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STEINERKOULUN VAHVUUKSISTA

Palmusunnuntain lastenjuhlien ja myyjäisten
yhteydessä oli esitelmä, jonka aiheena oli
steinerkoulun vahvuudet. Opettajakunnasta
oli kolme puhujaa ja jokainen nosti esille eri
vahvuuksia omasta näkökulmastaan. Mutta
ennen kuin pääsimme vauhtiin, nousi esille
koulumme olemassaolon varsinainen tuki ja
vahvuus. Vanhemmat. Ilman vanhempien
aktiivisuutta ei olisi nyt juhlia, joissa pitää
esitelmää. Ilman vanhempien kiinnostusta
steinerpedagogista opetusta ja kasvatusta
kohtaan ei olisi ahkeroivia oppilaita koulussa.
Vanhempien kiinnostus ja innostus ovat tukijalka, jolle koulun pedagogiikka voi asettua.
Parhaimmillaan kodin ja koulun, vanhempien
ja opettajien välille syntyy vuosia kestävä
luottamuksellinen kasvatuskumppanuus,
jonka turvassa lapsen on hyvä varttua. Myös
vanhempien keskinäinen yhteistyö muodostuu
vuosien saatossa vahvaksi. Oppilaille kotien
välinen verkosto luo koulun ulkopuolella
toimivan arvokkaan turvaverkon.
Oma alustukseni nosti esiin yksilöllisyyden ja
yhteisöllisyyden. Miten nämä kaksi ääripäätä
tukevat toisiaan? Yksilöllisyys on kasvua
sisäänpäin, omaksi itsekseen ja yhteisöllisyys
vaatii kasvua ulospäin ja antautumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Steinerkoulujen
kasvatuksen taustalla on ihmiskäsitys, johon

sosiaalisen, kulttuurisen ja kasvatettavan minän sekä temperamentin lisäksi kuuluu lapsen
ainutlaatuinen yksilöllisyys. Tätä ainutlaatuisuutta tulee kunnioittaa ja vaalia antamalla
sen kehkeytyä turvassa ja vapaudessa, rajojen,
auktoriteetin ja järjestyksen suojassa. Kasvatus
vapauteen ei siis tarkoita vapaata kasvatusta.
Tässä on steinerpedagogiikan keskeinen ydin.
Se ei pyri muokkaamaan lapsista sopivia aikuisia kulloiseenkin taloudelliseen, poliittiseen tai
historialliseen tarpeeseen, vaan se haluaa jokaisen lapsen kasvavan itsenäisesti ajattelevaksi,
tulevaisuuden vastuunkantajaksi ja luovaksi
toimijaksi. Alaluokkien pedagogiikassa tämä ilmenee esimerkiksi arvioinnin laadullisuudessa
ja kilpailutilanteiden välttämisenä. Noin 2500
vuotta vaikuttaneen Herakleitosin opetus,
että kasvatus ei ole astian täyttämistä, vaan
tulen sytyttämistä on edelleen ajankohtainen
ja puhutteleva.
Yhteisöllisyyteen kasvaminen alkaa luokkatovereiden tuntemisesta, hyväksymisestä, sietämisestä, ymmärtämisestä ja arvostamisesta.
Pitkällä koulutaipaleella tullaan tutuksi, roolit
rapisevat eikä tarvitse enää esittää. Koska
steinerpedagogisessa opetuksessa on paljon
taiteellista, on oppilaiden erilaisuus joka päivä
koettavissa ja havaittavissa. Esimerkiksi, kun
luokassa tarkastellaan luontomaalauksia, niin

jokaisesta työstä löytyy ihasteltavaa. Niistä
löytyy koskettavaa herkkyyttä, reipasta liikettä,
loistavaa värivoimaa tai rauhoittavaa levollisuutta. Jokainen maalaus on erilaisuudessaan
ainutkertainen ja yhdessä maalaukset muodostavat kokonaisen maiseman. Luokkayhteisö on
jo pienoiskoossa yhteiskunta, jolla on omat
tapansa ja sääntönsä. Vähitellen vastuu omasta
luokasta ja luokkatovereista laajenee muuhun
kouluyhteisöön. Tämä ilmenee mm. kummi- ja
tukioppilastoiminnassa, yhteisten tapahtumien
järjestämisessä ja lukiossa oppilaskuntatoiminnassa. Vuorovaikutuksessa muiden ihmisten
kanssa itsen tunteminen vahvistuu, itsekkyys
vähenee ja sosiaalinen vastuuntunto kasvaa.
Luokanopettejavaihe steinerkouluissa kestää
kahdeksan vuotta. Siinä ajassa opettaja ja oppilaat ehtivät tutustua toisiinsa perinpohjaisesti
niin, ettei kenelläkään ole tarvetta esittää toisilleen jotain muuta kuin on. Tämä seikka auttaa
opettajaa suhteuttamaan asioita siinä vaiheessa,
kun nuoret murrosikäiset käyvät läpi omaa
mullistustaan. Juuri tästä syystä luokanopettajavaihe jatkuu näin pitkälle steinerkouluissa.
Opettaja, joka tuntee nuoret lapsesta asti, ei leimaa murrosvaiheen oikkuja persoonaan vaan
ikävaiheeseen. Toinen suuri etu pitkässä yhteisessä taipaleessa on opettajan mahdollisuus
integroida oppiaineita, koska luokanopettaja
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opettaa yleensä kaikkia tiedollisia aineita äidinkielestä matematiikkaan, historiaan, biologiaan, maantietoon,terveystietoon, fysiikkaan,
kemiaan ja usein uskontoonkin. Mahdollisuus
syventää opetusaineistoa on tavallista suurempi, ja opetuksesta tulee taloudellisempaa.
Steinerkoulujen opetussuunnitelma koostuu
perusopetuksen perusteista ja steinerkoulujen
omista oppiaineista ja painotuksista. Valtiohallinnon taholta steinerkoulut ovat saaneet
erityistehtävän toteuttaa steinerpedagogiikkaa.

2

Steinerkoululaki purettiin samalla, kun uusi
perusopetuslaki luotiin 1999. Perusopetuksen perusteet tulee täyttyä steinerkouluissa
yhdeksänteen luokkaan mennessä, joten oppiaineksen suhteen opetushallitus on myöntänyt
poikkeamia nivelkohdista. Steinerkoulujen
omia oppiaineita ovat mm. eurytmia, muotopiirustus ja lukiotasolla arkkitehtuuri ja
taidehistoria. Eurytmia on liikuntaa, jonka
avulla pyritään saavuttamaan kehon harmonia
ja yhteys tilaan. Muotopiirustus on nimensä
mukaisesti muotomaailman hallintaharjoituksia ja johtaa vapaankäden geometrian kautta
varsinaiseen geometriaan. Sitä harjoitetaan jo
ensimmäisestä koulupäivästä alkaen koko kehon avulla ja mahdollisesti myös liikkuen. Näytelmät ovat oleellinen osa opetussuunnitelmaa.
Alemmat luokat esittävät pienimuotoisempia
kuvaelmia ja näytelmiä, viides luokka pitemmän ja kahdeksas ja kahdestoista kokoillannäytelmän, johon kaikki oppilaat osallistuvat.
Oppilaiden parhaat muistot koulusta liittyvät
useimmiten näytelmiin tai pitkiin retkiin.
Steinerkoulujen opetuksen peruselementtinä
toimii opetusrytmin hengittävyys. Pienimmät
rytmit sykkivät oppitunnin aikana kuuntelemisen, tekemisen, sosiaalisten harjoitusten ja
liikkumisen välillä. Sisään hengitystä on seurattava ulos hengitys, kuuntelemista tekeminen.
Ilman tätä perusrytmiä ihminen voi huonosti,
myös pieni tai suurempi oppilas. Päivärytmiin
kuuluu aamulla sukellus kaksoistunnin aikana
pääaineeseen, joka vaihtelee jaksojen mukaan.

Mitä nuoremmat oppilaat ovat kyseessä, sitä
pitempiä yksittäiset jaksot ovat. Alemmilla
luokilla jaksot voivat kestää kuusikin viikkoa,
mutta seitsemännellä ja kahdeksannella kolme
tai neljä viikkoa. Oppiaineiden työstämisessä
rytmiin otetaan mukaan uni, jota ilman ei tapahdu oppimista syvemmässä mielessä. ”Yön
yli nukkuminen” tunnetaan myös vaikeiden
neuvottelujen oivallisena apuvälineenä. Opetettavat asiat prosessoidaan kolmen vaiheen
rytmiin, jolloin asiat painuvat tunteen ja tahdon kautta ajatteluun. Alemmilla luokilla suunta on elämyksen ja tekemisen kautta ymmärtämiseen, perusopetusasteen viimeisillä luokilla
suunta kääntyy enemmän ymmärryksestä
tunteeseen ja sitä kautta toimintatahdon heräämiseen. Oleellista on, että koko ihminen on
opetuksessa huomioituna, ei ainoastaan pää.

Kiitos menneestä kouluvuodesta ja voimistavaa kesälomaa kaikille
Outi Vallius ja Marianne Sädekoski

