MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:

4.9.2018 klo 17:30–19:00

Paikka:

Kastellin koulu, opettajainhuone, 2. krs

Läsnä:

Marianne Niittyvuopio (1A), Katja Rauhala (1A), Laura Ikonen (3C), Mirkka Oja-Leikas
(3-4D, 4-5B, sihteeri) Minna Tarkiainen (5A), Maria Herva (5C), Outi Mustonen (6A),
Anu Tervonen (6B, 7F), Mari Kataja (7A), Tiina Pitsinki (7C), Raisa Serpi (7D), Marjo
Sederholm (7E), Minna Abrahamsson-Sipponen (7E), Saija Vilppola (puheenjohtaja),
Samuli Rauhala (vararehtori) ja Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Koulun johtaja, rehtori Timo Salmi avasi kokouksen. Sen jälkeen pidettiin esittäytymiskierros.
2. Toimikunnan järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Saija Vilppola, ja sihteerinä jatkaa Mirkka Oja-Leikas.
3. Puheenjohtajan puheenvuoro
Puheenjohtaja toivotti uudet tulokkaat ja vanhat konkarit tervetulleiksi toimintaan. Hän
kertoi olleensa yhteydessä opettaja Piia Palatsiin jo perinteeksi muodostuneesta
heijastinkampanjasta. Se järjestetään tänäkin syksynä jonakin pimeänä aamuna syysloman
tienoilla. Heijastimet sponsoroi Oulun Sivakka. Karkkisponsori on vielä hakusessa.
4. Liikenneturvallisuus
Koulun alueen liikenneturvallisuudesta keskusteltiin rehtorin saaman yhteydenoton
kirvoittamana. Vanhemmat ovat huolissaan autoilijoiden suuresta tilannenopeudesta sekä
oppilaiden vaaroille alttiista käytöksestä (mm. vilkasliikenteisen Oulunsuuntien ylityksestä
jalan/pyörällä, vaikka alikulkukin olisi, bussiin juoksemisesta, rinnakkain pyöräilemisestä).
Ongelmat ovat tiedossa, mutta puuttumiskeinoja on koululla vähän. Toistaiseksi vakavilta
onnettomuuksilta on vältytty, mutta todettiin olevan vain ajankysymys, milloin jotakin
tapahtuu.
Päätettiin, että otetaan yhteyttä Oulun poliisilaitoksen pitkäaikaiseen koulupoliisiin,
ylikonstaapeli Merja Rasinkankaaseen, ja kysellään häneltä keinoja edistää turvallista
koulutietä. Olisiko poliisilla resursseja tehdä esimerkiksi jonakin aamuna täsmäisku koulun
alueelle ja opastaa liikennekäyttäytymisessä?

5. Rehtorin terveiset

Rehtori kertoi koulun viidennen toimintavuoden käynnistyneen positiivisessa mielessä
rutiinilla. Lukuvuoden aloitus on perinteisesti aina hulinaa, mutta tänä vuonna meininki
tasoittui nopeasti muutamassa päivässä levolliseksi koulunkäynniksi.
Koulun kaikki perustoiminnot pyörivät rehtorin mukaan hyvin. Uudelle toimintakulttuurille
on annettu aikaa ja rauhaa, ja nyt koulussa eletään vakauden aikaa. Samanaikaisesti
työryhmissä kuitenkin pohditaan, mitä haasteita toiminnassa on ensimmäisten vuosien
aikana ollut ja miten tästä mennään eteenpäin. ”Me ei hötkyillä, vaan pidetään suunta
selkeänä ja tehdään harkittuja korjausliikkeitä”, kuvaili rehtori koulun
kehittämissuunnitelmia.
Perusopetuksen oppilasmäärä on tasoittunut 800 hujakoille. Opettajia on
kuutisenkymmentä, ja opettajakunta on vakiintunutta. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu
koulusihteereitä ja koulunkäynninohjaajia.
Koulurakennus kokonaisuudessaan on täynnä, ja sen monikäyttöiset tilat ovat aktiivisessa
käytössä aamusta iltaan.

