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Kehittämistä
perusarvojen pohjalta

Menneen kouluvuoden aikana on juhlittu
steinerpedagogiikan 90-vuotisjuhlaa, ja tänä
vuonna tulee 40 vuotta kuluneeksi siitä, kun
Lahden Rudolf Steiner –koulu aloitti toimintansa. Juhlavuotena on hyvä tarkastella
mennyttä ja visioida tulevaa.
Kansanedustaja Oras Tynkkynen, joka itsekin
on steinerkoulun kasvatti, piti juhlapuheen
Tampereen steinerkoulussa 14.11.2009 vietetyssä Steinerkasvatus 90 vuotta -juhlassa. Hän
toi esille steinerkoulujen vahvuuksia, kuten
ihmiskäsityksen, kokonaisvaltaisuuden ja lapsilähtöisyyden, mutta ilmaisi myös haastavia
kehittämisajatuksia. Hän esitti, että steinerkoululiikkeen tulee elää vahvasti tässä ajassa
ja etsiä ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin
pedagogiikan ytimestä. Rudolf Steinerin pedagogiset suuntaviivat olivat steinerpedagogiikan
alkupiste, eivät sen päätepiste. Oppimiseen
ja opettamiseen liittyvä tutkimustieto ja ajan
myötä karttuneet kokemukset tulee hyödyntää ja liittää arkeen, käytäntöön. Lisäksi
Tynkkysen mukaan avoimuus on paras tapa
vastata steinerpedagogiikkaan kohdistuviin
ennakkoluuloihin.
Ympäristöaktivistina ja yhteiskunnallisena
vaikuttajana Tynkkynen esitti myös niihin liittyviä haasteita. Otammeko kantaa
ilmastopolitiikkaan?Miten huomioimme
kestävän kehityksen käytännössä? Voisiko
yhteisenä tavoitteena olla hiilineutraalit steinerkoulut vuoteen 2020 mennessä? Osallistuvatko

oppilaat humanistiseen vapaaehtoistyöhön?
Miten nykyisin kasvatetaan aktiivisia, toimivia,
itseensä uskovia, kokonaisia ihmisiä?
Jo koulujen nimi, silloin kun se kirjoitetaan
Rudolf Steiner -koulu tai Steiner-koulu, viittaa
Tynkkysen mukaan vanhaan, menneeseen
ja henkilöön. Steinerkoulujen identiteetti on
kuitenkin tämän ajan pedagogisessa työssä,
ja siksi hän ehdottaakin, että steinerkoulujen
tulisi kirjoittaa nimensä pienellä alkukirjaimella, niin että ne olisivat kaikki steinerkouluja.
Markku Wilenius, tulevaisuuden tutkimuksen
professori ja steinerkoulun käynyt, on tuonut
esille, että tulevaisuudessa kyky verkostoitua ja kommunikoida on tärkein yksilön ja
organisaatioiden kehitystä säätelevä tekijä.
Hänen mukaansa on alkamassa aika, jolloin
ihmiskunta on ensimmäistä kertaa aidosti
globaali yhteisö. Globaalisuus tulee synnyttämään myös sosiaalisesti vastuullisen ihmisen,
joka ymmärtää paikkansa osana yhteiskunnan
ja luonnon dynaamista järjestelmää. Siksi,
Wileniuksen mukaan, steinerkoulujen tulee
satsata sellaisten ominaisuuksien kehittämiseen, joita kutsutaan geneerisiksi kyvyiksi.
Ne voidaan jakaa viiteen osaamisen lajiin,
joista ensimmäinen on tiedon analysointi ja
organisointi, ei vain tiedon omaksuminen.
Toinen on oppimaan oppiminen. Se ei tarkoita
pelkästään oppimistekniikoita, vaan syvällistä
ymmärrystä oppimisprosesseista. Kolmas,
ongelmakeskeinen orientaatio tarkoittaa, että
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kysymykset ovat yhtä tärkeitä kuin vastaukset:
on opittava ja opetettava poikkitieteellistä ja
-taiteellista lähestymistapaa. Neljäntenä: luovan ajattelun kehittäminen tulee olemaan yhä
keskeisempää, ja viidentenä osaamisen lajina
hän nimesi kulttuuriosaamisen kasvattamisen,
sillä monikulttuurisessa yhteiskunnassa se tulee
olemaan tärkeä taito.
Kansainvälisesti ja kansallisesti ollaan kehittämässä inklusiivista koulua. Se tarkoittaa
koko kouluyhteisön muutosprosessia, sen
käytänteiden, asenteiden ja uskomusten
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muuttamista. Perustavina tavoitteina ovat hyväksymisen ilmapiiri, oppilaiden erilaisuuden
arvostaminen, tiivis yhteistyö ja tiimit opettajien kesken, joustavuus, ratkaisukeskeisyys,
yhdessä oppiminen ja yhteistoiminnallisuus.
Sosiaalisuus ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen tulevat entisestään korostumaan.
Monet inklusiivisen koulun periaatteista ovat
meille jo tuttuja, mutta käytännössä voimme
opetella vielä rohkeammin toteuttamaan
niitä, esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä yli
luokkarajojen ja oppiaineiden, toteuttamalla
useita luokkia koskevia projekteja ja ottamalla
oppilaita ja vanhempia aktiivisemmin mukaan
toimintaan. Inklusiivisen koulun ja osallistavan
kasvatuksen kehittäminen on haasteellista,
sillä siinä on uskallettava kohdata itsensä ja
vakiintuneet ajatuskuvionsa sekä arvioitava
kriittisesti toimintatapoja.
Itse koen, että koulussamme on paljon
vahvuuksia ja yhteisiä arvoja, jotka voimme
vahvemmin nostaa esille. Meillä on vahvat
luokkayhteisöt, monipuolisesti lahjakkaita
oppilaita, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta ja hyvä perusta yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa. Laadukkaalle kehittämistyölle
on kaikki edellytykset olemassa.
Kun tarkastelen näitä monia kouluun kohdistuvia ajatuksia, huomaan, että tämän hetken
merkitys korostuu. Miten toimin juuri nyt?
Kohtaanko hänet, joka on edessäni? Kuulenko, mitä hän sanoo? Sillä se, miten toimin