YHTEISTOIMINNAN
PAINOPISTEET JA
TAVOITTEET

Rudolf Steinerin kasvatusvirikkeet ovat nyt
kenties ajankohtaisempia kuin koskaan. Suomea kuristaa valtava huoli, hätä ja hämmennys,
jota kokevat monet: lapset, nuoret, äidit, isät,
isovanhemmat, kasvatusalan ammattilaiset,
terveydenhoitoalan toimijat, sosiaalityöntekijät, poliisi…”Ilmassa” on suuri määrä kysymyksiä yksilöiden hyvin- tai pahoinvoinnista,
yhteisöllisyydestä tai sen puutteesta, yhteiskuntamme arvoista. Joudumme miettimään
uudelleen mitä on hyvinvointivaltio – nykyisen
laadussa on kipeiden kokemusten kautta tajuttu olevan tarkastamisen tarvetta.
Steinerpedagogiikka sekä muut Steinerin
yhteiskunnalliset virikkeet edustavat meille
Laatua. Meille on kristallisoitunut, että pedagogiikkamme ytimeen olennaisesti kuuluvat
juuri ne asiat, joista Suomi nyt puhuu: yksilöllisyys ja yhteisöllisyys yhteen kutoutuen,
vanhempien ja koulun tiivis yhteistyö, yhteinen
kasvatusvastuu.
Tiedostamme ainutlaatuisten yksilöiden
vapauden kasvaa yksilöiksi, osana ihmisten
ja ympäristön kudelmaa, jossa jokaisella on
paikkansa, tehtävänsä ja vastuunsa. Tiedostamme talouselämän tehtävän: talous on
ihmisiä varten, yhteiskunnan alue, jossa rahan
tehtävä on liikkua kuin ihmiskehossa veren –
elävöittävänä, organismeja liikkeessä pitävänä,
palvellen – ei isäntänä, veljeyden hengessä.
Tiedostamme oikeudenmukaisuuden järkäh-

tämättömän voiman, tasavertaisen kohtelun
voiman. Nyt perustettavan Steinerkasvatuksen
liiton perustana ja tukirankona ovat nämä
yhteiskunnalliset ydinkohdat, vapaus, veljeys ja
tasa-arvo. Liiton synnyttäminen ja sen organisoituminen eheyttää ja tiivistää steinerpedagogista toimintaa Suomessa. Steinerkasvatuksen
liiton tarkoitus on koota saman yhdistyksen
piiriin kaikki steinerpedagoginen toiminta
Suomessa, tehostaa yhteistyötä tiedotusta ja jakamisen kulttuuria. Tarkoitus on sytyttää meidät keskinäiseen yhteistyöhön entistäkin palavammin ja tästä yhteistyöstä käsin toimimaan
paremmin ja voimakkaampana myös ulospäin.
TOIMINNAN PIIRI, ”kenttätyö”
Me kaikki ihmiset steinerpedagogiikan piirissä
muodostamme toiminnan kentän kaikella
sillä mitä teemme: kurahousujen pukemisesta
puolukkapiirakan leipomiseen, muotopiirustustunnista budjetinlaadintaan. Tämä on
kuin liiton raaja-aineenvaihduntajärjestelmä,
toiminnan ja toteutuksen alue, se päivittäinen
puurtaminen iloineen, suruineen, monivivahteisine kokemuksineen niin myötä- kuin
vastatuulessa. Toiminnassa tahtovoimamme
saavat ilmaisunsa. Toiminnassa näkyy tunteemme ja ajattelun voimien hedelmät: joskus
hyvin kypsät, rehevät ja mehevät ja ravitsevat – joskus ne taas jäävät raakileiksi, aivan
keskenkasvuisiksi. Tämä toiminnan alue, ideoiden toteuttaminen ja näkyväksi tekeminen
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on steinerkasvatuksen ydin. Tämä konkretia
on se vahvuus josta steinerlaatu tunnetaan.

TOIMIKUNTATYÖ,
steinerpedagogisen liikkeen piiri
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Liiton rytmisen keskustan, verenkierron ja
hengityksen alueen, muodostavat toimikunnat, jossa eri vertaisryhmät syventävät omaa
toimintaansa: vanhemmat, opettajat, varhaiskasvattajat, vuosirehtorit, talousvastaavat,
johtokuntien puheenjohtajat. Toimikunnissa
jaetaan elettyä, koettua, tiedostettua, ideoidaan,
visioidaan, pohditaan, kehitetään. Tätä työtä
me kaikki teemme omalla ydinalueellamme:
varhaiskasvattajat päiväkodeissa ja laajemmissa
kokoontumisissaan, opettajat kouluissaan,
opettajapäivillä, eri aineopettajien tapaamisissaan, pedagogisten kysymysten äärellä,
vanhemmat vanhempainkokouksissaan, johtokunnat, talousvastaavat, vuosirehtorit keskittyessään yhdessä oman työsarkansa haasteisiin.
Toimikuntien työstä koko pedagoginen liike
saa virtaa, uusia impulsseja ja elämänvoimaa.
Toimikuntien tehtävä on elävöittää toimintaa:
ne ovat kuin veri, joka ruokkii, hapettaa ja
liittää yhteen koko steinerkasvatuksen kenttää:
muutoin toiminta on vaarassa näivettyä. Toimikunnat toimivat myös tärkeinä indikaattoreina:
millä mallilla asiat ovat? Mitä yhteisiä linjauksia
meillä on, mitä arvoja nostamme keskiöön?
Entä mitä vahvuuksia ja heikkouksia on?

Miten kohdata omat haasteet ja miten auttaa
rähmällään olevia eteenpäin? Yksin kun ei
mikään steinerkasvatuksen kentällä toimiva
taho voi toimia – ainakaan kauaa: tarvitsemme
toistemme kanssa entistä tiiviimpää, rakentavampaa ja syvällisempää yhteistyötä. Yhteistyössä olemme kaikki saajia: jaettu ja koettu
moninkertaistaa vaikutuksensa. Joka on osaaja
jollain alueella, auttaa muita – ja saa apua omiin
kehityskohtiinsa, erityisesti jos ne tunnistaa.

JOHTOKUNTATYÖ
12-jäseninen johtokunta edustaa liittomme
päätä. Pää on terävä, aloitteellinen, hereinen, vastuullinen, asiantunteva, osallistuva
- tietoisuuselimemme. Sen tehtävänä on olla
tietoinen koko pedagogisen liikkeen toiminnasta: kouluista, päiväkodeista, opettajainkoulutuksesta, kansainvälisestä toiminnasta,
viranomaistahoilla tapahtuvista muutoksista,
kehityksestä, kasvatuskeskustelusta jne. Valittavan johtokunnan jäseniltä toivotaan antaumuksellista sitoutumista, voimaa ja viisautta
hoitaa tehtäväänsä, jossa merkittävänä mahdollisuutena on myös toimintamme yhteinen
julkisuuskuva: Liiton johtokunta edustaa laajaa
kenttämme ulospäin. Johtokunnan tehtäviin
kuuluu yhteiskunnallisesti tärkeiden suhteiden
hoito sekä uusien luominen ja ylläpitäminen.
Tällaista vahvaa toimijaa on ehditty eri tilanteisiin kaivata. Tehtäviä ovat nyt ansiokkaasti

hoitaneet useat tahot, erityisesti opettajien elin
Steinerpedagogiikan seura ja vanhempien ja
johtokuntien elin Steinerpedagogiikan yhteisöt. Uuden liiton myötä muodostamme myös
ulkopuolelta katsellen paljon selkeämmän
steinerkasvatukseen keskittyvän kokonaisuuden – yhden liiton alla on sekä opettajien
että vanhempien tekemä pedagoginen työ.
Liiton toimintojen koordinointiin ja toiminnan
jäsentämiseen tarvitsemme täyspäiväisen ja
täyspäisen yhteyshenkilön: tällaisesta työstä
meille onkin jo yli vuoden päivät karttunut hienoa kokemusta. Yhteyshenkilön työpanoksella
saadaan aikaan merkittävää yhteishenkeä ja
voimaa. Esimerkiksi Steinerkasvatusviikko oli
valtava ponnistus jossa yhtä aikaa eri puolilla
maata järjestettiin monenlaisia tapahtumia –
yhteyshenkilön koordinoimana siitä syntyi
valtakunnallinen kokonaisuus. Nettisivumme
ovat laajentuneet ja elävät tässä ja nyt: joku
päivittää niitä! Ja kohta voimme muodostaa
nettiyhteisön myös Wikisteiner – tietopankkia
täydentämällä ja käyttämällä. Halutessamme
me näin muodostamme myös bittiavaruuteen
yhteisön, joka käyttää nettiä hyvänä työkaluna
- ja toimii vastavoimana toisenlaisille nettiyhteisöille. Yhteyshenkilö on jo tässä lyhyessä
ajassa osoittautunut mainioksi koordinaattoriksi, jolla on langat käsissään: hän on kuin
kehon imuneste, lymfa, joka kokoaa hajallaan
olevan yhteen.
Siis näin on visioitu Steinerkasvatuksen liiton

kokonaisuutta: Se olemme me, kaikki toimijat, kaikki toiminta. Se on se syventävä ja
elävöittävä työ, jota teemme erilaisissa toimikunnissa. Ja se on kokonaiskuvan tiedostavaa
johtokuntatyötä. Liitto on puite: Olennaista
on, että me teemme yhdessä työtä steinerkasvatuksen kehittämiseksi ja innoittamina.
Steinerkasvatuksen liitto perustetaan (uudelleen – ensimmäisen kerran tämä tapahtui
1984) – hyvin tärkeänä ja vakavana hetkenä.
Steinerpedagogiikalla on valtavasti annettavaa
myös ulospäin, koko Suomelle, mutta meidän

täytyy vielä paljon enemmän kuin ennen tehdä
steinerkasvatuksesta sellaista, että sen anti
entistä voimallisemmin saa ihmiset syttymään
myös liikkeemme ulkopuolella. Steinerpedagogiikan ydinajatuksille on huutava tarve ja
aika – juuri nyt. Ydinajatukset ovat liikkeemme
sydän, jonka sykinnästä vastaamme me, nyt
steinerkasvatuksen innoittamat ja sitä vaalivat
ihmiset. Mutta pedagogiikkaa ei ole saneltu
meille valmiiksi, vaan se on elävöitettävä joka
paikassa ja ajassa uudelleen ja uudelleen. Tämä
vaatii meiltä yksilöinä jatkuvasti yritystä olla

hereillä, yritystä tiedostaa tapahtumia niin
hyvin kuin pystymme, sisäistä työstämistä ja
työstetyn toimeenpanemista - ja kuitenkin: varsinaisesti valmista työstä ei edes tule! Sellainen
käsite kuin valmis ja täydellinen olisikin aivan
mahdoton: se tarkoittaisi seisahtunutta - ja ummehtunutta. Mutta kestäkäämme keskeneräisyys – sen antamatta viedä aloitekykyämme ja
rohkeutta tekoon. Jaksakaamme yrittää yhdessä, toisistamme voimaa saaden. Uusi Steinerkasvatusliitto on entistä tahdonvoimaisempi,
sydämen voimien lämmittämä ja tietoisempi
toimija suomalaisessa kulttuurissa. Meillä on
annettavaa, ja meidän odotetaan antavan. Yhdessä voimme tehdä sen, mikä meidän täytyy.
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Kati Heikkilä-Huhta,
Oulun steinerkoulu
Puhe Steinerkasvatuksen liitto ry:n perustamiskokouksessa 4.10.2008

