MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

8.5.2018 klo 17:30–18.11

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Saija Vilppola (puheenjohtaja), Samuli Rauhala (vararehtori), Timo Salmi (koulun
johtaja, rehtori) ja Mirkka Oja-Leikas (sihteeri), sekä aktiivijoukko luokkien edustajia

1. Kokouksen avaaminen
Koulun johtaja, rehtori Timo Salmi avasi kokouksen ja päästi samantien ISS:n
palvelupäällikön Jaana Akkasen ääneen.
2. Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely
Palvelupäällikkö Jaana Akkanen esitteli koulussamme maaliskuussa tehdyn
asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Sen mukaan Kastellin koulun oppilaat ovat tyytyväisiä
kouluruokailun sujuvuuteen, asiakaspalvelun ystävällisyyteen sekä kouluruuan laatuun.
Kouluruokailun saama keskimääräinen arvosana jopa nousi hieman edellisvuoden lukemista
(8,45:sta > 8,58:aan). Tulokset paranivat kaikilla arvioitavilla osa-alueilla. Eniten nousua
ilmeni kohdissa ”ruokalistalla on sopivia ruokia” ja ”ruoka on hyvänmakuista”.
Kastellin monitoimitalon ruokailu on saanut osakseen myönteistä huomiota koulun
ulkopuolellakin, sillä sen kokkitiimi on saavuttanut finaalipaikan valtakunnallisessa
kouluruokakilpailussa. Ks. http://toissa.iss.fi/artikkelit/kaksi-iss-n-keittiotakouluruokakilpailun-finaalissa
Myös viranomaistarkastuksista saatava Oiva-raportti on koulumme ruokalan osalta
luokituksen paras eli ”oivallinen”. Hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta
kertovat asiakirjat ovat julkisesti saatavissa verkossa, ks. https://www.oivahymy.fi/haeyrityksia/ > Oiva-raportit Kastellin monitoimitalon palveluntarjoajasta löytyvät
hakulausekkeella ”ISS Catering Service Kastelli”.
Akkanen kertoi koulun ravintolatoimikunnan toimivan aktiivisesti. Erilaiset juhlat ja
teemapäivät ovat näkyneet kouluruokailussa pitkin lukuvuotta. Sama linja jatkuu ensi
syksynä, jolloin juhlistetaan muun muassa ilmaisen kouluruuan taivalta.
Palvelupäällikkö toivotti vanhempien yhteydenotot tervetulleiksi.
Erikoisruokavaliomuutokset hän pyysi ilmoitettavan turvallisuussyistä kirjallisesti. Näin tieto
tallentuu dieettikokkeja varten kaikkein varmimmin.

3. Koulun terveiset
Apulaisrehtori Samuli Rauhala kertoi tulevan lukuvuoden 2018–2019 suunnittelujen olevan
vauhdissa. Kastellissa aloittaa ensi syksynä 46 uutta pientä koululaista. Ykkösluokkalaiset

kävivät tänään tutustumassa kouluunsa. Ensi viikolla tutustumisvuorossa ovat tulevat
seiskat.
Yläasteella menossa ovat koeruuhkat, ja erityisesti ysit hikoilevat viimeisissä kokeissaan.
Sitten edessä ovat luokkaretkiviikot. Kevään viimeinen kouluviikko pitää sisällään
poikkeusohjelmaa, josta laitetaan myöhemmin koteihin tarkempaa viestiä.
Rehtori Timo Salmi täydensi Rauhalan puheenvuoroa kertomalla, että ensi syksyn
ensimmäinen vanhempainilta järjestetään tiistaina 28.8. klo 18.00. 1–7-luokkalaisten
vanhemmille suunnattu vanhempainilta alkaa yhteisellä osuudella salissa ja jatkuu luokissa
opettajien johdolla.
4. Yhteistyö
Rehtori totesi koulun taannoisen olympiayhteistyön sujuneen hienosti.
Yhteistyökumppaneilta tuli kehuja mutkattomasti hoituneista järjestelyistä. Koulumme
herättää edelleen kiinnostusta ja vetää puoleensa myös kansainvälisiä vieraita. Viikon päästä
vierailulle on tulossa Martti Ahtisaari -koulun rehtori Namibiasta.
Puheenjohtaja kertoi vanhempaintoimikunnan järjestämän digi-illan saaneen osakseen
myönteistä palautetta. Mukana olleet yritykset ja muut toimijat osallistuvat mieluusti
uudelleen vastaavaan tilaisuuteen. Rehtori hoksautti, että ensi vuonna yhteistyötä voisi
laajentaa Kastellin palvelualueen olohuone-mallin mukaisesti myös alueen asukkaisiin. Näin
voisimme saada lisävoimaa tapahtumajärjestelyihin. Vanhempaintoimikunta piti ehdotusta
varteenotettavana.
Helmikuuta pidettiin yhteistuumin hyvänä ajankohtana tempauksen järjestämiselle.
Alustavasti päätettiin, että vanhempaintoimikunta järjestää digi-iltaa vastaavan tilaisuuden
toistamiseen ensi helmikuussa.
5. Stipendit
Vanhempaintoimikunta keräsi digi-illan yhteydessä järjestämällään kahvituksella varoja
oppilaiden stipendirahastoon. Tuottoa saatiin n. 190 euroa. Tästä 120 euroa päätettiin jakaa
tänä keväänä siten, että sekä alaluokkalaiset että yläluokkalaiset saavat 3 x 20 euron
stipendit. Alaluokkien stipendit kohdennetaan koulunsa päättäville eli kutosluokille.
Yläluokista stipendit saavat ne luokat, joille ei ole tulossa muita stipendejä. Stipendien saajat
valitaan kiva kaveri -periaatteella kuten edellisvuonnakin.
Loput 70 euroa vanhempaintoimikunta päätti jättää pesämunaksi ensi lukuvuoteen.
6. Muut asiat
Rehtori tiedusteli vanhempien mielipidettä lauantaikoulupäivästä, joka toteutettaisiin
syyskuussa Unicef-kävelyn tai vastaavan muodossa. Sen vastineeksi oppilaat saisivat
itsenäisyyspäivän jälkeisen perjantain (7.12.) vapaaksi. Keskustelussa kuultiin varovaisia
äänenpainoja puolesta ja vastaan. Opettajainkokous päättää asiasta ensi viikolla.

Jos lauantaikoulupäivä toteutuu, vanhempaintoimikunnalla on mahdollisuus järjestää sen
yhteyteen kahvitusta ja omaa toimintaa.
7. Seuraava kokous
Vanhempaintoimikunta, rehtori ja apulaisrehtori kiittelivät kilvan toisiaan kuluneesta
lukuvuodesta. Seuraava eli syksyn ensimmäinen yhteinen kokous tällättiin alustavasti
tiistaille 4.9. klo 17:30.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous lopetettiin klo 18.11.
Sihteeri taisi olla sen verran jo kesäterässä, että unohti kirjata osallistujien nimet. Pahoittelut
siitä! Kiitokset ynnä hyvää kesää kaikille!