arkisissa, pienissä asioissa vaikuttaa huomiseen
ja tulevaan. Tulevaisuus, onnellisuus ja perillä
oleminen ovat siis jo nykyisessä hetkessä
olemassa. Suomalaisessa kansanlaulussakin
muistutetaan, että ”miksi kauas mieles´ palaa,
hyvä ei oo kaukana. Opi onnees´ tarttumahan,
vierelläsi onni on, aina odottaa”.
Haluan toivottaa teille hyvää kesää ja lomaa
sekä kiittää koko koulun väkeä, vanhempia,
oppilaita ja kaikkia mukana eläneitä kuluneesta
kouluvuodesta. Elokuun 10. päivä tapaamme
klo 9 ja työlauantaina, lokakuun 2. päivä vietämme koulun 40-vuotisjuhlaa.
Virkistävää kesälomaa kaikille!
toivottaa Outi Vallius

PÄIVÄKOTI PELASTUI TALKOOVOIMIN

Keväällä 2009 oli vielä epäselvää, pystytäänkö päiväkodissa jatkamaan
toimintaa. Lahden kaupunki oli tarkastuskäynnillään todennut rakennuksen olevan sellaisessa kunnossa, ettei edellytyksiä toiminnan jatkamiselle
ollut ilman mittavia kunnostustöitä. Vanhemmat perustivat välittömästi
yhdistyksen pelastaakseen päiväkodin toiminnan, ja tiiviiden neuvotteluiden jälkeen löydettiin kaupungin kanssa ratkaisumalli toiminnan
turvaamiseksi. Töitä se tulisi vaatimaan paljon, ja lisäksi pohdittiin, mistä
löytyisi riittävästi asiantuntemusta. Rahaa ei juuri ollut, joten tekijöiltä
vaadittaisiin vanhanajan talkoohenkeä.
Apuun tuli puurakentamisen asiantuntija arkkitehti Pauli Lindström,
joka organisoi yhteistyössä vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan
Pedro Bejaranon sekä Koulutuskeskus Salpauksen edustajan kanssa
keinon saada päiväkodin hirsirakennus toimintakuntoon lähes talkoovoimin. Rakennuksen kunnostuskohteet kartoitettiin ja laadittiin
projektisuunnitelma. Tämän jälkeen katsottiin, mitkä työt voitaisiin
tehdä itse ja mitä tilataan ulkopuolisilta.
Suuri osa töistä tehtiin omin voimin. Keittiön lattia purettiin kokonaan,
ja kaikki irtonainen aines lapioitiin pois. Pedro vietti varmasti suurimman
osan kesästään päiväkodin alla. Puhdistustöiden jälkeen tilalle rakennettiin uusi lattia ja keittiön kalustoa uusittiin. Muita sisätiloissa tehtyjä töitä
olivat alakerran lattioiden maalaus ja putkityöt. Ulkoseinän lahonneiden
hirsien tilalle vaihdettiin Jussi Sihvolan lahjoittamat hirret. Räystäiden
aluset ja seinäpinnat pestiin ja esikäsiteltiin maalausta varten. Lisäksi
piha-alueen aita purettiin korottamista varten ja leikkialue sai uudet
pihavalot. Tähän kaikkeen paloi lukemattomia työtunteja, litroittain
mehua ja kahvia, pizzaa, pullaa sekä ihmisten vapaa-aikaa ja tietysti
jonkin verran rahaakin. Lainan lisäksi varoja yhteisen päiväkotirakennuksen kunnostukseen hankittiin mm. järjestämällä suuri kirpputori.
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Kun syksy koitti, avasi päiväkoti ovensa normaalisti ja lapset saivat
