
 

 

KANNISTON KOULUN KOTITIEDOTE 7/ LV. 2021–2022     

Hei! Toivottavasti talvilomaviikko sujui mukavasti. Maailmanpoliittinen tilanne 

varmasti hämmensi kaikkien meidän mieltämme niin lomalla kuin edelleenkin. Sota 

Euroopassa tuntuu epätodelliselta. Kuten aiemmassa viestissäni kerroin, niin 

pyrimme koulussa käsittelemään sotaa pelkoa vähentämällä ja vahvistamaan uskoa 

hyvään tulevaisuuteen. Keskusteluja on käyty oppilaista ja luokista kumpuavan 

tarpeen mukaisesti. Keskitymme kuitenkin perustehtävään eli laadukkaan arjen 

aikaansaamiseen koulussa. Epävakaassa tilanteessa mukavan ja opettavaisen 

koulupäivän arvo nousee suureksi. Lasten ei pitäisi joutua suremaan asioita, joille he 

eivät voi mitään. Ei varmaan meidän aikuistenkaan.  

Koronaohjeet on päivitetty ja talviloman jälkeen rajoituksia on purettu siinä määrin, 

että arki alkaa olla jo lähellä normaalia. Eri ikäluokat saavat sekoittua ja luokka-

asteiden välinen yhteistyö on taas mahdollista. Käsiä edelleen pestään ahkerasti ja 

terveysturvallisuudesta pidetään hyvää huolta. Erikoiselta tuntuu, että esim. 

koulumme kakkosluokkalaiset pääsevät kohta ensimmäistä kertaa koko koulun 

salitapahtumaan.   

Vieraiden vastaanottaminen mahdollistaa myös tähän lukuvuoteen suunnitellun 

tunnetaitoryhmän toteuttamisen. Tunnetaito-ohjaaja Aino Viitanen on jo aloittanut 

oman interventionsa.  Ainon tunnetaitotunnit kohdennetaan tänä vuonna koulumme 

kolmansille luokille. Tämän lisäksi kaikissa luokissa on yksi tunnetaitotunti per viikko 

oman opettajan ohjaamana.   

Vieraiden vastaanottaminen saattaa näkyä myös ulkomaisina koalitioina. Marraskuun 

lopussa isännöimmekin Puolan opetusministeriön virkamiehiä, mutta sen jälkeen 

olemme joutuneet kieltäytymään kunniasta. Vieraita on tulossa näillä näkymin ainakin 

Italiasta ja Espanjasta.  

Valo lisääntyy, ja päivät pitenevät. Mukavaa kevään jatkoa! 

 

Rehtori Petri Kiuru 

 
 
 
 
 
 



 
 
VIIMEISIMMÄT KORONALINJAUKSET 
 
Koronalinjauksiin tuli useita kevennyksiä 28.2.2022 alkaen:  
 

- Arviointikeskustelut on mahdollista pitää lähitapaamisena tai etäyhteyksin. 
Kannistossa lisäohjeena on, että opettaja valitsee tavan tapaamisen sisällön 
perusteella. Lähitapaamisissa koronahygieniaohjeita tulee tarkasti noudattaa.  

- Esi- ja alkuopetuksen nivelyhteistyö on mahdollista myös sisätiloissa. 
- Juhlat ja vanhempainillat lähitapaamisina ovat mahdollisia erikseen 

ohjeistetuin reunaehdoin. 
- Koulutulokkaiden tutustumispäivä on mahdollista järjestää lähitapaamisena. 
- Rehtori ei enää lähetä altistumisviestejä altistuneille. Vähänkään oireisena on 

tärkeää jäädä kotiin ja koronapositiivisena noudattaa eristysohjeistusta.  
- Kannistossa jatketaan kevään ajan ruokailua klo 10–13 välillä. Tämä takaa 

lisäväljyyden ruokailuun.  
- Kotimaan leirikoulut ovat mahdollisia koronaturvallisesti järjestettyinä.  
- Joukkoliikennettä saa käyttää. Retkikohteiden valinnassa pyritään välttämään 

edelleen suuria väkijoukkoja ja ryhmän ulkopuolisia kontakteja.  
- Oppilasryhmät saavat sekoittua.  
- Vanhempainyhdistyksen kokoukset saa järjestää lähitapaamisina 

koronaturvallisesti järjestettyinä.   
- Koulu saa vastaanottaa kotimaisia ja kansainvälisiä vieraita. Aikuisten 

vieraiden tulee käyttää maskia.  
- Maskisuositus on voimassa 6. luokkalaisilla. Henkilökunnalla on maskipakko.  

