MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

17.10.2017 klo 17:30–18:30

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Läsnäolijoiden listaaminen unohtui! Paikalla ainakin Mirkka Oja-Leikas (2-3b, 4d,
sihteeri), Saija Vilppola (3a, puheenjohtaja), Marjo Heino (7e), Johanna Jalas (9d) ja
Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori).

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.
2. Rehtorin terveiset
Koulun rehtori Timo Salmi kertoi syyslukukauden edenneen vauhdikkaasti. Toinen jakso on
jo menossa ja syysloma nurkan takana. Koulun neljäntenä toimintavuonna suurimmat
kasvukivut ovat jääneet taa ja hyvä arki pyörii omissa uomissaan.
Koulussa käy edelleen paljon sekä koti- että ulkomaisia vierailijoita. Avoin, uusi
oppimisympäristö kiinnostaa aina Kiinaa ja Japania myöten. - Koulumme on
poikkeuksellinen kokonaisuus niin Suomen kuin maailman mittakaavassa, totesi Timo.
Kiinnostuksen kääntöpuoli näkyy oppilasmäärissä: koulu on tupaten täynnä. Erityisesti
lukion puolella väkimäärä on kasvanut.
Koulussamme on kaiken aikaa käynnissä paljon erilaisia projekteja. Timo mainitsi, että
kansainvälistä yhteistyötä tehdään neljän maan kanssa: Kreikan, Espanjan, Itävallan ja
Sveitsin. Erasmus-vaihto on tuonut tänä syksynä vierailijoita tutustumaan suomalaiseen
koulutusjärjestelmään.
Toimivasta arjesta huolimatta koulussa on toki aina asioita, joihin reagoidaan ja joita
pyritään muuttamaan paremmiksi. Timo kertoi, että esimerkiksi alakoululaisten
toimintatuntia on tänä syksynä lyhennetty, jotta ala- ja yläkoulu löytäisivät yhteisen rytmin
ja opettajien yhteistyö toimisi paremmin.
Toinen Timon mainitsema jatkuva arkinen ongelma ovat ahtaat eteiset. Säilytystilaa
ulkovaatteille on yksinkertaisesti liian vähän. Tavarat ja tamineet hukkuvat sekamelskaan, ja
löytötavaroita kertyy koululle runsaasti. Myös tilojen siivottavuus kärsii ahtaudesta.
Vanhempia olisi syytä muistuttaa lastensa vaatteiden ja tavaroiden nimikoinnista. Näin
tamineet löytäisivät helpommin takaisin oikealle omistajilleen. Kadonneita tavaroita voi
tiedustella löytötavarapäivänä, joka järjestetään koulussamme tulevana torstaina 19.10.
Timo aikoi lisäksi ottaa opettajainkokouksessa esille, voisiko eteisten järjestyksestä huolehtia
vastuuoppilasperiaatteella (vrt. luokan järjestäjät).

Vanhemmat toivat esiin olevansa hyvin tietoisia eteisten ongelmasta. Toisaalta yhteistuumin
todettiin, että pulmat koulussamme ovat mittakaavaltaan melko pieniä, kun ne koskevat vain
eteisten suunnitteluvirhettä. Kastellissa on ollut poikkeuksellisen rauhallinen syksy, vaikka
mediassa on tänä syksynä uutisoitu muun muassa kouluväkivallan raa´istumisesta
suomalaiskouluissa.
3. Heijastintempaus
Heijastinkampanja päätettiin toteuttaa tänä vuonna samaan tapaan kuin viime syksynä eli
palkitsemalla aamulla kouluun saapuvat oppilaat heijastimella/karkilla. Sopiva ajankohta
olisi loka-marraskuun vaihteessa, syyslomaviikon jälkeisenä tiistaina tai keskiviikkona.
Käytännössä tempauksen järjestämisestä huolehtii oppilaskunta.
Vanhempaintoimikunnan tehtäväksi jää toimittaa kampanjaa varten käärellisiä karamelleja
sekä heijastimia. Sovittiin, että Saija kysyy Määtän Markoa (Kastellin K-market)
karkkisponsoriksi. Heijastimia tiedustellaan viimevuotiseen tapaan lahjoituksena ensin
Pohjantähdestä, sitten muista vakuutusyhtiöistä. Jos vanhemmilla on mahdollisuus saada
heijastimia esimerkiksi työpaikoiltaan, ne otetaan mieluusti vastaan.

