
KANNISTON KOULUN KOTITIEDOTE 8/ LV. 2021–2022    

Hei! Lukuvuoden toisessa kotitiedotteessa esiteltiin kouluterveyskyselyn tulokset 
Vantaan osalta. Tässä tiedotteessa on keskeisiä nostoja kyselyn tuloksista Kanniston 
osalta. Viime keväänä kyselyyn vastanneet oppilaat ovat nykyisiä viides- ja 
kuudesluokkalaisia. Kaksi vuosiluokkaa toimii melko hyvänä otoksena koulumme 
oppilaista. Tuloksista nousi sekä ilon aiheita että myös asioita, joihin tulee kiinnittää 
vieläkin enemmän huomiota. Tämä juuri on tietysti kyselyn tarkoituskin.  

Tulokset koulumme osalta ovat monelta osin samansuuntaisia kuin valtakunnan ja 
Vantaan tulokset. Ei tule kenellekään yllätyksenä, että korona on vähentänyt lasten ja 
nuorten tyytyväisyyttä omaa elämäänsä. Yllätys sen sijaan ainakin itselleni on, että 
vaikutukset näyttävät jostain syystä olevan suurempia tytöillä kuin pojilla. Koulumme 
osalta kyselyyn vastanneet pojat ovat näyttäneet selvinneen melko hyvin tästä 
poikkeuksellisesta ajanjaksosta. 

Koulumme osalta ilahduttavaa oli, että tekemämme työ osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden lisäämiseksi näyttää tuottaneen tulosta. Molemmissa osa-alueissa on 
selvää kehitystä kahden vuoden takaisista mittauksista. Ilahduttava tulos tärkeillä 
osa-alueilla!

Vastaavasti huolestuttava ja yllättäväkin tulos oli se, että edelliseen mittaukseen 
verrattuna oppilaat kokivat kiusaamisen lisääntyneen. Tulos oli erisuuntainen kuin 
omissa mittauksissamme, mutta suhtaudumme tulokseen vakavasti ja kiinnitämme 
asiaan entistä enemmän huomiota.  Onneksi sentään kyselyn perusteella fyysistä 
uhkaa meillä koetaan puolet vähemmän kuin kunnan kouluissa keskimäärin. 
KivaKoulun kiusaamisilmoitusten määrässä kiusaamisen lisääntyminen ei ole 
näkynyt, ja vertaissovitteluakaan ei ole jouduttu käyttämään vähäisten tapausten 
takia. Seuraamme asiaa kuitenkin tarkasti, sillä henkinen turvallisuus on koulun 
ykkösprioriteetti. Jotta kaikki kiusaamistapaukset nousevat esiin, olemme 
laajentaneet tänä keväänä oppilashuollon kiusaamiskyselyn kattamaan oppilaiden 
lisäksi myös vanhemmat. Melko pienestä vastaamisprosentista huolimatta jatkamme 
todennäköisesti pilotin jälkeen kyselyä myös ensi vuonna. Samalla toivomme 
vastaamisprosentin nousevan. Kysely antaa meille arvokasta tietoa, ja siihen 
vastaaminen käy nopeasti.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan strategiatyö on saatu päätökseen, ja jalkautus 
kouluille on alkanut. Tiedotteesta löytyy kasvatuksen ja oppimisen toimialan strategia 
vuosille 2022–2025. 



Koulumme 10 v -juhlavuoteen liittyy kevätjuhlan korvaavat kaksi iltajuhlaa. Koulun 
kymmenvuotista historiaa juhlitaan ke 1.6.2022. Tarkempaa tietoa juhlista saatte 
myöhemmin. Vanhempainyhdistyksen aktiivit voivat merkitä kalentereihinsa myös 
kutsuvierasjuhlan samalle päivälle klo 15.30–16.30. Ennen iltajuhlia pidämme yhteisen 
hetken koulun yhteistyökumppanien ja keskeisten koulun toimijoiden kanssa 
muistellen koulun historiaa tähän päivään.    

Toivotaan, että vanhempainyhdistyksen koulupaitaprojekti valmistuu ajoissa ja 
saamme koulupaitoja näytille/myyntiin jo juhlapäivänä. 

Aurinkoista kevään jatkoa! 

Rehtori Petri Kiuru

VIIMEISIMMÄT KORONALINJAUKSET

Kotitiedotteessa 7 esiteltyjen koronalinjausten jälkeen ainoa lisäys on, että 
henkilökunnan maskipakosta on luovuttu. Maskisuositus on edelleen olemassa, niin 
koulun aikuisilla kuin kuudesluokkalaisillakin. 

KOULUTERVEYSKYSELYN KOULUKOHTAISET TULOKSET 

Kotiedotteessa 2 esiteltiin kouluterveyskyselyn tulokset Vantaan ja koko Suomen   
osalta. Keskeisin huomio oli se, että lasten ja nuorten tyytyväisyys omaan elämään 
oli laskenut kahden vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna. Huomiota herätti 
myös tyttöjen poikia suurempi tyytymättömyys elämäänsä. Alla 
oppilashuoltotyöryhmämme tekemä tiivistelmä kyselyn tuloksista oman koulumme 
osalta.