viettää aikaa entistä ehommissa tiloissa. Kun ovet keväällä taas suljetaan
ja lapset lähtevät kesälomalle, palaa talkooväki tarhalle. Kunnostustyöt
jatkuvat talon sisällä ja myös ulkokuori saa uuden maalipeitteen. Ensi
syksynä lapset pääsevät hoitoon kylän komeimpaan rakennukseen!
Kiitokset kaikille kunnostustalkoissa mukana olleille ja etukäteen kiitos
myös kaikille niille, jotka liittyvät mukaan kuluvana kesänä.
Lauri Kivekäs
Steiner-päiväkodin vanhempainyhdistys
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LASTENI MUISTOJA
TARHALTA JA ESKARISTA
1995-2010

Lapseni ovat aloittaneet steinerkoulun esiluokalla Tapanilassa. Sisaruksilla on samankaltaisia muistoja: majat, ’Kiinanruusu’ hyppynarulla, mäenlasku, metsäretket, kiipeily, veisto,
nyörit ja liinat, leipominen, äitienpäiväkukan
kasvattaminen… Jokaisella on myös aivan
omia muistoja:
Vessi 22v, eskarissa 95-96: ”Mä menin jostain
syystä liian aikaisin kouluun ja mut alennettiin
eskariin. Mun kavereita oli mm. Ville, Leo,
Aleksi. Hiekkalaatikolla tehtiin jättilinna ja
niin hullun syvä kuoppa. Talvella oli kiire
ulos, että sai isoimman puukelkan. Kerran
putosin puusta ja jäin paidasta aidantolppaan
kiinni. Kouluunlähtijän kultakruunuuni piirsin
sisäpuolelle jalokiviä.”
Retu 20v, eskarissa 96-97: ”Metsäretkellä löysin
herkkutatin, joka vietiin kotiin ja paistettiin.
Entisessä liukumäessä leikittiin apinoita: 4-5
poikaa änkesi pikku mökkiin liukumäen päällä
ja yritti olla putoamatta jokeen. Synttäripäivänä
sai pitää kruunua ja viittaa ja lahjaksi sai kiven,
luulin saaneeni tiikerinhampaan. Maalauksessa
ärsyttävää oli kupruilevan paperin kasteleminen pensselillä. Jimmystä tuli mun hyvä kaveri
jo eskarissa.”

Siru 18v, eskarissa 98-99: ”Me leikittiin pusuhippaa Markuksen, Tonin, Emman, Pyryn ja
Iljan kanssa, mä olin yleensä hippa. Ruokailuun
lapset voitelivat näkkileivät ja mua ällötti, jos
voita oli liikaa ja väärällä puolella. Me kiivettiin salaa aidan yli ja juostiin omppupuulle ja
takaisin. Näytelmässä harmitti, kun en ollut
pääosassa.”
Dino 16v, eskarissa 00-01: ”Jerry oli mun paras
kaveri, mut se luuli mua ekat puoli vuotta
tytöksi. Me tehtiin hieno merirosvolaiva, jossa
leikittiin, siinä oli lippukin. Eukassa mentiin
ympyrää ja kattolamppu alkoi aina heilua
mystisesti. Sininen patja oli painimista varten.
Ope oli tuomari ja polvilleen mennyt hävisi.
Joskus saatiin jälkiruoaksi eukalyptyskarkit.”
Pali 14v, eskarissa 02-03: ”Me leikittiin Pokemoneja Roopen kanssa joka päivä, metsaretkilläkin koivut oli pokeja. Jimin ja Lauran
kanssa leikittiin koiraa ja kissaa ja syötiin
ruohonjuuria hopeatarjottimelta. Mut kun mä
söin matoja, kukaan ei tykännyt. Leivonnassa
opin tekemään letin. Maalauksessa käytin

