MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

22.3.2017 klo 17:30

Paikka:

Kastellin koulu, henkilökunnan ruokatila

Läsnä:

Mirkka Oja-Leikas (1-2B, 3B, sihteeri), Minna Abrahamsson-Sipponen (2A), Saija Vilppola (2C,
puheenjohtaja), Hanna Raustia (3A), Wilma Juustila (4C), Tiina Pitsinki (5C), Marja Kyösti (8C),
Johanna Jalas (8D), Mira Avela (8F) ja Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Saija Vilppola avasi kokouksen klo 17:30.
2. Rehtorin terveiset
Rehtori Timo Salmi kertoi ensi vuoden suunnittelun olevan kiivaasti käynnissä. Liikuntaluokan
valinnat alakoulun osalta on tehty, ja yläkoulun osalta valinnat julkistetaan ensi viikolla. Ensi syksyn
oppilasmäärä elää vielä.
Koulussamme on ollut auki neljä opettajan virkaa. Päätökset on tehty tänään, ja ne julkaistaan ensi
torstaina.
Normaali koulutyöskentely on jatkunut hiihtoloman jälkeen. Salmi kertoi koulumme olevan mukana
parissa Erasmus-projektissa: KA1 on tarkoitettu henkilökohtaiseen liikkuvuuteen ja KA2 koulujen
väliseen yhteistyöhön. Lisäksi Täydennyskoulutuskeskus on pyytänyt kouluamme mukaan kestävän
kehityksen projektiin, joka suuntautuu Pietariin ja Petroskoihin.
3.-4-luokkalaisille suunnatun lasketteluretken tiedottaminen epäonnistui. Opetushallituksen ohjeet
ovat retkien osalta hyvin selkeät: retkeä ei voi tarjota vain osalle oppilaista. Koululle jääville on
järjestettävä korvaavaa toimintaa. Virhe korjattiin tarjoamalla vaihtoehtoista tekemistä laskettelun
sijaan.
Kevättä kohti mennään kovaa kyytiä. Suunnitteluryhmässä valmistellaan mm. alakoulun
valinnaisainevalikoimaa.

3. Vanhemmille suunnattu some-ilta
Nuorisopalvelut ja vanhempaintoimikunta järjestävät yhteistyössä some-aiheisen vanhempainillan.
Ajankohdaksi on varmistunut tiistai 4.4. klo 18:00. Tilaisuus järjestetään koulun auditoriossa.
Asiantuntijapuhujaksi on tulossa suunnittelija Marko Seppälä Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalveluiden ICT-tiimistä. Seppälän koulutusmateriaali on suunnattuensisijaisesti 5luokkalaisista ylöspäin, mutta vanhempainiltaa päätettiin markkinoida kaikille kiinnostuneille.
Some-illan aiheiksi ehdotettiin mm. someriippuvuutta ja nettikiusaamista. Pelaamisesta todettiin,
että se vaatisi oman iltansa. Some-vanhempainillassa keskitytään sosiaaliseen mediaan, ei
pelaamiseen.

Luento-osuuden jälkeen toivotaan aikaa vanhempien kysymyksille ja yhteiselle keskustelulle. Saija
Vilppola on yhteydessä luennoitsijaan ja välittää tälle illan aiheita ja kulkua koskevat toiveet.
Vararehtori Samuli Rauhala hoitaa some-illan tiedotuksen Wilman kautta. Ennakkoilmoittautumista
pyydetään kahvituksen takia.
Vanhempaintoimikunta järjestää kahvituksen ennen tilaisuuden alkua klo 17.30 alkaen. Kahvitusta
varten hankitaan kertakäyttöastioista, kahvia (pannujauhatus), kahvimaitoa, sokeria ja teepusseja.
Saija Vilppola lupautui pyytämään tykötarpeita Värtön K-kaupasta lahjoituksena. Mira Avela lupasi
tarvittaessa perkolaattorin lainaan lukion puolelta. Vahtimestareilta pyydetään pöydät ja jatkojohto.
Lisäksi tarvitaan vaihtorahaa.
Kahvin kaveriksi vanhemmat leipovat mokkapaloja. Kahvin ja mokkapalan yhteishinnaksi ehdotettiin
2 euroa. Hintatieto laitetaan tiedotteeseen, jotta some-iltaan tulijat tietävät varata käteistä
mukaansa. Tiedotteessa mainitaan, että kahvituksen avulla kerätään varoja oppilaiden
stipendirahastoon.
Tarkemmat käytännön järjestelyt sovitaan WhatsApp -ryhmän kautta, kun ennakkoilmoittautuneiden
määrä on selvillä.

4. Seuraava kokous
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 9.5.2017 klo 17.30.

5. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18:25.