TERVEISIÄ OPPILASKUNNAN
HALLITUKSELTA!
Oppilaskunnan hallitukseemme kuuluu muutama aktiivinen lukiolainen
ja jopa yksi 9-luokkalainen: Kaisu, Kristoffer, Emma, Anni, Tanja,
Mirka, Päivi, Taija, Karoliina, ja Sirius. Joukkoamme ohjaa äidinkielen
ja kirjallisuuden opettaja Susanna Lindman.
Tänä vuonna olemme erityisesti ottaneet tehtäväksemme piristää
koulunkäyntiä ja tuoda mukavuutta arkeen. Oppilaiden kukkaroitakin
on vähän kevennetty: välitimme syksyllä 2008 oppilaiden vanhoja
kirjoja eteenpäin käytettyjen kirjojen huokeaan hintaan. Kirjamyynti
osoittautui toimivaksi, ja suosittelemme oppilaita toimittamaan vanhat
kirjansa myyntiin ensi syksynäkin, mikäli he eivät niitä enää tarvitse
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(ylioppilaskirjoitusten aineiden kirjat ovat siis oppilaille vielä tarpeellisia).
Kirjoja kierrättämällä saa vähän taskurahaa ja uutta tilaa kaappeihin
pienellä vaivalla.
Koulunkäynnin ohella on tärkeää päästä virkistäytymään ja rentoutumaan. Siksi kutsuimme hyvällä menestyksellä oppilaita näyttämään
taitojaan 7. marraskuuta järjestettyyn taideiltaan. Taideillassa nähtiin ja
kuultiin lauluja, runoja, valokuvia... Väliajalla virkistäydyttiin kahvituksella ja mainion makuisilla leivonnaisilla. Itse tapahtuman järjestäjät ja
artistit tilasivat pizzaa Steinerin vakiopizzeria Mirandasta. Taideilta oli
kaiken kaikkiaan onnistunut, mutta ei epäilystäkään, ettemmekö voisi

luoda vieläkin onnistuneempaa taideiltaa! Seuraava taideilta järjestetään
8. toukokuuta perjantaina keväisissä merkeissä. Haluamme jälleen monipuolisia ja rohkeita esiintyjiä nousemaan eurytmia -salin lavalle entistä
runsaamman yleisön eteen!
Yritimme tuoda mukavuutta myös muiden arkeen. Suomalaisissa kouluissa on ollut perinteenä vuosittainen taksvärkkipäivä, jolloin yksi koulupäivä suoritetaan vapaaehtoistyössä itse valitussa työpaikassa. Työ tehdään yleensä 10 euroa vastaan jonkin tietyn asian, esimerkiksi Itämeren,
hyväksi. Lukiolaisilla tätä hienoa perinnettä ei enää ole, mutta samalla
kun päätimme yläasteluokille oivallista hyväntekeväisyyskohdetta heidän
taksvärkkiinsä, totesimme, että olisi hienoa, jos lukiolaisetkin osallistuisivat johonkin hyväntekoon ja avartaisivat näin maailmankuvaansa.
Jalkarannan vanhustensairaala otti joukon Steiner-koulun lukiolaisia
avosylin vastaan viettämään päivää vanhusten kanssa. Suunnittelimme
ohjelmaa sisätiloihin, ja osa oppilaista valitsi tehtäväkseen ulkoilla vanhusten kanssa. Tämäkin keikka oli siis onnistunut, ja sekä vanhuksille
että oppilaille jäi tempauksesta hyvä mieli! Näitä lisää, vai mitä?
Tuorein tempauksemme on kuitenkin seksivalistusteemaviikko. Viikolla
17 järjestettävään viikkoon sisältyy mukavaa toimintaa ja hyödyllistä
informaatiota nuorten seksuaaliterveyttä koskevista asioista. Olemme
jo etukäteen saaneet tästä hyvää palautetta, sillä on fakta, että nuorille
ei kaikissa kouluissa anneta tarpeellista määrää seksivalitusta. Ja tietysti
haluamme osoittaa, että seksivalituksen ei tarvitse olla kuivaa, tylsää ja
noloa, eikä etenkään myötähäpeän tunteita siitä, että aikuiset yrittävät
(usein siinä onnistumatta) puhua nuorten kielellä punastuttavista
aiheista.
Kuten sanottu, opiskelun ohella rentoutuminen on tärkeää. Lukiolaisen
tehtävävuori kasvaa usein valtavan suureksi eikä aika ja energia tahdo
riittää. Ja kun energiaa ei riitä, hyppytunnin tullen kaikki muutamat
käytäväsohvat peittyvät uinuviin lukiolaisiin. Tällainen meininki kielii
rentoutumishuoneen tarpeesta! Meillä on siis ilo ilmoittaa, että olem-

me oppilaskunnan hallituksen johdolla saaneet luvan valjastaa vanha
metallityöluokka lukiolaisten olohuoneeksi. Oppilaskunnan säästöillä
hankitaan huoneeseen sohvia ja mitä ilmeisimmin kahvinkeitin. Kaikki
ovat varmaan valmiita vaikkapa pieneen kahvi- ja keksirahaan mukavaa
olohuonetta vastaan, sen sijaan että käytävällä seisoisi tulikuumaa kahvia
syytävä kallis kahviautomaatti.
Seuraava taideilta on siis 8. toukokuuta perjantaina kello 18 eteenpäin, ja
toivomme innokkaita esiintyjiä ilmoittautumaan oppilaskunnan jäsenille.
Tervetuloa myös yleisöksi!

- Oppilaskunnan hallitus,
Karoliina Virkkunen
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POHJALAISIA

12. LUOKAN PÄÄTTÖTYÖT
Samuel Ervaskari
Liine Heikkinen
Tanja Korkka
Aaro Kurkela
Kalle Ojanen
Jaakko Rautio
Päivi Saari		
Lauri Tuovinen
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Varhaiset slaavikansat
Tanskan kuningatar Margareeta II
Laulu
Sukellusveneet sotilaskäytössä
Purjelento
Ydinaseet
Lastenvaatteet ja oma mallisto
Led Zeppelin

10 VUOTTA SITTEN

Kalle Airo ”Steinerin jälkeen olen opiskellut TKK:lla Helsingin kauppakorkeakoululla, josta kummastakin olen myös ollut töissä. Nykyään
pyöritän Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailua ja luennoin
yrittäjyydestä eri yliopistoissa. Tulevaisuuden suunnitelmissa ovat häät
syyskuussa 2009 ja oman yrityksen perustaminen.”
Saila Heinonen ”Ylioppilaskirjoitusten jälkeen muutin Helsinkiin.
Pidin ns. välivuoden ja tein töitä. Se teki hyvää opiskelumotivaation
syttymiselle. Valmistuin sosionomiksi Helsingin ammattikorkeakoulusta
keväällä 2004. Tein töitä Vantaalla lastensuojelulaitoksessa reilut kolme
vuotta, kunnes esikoistyttömme syntyi vuonna 2007. Tällä hetkellä
asumme avomieheni kanssa Länsi-Helsingissä ja minä olen taas koti
äitinä hoitamassa helmikuussa syntynyttä toista tyttöämme.”
Marilla Virtanen (os. Hopkins) ”Valmistuin sairaanhoitajaksi
Lahden Diakonia-ammattikorkeakoulusta 2003 jouluna. Sen jälkeen
olin töissä Mäntsälässä ja Lahdessa. Sain vakituisen paikan Lahdesta
Jalkarannan sairaalasta 2006. Jäin äitiyslomalle 2007 keväällä ja olen
tällä hetkellä hoitovapaalla hoitamassa kohta 2-vuotiasta Sofia-tytärtäni.
Menimme mieheni kanssa naimisiin kesällä 2005 ja asumme perheemme
kanssa Lahdessa.”
Kai Komulainen ”Viimeiset 10 vuotta ovat kuljettaneet minua
ympäri Suomea koulun ja työn perässä. Steinerkoulun jälkeen edessä
oli luonnollisesti armeija, jonka suoritin Sodankylän Jääkäriprikaatissa.
Sieltä selvittyäni aloitin Lahden ammattikorkeakoulussa matkailun
restonomiopinnot (luonto- ja liikuntapalvelujen tuottaminen ja johtaminen). Opiskelun ohella tuli työskenneltyä tarjoilijana Helsingissä
ja Lahdessa sekä safarioppaana Levillä, jossa myös luokkakaveri Ossi

viihtyi. Vuonna 2005 muutin Muonioon, jossa toimin eräoppaana ja
kohdevastaavana. Löydettyäni silmäteräni Sadun, muutin 2008 Rovaniemelle, jossa nykyään asumme. Työskentelen edelleen eräoppaana ja
sekatyömiehenä. 2009 toukokuussa valmistun vihdoin erä- ja luontooppaaksi Lapin ammattiopistosta. Vapaa-ajalla pyrin liikkumaan luonnossa mm. maastopyöräillen, kalastaen, metsästäen, telemarkkeillen ja
perheyritystämme kehitellen.”
Teemu Korhonen ”Koulun jälkeen edessä oli sivari, jonka hoidin
kaikille tutun Sylvia-kodin varastolla. Sen jälkeen meni pari vuotta
työttömänä ja erilaisia ei niin mielenkiintoisia töitä tehdessä. Keväällä
2003 pääsin myymäläpäälliköksi Lamina nimiseen skeittikauppaan, jossa
olin 2,5 vuotta. Syksystä 2005 alkaen olen ollut LAMK:n Muotoiluinstituutissa elokuva- ja TV-ilmaisun linjalla ja valmistun nyt toukokuussa
elokuva-alan medianomiksi. Olen ollut jo parissa pitkässä leffassa
valohommissa ja nyt pitäisi alkaa etsiä lisää tuotantoja, joihin pääsisi
mukaan. Tiedossa on kaikenlaista kuvauskeikkaa eli toisin sanoen, jos
en hakeudu YLE:lle ns. kameratyöläiseksi, niin elokuva-alan luonteen
vuoksi pätkätöitä tehdessä tämä elämä menee jatkossakin. Leffahommissa kun ei tunneta vakituisia työsuhteita. Muutin Helsinkiin pari vuotta
sitten ja olen sieltä käynyt Lahdessa koulua. Tämän kevään jälkeen
reissut Lahteen tapahtuvat toivottavasti ihan lomailun kannalta. Mutta
hyvin pyyhkii ja elämä maistuu.”
Kaisu Laitinen ”Opiskelen viidettä vuotta Helsingin yliopistossa,
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella. Pääaineenani on
arabian kieli ja islamin tutkimus.”
Katja Lautanen
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Elina Laine (os. Lehtovaara) ”Lähdin välivuoden jälkeen opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja diakonissaksi. Työskentelin Lahdessa ja
Helsingissä ensin sairaanhoitajana ja sen jälkeen päädyin diakonissan
virkaan. Vuonna 2008 suoritin psykiatrisen sairaanhoitajan erikoistumisopinnot, jotta voin palata psykiatriseen hoitotyöhön. Olemme asuneet
mieheni kanssa Helsingissä muutaman vuoden. Perheeseemme kuuluu
1-vuotias, ihana ja aurinkoinen Oona-tyttö. Elämä hymyilee, kun saa
olla vielä kotosalla tyttösen kanssa. Haaveilen myös jatko-opinnoista
tulevaisuudessa.”

jälkeen muutin tänne Varsinais-Suomeen. Menimme viime kesänä
naimisiin ja nyt odotamme tähtisaksia saapuvaksi kesäkuun alussa (ne,
jotka vielä muistavat joulunäytelmän, tietävät, että sieltähän ne lapset
tulevat ). Työrintamalla olen jo kymmenettä vuotta Hesburgerilla, tällä
hetkellä mieheni kanssa yrittäjinä Raision Hesburgerissa ja sillä vapaaksi
jäävällä toisella kädellä opiskelen hevososteopaatiksi. Asumme maalla
koirien ja kissan kanssa. ällä hetkellä harrastan opiskelua, mutta tulevaisuudessa näkisin pihalla myös pari hevosta, jotta jo kohta 25 vuotta
kestänyt tallihommien harrastaminen pääsisi jatkumaan.”