6. Lauantaikoulupäivä 8.9.2018
Koulussa toteutetaan lauantaityöpäivä 8.9. Alakoululaiset osallistuvat tuolloin Unicefkävelyyn, ja yläluokilla on omaa erityisohjelmaa (mm. retkiä, oppitunteja, suunnistusta,
museokäyntejä). Lauantaityöpäivän vastineeksi oppilaat saavat itsenäisyyspäivän jälkeisen
perjantain 7.12. vapaaksi.
Vanhempaintoimikunnalla olisi ollut mahdollisuus järjestää lauantaityöpäivän yhteydessä
kahvitusta, myyjäiset tai muuta toimintaa, mutta katsottiin yhteisymmärryksessä, että
aikataulu on liian kireä.
Lisäksi varainkeruuta linjattiin niin, että vanhempaintoimikunta keskittyy jatkossakin
tilaisuuksiin, joihin on oppilaiden lisäksi kutsuttu vanhempia mukaan.
7. Toiminnan vuosikello
Todettiin, että vanhempaintoimikunta järjestää syyskaudella heijastinkampanjan ja Hope
ry:n joulukeräyksen. Kevätlukukaudella on vuorossa isomman yhteisen tapahtuman
järjestäminen. Sen yhteydessä järjestetyllä kahvituksella kerätään varoja kevätjuhlassa
jaettaviin stipendeihin.
Hope ry:n joulukeräys toteutetaan viimevuotiseen tapaan niin, että pyydetään yhdistykseltä
lista toivelahjoista, koulu tiedottaa perheitä Wilman kautta ja oppilaskunta organisoi
lahjoitusten keräyksen. Sopiva ajankohta tempaukselle lienee viikolla 50.
Yhteinen isompi tapahtuma puolestaan järjestetään helmikuun puolivälin jälkeen, ennen
kuin koulun saleja tarvitaan ylioppilaskirjoituksiin (27.2.2019. alkaen). Aihepiiristä
keskusteltiin vilkkaasti, ja tapahtuman teemaksi valikoituivat harrasteet ja hyvinvointi.
Mukaan voitaisiin pyytää toimijoita laidasta laitaan: urheiluseuroja, yhdistyksiä, yrityksiä jne.

Myös hyvinvointi-, nuoriso- ja kirjastopalvelut voisivat olla mukana. Lapsille olisi tärkeää
järjestää toiminnallista ohjelmaa ja vanhemmille yksi aihetta kokoava luento.
Yhteisymmärryksessä todettiin, että tänä vuonna yhteistyötä voisi laajentaa Kastellin
palvelualueen olohuone-mallin mukaisesti myös alueen asukkaisiin. Näin voisimme saada
lisävoimaa tapahtumajärjestelyihin.

8. Muut aiheet
Oppilaiden hyvinvointi puhututti vanhempaintoimikuntaa kovasti. Keskustelua käytiin mm.
nukkumaanmenoajoista, koulu-uupumuksesta, päihdevalistuksesta ja kokemuksellisesta
hyvinvointikartoituksesta. Yhtenä yksittäisenä seikkana nostettiin esiin kello kahdeksan
kouluaamut. Rehtori avasi lukujärjestyksen laatimisen mutkikkuutta sekä 60-minuuttisen
oppitunnin ja kokonaiskoulupäivän merkitystä.
Ilmaan heitettiin idea kampanjasta, jossa perheet haastettaisiin toteuttamaan erilaisia
hyvinvointia tukevia valintoja. Aiheina voisivat olla esimerkiksi riittävä uni tai terveellinen
ravinto. Rehtori totesi koulun lähtevän mielellään tukemaan vanhempaintoimikunnan
mahdollista tempausta.
9. Viestit luokkiin
Puheenjohtaja muistutti vanhempaintoimikunnan jäseniä olemaan yhteydessä
edustamiinsa luokkiin. Vanhemmille voi lähettää opettajan kautta Wilmassa viestin, jossa
toivoo kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskevia yhteydenottoja. Samalla voisi muistuttaa,
että vanhempaintoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille. Kokouksista tiedotetaan FBsivustolla osoitteessa: https://www.facebook.com/kastellinkoulunvanhempaintoimikunta/
Sihteeri vinkkasi, että kokousmuistiot ladataan tuttuun tapaan myös koulun verkkosivuille
osoitteeseen: http://www.ouka.fi/oulu/kastellin-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo/

10. Seuraava kokous
Seuraavan kerran vanhempaintoimikunta kokoontuu tiistaina 16.10. klo 17:30.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous lopetettiin klo 19:00.

