MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

4.10.2016 Klo 17.30 - 19.00

Paikka:

Kastellin koulun opettajainhuone

Läsnä:

Juha Silvola (1A), Mirkka Oja-Leikas (sihteeri, 1-2B, 3B), Saija Vilppola (puheenjohtaja, 2C),
Hanna Raustia (3A), Minna Tarkiainen (3B), Hannu Pitkänen (3C), Salla Laine (4A), Tiina
Pitsinki (5C), Paula Lahtinen (7C), Elina Sillanpää (7D), Marja Kyösti (8C), Johanna Jalas (8D),
Jaana Juutinen (8G), Tuuli Koiranen (9B), Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori), Samuli Rauhala
(vararehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Rehtorin terveiset
Syksy on koulun johtaja, rehtori Timo Salmen mukaan sujunut toimeliaasti. Normaaleja
koulurutiineja ovat ryydittäneet muun muassa yleisurheilukilpailut ja Unicef-kävely. Valokuvaus
järjestetään koulussa ensi viikolla.
Alakoulun puolella uutta opetussuunnitelmaa on jalkautettu käytäntöön. Huomiota ovat vaatineet
eritoten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen, valinnaisainejako ja arvioinnin
kehittäminen. Uutta on myös Lapset puheeksi -menetelmä, jossa oppilaita itseään osallistetaan
oppimistavoitteiden laatimiseen. Opettajat osallistuvat huomenna arvioinnin kehittämistä
käsittelevään työpajaan, ja myöhemmin syksyllä (26.11.) aihetta tarkastellaan vesokoulutuspäivässä.
Koululla on vireillä monenlaisia yhteistyökuvioita. Yhtenä yksittäisenä hankkeena Salmi mainitsi
opettajien kansainvälisen yhteistyöprojektin, jonka toteuttamiseen on saatu kolmivuotinen
Erasmus-rahoitus. Hankkeen suunnittelukokous järjestetään Itävallassa marraskuussa.
Salmi kertoi, että koulu vetää edelleen kovasti vierailijoita. Viime viikolla koulussamme vieraili
kiinalainen delegaatio. Rakennuksen esittelystä ollaan siirtymässä toiminnan ja kouluarjen
esittelyyn.
Koulun talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2017 valmistuu marraskuussa. Talouspuolella ei
ole Salmen mukaan tulossa yllätyksiä. Kaupungin säästötarpeet eivät aiheuta muutoksia koulun
toimintaan, koska säästötoimet on jo viety äärimmilleen.

3. Puheenjohtajan puheenvuoro
Viime kokouksessa valittu uusi puheenjohtaja Saija Vilppola esittäytyi muille vanhemmille.

Vilppola kertoi toimittaneensa alueen lähikauppoihin vetoomuksen, jossa vaadittiin
vanhempaintoimikunnan nimissä energiajuomien myynti kieltoa alle 15-vuotiaille. Vetoomus otettiin
myönteisesti vastaan kaikissa myymälöissä. K15-myyntikielto on astunut voimaan Isterintien Siwassa,
Värtön ja Ranta-Kastellin K-marketissa, S-market Kastellissa ja Kaukovainion Teboililla.
Vilppola välitti koulun oppilaskunnalta tulleen toiveen heijastin-kampanjasta. Oppilaskunnalla on
ajatuksena järjestää loka-marraskuussa jonakin pimeänä aamuna leikkimielinen heijastinratsia, jossa
palkitaan heijastimen käyttäjiä karamelleilla ja lahjoitetaan heijastimia niitä vailla oleville oppilaille.
Vanhempaintoimikunta voisi osallistua tempaukseen esimerkiksi sponsoroimalla karkkeja ja
heijastimia.
Vanhempaintoimikunta innostui yhteisestä heijastin-kampanjasta. Vilppolan mukaan Ranta-Kastellin
K-kauppias oli jo aiemmin ilmaissut halukkuutensa vanhempaintoimikunnan tulevien hankkeiden
sponsoriksi, joten häneltä voitaisiin pyytää kampanja-apuna tuotteita.