Vahvuudet ja ilon aiheet:

Osallisuuden tunne on selkeästi lisääntynyt. Valtaosassa osallisuuteen liittyvistä 
kysymyksissä tulokset olivat parempia kuin Vantaalla tai Suomessa keskimäärin jopa 
riippumatta siitä, että oliko asiaa kuluneen kahden vuoden aikana edistetty. Tulkitsen 
asian niin, että lapsilla oli tunne, että he olivat päässeet viimeisen kahden vuoden 
aikana vaikuttamaan asioihin. Niinpä tämä tunne näkyi myös asioissa, joita ei oltu 
niin kovasti kehitettykään. Tosi asia kuitenkin on, että osallisuus on ollut meillä 
keskiössä viimeisen kahden vuoden aikana. Nyt siihen rinnalle on otettu oppimaan 
oppimisen taidot, mitä kehitetään rinnan positiivisen pedagogiikan kanssa, mikä 
tulee olemaan teemana lähivuosien aikana. Hyvä kysymys on, että meneekö tuo 
teema ikinä vanhaksi. Ei mene. 

Olemme iloisia, että koulun osallisuustyö näyttää tuottaneen tulosta. Osallisuuden 
kautta pyritään tekemään koulusta kiva paikka, jossa oppilas on aktiivinen toimija.   
Edellisessä kyselyssä osallisuuteen liittyvät tulokset olivat alle Vantaan keskiarvon, 
mikä johtikin kehittämishankkeeseen. Hienoa, että kehitystä on nyt tapahtunut. 
Merkityksellistä se on myös siksi, että uskomme osallisuuden vaikuttavan 
kouluviihtyvyyteen, mikä taas vaikuttaa oppimistuloksiin. Suunta on nyt hyvä ja työ 
jatkuu. Hieno tulos on myös se, että oppilaat kokevat olevansa tärkeä osa 
kouluyhteisöä. Se, jos mikä, on nimittäin tärkeää. 



Ilon aiheita:

Osallistunut kouluruokailun suunnitteluun.

(Kannisto 2019 43,3 % Kannisto 2021 58,6 % Vantaa 2021 56,4 Suomi 51,9 %)

Osallistunut välituntitoiminnan suunnitteluun.

(Kannisto 2019 60 % Kannisto 2021 79,6 % Vantaa 2021 68 % Suomi 2021 65,8 %)

Osallistunut yhteisten sääntöjen suunnitteluun.

Kannisto 2019 68,9 % Kannisto 2021 75,5 % Vantaa 70,3 % Suomi 2021 66 %)

Osallistunut yhteisten asioiden suunnitteluun.

(Kannisto 2019 39,1 % Kannisto 2021 46,7 % Vantaa 2021 51,9 % Suomi 2021 44,7 %)

Kokemus siitä, että oppilas on tärkeä osa kouluyhteisöä (selkeä nousu edellisestä 
mittauksesta ja tärkeä asia) 

(Kannisto 2019 34,3 Kannisto 2021 46,9 % Vantaa 2021 38,8 % Suomi 2021 40,1 %)

Luokassa on rauhallista. 

(Kannisto 2019 19,8 % Kannisto 2021 27 % Vantaa 2021 25,3 % Suomi 2021 30,7 %)

Tuntee yksinäisyyttä välitunneilla. 

(Kannisto 2019 4,8 Kannisto 2021 2,2 Vantaa 2021 4,5 Suomi 2021 3,9 %)

Tulee hyvin toimeen koulun opettajien kanssa. 

(Kannisto 2019 75 % Kannisto 2021 84 % Vantaa 2021 81,7 % Suomi 2021 82,4)

Kanniston koulun oppilaista lähes kaikki harrastavat jotain ainakin yhtenä päivänä 
viikossa. 

(Kannisto 2019 97,1 % Kannisto 2021 91,8 % Vantaa 2021 83 % Suomi 2021 85,4)

Kokee, että vanhemmat tukevat ja kannustavat usein.

(Kannisto 2019 92,5 % Kannisto 2021 90 % Vantaa 2021 86,9 % Suomi 2021 87,2)

Luokassa uskaltaa sanoa mielipiteensä. 

(Kannisto 2019 60,4 % Kannisto 2021 60 % Vantaa 2021 50,8 % Suomi 2021 47,5 %)

Kannistossa koetaan vähemmän fyysistä uhkaa kuin Vantaalla tai Suomen kouluissa 
yleensä  keskimääräistä turvallisempi kasvuympäristö.

(Kannisto 2019 15,5 % Kannisto 2021 9,2 % Vantaa 17,1 % Suomi 2021 14,2 %)



Huolenaiheet:

Tyytyväisyys elämään on laskenut tytöillä 2019–2021.mutta yllättäen parantunut 
koulumme pojilla. Tyttöjen elämänlaatuun korona näyttää siis vaikuttaneen 
enemmän. Asia kovasti mietityttää.  

