MUISTIO
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan kokous
Aika:
6.9.2016 Klo 17.30 - 19.01
Paikka:
Kastellin koulun opettajainhuone
Läsnä:
Katariina Pyrrö-Joensuu (1A), Anna-Sofia Silvola (1A), Mirkka Oja-Leikas (1B, 3B), Minna
Abrahamsson-Sipponen (2A), Saija Vilppola (2C, uusi puheenjohtaja), Hanna Raustia (3A),
Minna Tarkiainen (3B), Hannu Pitkänen (3C), Lippo Mikola (4B), Wilma Juustila (4C), Arto
Vuoma (5A), Juha Jokiniemi (5A), Eva Maria Raudasoja (5-6B), Piia Rantakokko (6A), Satu
Viuhkola-Paananen (7A), Satu Moilanen (7C), Paula Lahtinen (7C), Laura Lotfi (7D), Annina
Mäenpää (7E), Sirpa Riikola (8A), Pirjo Annala (8B), Marja Kyösti (8C), Johanna Jalas (8D),
Mira Avela (8F),Tuuli Koiranen (9B), Timo Salmi (koulun johtaja, rehtori), Samuli Rauhala
(vararehtori)

1. Kokouksen avaaminen
Koulun johtaja, rehtori Timo Salmi avasi kokouksen ja esitteli illan vieraan, ISS:n palvelupäällikkö
Jaana Akkasen. ISS vastaa koulumme kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluista.

2. Kastellin asiakastyytyväisyyskysely ja kouluruokadiplomi
Kastellin koulussa tehtiin viime toukokuussa asiakastyytyväisyyskysely, jossa kartoitettiin oppilaiden
mielipiteitä kouluruokailun sujuvuudesta, asiakaspalvelun ystävällisyydestä sekä kouluruuasta.
Kyselyyn vastasivat perusopetuksen, lukio-opetuksen ja aikuislukion oppilaat. (Päiväkodilla tehtiin
oma kysely.) Vastausprosentti oli suhteellisen kattava, mutta vaihteli luokittain. Kaikkiaan vastaukset
saatiin noin tuhannelta oppilaalta.
Jaana Akkanen esitteli asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Kyselyn mukaan Kastellin koulun oppilaat
ovat tyytyväisiä sekä asiakaspalveluun että tarjottavaan ruokaan. Kouluruokaa on riittävästi, se on
hyvää, sopivan lämpöistä, ja salaatti maistuvaa.
Myönteisimmät palautteet kyselyssä tulivat pienemmiltä oppilailta. Isompia vuosiluokkia kohden
äänenpainot muuttuivat hivenen kriittisimmäksi. Kouluarvosanoilla mitattuna kouluruokailun saama
keskimääräinen arvosana oli kyselyn mukaan vähän päälle 8.
Kyselyssä kävivät ilmi oppilaiden mieliruoat ja ruokatoiveet. Mieliruokaa kysyttäessä hampurilainen
osoittautui ehdottomaksi ykköseksi. Myös tavalliset perusruuat, kuten uunimakkara, lihapullat,