Annukka Netterberg (os. Lindroos) ”Kirjoitusten jälkeen muutin Helsinkiin ja opiskelin AMK:ssa osteopaatiksi (4v.), sitten muutin
takaisin Lahteen, jossa pidin vastaanottoa, olin Hesburgerissa ravintolapäällikkönä ja hoidin tallia äitini kanssa (ne tosiaan saa mahtumaan
samaan päivään). Kesällä 2006 ollessani Saaran kanssa Turussa viihteellä
tapasin tulevan mieheni. Puoli vuotta Lahti-Turku välin reissaamisen

Ville Malinen ”Kirjoitusten jälkeen olin kolme vuotta töissä.
Sen jälkeen opiskelin tradenomiksi Lamk:ssa. Matkustelin ympäriinsä,
enimmäkseen Euroopassa. Valmistumisen jälkeen olin töissä mm.
arvopaperisijoitusten välittäjänä. Nykyään työskentelen perheyri
tyksessämme. Asun Hollolassa avovaimon ja 1-vuotiaan tyttömme
kanssa.”

Pauli Mantere ”Asun Lahdessa ja teen lastensuojelutyötä sekä
järjestyksenvalvojan hommia. Elän avoliitossa ja meillä on 1,8 v. tyttö.
Urheilu on edelleenkin iso osa elämääni.”
Pekka Mantere ”Asun vaimoni ja kahden lapseni kanssa Lahdessa.
Muutimme tänne muutama vuosi sitten, kun sain opiskeluni päätökseen.
Vuonna 2003 suoritin lukion loppuun iltalukiossa, jonka jälkeen aloitin
opiskelun Tampereella Poliisikoulussa. Opintoihin kuului työharjoittelu,
jonka takia asuimme muutaman vuoden Espoossa, jossa ensimmäinen
lapsemme syntyi. Vuodesta 2006 olen työskennellyt Lahden poliisilaitoksella. On tullut muutama tunti istuttua ”Maijan” penkillä ja nähtyä
vaikka mitä. Isona yritän jatkaa opiskelua ja haaveena olisi opiskella
oikeustiedettä.”
Taneli Nissinen ”Armeijan jälkeen opiskelin hotelli- ja ravintolaalaa Lahdessa, asuin pariin otteeseen Hollannissa, opiskelin mediaa
ja viestintää Ruotsissa Uumajan yliopistossa. Olin safarioppaana,
kouluavustajana ja työttömänä Rovaniemellä tyttöystäväni matkassa.
Nyt olen asunut kolme vuotta Helsingissä. Opiskelen ammattikorkeakoulussa rakennusinsinööriksi ja työskentelen liikennesuunnittelijana
infrarakentamisen konsulttitoimistossa Espoossa. Perheeseeni kuuluu
avopuolisoni ja Pedro. Pedro on koira. Harrastan jousiammuntaa,
suunnistusta ja belgialaisia vaateharvinaisuuksia.”
Jenni Virekoski (os. Nöjd) ”Lukion ja muutaman työntäyteisen välivuoden jälkeen päädyin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistuttuani
työllistyin Päijät-Hämeen keskussairaalaan aikuispsykiatrian osastolle,
jossa tällä hetkelläkin työskentelen. Olen työn ohessa erikoistunut psykiatriaan ja koen alan todella omakseni. Olen naimisissa ja tyttäreni syntyi
2007. Hänelle odotamme pikkusisarusta saapuvaksi syksyllä 2009.”
Meri Pellikka

Laura Pulliainen
Pekka Salmela ”Kun YO-paperit kesällä olivat viimein kourassa, ei
jatkosta ollut vielä mitään tietoa, joten koin parhaaksi vaihtoehdoksi
käydä armeijan pois alta. Yhdeksän kuukauden inttireissun jälkeen alkoi
mahdollisten opiskelupaikkojen kartoitus. Kaikki ei mennyt ihan niin
kuin alun perin piti, mutta päädyinpähän kuitenkin Turun yliopistoon
tietojenkäsittelytiedettä lukemaan. Haparoivan alun jälkeen erilaiset
opiskelijajärjestöaktiviteetit veivät mennessään ja aluksi väliaikaiseksi
ajattelemani Turun reissu muuttui pysyväksi kotipaikaksi. Lukuisat
erilaiset tehtävät eri järjestöissä venyttivät opintoja hieman, mutta kesällä 2008 käsiini ojennettiin filosofian maisterin paperit. Työpaikasta
ei siinä vaiheessa ollut tietoakaan, mutta seuraavana syksynä sain jalan
pienen ohjelmistofirman oven väliin ja siellä työskentelen edelleen tätä
kirjoittaessani.”
Ossi Sandell
Antti Sinkkilä ”Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen menin vuodeksi
armeijaan Riihimäelle. Armeijan jälkeen aloitin opiskelut Helsingin
kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella. Vuoden 2003 syksyllä olin
Kanadassa Queensin yliopistossa. Valmistuin kauppatieteiden kandidaatiksi 2004 ja muutin Helsinkiin. Maisteriksi valmistuin 2007 Helsingistä ja aloitin työt IBM:llä Suomessa. Tällä hetkellä asun Helsingissä
yhdessä tyttöystäväni kanssa. Harrastuksiini kuuluu edelleen koripallo
ja satunnainen lenkkeily, sulkapallo ja lukeminen. Mahdollisesti lähden
ulkomaille joskus tulevaisuudessa.”
Henrik von Schrowe (ent. Taskinen)
”Sitä luuli, että koulu päättyy vuonna 2000, kun saa valkolakin päähänsä,
mutta kuinka väärässä sitä voikaan ihminen olla. No, minun elämäni
jatkui siitä suoraan armeijaan ja Vekaranjärvelle. Siellä tuli viihdyttyä peräti kahden vuoden ajan, mutta loppujen lopuksi armeija ei ollut minun
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juttuni, vaikka ilmeisesti lahjoja olisi ollut. Tarina muuttui sitten perinteiseksi. Tyttöystäväni (rippileiriltä) Wilhelmiina opiskeli Kuopiossa ja
onnistui houkuttelemaan sinne. Tietotekniikkainsinööri-koulu kiinnosti
kahden vuoden ajan, kunnes koulu veti maton jalkojen alta. Suuntana
välivuosi ja koti - isänä oleminen esikoiseni Juho Mikaelin (synt. 2003)
kanssa. Oli ehkä elämäni paras vuosi. Suosittelen lämpimästi. Tämän
jälkeen 5 minuutin pohdinta hakuteoksen kanssa opasti minut suun
terveydenhuollon pariin. Tätä nykyä minut löytää todennäköisimmin
Lahden kaupunginsairaalan hammashoitolasta erikoisalanani tietokoneet
ja hoitojonon purkaminen. Matkan varrella tuli myös Sigrid Elisabet
(synt. 2007) mukaan tähän polulle, joka jatkuu jalkarantalaisena kilometrin päässä koululta.”
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Saara Vallius ”Ylioppilaskirjoitusten jälkeen kävin puolen vuoden
talouskoulun, olin au pairina Saksassa, töissä entisellä Eimolla ja entisellä
Postilla. Amk Laureassa Vantaalla opiskelin vuoden sosionomiaa. Vuosien aikana olen valmistunut puutarhuriksi sekä floristiksi. Kukkakaupassa olin töissä jonkin aikaa. Sitten läksin puoleksi vuodeksi matkalle
maailman ympäri. Helsingissä olin vuoden floristina. Vaihdoin alaa ja
tulin takaisin Lahteen. Asun pienessä keltaisessa talossa Jalkarannassa.
Vuodesta 2008 alkaen olen ollut päivisin töissä ryhmäperhepäiväkodissa
(Sylvia-koti) ja iltaisin olen jatkanut sosionomin opintoja Lamk:ssa”
Jaakko Vesalainen ”Olen ollut tässä varsin tietoinen jo pidemmän
aikaa, että minulla tulee kesäkuussa 10 vuotta mac-miehen elämää
täyteen, mutta mieleeni ei juolahtanutkaan, että samaan aikaan kouluurani päättymisestä tulee kuluneeksi tuo sama aika. Syynä lienee se,
että omalla kohdallani koulun loppumiseen, ei kovin kummoisia hurraahuutoja liittynyt.
Keväällä 1999 olin jo hyvissä ajoin varmistellu itselleni mieleisen työ
paikan Helsingistä ja oli selvää, että heti kun kevätlaulut Eeronkatu 2:ssa
raikaa, niin minä pakkaan auton ja aloitan uuden elämän maamme mahtavassa pääkaupungissa. Siinä hurmiossa ei paljoa Olgalle palautettavat