Tytöt (Kannisto 2019 91,5 % Kannisto 2021 80,5 % Suomi 2021 82 %)

Pojat (Kannisto 2019 86,4 % Kannisto 2021 91,1 % Suomi 2021 89,3 %)

Yksinäisyyden tunne lisääntynyt sekä tytöillä että pojilla (luvut kokonaisuudessaan 
silti pieniä) - vastaava trendi näkyy yleisesti Vantaalla.

(Kannisto 2019 1,9 % Kannisto 2021 4 % Vantaa 2021 5,3 % Suomi 4,1 %)

Mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet → mielialaongelmien lisääntyminen 
molemmilla sukupuolilla näkyy Vantaalla ja valtakunnallisesti.

(Kannisto 2019 10,7 % Kannisto 2021 16,7 % Vantaa 25,7 % Suomi 22,2 %)

Kiusatuksi tulemisen kokemus lisääntynyt erityisesti pojilla -> luku lähenee nyt 
Vantaan keskiarvoa.

(Kannisto 2019 3,7 % Kannisto 2021 8,1 % Vantaa 2021 9,2 % Suomi 2021 7,8 %)

Käynnit koulukuraattorilla ja -psykologilla ovat lisääntyneet merkittävästi 
muutamassa vuodessa. 

Kuraattori (Kannisto 2019 2,9 % Kannisto 7,1 % Vantaa 2021 10,8 % Suomi 14,2 %)

Koulupsykologi (Kannisto 2019 1 % 2021 4 % Vantaa 5,9 % Suomi 2021 4,9%)

Kokee ettei nuku tarpeeksi. 

(Kannisto 2021 17 % Vantaa 2021 12,5 % Suomi 2021 11,1 %)

Noin neljäsosa oppilaista kertoo olleensa paljon huolissaan siitä, että läheinen saa 
koronavirustartunnan, vajaa puolet on ollut jonkin verran huolissaan.

Koronaepidemia vähentänyt yhteydenpitoa kavereihin noin kolmanneksella 
vastaajista

A2-ESPANJA

4. luokan A2-kielessä meillä aloittaa ensi vuonna yksi espanjan kielen ryhmä. 
Opiskelijoita on 14. Opetus tapahtuu Kannistossa. 



KASVATUKSEN JA OPPIMISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄ STRATEGIA 
VUOSILLE 2022-2025

1. Edistämme oppimista vahvistamalla elinikäistä uteliaisuutta

 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
ohjaavat työtämme

 Digitalisaatio tukee laaja-alaista ja yksilöllistä oppimista
 Hyödynnämme monipuolisia innostavia terveellisiä oppimisympäristöjä
 Oppimista arvioidaan monipuolisesti ja kannustavasti

2. Mahdollistamme jokaisen kasvun omaan potentiaaliinsa

 Mahdollistamme yksilölliset opintopolut, riittävästi haasteita ja oikein 
kohdentuvan tuen

 Vahvistamme inklusiivista toimintakulttuuria
 Tuemme suunnitelmallisesti henkilöstön ammatillista kehittymistä

3. Toimimme yhdessä hyvinvoinnin edistämiseksi

 Oppija on osallisena toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
 Luomme arjessa toimivaa kumppanuutta perheiden kanssa
 Kiusaamista vähennetään vahvistamalla kaikkien sosiaalisia taitoja ja 

tunnetaitoja
 Vahvistamme henkilöstön yhdessä työskentelyä.

KANNISTO OLEMME ME!

Kannisto 10 v -teemavuoden kevään jakso on nimeltään Kannisto olemme ME. Kun 
syksyn Kannisto ennen ja nyt -teemassa tutkimme Kanniston historiaa ja 
kehittymistä, niin nyt keskitymme enemmän itseemme. Tutkimme, millaisia olemme, 
mitä harrastamme ja etsimme asioita, mistä keskimääräisesti pidämme. Luokkia 
esitellään kevään mittaan myös koulun Facessa 
https://www.facebook.com/kannistonkoulu/  ja Instassa 
https://www.instagram.com/kannistonkoulu/?hl=fi  Käykääpä tutustumassa. 

Kevään aikana on myös tehty koulun oma laulu. Opettaja Ille Martelan vahvalla 
panostuksella laulusta tuli mielestämme mainio. 10 v -juhlassa jokainen voi itse 
arvioida arvion paikkaansa pitävyyttä. Vanhempainyhdistys tahollaan tekee töitä 
koulupaidan valmistumiseksi juhliin mennessä. Olemme toiveikkaita aikataulun 
suhteen. Paitaan tulee koulun logokilpailun voittajan Helmi Mäntymaan tekemä logo. 
4.5. pidämme lisäksi koulun omat olympialaiset.  

Monenmoista asiaa on lukuvuoden aikana Kannisto-teemaan liittyen tehty ja miksipä 
ei olisi. Onhan Kannisto hieno paikka asua ja elää! 

Aurinkoista kevättä! 10 v -juhlissa nähdään!

Kanniston koulun henkilökunta

https://www.facebook.com/kannistonkoulu/
https://www.instagram.com/kannistonkoulu/?hl=fi



