
 

 

 

KANNISTON KOULUN KOTITIEDOTE 4 / LV. 2022–2023                      

Hyvää alkanutta kevätlukukautta! Joulupukki on palannut Korvatunturille, ja 
kevätlukukauden aherrus on päässyt taas alkamaan. Aloitamme lukukauden opettajan 
ja oppilaan välisellä opiskelun ohjauskeskustelulla, jossa määritellään oppilaan 
keskeisimmät kehitystarpeet ja nostetaan esille hänen vahvuuksiaan. Omien 
vahvuuksien tiedostaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin tiedostaa omat 
kehittymisen paikat. Uskon, että nämä askelmerkit edistävät tavoitteiden toteutumista 
kevätlukukauden aikana.   

Viime lukuvuoden osallisuusrahan toteutus tuli oppilaskunnan hoidettavaksi, koska 
viidennet luokat perustettiin uudestaan. Sisävälituntitila oli viime lukuvuoden 4M-
luokan idea, jonka suunnittelun oppilaskunta on vienyt nyt loppuun.  
Sisävälituntivuoroja saa viettää yksi luokka kerrallaan. Siellä on mahdollista pelata 
erilaisia lautapelejä ja ilmakiekkoa. Kiva, että lasten oma idea saatiin nyt toteutukseen. 
Oppilaskunta vielä viimeistelee tilankäytön yhteiset pelisäännöt yhdessä ohjaavien 
opettajien kanssa ja sen jälkeen toiminta voidaan aloittaa. Tämä on varmasti pieni, iso 
asia, joka lisää osaltaan kouluviihtymistä.  

Kevätlukukaudella taas ideoidaan, mihin tämän lukuvuoden osallisuusraha 2000 € 
käytetään.  Koronarajoitusten poistuttua muutoksena aiempaan on, että raha voidaan 
käyttää esim. koulun yhteiseen retkeen vaihtoehtona materialle. Nähtäväksi jää, 
kumpaa lapset suosivat.   

Viime lukuvuoden aikana koulu sai oman Kannisto 10V-paitansa. Kevätlukukauden 
aikana koululle suunnitellaan oma viiri, joka nostetaan lippusalkoon lepattamaan 
koulun omina tapahtumapäivinä. Viirin suunnittelevat lapset, ja valinta suoritetaan 
demokraattisesti äänestämällä. Suunnittelutyössä oppilaat oppivat samalla myös 
heraldiikan lainalaisuudet, joita noudatetaan niin viireissä kuin vaakunoissakin.   



Lukuvuoden isona teemana oleva positiivinen pedagogiikka ja siihen liittyvä 
vahvuuksien tunnistaminen, tiedostaminen ja oman itsetunnon vahvistaminen jatkuu 
luonnollisesti lukuvuoden loppuun ja varmasti siitä  eteenpäinkin. Kuten aiemmin olen 
monesti maininnut, niin huomataan hyvä niin kotona kuin koulussakin. Se kantaa 
pitkälle.   

Antoisaa kevätlukukautta! 

Rehtori Petri Kiuru  

A2-KIELIVALINTA 23.1.2023 MENNESSÄ  

Muistutuksena kolmannen luokan vanhemmille, että neljännellä luokalla alkavan 
vapaaehtoisen A2-kielen haku on parhaillaan menossa, ja se päättyy 23.1.. Asiasta 
tarkemmin 9.1. lähetetyssä Wilma-viestissä.   

Koulu kannustaa lämpimästi kielten opiskeluun. Huomioitavana asiana on kuitenkin 
A2-kielen tuoma kahden tunnin lisä viikkotuntimäärään. Valinta tehdään peruskoulun 
ajaksi, joten asia on syytä tiedostaa valintaa tehdessään. Vantaalla kieliryhmä 
perustetaan 10 oppilaalla. Lähikoulujen yhteiset ryhmät ovat mahdollisia.   

VANHEMPAINILTA AURINKOKIVEN KOULUSSA KE 25.1.2023 KLO 18–20 

Aurinkokiven, Kanniston, Seutulan ja Keimolanmäen koulu järjestävät yhteistyössä 
Vantaan Nuorisopalveluiden, Vantaankosken seurakunnan, MarjaVerkon ja KiVa 
ry:n kanssa yhteisen vanhempainillan lasten ja nuorten huoltajille ke 25.1. klo 18–20 
Aurinkokiven aulatilassa (ruokala). Vanhempainillan teemoina tulevat olemaan 
nuorten päihteiden käyttö, väkivallalla oireilu sekä huoltajan keinot tunnistaa ja 
puuttua lapsensa toimintaan.  
 