kemian ja fysiikan vihkot painaneet. Niin jäi minulta Steinerkoulusta
valmistuminen odottamaan parempia aikoja. Toivotaan, että Olgalla on
luokassa tilaa, sitten kun aika koittaa.
Mitä sitten olen koulusta päästyäni tehnyt? Aika on kulunut hyvin
pitkälti töitä tehdessä. Kuten edellä kerroin aloitin IT-tuen hommat
Apple-jälleenmyyjällä kesäkuussa 1999 ja sillä tiellä tässä vielä ollaan.
2002 kävin viettämässä 6kk tervehenkisen liikuntaloman Santahaminassa ja 2004 kokeilin vajaan vuoden toista työnantajaa, mutta palasin
kuitenkin takasin samaan yritykseen, missä aloitin, kun heillä oli niin
kova ikävä minua.
Perhe-elämä on lähtenyt rakentumaan pikkuhiljaa, mutta nyt tuntuu
olevan loppukiri päällä. Kuusi vuotta sitten susiparin elämään tuli
ensin pieni hurmaava Maire niminen Borderterrieri. Mairen paikka
auringossa suvereenina citykoirana, joka kakkaa vain vastaleikatulle
nurmelle, muuttui meidän pienen perheemme vaihtaessa kaupungin
pölyt saariston rauhaan. Perheeseemme syntyi ensimmäinen tyttö 2007
ja nyt hänellekin on koittanut laman myötä kovat ajat, keväällä 2009
syntyneen pikkusiskon ansiosta. Huomioarvossa tapahtunut inflaatio
on ollut karvas, minkä Maire jo hyvin tiesi. Täytyy myöntää, että en
tiennyt työn vaativuudesta mitään ennen tätä.
Päätin jo koulun loppuessa, että palaan opintoihin johonkin opinahjoon,
kunhan aika ja minä olemme sille kypsiä. Sitä päivää vielä odotellaan.
Oman urakehityksen tähden olen kuitenkin joutunut pitämään huolen
omasta osaamisesta ja näin ollen opiskelua on ollut mahdotonta vältellä.
Oppi on tullut kurssien ja itseopiskelun myötä. Tässä työssä pitää olla
uusien asioiden suhteen hereillä ja nopea omaksumaan. Rakastamiani
kotitehtäviä siis piisaa.
Oman kymmenvuotisen työelämään tutustumisen pohjalta voisin
summata, että koulutus ei takaa mitään, mutta asenne ratkaisee. Jos on
reipas ja valmis oppimaan pärjää aina, tosin ovet pitää saada ensin auki.
Älkääkä koskaan aliarvioiko Eurytmian vaikutusta elämässänne, pari
kipitzihyppyä ja kultaistaporttia aika ajoin auttaa kaikkeen!”

TUKIOPPILAIDEN
KERTOMAA

KIRPPUTORITUNNELMAA
PARHAIMMILLAAN

Olemme pyrkineet piristämään tukioppilastoimintaa erilaisilla tapahtumilla, kuten väripäivällä, halipäivällä ja diskoilla, joita olemme
järjestäneet pitkin vuotta.

Runsaat kymmenen vuotta sitten pari toimeliasta äitiä sai varainhankintaidean: kirpputori
steinerkoululle. Alku oli varmaan tosi hankala
- kuten sanontakin sanoo. Ihan ensiksi piti
taikoa jostakin tyhjästä vaaterekit ja paljon
myytävää tavaraa. Pystyttäjiä, myyjiä ja purkajia
piti myös saada joka kerraksi, samoin kahvioon
vohvelinpaistajia. Ja aina pöydissä riitti järjestelemistä. Legenda kertoo, että joskus kaikki
perustajaäitien vähänkin kynnelle kykenevät
sukulaiset oli velvoitettu mukaan.

Yritimme kovasti saada myös lukiolaiset piristymään koulunkäynnistä houkuttelemalla
heidät bailaamaan tukari-diskoihin! ”Pirteä
Party- Perjantai” – kampanjamme ei ottanut
onnistuakseen – ilmeisesti abiturientit eivät
olleet halukkaita osallistumaan hilpeisiin mehukesteihimme, jossa nautitaan kohtuudella
Raikas & Raitis – mehutiivistettä. On muuten
tujua tavaraa!
Toivoisimme seuraavan tukariryhmän ottavan
mallia kollektiivisista tavoitteistamme, jatkavan
tiukkaa eksotermistä linjaa kouluyhteisössämme sekä viemään eteenpäin sitkeää taistelua,
jonka tavoitteena on saada opettajat löytämään
sisimmästään siellä piilevän yhteistyökykyisen
ihmisen.
Terveisin koulun tukioppilaat

Viime vuodet joka kevät ja syksy koko show
on pyörinyt lähes omalla painollaan. Touhussa
on vuodesta vuoteen jaksanut ahkeroida suuri
joukko koulumme vanhempia, isovanhempia,
opettajia, oppilaita, sukulaisia, tuttavia tai
muuten vain kirpputoriystäviä. Jopa toinen perustajista, Marja-Liisa, on palannut remmiimme mukaan. Monella on ajatuksenaan ollut
paitsi koulun oppilaiden hyväksi saatu hyöty,
niin myös kapinointi sitä vastaan, että kaikki
mitataan nykymaailmassa rahalla. Kirpputori
tuottaa toki, ja hienosti tuottaakin, mutta
monen mielestä on mieluisinta nähdä, kuinka
asiakkaat nauttivat olostaan, tapaavat toisiaan
ja tekevät elämänsä löytöjä toisten hylkäämistä
tavaroista tai käyvät varta vasten vain maistuvien vohvelien vuoksi. Kirpputoritunnelma
on todella hyvä vastapaino työelämälle, jossa

suuret asiat näyttävät joskus sokeuttavan silmät
niin etteivät pienet asiat näy missään.
Harmittava takaisku pitkään jatkuneelle
menestyksellemme koitui tänä keväänä: tavaroita ei vain yksinkertaisesti ollut kertynyt
talven mittaan varastoihimme, joten oli pakko
peruuttaa kevään kirpputori. Mikä pettymys!
Moni koulun ulkopuolinen vakioasiakas on jo
ehtinyt tiedustella ajankohtaa ja ollut harmissaan kuullessaan peruutuksesta.
Mutta mehän emme luovuta! Syksyllä tuhkasta
nousee feenix entistä vahvempana ja silloin
taas teitä kaikkia tarvitaan hyvän asian puolesta toimimaan. Silloin viimeistelemme viime
syksynä aloitetut parannusideat, myymme
suuret määrät kelpo tavaraa, pidämme muotinäytöksiä, syömme vohveleita, nautimme
toistemme seurasta, teemme edullisia ostoksia
ja nautimme Lahden kuuluisimmasta kirpputoritunnelmasta. Eikö vain…?
Kaija ja Outi
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LAHDEN RUDOLF STEINER –KOULUN
VUOSIKATSAUS KANNATUSYHDISTYS RY

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kuusi kertaa.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 268 (vuonna 2007 ja sen jälkeen jäsenmaksun maksaneet).

Hallitus

Valtiovallan taholta opetuksen ja koulutuksen rahoitukseen tuli kipeästi
odotettuja korotuksia. Valtionapujen yksikköhintojen indeksikorotusten
leikkauksia purettiin ja näin varsinkin yksityiskoulujen taloudellinen
asema koheni oleellisesti.

Lahden Rudolf Steiner –koulun Kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan
kuuluvat vuonna 2008
Kannatusyhdistyksen hallituksen jäseninä
Jouni Nippala
puheenjohtaja
Hannele Kasvi
Satu Kurkela
varapuheenjohtaja
Päivi Ronkainen
Tapio Valle
Janne Ylönen
Juha Mettälä
varajäsen
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Lahden kaupunginvaltuuston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi valitsemina jäseninä
Hannu Huovilainen
Päivi Hämäläinen
Marja Kuningas
Veli-Matti Taskila
Opettajakunnan valitsemina jäseninä
Honkonen Jyrki
30.9.2008 asti
Elise Punkanen
Kaija Taskinen
1.10.2008 alkaen
Maija Kauppila
päiväkodin edustaja

Kulunut vuosi oli steinerkasvatuksen teemavuosi. Valtakunnallisesti
steinerkasvatusliikettä ja koulujen toimintaa tehtiin tunnetuksi. Monilla
eri paikkakunnilla järjestettiin tapahtumia ja oppilastöiden näyttelyitä.
Koulussamme järjestettiin mm. avoimien- ovienpäivä ja siitä saadun
positiivisen kokemuksen myötä tulevat koulumme ovet olemaan avoimia
myös tulevina vuosina.
Steinerkoululiikkeen saralla tapahtui myös muitakin oleellisia asioita.
Steinerpedagogiikan seura ja Steinerpedagogiikan yhteisöt ry. sulautuivat ja tilalle perustettiin Steinerkasvatuksen liitto ry. Uuden liiton
tehtävänä on hoitaa ja ajaa kaikkien Suomessa steinerliikkeen parissa
toimivien tahojen asiaa.
Yksi Kannatusyhdistyksemme suurimmista tehtävistä oli päiväkodin
toimintamallin uudistus. Uudistusta selvittämään perustettu työryhmä
sai yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa laadittua uuden toimintamallin. Kuluvan lukuvuoden alusta alkaen esiluokkalaiset ja alle
kuusivuotiaat toimivat samoissa ns. sekaryhmissä.

Johtokunnan sihteerinä toimi koulun talouspäällikkö Päivi Messo.

Opettajakunta on nähnyt myös tarpeelliseksi uudistaa hallintomalliaan.
Tarkoitus olisi, että uutta hallintomallia noudatettaisiin jo seuraavan
lukuvuoden alusta. Johtokunta onkin päättänyt suhtautua mm. hallintotehtävien muutoksesta aiheutuviin koulutusmenoihin myönteisesti.

Kannatusyhdistyksen tilintarkastajina toimivat
Timo Malin KHT
Jaakko Ukkonen ekonomi

Henkilökunnan työterveyspalveluja koskeva sopimus Lahden kaupungin
kanssa irtisanottiin 31.12.2008 alkaen. Uusi palveluntuottaja on Suomen
Terveystalo Oy.