hernekeitto ja lasagne, ylsivät kyselyssä kärkisijoille. Uusina suosikkeina esiin nousivat tortilla ja
kanapasta.
Kokonaisuudessaan koulun ruokalista perustuu valtion ravitsemusneuvottelukunnan
kouluruokasuosituksiin, joissa määritellään hyvä ateriakokonaisuus ja sen ravintosisältö.
Suositukset määrittelevät aterioiden raaka-ainekierron, eli kuinka usein mitäkin ruokalajia saa
tarjota. Kastellissa on käytössä kuuden viikon seurantajakso, jolla ruuan terveellisyyttä ja
suositusten täyttymistä tarkastellaan. Esimerkiksi makkaraa ei suositusten mukaan voi
nitriittipitoisuutensa takia tarjota kuin korkeintaan kaksi kertaa viikossa, vaikka oppilaat sitä
toivovat. Jotkut toiveruuista (kuten pizza ja sushi) ovat käytännössä mahdottomia valmistaa ja
toteuttaa 1700 ruokailijalle yhtä aikaa.
Oppilaiden ruokatoiveita pyritään kuitenkin toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Jaana
Akkanen kertoo, että esimerkiksi kanapasta on jo päässyt ruokalistalle ja tortilloja on tulossa.
Samoin oppilaiden toivomaa hedelmävälipalaa on jatkossa tarjolla kerran kuudessa viikossa.
Inhokkina pidetty maksastroganoff puolestaan vaihtuu jauhemaksapihviin.
Makuasioista ei kuitenkaan sovi kiistellä, Akkanen muistuttaa. Jokaisella on omat suosikki- ja
inhokkiruokansa. Tähän Timo Salmi muistutti, että kouluruokailuun sisältyy myös kasvatusvelvoite:
kouluruuan tehtävä on täyttää vatsaa, myös maistattaa ja totuttaa uusiin makuihin.
Asiakastyytyväisyyskyselyn avoin palauteosio kirvoitti kommentteja mm. ruuan määrästä,
suolaisuudesta, mausteisuudesta ja nimistä. Akkanen kertoi, että ruuan kappalemäärissä on
pohjana aikuisen annoskoko. Suolanmäärää valvotaan ja mausteisuutta lisätään portaittain
vuosiluokkia ylöspäin mennessä. Ruokien nimiä sorvataan toiveiden mukaisesti
yksinkertaisemmiksi.
Vuodenajat ja erilaiset teemapäivät näkyvät kouluruokailussa pitkin vuotta. Viime keväänä
Kastellissa tutustuttiin Meksikon ja Brasilian (ruoka)kulttuuriin. Tänä syksynä vietetään Pellolta
pöytään –teemaviikkoa sekä Unkari -päiviä. Kouluruokailuissa huomioidaan Halloween,
itsenäisyyspäivä ja joulu.
Jaana Akkanen painotti puheenvuorossaan kouluruokailun jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Sen
vakuudeksi hän kertoi, että Kastellin koululle on keväällä myönnetty arvostettu kouluruokadiplomi.
Kouluruokadiplomi on kouluille annettava tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja
ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomin myöntämisestä vastaa
Ammattikeittiöosaajat ry. ja se on määräaikainen. Diplomia on haettava uudelleen 3 vuoden päästä.
Päiväkodille myönnettiin vastaava diplomi, nimeltään Makuaakkoset. Päiväkodin saama tunnustus
on ensimmäinen Oulussa ja koko Pohjois-Pohjanmaalla.

3. Rehtorin terveiset
Timo Salmi toivotti kaikki tervetulleiksi ja totesi uuden kouluvuoden lähteneen Kastellissa jouhevasti
ja mukavasti käyntiin. Hän kertoi havahtuneensa siihen, että koulurytmi pyörii jo pitkälti
vakiintuneiden käytänteiden varassa. Sisäänajovaihe on niin sanotusti takanapäin: Siinä missä kaksi
ensimmäistä toimintavuotta meni opiskellessa, nyt kolmantena vuonna monet uudet käytänteet
ovat jo arkipäivää. Esimerkiksi oppitunnin pituus ja koulupäivän rakenne ovat tuttuja ja hyväksi
havaittuja.

Toisaalta liiallinen tyytyväisyys on kehityksen este, Salmi muistutti. Lukuisia asioita voimme tehdä
vieläkin paremmin.
Perusopetuksen puolella väki on viime keväästä uudistunut eläköitymisten ja rekrytointien kautta.
Viisautta ja kokemusta on lähtenyt pois, mutta uutta ja tuoretta innokkuutta on tullut tilalle, Salmi
kuvaili.
Johtamisjärjestelmän muutosprosessi herättää paljon avoimia kysymyksiä, muttei juurikaan vaikuta
päivittäiseen kouluarkeen. Paljon isompi merkitys on uudella opetussuunnitelmalla, joka otettiin 1.
elokuuta käyttöön koulumme luokilla 1-6. Uusi ops merkitsee oppimiskulttuurin muutosta, joka
näkyy esimerkiksi monialaisina ja ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina sekä
arviointikäytänteissä. Uuden opetussuunnitelman mukaan väliarviointi toteutetaan luokilla 1-5
kehityskeskusteluina. 6-luokkailaiset saavat välitodistuksen. Luokalle 7 tarjotaan Lapset puheeksi menetelmällä tai perinteisesti toteutettavaa kehityskeskustelua.
Ensi syksynä koulumme siirtyy vaiheittain uuteen opsiin myös yläkoulun puolella.
4. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen
Vanhempaintoimikunnan varsinainen järjestäytymiskokous alkoi esittelykierroksella.
Esittelykierroksen siirryttiin keskustelemaan uuden puheenjohtajan valinnasta. Pitkäaikainen
puheenjohtaja Jouni Leinonen jättäytyi omasta toiveestaan pois tehtävästä.
Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 2C-luokan edustaja, Saija
Vilppola. Sihteerinä jatkaa aiempien vuosien tapaan Mirkka Oja-Leikas, 1-2B:n ja 3B:n edustaja.
Uusi puheenjohtaja ja (vanha) sihteeri saivat raikuvat aplodit.