Vanhempainilta on saanut alkukimmokkeen Kivistön alueella loppukesän ja 
alkusyksyn aikana sattuneista nuorten väkivallanteoista. Syksyn aikana ongelmiin on 
pyritty vastaamaan mm. tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden välillä, poliisien 
lisääntyneellä partioinnilla alueella sekä jalkautuvalla nuorisotyöllä erityisesti 
perjantai-iltaisin.  
 
Ilmoittautuminen tapahtumaan Wilmassa pe 13.1. lähetetyn tapahtumakutsun kautta.  
 

ATLAKSEN KÄSIPALLOTUNNIT 

Kotitiedotteessa 2 mainostetut Atlaksen pitämät käsipallotunnit peruuntuivat. Uusi 
yritys on nyt tammikuussa viikolla 4 (23.–27.1.). 

 

POP-OPETUKSESSA KOULUTUSILTAPÄIVÄ PE 27.1.2023 KLO 13.00–16.00 

POP-opetuksessa (pidennetyn oppivelvollisuuden luokat 2SR, 3HH ja 3AL) pidetään 
koulutuspäivä otsikon ajankohtana. POPin opettajat, koulunkäyntiavustajat ja 
oppilashoitajat kehittävät, arvioivat ja suunnittelevat arjen käytäntöjä klo 12.30–16.00 
välisenä aikana. Päivätoiminta toteutuu ainoastaan aamupäivän osalta klo 7.15–



9.00. Opetusta oppilaat saavat klo 9.00–12.30 koulupäivän loppuessa klo 12.30. 
Asia tulee huomioida lapsen iltapäivän järjestelyissä 

 

TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN ARVIOINTI  

Tammikuun aikana arvioimme koulussa terveellisyyden ja turvallisuuden 
toteutumisen. Kyselyssä oppilaita edustaa oppilaskunta ja vanhempia 
vanhempainyhdistys. Jos teillä vanhemmilla on tiedossa joku kouluun liittyvä 
turvallisuus-/terveysriski, niin toivomme teidän ilmoittavan asiasta rehtorille 
petri.kiuru@vantaa.fi tai p. 050 302 6056. 

OPPILAAN JA OPETTAJAN VÄLINEN ARVIOINTI- JA OHJAUSKESKUSTELU 

TAMMIKUUSSA 

Opettaja ja oppilas käyvät tammikuun aikana kahdenkeskisen arviointi-ja 

ohjauskeskustelun, joka on työpaikoilta tutun kehityskeskustelun kaltainen.  

Keskustelussa oppilas saa perustelut väliarvioinnin arvosanoille, jotka häntä 

mahdollisesti jäivät askarruttamaan. Keskustelussa myös tehdään välitarkistus 

syksyn arviointikeskustelussa laadittujen tavoitteiden toteutumisesta ja pohditaan 

yhteistyössä, millä keinoilla tavoitteet on kevään aikana mahdollista saavuttaa.  

Käytäntö on koulun oma ja perustuu keskusteluun. Tästä ei tule dokumenttia kotiin. 

Tavoitteena on toisaalta antaa oppilaalle lisätietoa arvosanojen perusteista, 

muistuttaa laadituista lukuvuositavoitteista ja ohjata kevään opiskelu tavoitteiden 

suuntaisiksi. Keskustelut toteutetaan pääasiassa tunneilla, joissa on 

samanaikaisopettaja.   

MUISTUTUS URHEA-LUOKILLE HAUSTA 

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

Hakuaika syksyllä alkavaan toimintaan on 26.1.-10.2.2023  
 
  
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/ 
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TALVILIIKUNTAKAUSI  

Koulumme sijainti hyvien latujen ja urheilukentän läheisyydessä mahdollistaa 
monipuolisen talviliikunnan. Koululla on mukavasti luistimia ja suksia, mutta aina 
oikeaa kokoa ei löydy.  Täydennämme varastoamme mutta otamme myös vastaan 
lahjoituksina käyttämättömiksi jääneitä 7–13-vuotiaille sopivia hiihtovälineitä, luistimia 
ja kypäriä. Välineiden tuonnista voi sopia suoraan vartija (kouluisäntä) Jarmo Juntusen 
kanssa. Jarmon puh.050 303 1314. Kiitos lahjoittajille jo etukäteen! 

 

Hyvää kevätlukukautta!  t. Kanniston koulun väki  

 

 

 

 

 

 

 