Tulevina vuosina henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen on tarkoitus
kiinnittää entistä enemmän huomiota. Panostus on kokonaistalouteen
nähden pieni, mutta ikääntyvän työyhteisön kannalta sitäkin tärkeämpi.
Kannatusyhdistys on vuokralaisena käyttänyt aikaa ja rahaa niin päiväkodin kuin koulun kiinteistöihin. Päiväkodissa havaittiin huomattavia
kosteusvaurioita. Vuokranantajana Lahden kaupunki on ilmoittanut,
ettei se tule enää suorittamaan rakennukseen minkäänlaisia korjaustöitä.
Rakennuksen kohtalo on vielä avoin, mutta päiväkodin toiminta tulee
jatkumaan paikasta riippumatta.
Koulukiinteistön akustiikkaan on odotettu parannusta. Akustiikkalevyjen asennus aloitettiin molemmista ruokaloista ja työtä on tarkoitus
jatkaa koulun loma-aikojen puitteissa. Turvallisuusmääräysten mukaan
keskusradion hankinta tuli myös ajankohtaiseksi. Lisääntyneen häiriökäyttäytymisen vuoksi katsottiin tarpeelliseksi asentaa yläasteelle
valvontakamerat. Kirpputorin varoista hankkeeseen saatiin huomattava
avustussumma. Opettajat ovat haastaneet vanhemmat apuun oppilaiden
kasvavien kurinpito-ongelmien karsimiseksi.
Yhdistämällä voimavaramme teemme kouluyhteisöstämme erinomaisen opinahjon ja työyhteisön. Vanhemmilla on siinä oma tärkeä tila ja
tehtävä.
Johtokunta kiittää opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa ja koulun
vanhempia kuluneesta vuodesta.
Lahdessa 31. päivänä maaliskuuta 2009
Jouni Nippala
puheenjohtaja

Päivi Messo
sihteeri
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OPETTAJAKUNTA 2008-2009
Liisa Ahonen
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4.lk:n luokanopettaja, pääaine , uskonto, käsityö, liikunta
Anita Haarnio		1.lk:n luokanopettaja, pääaine, uskonto, musiikki
1.,2.,4. ja 5.lk., käsityö 1.lk
Yrjö Hakulinen
liikunta 5.-12.lk.. opo 7-13.lk.
Saila Hiitoluoma koulunkäyntiavustaja
Jyrki Honkonen
musiikki 5.-11.lk., 12.lk:n luokanvalvoja, yovastaava
Tuija Honkonen
3.lk:n luokanopettaja, pääaine, uskonto, käsityö,
liikunta, musiikki.
Tiina Häkkänen
eurytmia, esilk.,2.,3.,5.,7.,8. ja 9.lk..kristiyht.
uskonto 4.,6. ja 9.lk.
Liisa Hänninen
saksa 7.-13.lk
Antero Karimo
historia 9.-13.lk., yhteiskuntaoppi 9.-13.lk.,
uskonto 9.-12.lk.,
filosofia 11.lk, 9.lk:n luokanvalvoja
Andrea Krohn		kotitalous 7.-12.lk, saksa 1.-6.lk., 11.lk:n luokanvalvoja
Olga Lehtinen
fysiikka 9.-12.lk., kemia 9.-12.lk., matematiikka
9.lk., matematiikka lyhyt 10.-12.lk.,
Jukka Lindfors
matematiikka 10.-13.lk, tietotekniikka 9.-12.lk
Susanna Lindman äidinkieli ja kirjallisuus 8.-13.lk.,. oppilaskunnan
ohjaaja
Susanna Lindroos koulunkäyntiavustaja
Tuula Määttä
englanti 7.-13.lk.,
Eeva-Liisa Norri kuvataideterapia
Sanna ParviainenSahin
ruotsi 7.-13.lk.
Erja Orpana
käsityö 6..-10.lk., savityö 9.lk., kirjansidonta
12.lk., taidehistoria 9.lk., kuvataide 9-12.lk,
10..lk:n luokanvalvoja

Elise Punkanen

maantieto 9.-13.lk., biologia 9.-13.lk., terveys
tieto 9-13.lk., opettajakunnan pj.
Johanna Ruokosalmi 5.lk:n luokanopettaja, pääaine, englanti, englanti
1. ja 4.lk., vanhojen tanssit 12.lk.,
Tatjana Skippari
eurytmiasäestys
Marianne Sädekoski 8.lk:n luokanopettaja, pääaine, uskonto., kuvaamataito, englanti 3.lk.
Kaija Taskinen
6.lk:n luokanopettaja, pääaine, uskonto, englanti
, englanti 2.lk., psykologia 10.-12.lk., vt.rehtori
Kirsti Temmes		2.lk:n luokanopettaja, pääaine, uskonto, käsityö
5.lk.
.Outi Vallius
laaja-alainen erityisopetus, hallintoryhmän jäsen,
ohr:n pj.
Aarne Väisänen
eurytmia, lastentarha,,1.,4.,6.lk, Kristiyhteisön
uskonto 7.-8., 10.-11., 12..lk.,puutyö 7.-12.lk..
Tuuli Väistö
7.lk:n luokanopettaja, pääaine

KOULUVUODEN 2008-2009
TAPAHTUMIA JA JUHLIA

11.8.
4.9.
6.9.
25.-26.9.
26.9.
29.9.
17.10
11.-12.10.
viikko 43
31.10.
6.11.
8.11.
viikko 47
23.11.
28.11.
1.12
5.12.
12.12.
viikko 51
20.12.
22.12.-6.1.

1. luokan vastaanotto
luokkakuvaukset
työlauantai - liikuntapäivä
nälkäpäiväkeräys
Mikael-näytelmä
Mikael-ateria ja seikkailu
taksvärkki luokille 7-9
suurkirpputori
syysloma
kansantanssiesitys
Martin päivän lyhtyjuhla
työlauantai
8. luokan näytelmä
myyjäiset
adventtispiraali
Hooters Blues Band
itsenäisyyspäivän juhla
Lucia-kulkue
5. luokan näytelmä
joulujuhla, Felix Krohn -sali
joululoma

7.1.
12.2.
13.2.
20.2.
viikko 9
21.3.
5.4.
9.4.

koulu alkaa
penkkarit
vanhojen tanssit
karnevaalipäivä
talviloma
työlauantai – avoimet ovet
myyjäiset
pääsiäisjuhla

10.4.-13.4.
viikko 18
viikko 21
22.5.
28.5.
29.5.
30.5.

pääsiäisloma
12. luokan näytelmä
5. luokan näytelmä
vapaa
1.- 8. luokkien kevätjuhlat
9. – 12. luokkien
kevätjuhlat
todistukset ja yo-juhla
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JOHTOKUNTA 2008

HENKILÖKUNTA
Autio Petteri
Eloranta Anssi
Inkinen Elise
Koiranen Marja-Liisa
Messo Päivi
Mikkola-Manninen Pirjo
Pöppönen Huon
Riutto Paula
Tolppala Tiina
Vihreälehto Kaisa

iltapäiväkerhon ohjaaja
kouluisäntä
siivooja
emäntä
talouspäällikkö
koulusihteeri
keittiöapulainen
siivooja
keittäjä
iltapäiväkerhon ohjaaja
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ESIASTEEN HENKILÖKUNTA
Görman Anita
Heinonen Kaija
Kauppila Maija
Laaksonen Kirsi
Ovaska Jaana
Tuominen Marja-Riitta

Kannatusyhdistyksen
edustajat:
Grönholm Birgitta
Kurkela Satu
Nippala Jouni
Ronkainen Päivi
Valle Tapio
Ylönen Janne

Kaupungin edustajat:
Huovilainen Hannu
Jalas Heli
Kuningas Marja
Rajala Esa

Opettajakunnan edustajat:
Kauppila Maija
Punkanen Elise
Taskinen Kaija

ENSIMMÄINEN KOULUVUOSI:
LEIKKIÄ, ILOA, OLEMISTA
Esikoisen ensimmäinen koulupäivä herätti äidissä suuria tunteita, kyyneleet olivat herkässä, kun lapsi kulki elokuisena aamuna juhlallisesti
läpi isompien oppilaiden muodostaman kujan. Liikuttumisen tunteet
liittyivät jonkinlaiseen luopumisen kokemiseen: ”nyt se pienokaiseni lapsuus loppui”. Ilolla täytyy kuitenkin todeta, että eihän siinä niin käynyt.
Oikeastaan lukuvuoden mittaan tapahtuikin vapauttava paluu lapsuuden
leikin ytimeen. Lapselle oli ehtinyt kasautua ennakko-odotuksia ja pieniä
paineita orientoitua koulutielle, mutta eihän se niin vakavaa ollutkaan!
Vielä alkusyksystä koulunkäynnin helppoutta kritisoinut poika löysi
pikkuhiljaa keskittymisen, olemisen ja tekemisen ilon. Olemukseen on
tullut selvempi tietoisuus omasta persoonasta, kun itsetuntemus on lisääntynyt metsäretkien, talviliikunnan, lorujen, musiikin, kuvataiteiden ja
käsityötuntien siivittämänä. Numeroihin ja kirjaimiin on tullut kokonaan
uusi, elämyksellinen näkökulma. Englannin ja saksan oppiminen, kannel,
nokkahuilu, eurytmia, uudet maalaus- ja käsityötekniikat... viikoittain saa
kuulla lapsen innokasta selostusta siitä, kuinka on taas opittu jotain ihan
uutta. Koulun luova henki on muistuttanut aikuistakin ihan vaivihkaa,
että elämä on mahtava leikki! Tänä talvena en yllättäen pulkkamäessä
jäänytkään parin laskun jälkeen mäen juurelle seisoskelemaan, vaan
laskimme joka laskun yhdessä. Ihmeellistä, ettei se mäenlaskun hurjuus
ja viehätys ollutkaan kadonnut minnekään. Sitten kouluvuosien en ollut
käsitöihin koskenut, mutta nyt kotonakin innokkaasti neulova ja sormivirkkaava poika opetti äidille alkusilmukat ja niin starttasi kaulaliinan
teko. Kun poika kysyi ” millos olet meinannut päätellä tuon”, naurettiin,
kun moinen ei edes ollut tullut mieleeni – ja loputtomiinhan se liina kai
olisi jatkunutkin, ellei poika olisi osannut neuvoa miten se päätteleminen oikein tapahtuu. Avoimien ovien päivänä tuntien seuraaminen oli
hieno kokemus. Anita-open johdolla ja Sailan tuella ekaluokan poppoo
säteilee mahtavaa tekemisen ilon energiaa. Vanhempainiltojen myötä on

ollut hauska tavata myös äitien ja isien joukkoa. Vaikka tutustuminen
on alkuvaiheessaan, meitä yhdistää varmasti hyvä lähtökohta: olemme
jokainen ilmoittaneet lapsemme Steinerkouluun. Näin kevätlukukauden
lähestyessä loppuaan havahdun kiitollisena huomaamaan, ettei tiedotusvälineistä välittynyt, jossain alitajunnassani koko varhaislapsuuden
ajan väijynyt kuva nykypäivän kaoottisesta kouluelämästä koskenutkaan
tätä luokkaa tai koulua. Toivon, että mahdollisimman monessa kodissa
voidaan todeta samaa. Valoisaa ja aurinkoista kesää kaikille!
Tanja, Santerin äiti

19

PÄIVÄKOTI VAALEANPUNAISESSA TALOSSA

”Se talo on hieno” kertoi viime vuosikertomuksen jutussa silloin 7-vuotias Aarre. Hän
puhui Steiner -päiväkotina toimivasta Sammalsuonkadun ”vaaleanpunaisesta” talosta. Samaa
mieltä ovat nyt myös meidän Noelia ja Olivia,
kysyttäessä mikä päiväkodissa on parasta.
Tähän ajatukseen yhtyy moni vanhempikin.
Päiväkoti on toiminut samassa paikassa jo yli
30 vuotta. Kuluneen ulkokuoren alla sykkii
lämmin ja sydämellinen tunnelma.
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Juttua kirjoittaessani on vielä epäselvää, voidaanko päiväkotitoimintaa syksyllä -09 jatkaa
nykyisissä tiloissa. Talovanhus kaipaa pikaista
peruskorjausta. Synkät pilvet kasaantuivat ta-

lon ylle alkuvuodesta ja ovia oltiin laittamassa
jo lopullisestikin kiinni. Silloin jyrähtivät
vanhemmat.
Nopealla aikataululla perustettiin vanhempainyhdistys, jonka ensimmäiseksi tavoitteeksi
asetettiin päiväkotitoiminnan jatkuminen
nykyisissä tiloissa. Myös veteraaneja koulun
perustamisen ajoilta asti on saatu talkoisiin
mukaan ja he ovatkin olleet korvaamattomia.
Tahtoa talon pelastamiseksi on löytynyt ihailtavasti yhtenäisestä ryhmästämme, joka on
ollut valmis melkein mihin vain. Pikkuhiljaa
palaset ovatkin alkaneet loksahdella paikalleen.
Tunnelma on odottavan toiveikas.

