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Lukuvuosi on saatu hienosti käyntiin ja ensimmäinen tauko 
opiskeluunkin on tulossa jo hetken kuluttua. Viikko 42 levätään ja 
kerätään voimia syksyn kaamoskautta varten. 

Tämän lukuvuoden alun uusi kokeilu oli ns.  Nousukiito eli 
ryhmäytysviikko. Viikko 34 kului pelin ja leikin merkeissä 
luokkakavereihin tutustuen ja ryhmien dynamiikkaa vahvistaen. 
Ryhmäytysviikko päättyi mukavissa merkeissä koko koulun piknikiin. 
Oppilaat olivat vilttiryhmittäin suunnitelleet piknikin ohjelman, ja 
satsausta oli nähtävissä jopa niin, että yhdellä ryhmällä oli telttakin 
mukana. Hienoa panostusta! Ilmojen haltiatar suosi tapahtumaa ja 
Kenraalinpuiston nurmella oli iloisen kesäinen tunnelma.

Ma 19.9.2022 vanhempainyhdistys kokoontui vuosikokoukseen, jonka 
yhteydessä valittiin uusi hallitus seuraavalle kaudelle. 
Vanhempainyhdistys tukee tänäkin vuonna hienosti koulua 
liikuntavälinelahjoituksin, elokuvalisenssein ja sponsoroiden koululle 
esiintyjän. Vanhempainyhdistys myös järjestää tänäkin vuonna 
perinteisen Halloween diskon 27.10.2022. Silloin taas on käyttöä 
vapaaehtoisille järjestyksenvalvojille ja muille vapaaehtoistyöntekijöille. 

Alla ajankohtaisia asioita. Kaunista syksyä toivottaen!

Petri Kiuru, rehtori                           



SOMETURVA

Vantaan vuosiluokkien 3.–9. oppilaille on hankittu Someturva-palvelu, 
jonka kautta lapsesi saa matalalla kynnyksellä apua, jos häntä 
kiusataan, häiritään tai uhkaillaan sosiaalisessa mediassa tai 
pelialustoilla.

Someturva on nettiseilaimessa (https://palvelu.someturva.fi) toimiva 
sovellus, josta voi pyytää nimettömästi apua somessa tai netissä 
tapahtuvissa ikävissä tilanteissa. 

Palvelun käyttäminen edellyttää aktivoinnin. Lapsi tai nuori voi aktivoida 
palvelun itse osoitteessa https://palvelu.someturva.fi tai pyytää huoltajaa 
auttamaan palvelun käyttöönotossa. Aktivointi vie vain minuutin. 
Aktivointiin tarvittava koodi on lähetetty koteihin Wilma-viestinä. Mikäli 
viesti on hävinnyt, niin koodin saa hyvinvointivastaaviltamme Pauliina 
Ochsnerilta tai Saila Sääskilahdelta (etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi). 
Kun palvelun on aktivoinut, oppilas ei enää tarvitse aktivointikoodia 

VANHEMPAINYHDISTYKSEN HALLITUS LV. 2022–2023

Uusi hallitus valittiin syyskuussa pidetyssä vuosikokouksessa. 
Vanhempainyhdistys tukee työllään koulun toimintaa. Käytännössä tämä
näkyy tapahtumien järjestämisenä sekä sponsorointina esiintyjiin ja 
opetusvälineistöön. Kokouksissa rehtori myös esittelee koulun toimintaa 
ja kertoo ajankohtaisista asioista. Kokoukset ovat avoimia, joten 
tervetuloa mukaan!  Hallituksen jäsenet ovat:

Puheenjohtaja Inga Rantanen

Varapuheenjohtaja Susanna Pohjola

Sihteeri Tiffany Eerikkilä

Rahastonhoitaja Riikka Korpela

Tiedottaja Elina Manner 

Varsinaisia jäseniä

Katri Eerola

https://palvelu.someturva.fi
https://palvelu.someturva.fi
mailto:etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi


Minna Ahlqvist

Tiia Tikka

Varajäsenet

Laura Vainioniemi

Sanna Halonen

Vlada Laukkonen 

Rehtori osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin. Varalla 
opettajajäsen Tanja Kinnunen.