Koulu tarjoaa maskit myös 6.luokkalaisia nuoremmille oppilaille, jos joku 
haluaa maskia käyttää. 3.–5. luokkalaisten maskisuositus ei kuitenkaan ole 
enää voimassa. Maskisuositukset ja -velvoite eivät koske ulkotiloja. 

 
 
UUSI OPPILASKUNNAN HALLITUS 
 
Koululle on valittu uusi oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnassa oppilaiden 
näkökulmat pääsevät esiin. Oppilaat saavat mm. ideoida ja organisoida koulun 
tapahtumia, vaikuttaa yhteisiin päätöksiin, saada esiintymiskokemusta ja oppia 
demokratian pelisääntöjä. Oppilaskunnan edustajat aika ajoin vierailevat 
opettajainkokouksissa, oppilashuollossa sekä johtoryhmän kokouksissa kertomassa 
ajatuksiaan koulun kehittämisestä.  
 
Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Riikka Vehmas (4R) ja Sari Lindberg 
(2S).   
 
Onnittelut uusille jäsenille valinnan johdosta!  
  
 
 

 

 



 

HAKU KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ALKAA 31.3.2022 

Kouluissa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1.–2. vuosiluokan oppilaille ja 
sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. 
Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta 31.3.–30.4.2022. 

Huoltajat ovat saaneet tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana 
oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla on voinut luoda Wilman 
käyttäjätunnuksen. Tunnuksen avulla huoltaja on ilmoittanut lapsen kouluun. 
Samalla tunnuksella haetaan iltapäivätoimintaan. Jos avainkoodi on hävinnyt tai 
huoltaja ei ole tehnyt käyttäjätunnusta, ohjeita voi pyytää osoitteesta 
primuswilmatuki@vantaa.fi 

Apua iltapäivätoimintaan hakemisessa saa Vantaa-infon palvelupisteistä 
Korsossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa, joissa neuvotaan, miten kirjaudutaan 
Wilmaan, täytetään ja lähetetään hakemus. Monikielistä palveluneuvontaa 
saa Myyrmäen ja Tikkurilan palvelupisteistä. Mukaan tarvitaan 
oppivelvollisuusilmoituksen mukana tullut oppilaskohtainen avainkoodi tai Wilman 
käyttäjätunnus. 

Lisätietoja: iltapaivatoiminta@vantaa.fi 

VALINTOJEN STOORI 6. LUOKKALAISILLE 

Pääkaupunkiseudun kuudesluokkalaiset osallistuvat vuosittain ns. Valintojen stooriin, 
joka on tunne-, turvataito- ja päihdekasvatusmenetelmä. Koulumme 
kuudesluokkalaisten osalta päivä toteutuu ti 29.3.2022. Valintojen stoori on 
kehitetty yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien nuorisopalvelujen ja 
ehkäisevän päihdetyön sekä Väestöliiton kanssa. Kyseessä on siis laaja monialainen 
yhteistyöprojekti.  

Valintojen stoori -tunnilla oppilaat katsovat videon ja keskustelevat siinä esiintyvistä 
aiheista; ihastumisen, rakastumisen ja pettymysten tunteista sekä päihteistä ja niiden 
vaikutuksista nuoreen. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (kouluterveydenhoitaja, 
koulukuraattori ja koulupsykologi) toteuttaa Valintojen stoorin yhteistyössä 
kuudensien luokkien opettajien ja nuorisotoimen kanssa. Kuudensien luokkien 
opettajilta ja/tai hyvinvointiryhmästä toimitetaan lisäinfoa vanhemmille.     

YRITYSKYLÄVIERAILU KE 9.3.2022  6. LUOKKALAISILLE 

Koulumme kuudesluokkalaiset ovat opetelleet yrittäjyyttä ja taloustaitoja useiden 
viikkojen ajan. Kokonaisuus huipentuu ns. Yrityskyläpäivään, jossa oppilaat toimivat 
eri työtehtävissä ylläpitäen pientä kuvitteellista kaupunkia. Ammatit valittiin 
työpaikkahaastattelujen perusteella.  Kilpailu suosituista paikoista oli kovaa ja 
haastateltavat oikein osaavia. Omia vahvuuksia osattiin hyvin tuoda esiin.  

Yrityskyläpäivä päättyy pieneen palkkioon päivän aherruksesta.  
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Mukavaa maaliskuun jatkoa! 

Kanniston koulun henkilökunta 

 


