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Hei! Toivottavasti nyt jo kaukaiselta tuntuva syysloma sujui mukavasti. Kun maailmalla
kuohuu, niin yhteiset turvalliset hetket oman perheen kesken ovat erityisen tärkeitä.

Korona-aikana tuli peräänkuulutettua positiivisen tulevaisuusnäkymän ja toiveikkaan
puheen tärkeyttä niin kotona kuin koulussa. Tuo toive ei ole muuttunut miksikään.
Maailmantilanteen takia lapset ja nuoret ovat viime vuosina kohtuuttomasti saaneet
kuulla huolipuhetta. Näiden huolien edessä me kaikki tunnemme oman pienuutemme.
Uutisvirta pitää asiat mielissämme, ja monia tilanne voi ahdistaa. Ilolle ja naurulle on
taas tilausta, kun maailmanpoliittinen tilanne ei juuri naurata.

Yksi lukuvuoden keskeisistä tavoitteistamme on luoda koulusta oppilaalle tärkeä ja
turvallinen paikka, jossa hän viihtyy ja voi hyvin. Kun lapsella on hyvä olla kotona ja
koulussa, niin asiat ovat hyvin. Henkisesti ja fyysisesti turvallinen koulu on sokkeli,
jonka päälle rakennamme muut oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteemme.
Keskitymme tänä vuonna koulussamme vahvuuksien löytämiseen. Vahvuuksien
ääneen sanominen ei ole ominaisuus, josta kansakuntamme tunnetaan. Yritämme
omassa koulussamme olla tässä asiassa edelläkävijöitä. Me huomaamme hyvän,
tehkää te samoin kodeissanne.

Syyslomaa edeltänyt digiviikko sujui suunnitelmien mukaisesti. Digitaitoja harjoiteltiin
ahkerasti, ja avoimien ovien päivä kruunasi muutenkin mukavan viikon. Luokat ja
käytävät täyttyivät vanhemmista, mikä oli upeaa ja tärkeä signaali lapsille.

Vanhempainyhdistyksen järjestämä Halloween-disko oli toivottu lisä syksyyn. Kiitos
vitosluokille hyvän ohjelman suunnittelusta ja erityiskiitos teille vanhemmille: noin 20
aikuista paikalla takasi kaikille kivan diskon.

Toivotan mukavaa marraskuuta!

Rehtori Petri Kiuru



VÄLIARVIOINTI LÄHESTYY- HYVÄ TIETÄÄ ARVIOINNISTA

Arviointi on kokonaisuus, joka on muutakin kuin arvosanojen ja todistusten
antamista. Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta.
Ohjaavan palautteen avulla oppilas ymmärtää omaa oppimistaan ja tunnistaa
vahvuuksiaan. Myös huoltajille annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaiden
opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Arvioinnille on perusopetusta koskevassa lainsäädännössä asetettu kaksi toisiaan
täydentävää tehtävää:

  ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua
  arvioida oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointi perustuu kaikille kouluille yhteisiin valtakunnallisiin periaatteisiin. Arvioinnin
periaatteisiin kuuluvat muun muassa yhdenvertaisuus, johdonmukaisuus ja
monipuolisuus. Nämä kaikki määritetään opetussuunnitelman perusteissa
kansallisesti, ja niitä noudatetaan koko maassa kaikissa kunnissa.

Lyhyesti arvioinnista Vantaalla

Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi oppilas saa lukuvuoden
aikana kaksi väliarviointia sekä lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Toinen
väliarvioinneista toteutetaan arviointikeskusteluna opettajan, oppilaan ja hänen
huoltajansa kesken ja toinen kirjallisesti välitodistuksena. Arviointikeskustelussa
käytetään yhteistä kaupunkitasoista oppilaan itsearviointilomaketta.

Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus, joka on
arviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta.

Vuosiluokilla 1.–3. väli- ja lukuvuositodistuksissa käytetään sanallista arviointia ja
vuosiluokilla 4.–9. numeroarviointia.

Mihin arviointi perustuu?

Arviointi perustuu oppiaineittain määriteltyihin vuosiluokan tavoitteisiin ja sisältöihin
niillä vuosiluokilla, joille kansallisia kriteereitä ei ole määritelty. Kyseiset tavoitteet on
asetettu kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa, ja ne on tarkennettu
paikallisessa kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävässä arvioinnissa käytetään apuna
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä, joissa kuvataan, mitä
oppilaan tulee osata, jotta hän voi saada oppiaineesta arvosanan 8.

Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta aina
oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.



2. LUOKKIEN MUSIIKKILUOKKAHAKU

2. luokkalaisten haku musiikkiluokalle on tänä syksynä ajalla 21.11.- 9.12.2022.

Asiasta on tullut Wilma-viesti 31.10.2022. Sisältö on luettavissa myös Wilman

tiedotteista.

HYVINVOINTIAGENTIT JALKAUTUVAT LUOKKIIN TI 22.11.