Päiväkoti on tärkeä osa Steiner-koulun tulevaisuutta. Sieltä tulee iso osa aloittavista
ekaluokkalaisista. Jos päiväkoti ei voi jatkaa
vaaleanpunaisessa talossa, on tilat löydyttävä
muualta. Lasten mielestä ainakin yhtä hyviä
juttuja talon lisäksi ovat kiva piha, talvisin
hiihtolatu ihan pihan vieressä ja sitten vielä ne
metsäretket. Aikuinen puhuisi miljööstä, jonka
veroista voi olla hyvin vaikea löytää.

Pedro Bejarano
Steiner-päiväkodin vanhempainyhdistys

Tontunkolo
opettaja: Kaija Heinonen
Arola Justiina
Halttunen Laura
Kallio Fiona
Kivekäs Kamilla
Kouvonen Anna
Lehto Matilda
Mohamed Umar
Parikka Tobias
Päivinen Aino
Rautio Paavo
Vahanen Verneri
Viitala Elsa
Viitala Otto

Peiponpesä
opettaja: Marja-Riitta
Tuominen
Aziz Zico
Ertl Viljami
Ertl Valo
Görman Pinja
Ifill Nikolas
Kuutsa Lotta
Niuta Peppi
Saares Axel
Wilberg Totti

Keijunkolo
opettaja: Maija Kauppila
Aziz Dijako
Bejarano Noelia
Bejarano Olivia
Bordi Vanessa
Kvist Tomas
Nyman Santtu
Paasonen Ellen
Paloniitty Neea
Peuranen Taika
Rikkinen Elna
Sahin Aylin
Salonen Riko
Soukkanen Joschka
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STEINER-KOULUN OPPILAAT LUKUVUONNA 2008-2009

1. luokka
luokanopettaja
Anita Haarnio
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Aaltonen Annastiina
Aaltonen Santeri
Aaltonen Tuomas
Heino Tuukka
Heinonen Julian
Honkavaara Rebekka
Kari Nea
Korvenranta Hanna
Kuosmanen Tytti
Kurkela Niila
Kuusisto Joanna
Lahtinen Helen

Lehto Annabella
Leinonen Aarre
Lumme Henna
Lumpo Nuutti
Merinen Lotta
Mohamed Voosija
Niuta Matias
Perkert Jerry
Salomaa Veeti
Tuovinen Matias
Viianen Risto
Örn Simeon

2. luokka
luokanopettaja
Kirsti Temmes
Ahti Akseli
Blomqvist Amadeus
Holmlund Pihla-Maaria
Häkkinen Oona
Ilen Sara
Kallio Penni
Kopra Matilda
Kuusisto Daniel
Kvist Samuli
Köngäs Katariina
Mälkönen Oskar
Popov Lauri
Punkanen Kaisla-Kiisa

Ruokoniemi Tilda
Steensen Sigune
Torppa Veeti
Valtanen Veikka
Virtanen Tomas
Väätäjä Sanni
Ylönen Ella
Örn Joakim

Kesä – lempivuodenaikani
Kesällä on kivaa ja hauskaa, koska silloin paistaa paljon aurinko. Kesällä
pääsee useasti uimaan ja ulkona on lämmin helle. Kesällä voi olla hellemekossa
ja tehdä nurmikolle piknikin. Kesällä voi tanssia auringonpaisteessa ja vain
nauttia ulkoilmasta. Nurmikolla on hauskaa juosta ja pienistä tuulien
puuskista voin haukata happea. On myös hauskaa syödä ulkona jätskiä ja
katsoa perhosia sekä lintuja. On myös hauskaa hyppiä ja keinua.
Kaisla

3. luokka
luokanopettaja
Tuija Honkonen
Autio Lauri
Blomqvist Sebastian
Haikonen Onni
Hulkko Sanni
Hämäläinen Wili
Julin Linda
Kari Aaro
Korhonen Aaron
Kumpula Elviira

Kuusisto Clara
Kuutsa Hilla
Lahtinen Jaakob
Malinen Sampo
Mändmets Rika
Paasonen Eerika
Pylkäs Verna
Rantanen Fanny
Rikkinen Reko
Saares Emil
Sipponen Immo
Sore Neena
Vahanen Venla
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Kolmantena jaksona meillä oli talonpoikaisjakso,
silloin menimme Vääksyyn linja-autolla pellavatilalle.
Siellä opimme pellavan reitin pellolta vaatteeksi. Minun
mielestä oli kiva kun saimme kokeilla rohkimista.
Neena
Sitten me opettelimme kaunokirjaimet. Kun olimme
harjoitelleet niitä, niin me saimme sulkakynät.
Reko
Vanhat ammatit-jaksolla kävimme myös sepän pajalla,
jossa taoimme jokaiselle oman naulan sekä yhden ison
yhteisen hevosenkengän, joka tällä hetkellä roikkuu
luokassamme liitutaulun vieressä.
Sanni

4. luokan koulu on ollut toden totta täynnä elämää! Vuoden
mittaan olemme toteuttaneet monenlaisia projekteja ja niihin
on tartuttu tositoimin, suurella innolla. Koko luokka oli
upean ahkera. Näistä projekteista ja muista hetkistä viemme
mukavat muistot mukanamme kohti tulevaa astuessamme.
Liisa Ahonen
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Kalevala-näytelmän harjoitukset alkoivat Ystäväleirillä
Parinpellossa. Lapset saivat itse valita roolinsa ja kaikki olivat
paneutuneet rooleihinsa täydellä sydämellä. Näytelmä oli
hienosti lavastettu ja puvutkin olivat mahtavat. Äänet, värit ja
liike vahvistivat aina kohtausten tunnelmaa. Aito kanteleen
soitto johdatti Suomen kansan syntysijoille, jossa Väinämöisen ja Louhen ikiviisaat sanat olivat kaukana tavanomaisesta
kokemuksestamme. Pohjanneidon herkkä suoritus ja tyttöjen
tanssi saivat kyyneleet silmiin. Orjien tanssi nosti ihon kananlihalle, Pohjankansan vahva kuoro kantoi koko esitystä. Kiitos
oppilaille ja opettajalle hienosta teatterielämyksestä!
Sari Vainio, Elviran äiti

4. luokka
luokanopettaja
Liisa Ahonen
Aakala Jimi
Aaltonen Juho-Pietari
Ahti Antti-Juhani
Autio Aarne
Bordi Paavo
Capelli Maria
Heino Toni

Ifill Miro
Kivekäs Oskari
Korhonen Elvira
Kuusisto Jose
Kuusisto Julia
Kvist Julia
Lehtonen Nenna
Leporanta Janna
Lestinen Evita
Lumpo Tatu
Miettinen Nita

Norri Isa
Ojanen Anniina
Partanen Anne
Rautio Pihla
Torppa Venla
Vesanto Ruska
Villberg Tirliina
Vilppolainen Nette
Virtanen Nora
Ylönen Otto

5. luokka
luokanopettaja
Johanna Ruokosalmi
Arola Samuel
Haikonen Santeri
Hulkko Aleksanteri
Jeffries Manu
Kivekäs Henrik
Kumpula Iivari
Kuutsa Henri

Leinonen Lempi
Leite-Ferraz Daniel
Marttila Fanny
Mutka Jonna
Määttä Emma
Ojanen Aatu
Ojapalo Jani
Oksman Susan
Punkanen Pihla-Pinja
Pynnönen Jose
Rantanen Valtteri

Salo Kim
Sassi Tomi
Tanhua Ilona
Tillgren Ruusu
Toivanen Claudia
Valtanen Vikke
Vesanto Pinja
Väisänen Aurora
Väänänen Johanna
Yli-Malmi Jasmin
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6. luokka
luokanopettaja
Kaija Taskinen
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Alastalo Anniina
Hartikainen Siri
Ilomäki Ida
Julin Henna
Kallio Rosa
Karvonen Inka
Korhonen Opri
Korpela Essi
Kouvonen Ella
Kuusisto Simon

Laakso Hanna
Lahtinen Joona
Lehtinen Hannariikka
Lestinen Elias
Lestinen Paul
Luoma Stiina
Martin Nici
Marttila Lina
Mustonen Veera
Naboulsi Ämiir
Savioja Vili
Säynäjärvi Paavo
Varjos Elma
Play Kids
Tässä Rosa, Inka ja Henna kuudennelta luokalta. Viime vuonna olimme
mukana aloittamassa ekaluokkalaisille Jumppapunkerot-liikuntakerhoa,
joka tänä vuonna vaihtoi nimekseen Play Kids. Syksyllä aloittaessamme
oli innokkaita eka- ja tokaluokkalaisia noin 10, mutta joulun alla väki
väheni puolella. Onneksi Julian, Henna, Hanna, Tuukka, Jerry ja Aarre
ovat olleet ahkerasti mukana.
Syksyllä ja keväällä liikumme kerran viikossa ulkona ja talvella ja huonolla
säällä sisällä. Ohjelmassa on ollut erilaisia leikkejä, pelejä, leikkimielisiä
kisoja, venyttelyä ja jopa lihaskuntoharjoituksia. Kaikkea muutakin
kivaa olemme tehneet.
Toivomme ensi vuonna lisää oppilaita mukaan liikuntakerhoomme.
Play Kids –terveisin Rosa, Henna ja Inka