4. Joulukalenteri
Opettaja Piia Palatsi toteutti viime vuonna alakoululaisille joulukalenterin, jossa arvottiin
päivittäin pieniä palkintoja voittajille. Kalenteriyllätykset saatiin lahjoituksena Polarilta.
Opettaja olisi halukas toteuttamaan joulukalenterin myös tänä vuonna ja tiedusteli
vanhempaintoimikunnalta apua yllätysten hankintaan.
Vanhempaintoimikunta suhtautui ideaan myönteisesti ja päätti käsitellä asiaa seuraavassa
kokouksessaan. Siihen mennessä jokainen selvittää, onko mahdollista saada joulukalenteria
varten pieniä tavara-, karamelli- tai muita palkintoja työpaikaltaan tai muualta.

5. Hope ry:n joululahjakeräys
Vanhempaintoimikunta päätti viimevuotiseen tapaansa osallistua Hope ry:n kautta
toteutettavaan joululahjakeräykseen. Yhdistyksessä tieto otettiin innoissaan vastaan. Hope
ry. toimittaa listan joululahjatoiveista marraskuussa. Keräys toteutetaan kahden – kolmen
päivän aikana yhdessä oppilaskunnan kanssa joulukuun alussa. Tarkka päivämäärä sovitaan
lähempänä, ja keräyksestä tiedotetaan perheille Wilman kautta.

6. Peliaiheinen teemailta
Edellisessä kokouksessa ideoitiin kouluun yhteisöllistä teemailtaa, jossa järjestettäisiin
rinnakkaista ohjelmaa sekä vanhemmille että lapsille. Aiheena olisivat pelit ja pelaaminen.
Tapahtuma voisi sisältää asiantuntijapuheenvuoroja sekä toiminnallisen osuuden, jossa
osallistujat pääsisivät testaamaan erilaisia pelejä. Vanhempia kiinnostaisivat opetuksessa
käytettävät oppimispelit ja -sivustot, oppilaita esimerkiksi tubettajat.

Saija otti sovitusti asiassa yhteyttä kaupungin nuorisotoimeen. Sieltä vinkattiin, että
Knuutilankankaan koulun kuraattorilla on asiantuntemusta ja kokemusta aiheesta. Samoin
kaupungin nuorisotoimesta löytyy pelialaan perehtynyt henkilö (luultavasti sama kuin
some-illassamme esiintynyt). Myös A-klinikka pitää asiantuntevia luentoja peliteemasta,
tosin luennot saattavat olla maksullisia. (Timo totesi tähän, että koululta voi tarvittaessa
saada luentoihin sponsoriapua.)
Keskustelussa todettiin, että asiantuntijoita saisi olla useampia. Peli-ilta voitaisiin toteuttaa
non stop -henkisesti ja niin, että useita työpajoja toimisi yhtä aikaa ja alustuksista olisi illan
aikana ainakin kaksi esityskertaa. Asiantuntijakaartia voitaisiin tarvittaessa täydentää
esimerkiksi Pelicampuksen asiantuntijoilla. Paikalla voisi olla VR-laseja, erilaisia pelejä,
säpinää! Oppilaskunta on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun, jotta teemailtaan saadaan
myös oppilaita kiinnostavaa sisältöä.
Timo innostui ideasta ja ehdotti, että pelit ja sähköiset materiaalit otettaisiin yhteiseksi
teemaksi Kastellin palvelukeskittymän ns. palvelukahveille. Alueemme palveluorganisaatio
kokoontuu huomenna tahollaan ideoimaan tilaisuutta.
Vanhempaintoimikunta piti peliaiheisia palvelukahveja hyvänä ajatuksena. Sopivana
ajankohtana pidettiin alustavasti tammi-helmikuun vaihdetta. Sovittiin, että Saija
Vilppulasta, Johanna Matinmikosta, Johanna Jalaksesta ja Jarmo Pätsistä koostuva
iskuryhmä jatkaa teemaillan ideointia. Kaikkien muiden apua tarvitaan viimeistään
toteutusvaiheessa.

7. Muut asiat
Vanhempaintoimikunta on saanut yhteydenottoja sekä vanhemmilta että opettajilta koskien
puhelinten käyttöä välitunneilla. Rehtori totesi, että opettajien kanssa on yhteisistä
käytänteistä, joiden mukaan puhelimet pysyvät 1-2-luokkalaisilla välitunneilla repussa.
Muiden luokkien osalta rehtori ei näe mielekkäänä kieltoa, jota käytännössä ei pystytä
valvomaan. Myös opetustoimen kanta asiaan on yksiselitteinen: kännykän käyttöä ei
koulussa voi oppituntien ulkopuolella kieltää.

8. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään tiistaina 28.11. klo 17:30.

9. Kokouksen päättäminen
Päätimme tehokkaasti edenneen kokouksen klo 18:30.

