
 

 

 

KANNISTON KOULUN KOTITIEDOTE 3 / LV. 2022–2023        

Joulukuinen tervehdys koteihin! Syyslukukausi alkaa olla loppusuoralla. Vielä jokunen 
viikko koulua ja sen jälkeen mukavaa yhdessäoloa läheisten kesken.  

Väliarviointiin liittyen muistutan, että keskeisempää kuin saatu numero on oppilaan 
motivoituminen koulunkäyntiin ja hänelle sopivan opiskelutekniikan löytäminen. Jos 
oppilaassa herää uteliaisuus asioihin, se johtaa eittämättä hyviin tuloksiin. Itselle 
toimiva opiskelutekniikka olisi hyvä löytää alakouluvuosien aikana, mutta 
suunnanmuutoksia tapahtuu vielä yläkoulussakin. Joululomaa ei kannata pilata 
arvsanojen takia. Tammikuussa voi sitten sisuuntua, jos jokin arvosana jäi 
kismittämään. Kevään pituisella ryhtiliikkeellä voi saada ihmeitä aikaan.   

Uutena kokeiluna opettajat pitävät heti kevätlukukauden alkaessa kahdenkeskisen 
palautekeskustelun oppilaan kanssa. Noin kymmenen minuutin keskustelussa oppilas 
saa kuulla perustelut arvosanoilleen, tietoa vahvuuksistaan sekä ohjeistuksen siitä, 
mitä erityisesti pitäisi kevätlukukauden aikana kehittää. Uskon palautekeskustelun 
antavan hyödyllistä tietoa oppilaalle omasta opiskelustaan. Selkeillä täsmävinkeillä on 
hyvä lähteä kevätlukukauteen. Uskon myös tällaisen yksilöllisen ohjauksen olevan 
motivoivaa oppilaan näkökulmasta.  

Toivotan rauhallista, mukavaa yhdessäolon aikaa! 

Rehtori Petri Kiuru  

 

 

 

 



 

KÄSIPALLOJOUKKUEILLE MENESTYSTÄ 

 

Atlaksen vuosittaiset käsipalloviikot yhdistettynä laadukkaaseen liikunnan 
opetukseen näyttävät tuottavan tulosta. Kuvassa tyttöjen voitokas joukkue, joka voitti 
Vantaan koulujen mestaruuden koulujen välisessä turnauksessa.Ylärivi vasemmalta 
oikealle: Ia Koivula, Emilia Ylinen, Mea Kyyrö, Eerika Syrjänen ja Iisa Kallio. Alarivi 
vasemmalta oikealle: Pihla Puumalainen, Emma Parttimaa, Vilma Virtanen, Viona 
Wennäkoski ja Ella Tuohino.  

 

Myös poikien joukkue pelasi hienosti Vantaan koulujen välisessä 
käsipalloturnauksessa. Kuvassa voitokas pronssijoukkue. Pelaajat vasemmalta 
oikealle: Pauli Kapanen, Mikko Honkamaa, Oliver Laamanen, Tuomas Eskelinen, 
Sampo Mattila, Tuukka Korhonen, Vilho Ropponen, Eetu Virtanen, Noa Maijala ja 
Miko Kulmala.  



Onnittelut molempien joukkueiden pelaajille sekä molempia joukkueita 
menestyksekkäästi valmentaneelle Mikko Mäenpäälle.  

HAKU URHEA-LUOKILLE ON TAMMIKUUSSA 

Urheilusta innostuneet 6.luokkalaiset oppilaat voivat hakea mukaan Vantaan Urhea-

yläkoulutoimintaan.  

Hakuaika syksynä alkavaan toimintaan on 26.1.-10.2.2023 

6.luokkalaiset saavat tarkempaa tietoa lähempänä hakuajan alkua.   

Toiminta on Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) koordinoimaa ja sisältyy 

perusopetukseen yläkoulussa 7.–9. lk. 

Kaikki hakua koskeva info kootaan Urhean nettisivuille osoitteeseen: 

http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/vantaan-ylakoulut/haku-urhea-oppilaaksi-

vantaan-yl/ 

 

JOULUKUUN POIKKEUSPÄIVIEN AIKATAULU JA OHJELMA 

To 1.12. itsenäisyyspäivätanssit 4. ja 5. luokat 

Viime lukuvuotena neljänsien luokkien itsenäisyyspäivätanssit peruttiin silloisen 
vaikean koronatilanteen takia. Tänä vuonna itsenäisyyspäivätanssit pidetään siis 
myös viidesluokkalaisille. 4. luokkien itsenäisyyspäiväjuhlinta ajoittuu aamupäivään 
ja vitosluokkalaisten iltapäivään. Ko. luokka-asteiden opettajien viesteissä on tullut 
tarkempi aikataulu päivästä.  