7. luokka
luokanopettaja
Tuuli Väistö
Ahonen Laura
Forsman Mathias
Hamberg Herbert
Heikkinen Aleksander
Heinonen Kira
Hulkko Milla-Maria
Hurskainen Ina
Häkkinen Mikko

Hämäläinen Pali
Koivisto Noora
Kuuluvainen Laura
Laaksonen Henry
Mäkitalo Mikaela
Ojapalo Janne
Oksman Niclas
Pynnönen Jimi
Raita Nico
Ryser Danja
Tikkanen Lilli
Tuominen Jenni

8. luokka
luokanopettaja
Marianne Virtanen
Aaltonen Veera
Arola Tuomas
Grünn Erno
Halonen Maria
Heiskari Nikolas
Karvonen Ella
Kaufmann Benjamin
Koiranen Marika
Laitinen Sisko

Lehtinen Santtu
Leinonen Onni
Mustonen Leena
Mutka Jaakko
Palkamo Sara
Paronen Ruska
Salmari Dari
Tuhkanen Aleksi
Tuloisela Oliver
Ulmanen Roope
Varjos Aino
Väänänen Joel
Yli-Malmi Roosa-Maria
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9. luokka
luokanvalvoja
Antero Karimo
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Aakala Jerry
Behrmann Sebastian
Boele Anna-Karoliina

Ervaskari Minja
Fischer Sophie
Hallenberg Sirius

Hamberg Joanna
Harmaala Hannu
Holopainen Naomi
Holopainen Wanda
Hämäläinen Dino
Kamppuri Anton
Kouvonen Otto
Laakso Samppa
Lähderinne Simo
Merinen Lilli
Miettinen Nanne
Nurminen Timo
Ojapalo Jarkko
Rantala Annamaari
Ruokoniemi Eetu
Salmari Mano
Sumanen Jarkko
Sumanen Villemarkus
Tuovinen Maarja
Wikman Björn
Örn Mikael

10. luokka
luokanvalvoja
Erja Orpana
Alasippola Emma
Arola Rafael
Behrmann Anne
Heikkinen Kristoffer
Heino Jasmiina
Hämäläinen Siru
Jalojärvi Eliel
Jussila Kaisu
Juuti Sini
Karimo Lauri
Karvonen Paavo
Katajisto Ilmari
Kaufmann Samuli
Laitinen Noora
Lappalainen Leo
Leppänen Anni
Loihuranta Kirsi
Mannelin Krista
Nippala Elina
Nyman Roosa
Paronen Rasmus

Ruokoniemi Juho
Salmari Rene
Salomaa Iiris

Soini Sonja
Taulo Julia
Tuloisela Eerika

Tuovinen Joonas
Varjos Onni
Väänänen Atte
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11. luokka
luokanvalvoja
Andrea Krohn
Grönholm Taija
Haverinen Anni
Hemmilä Toni
Jokinen Linda
Lappalainen Laura
Mettälä Janne
Salomaa Emma
30

Savolainen Sanni
Sore Renna
Sulander Mirka
Sädekoski Niklas
Vartiainen Otso
Virkkunen Karoliina

12. luokka
luokanvalvoja
Jyrki Honkonen

13. luokka
luokanvalvoja
Elise Punkanen

Aaltonen Samuel
Autio Aleksi
Boele Sebastian
Ervaskari Samuel
Heikkinen Liine
Howard Oona
Kamppuri Susan
Kauhanen Toni-Juhani
Korkka Tanja
Krohn Nicolas
Kurkela Aaro
Malinen Henriikka
Ojanen Kalle
Rautio Jaakko
Ruhberg Mika
Saari Päivi
Tuovinen Lauri
Väänänen Santtu

Heikkilä Otto
Hämäläinen Retu
Jussila Matti
Mändmets Anni
Nyman Neea
Rytsy Mikael
Salomaa Elina
Vuorinne Anna

4. LUOKAN LAAVUPROJEKTI

Ensimmäisenä oli etsittävä sopiva paikka laavulle.
Kun se oli löydetty niin ryhdyttiin kaatamaan puita
sen ympäriltä. Sen jälkeen piti karsia puut ja siivota
ympäristöä. Tulimme kyllä siihen tulokseen, että pitäisi
vielä vaihtaa laavun paikkaa, jotta sieltä näkisi
järvelle. Niin isot työkoneet siirsivät puut oikeaan
paikkaan. Me kävimme kuorimassa puita kuorima
raudoilla. Kun kaikki puut oli karsittu, siivosimme
kuoret. Sitten mitattiin puut, että tietäisimme, mitkä
tulevat alimmaisiksi ja mitkä vähän ylemmäksi.
Lopulta puita laitettiin päällekkäin. Seuraavaksi tehtiin
salvokset puiden päihin ja asetettiin puut paikoilleen.
Sen jälkeen oli tapituksen vuoro, eli hakattiin puiset
tapit kiinni puihin jotta ne eivät liikkuisi. Keskelle
laavua asetettiin pitkä ja ohut mänty juhlapuuksi.
Sitten alettiin tervaamaan lautoja. Mutta laudat
tervattiin vain toiselta puolelta, koska tervattu puoli
tulee sisäänpäin ja se sopii männyn väriin. Kun
laudat oli tervattu, niitä ryhdyttiin naulaamaan kiinni
katoksi. Siinä h
 ommassa oli kaksi ryhmää: toinen
pilkkoi polttopuita kirveellä ja toinen naulasi kattoa.
Sitten tilattiin Ammattikoululta rautagrilli. Se valettiin
kiinni betonilla, jotta sitä ei voi nostaa ylös. Laavu on
nyt aika valmis. Vielä pitää tehdä muutamia
viimeistelyjä ja sitten kaikki on valmista avajaisiin
(avajaiset olivat 30.11.2008).
Ruska
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LUKUVUODEN 2009 – 2010
TYÖ- JA LOMA-AJAT
Lukuvuosi alkaa 10.8.2009
Syyslukukausi 10.8. – 19.12.2009
Kevätlukukausi 11.1. – 5.6.2010
Lomat
Syysloma 19.–25.10. 2009 (vk 43)
Joululoma 21.12.2009 – 10.1.2010
Talviloma 1.3. – 7.3.2010 (vk 9)
Perjantai 14.5.2010
Muut työpäivät
5.9.2009 (lauantai)
Lukuvuosi päättyy 5.6.2010

KUVALUETTELO Etukansi: Kuvistunnilla Wanda Holopainen ja Sophie Fischer viimeistelevät savitöitään 9 lk
SISÄLLYSLUETTELO

1
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13
13
14
16
17
18
19
20
21
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26
32

Steinerkoulun vahvuuksia
Yhteistoiminnan painopisteet ja tavoitteet
Terveisiä oppilaskunnan hallitukselta
12. luokan päättötyöt
10 vuotta sitten
Tukioppilaiden kertomaa
Kirpputoritunnelmaa parhaimmillaan
Lahden Rudolf Steiner -koulun vuosikatsaus kannatusyhdistys ry
Opettajakunta 2008–2009
Kouluvuoden 2008–2009 tapahtumia ja juhlia
Johtokunta ja henkilökunta 2008–2009
Ensimmäinen kouluvuosi: leikkiä, iloa, olemista
Päiväkoti vaaleanpunaisessa talossa
Tontunkolo, Peiponpesä, Keijunkolo
Steiner-koulun oppilaat lukuvuonna 2008–2009
Play Kids
Lukuvuoden 2009–2010 työ- ja loma-ajat

Vuosikertomuksen tekijät:
Materiaalin kokoaminen: Jyrki Honkonen
Taitto ja kuvankäsittely: Markprint
Graafinen suunnittelu ja kannen taitto:
Andreja Valtanen
Painopaikka: Markprint

Toni Hemmilä kuvis 2 kurssilla 9 lk
Takakansi: Villemarkus Sumanen ja Jerry Aakala käsityötunnilla 9 lk
Samuli Kaufmann kutoo käsityö 2 kurssilla 10 lk
sivu 2
Janne Ojapalo huovuttaa 7 lk
sivu 5
Eläintutkielma Toni Hemmilä 11 lk kuvis 2 kurssi
sivu 6
Taideillassa Otto ja Ella tanssii sekä Lempi Leinonen,
Pihla-Pinja Punkanen ja Tanja Korkka laulavat
sivu 7
Taideillan iloista yleisöä
sivu 8
12. luokan näytelmä Pohjalaisia ja
Päivi Saaren päättötyö lastenvaatteet ja oma mallisto
sivu 10
Luokkakuva
sivu 13
Kirpputoriaktiivit Kaija ja Outi
sivu 15
Annamaari Rantalan taidehistoriajakson piirros
sivu 16
Henkilöstön yhteiskuva
sivu 17
Kansantanssivierailijat
sivu 18
Ryhmätöitä 9.luokan taidehistoriajaksolta
sivu 19
1 luokkalaisten keksimä leikki kevätretkellä
sivu 20
Kuvia tarhalta
sivu 21
Kuvia tarhalta
sivu 22
Voosija Mohammed,Hanna Korvenranta,
Simeon Örn ja Tuomas Aaltonen veistelevät, ritari 2 lk
sivu 23
3 lk vierailee pellavatilalla ja kirjoittaa sulkakynillä
sivu 24
4 lk Mikael ja Kalevala näytelmä
sivu 25
5 lk Salpauksessa Ryhmäytyspäivässä
sivu 26
6 lk Hanna Laakso, Siri Hartikainen ja Opri Korhonen käsityötunnilla,
liikuntakerhon vetäjät Henna Julin, Rosa Kallio ja Inka Karvonen
sivu 27
7 lk kotitaloustunnilla ja 8lk Haiku
sivu 28
9 lk Joanna Hamberg ja Naomi Holopainen sommittelee tilkkutöitään
sivu 29
10 lk häät kotitaloustunnilla, Noora, Ilmari, Krista, Onni, Jasmiina ja Rasmus
sivu 30
Taksvärkkipäivän vierailu Tapanilan vanhainkodille ja
Abiturientti Otto hippi Heikkilä
sivu 31
4 lk laavuprojekti
sivu 32
11 lk:n lintututkielmat, papukaija Emma Salomaa ja lintu Janne Mettälä
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