5. Keskustelua
Vanhempaintoimikunnan roolista ja tulevista toimintamuodoista keskusteltiin vilkkaasti.
Rönsyilevissä puheenvuoroissa toistuivat toiveet toimintasuunnitelman tekemisestä, uusista
avauksista, vanhempaintoimikunnan roolin selkiyttämisestä ja vuosikellon laatimisesta. Seuraavana
tärkeänä etappina nähtiin selkeän toimintalinjan määritteleminen. Tarvitsemme yhteisen
kiintopisteen, jota kohti alamme pyrkiä.
Yhteistuumin todettiin, että vaikka uuden puheenjohtajan linjauksia odotetaan innolla ja
mielenkiinnolla, kaikilla jäsenillä on suuri merkitys siinä, mihin suuntaan vanhempaintoimikunnan
toimintaa lähdetään tulevaisuudessa viemään.
Timo Salmi lupasi tuoda kokoukseen koulun toimintasuunnitelman, josta käyvät selville syksyn
tapahtumat. Kalenteria voidaan käyttää hyödyksi vanhempaintoimikunnan omien tapahtumien
suunnittelussa.

6. Tiedottaminen

Mirkka Oja-Leikas kertoi luoneensa vanhempaintoimikunnalle oman facebook-sivun, joka löytyy
osoitteesta: https://www.facebook.com/kastellinkoulunvanhempaintoimikunta
FB-sivu on julkinen, ja sitä voidaan jatkossa käyttää esimerkiksi kokouksista ja muista tapahtumista
tiedottamiseen sekä kokousmuistion julkistamiseen. Sivun ylläpitäjänä toimii toistaiseksi Oja-Leikas.
Kokousmuistiot ladataan jatkossa tuttuun tapaan koulun sivuille osoitteeseen:
http://www.ouka.fi/oulu/kastellin-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo
Sovittiin, että jokainen jäsen ja varajäsen ilmoittaa yhteystietonsa opettajan kautta koko luokalle.
Näin jokaisella vanhemmalla on tarvittaessa mahdollisuus saada yhteys vanhempaintoimikunnan
edustajaan. Samassa yhteydessä mainostetaan myös vanhempaintoimikunnan fb-sivua.
Vanhempaintoimikunnan oman sähköpostiosoitteen tarpeellisuutta pohdittiin. Kysymys päätettiin
jättää kysymys vielä muhimaan ja keskustella asiasta lisää seuraavassa vanhempaintoimikunnan
kokouksessa.

7. Vetoomus lähikauppoihin
Koulun vararehtori Samuli Rauhala totesi, että Kastellin lähikaupoissa ei ole ikärajaa energiajuomien
ostolle, koska vanhempaintoimikunta ei ole sellaista esittänyt. Puheenjohtaja Vilppola lupasi laatia
vetoomuksen Kastellin koulun vanhempaintoimikunnan nimissä ja toimittaa sen K- ja S-markettiin
sekä Siwaan.

8. Seuraava kokous
Kastellin vanhempaintoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 4.10. klo 17.30-19.
Kokouksessa jakaudutaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin, pidetään ideariihi, kootaan toiveet ja
tavoitteet ja päätetään toiminnan suuntaviivoista.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin tyylikkäästi klo 19.01.
(Sihteerin loppuhuomautus: Timo Salmi totesi, että kokoukset kannattaa jatkossakin pitää
napakkoina, eikä jaaritella koko iltaa. Sihteeri kannattaa ajatusta lämpimästi!)