Hyvän palautteen johdosta jatkamme viime vuonna hyvin toiminutta käytännettä.
Oppilaskunta vahvistettuna kuudennen luokan oppilailla jalkautuu kummiluokkiinsa
selvittämään luokkien hyvinvoinnin astetta. Ns. hyvinvointiagentit viettävät
aamupäivän kummiluokkiensa kanssa haastatellen ja havainnoiden luokkien
dynamiikkaa. Haastattelujen lisäksi agentit ruokailevat kummioppilaidensa kanssa ja
viettävät välitunnin heidän kanssaan. Hyvinvointiagenttien tehtävänä on selvittää
havainnoiden ja haastatellen, miten yhteisöllisesti luokka toimii, pääsevätkö kaikki
mukaan leikkeihin ja onko luokassa hyvä olla. Hyvinvointiagentit raportoivat päivän
päätteeksi havainnoistaan yhteisölliselle oppilashuoltotyöryhmälle. Mahdolliset
havaitut kiusaamistapaukset selvitetään KivaKoulu-tiimissä. Agentit palkitaan
tärkeästä selvitystyöstään limulla ja kekseillä.

Agenttien toiminta täydentää muuta kiusaamisen vastaista työtämme. Uskomme
oppilaiden aktiivisen roolin olevan merkityksellinen ja tuovan lisäarvoa osana
opettajien luokassa tekemän työn, Kiva- ja Verso-toiminnan muodostamaa
kiusaamisen vastaisen työn kokonaisuutta. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan
tämä kokonaisuus toimii meillä hyvin.

Samaan hengen vetoon pitää mainita, että jokainen kiusaamistapaus on liikaa.
Tässä kohdin tulee tärkeäksi kotien osuus eli meidän on tärkeää saada tieto
mahdollisista kiusaamistapauksista. Tärkeää on myös muistaa, että kiusaaminen ei
ole yksittäinen riita vaan toistuvaa samaan henkilöön kohdistuvaa ei toivottavaa
käytöstä kuten nimittelyä, tönimistä tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä.

VÄKIVALLAN VASTAISTA TEEMAVIIKKOA VIETETÄÄN JÄLLEEN VANTAALLA
JA KERAVALLA

Jo perinteeksi muodostunutta Väkivallan vastaista teemaviikkoa vietetään
Vantaalla ja Keravalla 21-27.11.2022. Teemaviikon tarkoituksena on edellisvuosien
tapaan herättää ihmisiä pohtimaan lähisuhdeväkivaltailmiötä, sen laajuutta ja
seurauksia sekä sitä, miten väkivaltaa on mahdollista ehkäistä.

Väkivallan vastaisen teemaviikon ydinviesti on se, että väkivalta on ilmiö, joka
koskettaa yleensä jollain tavalla jokaista ihmistä. Lähisuhdeväkivalta voidaan
määritellä ihmissuhteissa tapahtuvaksi väkivallaksi, eli toiminnaksi, joka satuttaa ja
loukkaa sen kohteeksi joutunutta. Jokainen voikin omalla toiminnallaan lisätä
ihmissuhteidensa turvallisuutta ja väkivallattomuutta.



Väkivallan vastaisella teemaviikolla kiusaamisesta ja väkivallasta puhutaan monesta
eri näkökulmasta ja ohjelmatarjonnassa on pyritty huomioimaan useita eri
kohderyhmiä. Tänä vuonna eräänä kantavana teemana ovat lapset ja nuoret.

Tiistaina 22.11.22 klo 17.30–18.30 järjestetään kaikille avoin kuntalaiswebinaari
aiheesta ”Kun lapsi lyö – mitä teen, kun lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti?”  Webinaari
striimataan Väkivallaton Vantaa – Youtube-kanavalla ja webinaaria pääsee
seuraamaan ilman etukäteisilmoittautumista. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua
keskusteluun chatin kautta.

Webinaarissa julkistetaan videosarja, jolla Vantaan perheneuvolan perheterapeutti
Heidi Kaipio vastaa kuntalaisten kysymyksiin lasten aggressiivisesta ja
väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Kysely kohdistettiin alakouluikäisten lasten
vanhemmille ja se toteutettiin Osallistuva Vantaa sivuston kautta keväällä 2022.

Studiossa keskustelua jatkamassa väkivaltatyöntekijä Kati Aitkoski Vantaan turvakoti
ry:n avopalveluyksikkö Koivulasta sekä väitöstutkija Elina Eeva Helsingin yliopistolta.

Muu väkivallan vastaiselle teemaviikolle tuotettu materiaali sekä linkit videoihin
löytyy Vantaan kaupungin nettisivujen kautta: https://www.vantaa.fi/fi/vakivallan-
vastainen-teemaviikko-2022-0

Teemaviikko on osa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -
hankkeen kehittämistyötä.

ATLAKSEN KÄSIPALLOTUNNIT

Toteuttaaksemme monipuolista ja laadukasta liikunnan opetusta hyödynnämme
tänäkin vuonna urheiluseurojen lajiesittelytunteja. Aiemmin koripallon saloja oppilaille
kävi opettamassa PuHu. Viikolla 47 (21.–25.11.) on Atlaksen vuoro opettaa oppilaille
käsipallon hienouksia.

t.  Kanniston koulun henkilökunta