Nelosluokkalaiset esiintyvät koululla vanhemmille n. klo 12.15. Vitoset puolestaan n. 
klo 16.15. 

Ma 5.12. Itsenäisyyspäivän juhlintaa klo 9.15–12.30                             

● Kuudesluokkalaisten järjestämää itsenäisyyspäiväohjelmaa + juhlaruokailu.    

  Asukoodina siisti asu.  

 
 
Ti 6.12. itsenäisyyspäivä. Ei koulua. 
 

  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.urhea.fi%2Fopiskelu%2Fperusaste%2Fvantaan-ylakoulut%2Fhaku-urhea-oppilaaksi-vantaan-yl%2F&data=04%7C01%7Cpetri.kiuru%40vantaa.fi%7C1852d1d680f6488b4d7708d88d4fdc69%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637414721501155744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4LaL4RzbBUwgyreE21Du2bKZqu6HXdmEsqOSl0JM5J8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.urhea.fi%2Fopiskelu%2Fperusaste%2Fvantaan-ylakoulut%2Fhaku-urhea-oppilaaksi-vantaan-yl%2F&data=04%7C01%7Cpetri.kiuru%40vantaa.fi%7C1852d1d680f6488b4d7708d88d4fdc69%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637414721501155744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4LaL4RzbBUwgyreE21Du2bKZqu6HXdmEsqOSl0JM5J8%3D&reserved=0


 

Ti 13.12. Lucia-kulkue (koulupäivä lukujärjestyksen mukaisesti) 
 

● Kulkue kiertää koulun käytävillä ja saattaa jakaa jotain yllätyksiäkin.  
 

 
 
 

Ti 13.12. Kivistön elävä joulukalenteri klo 17–19   
 

● Kivistön Elävän joulukalenterin luukku numero 13 aukeaa Kanniston koulun pihalla 
klo 17.00. Ohjelmassa on Lucia-kulkue sekä heijastinsuunnitusta. Kalenteriluukun 
ohjelmaa ovat suunnitelleet vanhempainyhdistys yhdessä kuudennen luokan 
ruotsinlukijoiden kanssa. Nelosluokat ovat järjestäneet jouluisen myyntipöydän 
(jouluisia tuotteita kotiin tai lahjaksi). Vanhempainyhdistys pitää viime vuoden tapaan 
buffettia. Käteinen ja Mobilepay toimivat maksuvälineinä. Lämpimästi tervetuloa! 
 
 

Ke 14.12. Joululounas 
 
 

Ma 19.12. Koulua klo 9.15–12.30 
  
● Joulukirkko Kivistön kirkossa. Ilmoitus omalle opettajalle, mikäli oppilas ei osallistu 
joulukirkkoon. Koulun lähiympäristössä järjestetään korvaava tilaisuus.  
 
                    
 

   
 

 
 
 
Ti 20.12. koulua klo 9.15–12.30 
 
● jouluohjelmaa luokkatasojen suunnitelmien mukaan 
 

http://sunshinescreations.vintagethreads.com/2012/12/happy-santa-lucia-day.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 
Ke 21.12. koulua klo 9.15–12.30  
 
● joulusiivous 

 

To 22.12. koulua klo 9.00–10.30 
 
● oma luokka klo 9.00–9.30 

● joululaulajaiset klo 9.30–10.00 (sali). Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan 

laulamaan! 
● väliarviointi ja joulutorttu 10.00–10.30 

 
 

 
Huom. Oppilailla ei ole varsinaista ruokailua. Tämä kannattaa huomioida hieman 
runsaampina eväinä niiden oppilaiden osalta, joiden päivä jatkuu iltapäiväkerhossa. 
Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa poikkeuksellisesti jo klo 10.30. 
 
 

Joululoma 23.12.22 - 8.1.23 
 
  

   
                 
 

Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023 lukujärjestyksen mukaisesti. 
Lukujärjestykseen on saattanut tulla muutoksia kevätlukukaudeksi.  
 

 



Ei itkeä saa, ei meluta saa,  
Joku voi tulla ikkunan taa. 
Joulupukki matkaan jo käy. 
Nyt nimien kirjaan merkitään taas: 
Tuhma vai kiltti, ajatelkaas! 
Joulupukki matkaan jo käy. 

 

      

Rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa!  t. Kanniston koulun väki  

 

 

 

 

 

 

 

 