Nettisivu: http://kannistonkoulunvanhemmatry.weebly.com

Sähköposti: kannistonkoulunvanhemmatry@gmail.com

DIGIVIIKKO JA AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ

Ennen syysloman alkua viikolla 41 (10.10.-14.10.2022) pidämme 
digiviikon, jolloin oppilaat pääsevät tehostetusti perehtymään 
digitekniikan saloihin. Koululle on hankittu ulkopuolistakin osaamista 
aihepiiriin liittyen (Antti Luoto, Vantaan Robokeskus). Poikkeusviikolla on
poikkeusjärjestelyt. Opettajat pitävät kyseisen viikon omia luokkiaan eikä
lähtökohtaisesti ns. vaihtotunteja ole. Opettajilta tulee vielä tarkempi 
luokkakohtainen info. 

Pe 14.10.2022 pidetään avoimien ovien päivä. Avoimien ovien 
päivänä on poikkeusaikataulu. Koulua käydään yleisopetuksen 
luokissa klo 8.30–12.30 ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokissa
(POP-luokat) klo 9.00–12.30. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan 
koulun toimintaan! 

Nelosluokat pitävät avoimien ovien päivänä kahvilaa klo 10–12.30,
joten käteistä kannattaa varata mukaan.   



OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA 
TURVALLISUUDEN ARVIOINTI 

Vantaalla opiskeluympäristöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta arvioidaan 
kahden vuoden välein. Valtaosa arvioinnista tapahtuu henkilökunnan ja 
oppilaiden toimesta, mutta myös te vanhemmat saatte pienimuotoisen 
kyselyn syyslukukauden aikana. 

Sama ohje on teille vanhemmille kuin henkilökunnallakin eli jos 
huomaatte koulussa tai lähialueella jonkin turvallisuusuhan, niin 
ilmoitattehan siitä pikimmiten rehtorille. 

SYYSLOMA 17.10.-21.10.2022

Syysloma lähenee. Viikko 42 (ma 17.10. – pe 21.10) levätään ja 
kerätään voimia syksyn kaamoskauteen. Tarkistattehan, että lapsenne 
näkyvät liikenteessä pimeän kauden alkaessa. 

HALLOWEEN- DISKO TO 27.10.2022

Taas on aika pitää kauhean kivat kekkerit. Vanhempainyhdistys tiedottaa
asiasta tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

NUORISOTILA KANNUN HARRASTETOIMINTA JA AUKIOLOAJAT 

Nuorisotila Kannun aukioloajat
Ma: 14–17 (4. lk-6.lk) 15–20.30 (7.lk- 17 v)
To: 14–17 (4. lk-6.lk) 15–20.30 (7.lk- 17 v)
Pe: 15–17 (4. lk-6.lk) 15–22.00 (7.lk- 17 v)

Parillisten viikkojen la: 15–17 (4.lk-6.lk) 15–22 (7.lk- 17 v) (Auki vain 
parillisilla viikoilla, parittomina viikkoina Pakkalan nuorisotila)
Nuorisotilalla vakuutuksena toimii Vantaan kaupungin nutakortti, jonka 
nuoren huoltaja hakee nuorelle. (nutakortti.vantaa.fi/hae)

Nuorisotilaan saa tulla ensimmäisillä kerroilla tutustumaan ilman 
nutakorttia. 



Kannun harrastetoiminta syksy 2021
Junnu Kokkis: Ke 14–16 (4.lk-.6.lk)
Bilis: To 16–18 (lähinnä tarkoitettu yli 13-vuotiaille, mutta kiinnostuneet 
voivat osallistua)
Bänditoiminta: Ma 16.30–18.30 (Kunhan ohjaaja varmistuu. Tästä 
infotaan enemmän Kanniston nuorisotilan some-tileillä).
Harrastustoiminta on täysin maksutonta eikä osallistuminen vaadi 
ennakkoilmoittautumista.

 
Yhteystiedot

Kanniston nuorisotilan oma puhelin: 0503026079

Ohjaajat
Jere Kohtamäki
0405406779

Maki Kurttila
0405796640

Some
Instagram
Kanniston_nuorisotalo

Snapchat
kannisto_nuta

LÖYTÖTAVARAT

Kouluun kertyy vuosittain melkoinen määrä löytytavaroita. Niiden 
säilyttäminen vuodesta toiseen veisi paljon tilaa. Niinpä lahjoitamme 
syyslomaviikolla viimevuotiset löytötavarat, Vantaankosken seurakunnan
kautta hyväntekeväisyyteen. Käykää hakemassa omanne pois ennen 
syyslomaa. Löytötavaroita voi käydä katsomassa klo 15.00.-15.30 
välisenä aikana. Ne löytyvät kouluisännän työtilan välittömästä 
läheisyydestä.  

t. Kanniston koulun väki