4. Vanhempaintoimikunnan toiminnan tavoitteet ja sisällöt
Vanhempaintoimikunta jakautui pienryhmiin ideoimaan toimintansa tavoitteita ja konkreettisia
sisältöjä. Ideariihen tulokset kirjattiin post it -lapuille ja käytiin lopuksi yhdessä lävitse.
Tulosten purkamisessa ja sitä seuranneessa keskustelussa nousi selkeästi esiin kolme toiminnan
päätavoitetta: yhteisöllisyyden kehittäminen, yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja tiedottaminen.
Tavoitteet ja keinot tarkemmin:
a) Yhteisöllisyys
Vanhempaintoimikunta haluaa olla mukana kehittämässä yhteisöllisyyden tunnetta Kastellin
koulussa ja laajemmin tarkasteltuna koko Kastellin alueella. Vanhempaintoimikunnalle on tärkeää
osoittaa kiinnostuksensa oppilaan koulunkäyntiä kohtaan ja tukea koulun henkilökuntaa sen
työssään. Yhteistyötä halutaan tehdä sekä oppilaskunnan että lukion vanhempaintoimikunnan
suuntaan. Yhtenä tärkeänä tavoitteena nähtiin myös toisiin vanhempiin tutustuminen.
Käytännössä yhteisöllisyyttä voisi edistää järjestämällä erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja muita
tilaisuuksia yhdessä koulun ja/tai alueen muiden toimijoiden kanssa.
Isommista tapahtumista todettiin, että niitä olisi realistista järjestää korkeintaan kaksi vuodessa: yksi
syksyllä ja yksi keväällä. Toinen voisi olla suunnattu oppilaille ja toinen vanhemmille. Kannatusta
saivat ideat alaluokkalaisille suunnatusta yhdistys- ja harrastusesittelystä, yläluokkalaisille
tarkoitetuista ammattimessuista ja vanhemmille järjestetystä peli-illasta.
Harraste-esittelyjen yhteydessä voisi lisäksi järjestää urheiluvälinekirppiksen, kahvituksen tai muuta
aiheelliseksi katsottua toimintaa.
Peli-ilta voitaisiin järjestää yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Aihetta olisi mielekästä lähestyä
useista eri näkökulmista, mm. terveyden, elinkeinon ja oppimisen kannalta.
Isompien tapahtumien lisäksi voitaisiin järjestää useampia pieniä tempauksia liittyen vaikkapa
kypärän tai heijastimen käyttöön sekä ilkivallan ja roskaamisen ehkäisemiseen.

Yhtenä mahdollisuutena esitettiin myös kerhon pitämistä koulussa. Salmen mukaan koululla on
olemassa kerhomäärärahaa ja mahdollisuus palkata joku kompetenssia omaava vanhempi vetämään
esimerkiksi askartelukerhoa. Tällöin kerhonohjaaja otetaan kouluun sivutoimiseksi tuntiopettajaksi,
jota sitoo virkavastuu.

b) Pelisäännöt
Vanhempaintoimikunta tahtoo osallistua yhteisten pelisääntöjen laadintaan toimivaltansa
mukaisissa asioissa.
Tällaisia voisivat olla vaikkapa luokkaretkien varainkeruukäytänteet. Timo Salmi huomautti, että tällä
hetkellä varainkeruulupa on koulun 6-luokkalaisilla, jotka saavat pitää myyjäiset ainakin kerran
vuodessa. Yläkoulun osalta vakiintuneita käytänteitä ei ole olemassa.

c) Tiedottaminen
Vanhempaintoimikunta voisi ottaa tiedottavaa roolia erilaisissa turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja
ympäristöasioihin liittyvissä asioissa. Perheiden muistuttaminen yhteisistä, tärkeäksi
katsomistamme asioista voisi tapahtua luontevasti koulun muiden tapahtumien, esimerkiksi Vihreä
lippu -tilaisuuksien yhteydessä.
Yhteydenotot muihin vanhempiin olisi ehkä kätevintä hoitaa Wilman kautta. Myös
sähköpostitiedottamisen mahdollisuutta pohdittiin. Tämä edellyttäisi vanhemmilta lupaa
sähköpostiosoitteidensa luovuttamiseen toisille vanhemmille.
Halutessaan vanhempaintoimikunta voisi tehdä kannanottoja myös päättäjille ja muille
yhteistyötoimijoille.
Eräänlaisena luokan äänitorvena olemisesta keskusteltiin ja todettiin, että vanhempaintoimikunnan
tulee olla todella tarkkana siinä, millaisia huolia se voi ottaa käsiteltäväkseen. Pedagogiset asiat ovat
yksiselitteisesti koulun opetushenkilökunnan vastuulla.

5. Toiminnan aikataulu
Vanhempaintoimikunta innostui ajatuksena erityisesti ammatti- ja harrastemessujen järjestämisestä.
Realistinen ajankohta tapahtumien toteuttamiselle olisi tammi-helmikuun 2017 vaihteessa.
Vanhempaintoimikunnan mahdollista panosta 27.4.2017 koululla järjestettävään Veteraanijuhlaan
todettiin ehdittävän miettiä myöhemmin, kun suunnitelmat tarkentuvat.
Kerhon vetämisestä kiinnostuneita Timo Salmi kehotti ottamaan yhteyttä suoraan koulun
kerhokoordinaattoriin.

6. Muut esille tulleet asiat
Vanhempaintoimikunta totesi tarpeelliseksi valita puheenjohtajalle varahenkilön.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Jalas.

Tiedotusvastaavasta ei vielä päätetty. Ehkä sihteerillekin voisi valita tuuraajan?

7. Seuraava kokous
Kastellin vanhempaintoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 8.11. klo 17.30-19.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin aikataulun mukaisesti klo 19.00.

