehtorit kokoontuvat pohtimaan ensi kevään sisäänoton perusteita.
Koulun kerhomäärärahaa on yhä jäljellä. Rehtori kertoi koulun ottavan mielellään vastaan
kerhoideoita ja kannattavansa harrastusten integrointia koulupäivään. Käytännössä kerhoasioita
koordinoi koulussamme Sauli Ratamäki.

3. Heijastinkampanja

Oppilaskunnan viimeviikkoinen heijastinkampanja onnistui todella hienosti. Koulun pihassa jaetut
heijastimet ja karkit tekivät kauppansa, eikä kylmän kostea sääkään haitannut reipasta
kampanjaväkeä.
Vanhempaintoimikunta auttoi oppilaskuntaa sponsorien hankinnassa. Heijastimet saatiin
lahjoituksena vakuutusyhtiö Pohjantähdestä ja karamellit Kastellin K-marketista.
Vanhempaintoimikunta kiittää molempia ja iloitsee loistavaa palautetta saaneesta kampanjasta.

4. Ammattimessut
Vanhempaintoimikunnan seuraavaksi kampanjakohteeksi kaavailtiin ammattimessuja. Tapahtuman
toteuttamisajankohdaksi suunniteltiin ensi kevättä. Rehtori lupasi ottaa idean esille opettajakunnan
suunnittelukokouksessa. Kuulemme idean saamasta vastaanotosta varmaankin ensi kokouksessa.

5. Urheiluvälinekirpputori
Urheiluvälinekirpputoria pidettiin edelleen toteutuskelpoisena mutta lisäkehittelyä vaativana ideana.
Tapahtuma lykätään ensi lukuvuoteen, jolloin voidaan tarpeen mukaan hyödyntää koulun
lauantaityöpäivää ja järjestää kirpputori jonkin muun toiminnan yhteyteen.

6. Teemailta tai tietoisku
Vanhempaintoimikunta järjestäisi mielellään oppilaille ja vanhemmille suunnatun yhteisen
teemaillan tai tietoiskun. Ajankohtaisia ja huolta herättäviä aiheita olisivat esimerkiksi pelaaminen ja
ruutuaika tai erilaiset päihteet.
Asiantuntijavetoisen tapahtuman voisi toteuttaa kustannustehokkaasti, jos sen järjestäisi
yhteistyössä muiden koulujen kanssa. Rehtori lupasi ottaa kaupunkikohtaisen teemaillan puheeksi
rehtorifoorumissa ensi viikolla.

7. Joulukeräys
Vanhempaintoimikunta keskusteli joulukeräykseen osallistumisesta. Päätettiin, että puheenjohtaja
selvittelee vaihtoehtoja. Mahdolliseksi keräyskohteeksi valitaan luotettava toimija, ja keräys pyritään
organisoimaan selkeästi ja koordinoidusti.

8. Muut keskustelunaiheet
Vanhempaintoimikunta jutteli keskenään lasten mobiililaitteiden käytöstä ja iltapäivien vietosta.
Nuorisopalvelut tarjoavat koululla sekä maksullista, että avointa (maksutonta) iltapäivätoimintaa.
Osa oppilaista osallistuu ohjattuun ja valvottuun toimintaan – osa viettää aikaa koulun käytävillä
leikkien. Rehtori ei näe tässä varsinaista ongelmaa. On mukava, että koulussa viihdytään myös
koulupäivän jälkeen, ja esimerkiksi kirjasto on oppilaiden aktiivikäytössä. Häiriökäyttäytymiseen toki
puututaan.

Oppilaat on ohjeistettu koulupäivän päätteeksi siirtymään pois opetustiloista, mutta julkisissa tiloissa
on lupa oleskella ja leikkiä. Rehtori kuitenkin arveli, että tällöin koulumatkan päättymisen arviointi
vakuutusyhtiötä varten saattaa tapaturman sattuessa osoittautua hankalaksi.
Keskustelussa sivuttiin myös koulussa ilmenneitä huolenaiheita. Nuuskan käyttö ja yhteisen
omaisuuden turmeleminen eivät onneksi ole koulussamme iso ongelma. Meillä on fiksut oppilaat ja
hyvin toimiva kouluyhteisö, jossa vallitsee hyvä yhteishenki.

9. Seuraava kokous
Kastellin vanhempaintoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 17.1.2017 klo 17:30.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin aikataulun mukaisesti klo 19.00.