paljon värejä, joten maalauksista tuli mustia.
Me leikittiin nukketeatteria ja paljon piilosta.
Näytelmässä mä olin kääpiö Vilkas, kävelin
polvillani punainen puku päällä.”
Wili 10v, eskarissa 06-07: ”Me leikittiin pihalla laivaa: puut köysineen oli mastoja, joihin
kiivettiin. Isoilla puuautoilla vietiin kavereita
kummitusjunaan pusikkoon. Hiihtäminen
oli niin kivaa, ettei malttanut mennä ajoissa
vessaan. Metsäretkellä leikittiin metsästäjiä ja
nähtiin kerran kettu. Välillä leikittiin sotilaita,
mä olin Mannerheim. Väännettiin kättä. Mua
harmitti, kun mun paras kaveri Jerry ei tullut
kouluun ekalle.”
Anna 6v, eskarissa 09-10: ”Eka päivä oli
ujo. Ulkona leikitään tervapataa ja hypitään
keinuista. Metsäretkillä mä annan haltijoille
lahjoja luonnosta. Hillan lyhty sammui koko
ajan lyhtyjuhlassa. Näytelmä oli kiva, mä olin
kettu. Jumpassa me ollaan metsästäjää, kapteeni käskee, rikkinäistä puhelinta ja tehdään
kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä.”
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Silkkiportista sisään

lasten kirjoituksia ensimmäisestä kouluvuodesta:

Zico: Tulimme kouluun silkkiportista. Syksyllä olimme rohkeuspolulla. Kaupunginorkesterin soittajat Antti ja Jarmo veivät meidät
Sibeliustaloon esiintymään.

Elna: Mun mielestä kivointa on kässä. Mä
oon tehnyt kässäpussin, ketun, sormivirk
kausta ja pipon.
Okko: Minä tykkään käsitöistä. Minä osaan
tehdä kaikkea.

Umar: On kivaa kun saa leikkiä Nikolaksen
kanssa ja pussailla tyttöjä. Saksa ja enkku on
kivoja tunteja. Saila on kiva.

Justiina: Koulussa on kivaa se kun oppii.
Minusta on kaikista kivointa kun sain paljon
ystäviä.
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Taika: Olen iloinen siitä että saan tehdä
huilupussia.
Nikolas. Minä tulin silkkiportista ja sain opettajalta voikukan eikun auringonkukan. Minä
tulin iloiseksi kun sain hiihtää lujaa.
Neea: Ensimmäinen päivä oli kaikista kivoin
päivä. Kävelin silkkikujan poikki ja sitten sain
auringonkukan. Se oli kivaa.
Axel: Minusta oli kivaa kun kävelin silkkiportista.
Cody: Minä opin soittamaan huilua. se teki
minut onnelliseksi.
Emma: Minä menin silkkiportista
Nico: Minä olen aika taitava kaikessa.

Verneri: Minusta oli kivaa kun olimme
Sibeliustalolla esiintymässä, kun saimme
koulukummit, kun olimme rohkeuspolulla,
kun menimme silkkiportista, kun abit heitteli
karkkeja rekasta ja oli kivaa saada huilupussi
valmiiksi.
Miro: Kivaa oli ensimmäinen päivä ja rohkeuspolku. Käsityö on parasta.
Noelia: Minä tulin silkkiportista. Sitten
kättelin opettajaani Mariannea. Sitten sain
auringonkukan käteeni. Sitten kaikki kävelivät
käsikädessä luokkaan. Kun aloitin käsityön se
oli hauskaa. Kun saimme koulukummit minä
sain poikakummin. Syksyllä olimme rohkeuspolulla. Minä tulin iloiseksi kun sain huiluni.

Irene: Olen saanut ystäviä ja hyvää ruokaa.
Maalaus, käsityöt ja välitunnit ovat kivoja.
Tunnit ovat kivoja ja Saila on kiva.
Bettiina: Olen saanut paljon ystäviä. Maalaus
on ollut hauskaa ja käsityöt ihanaa. Kasvissosekeitto on ihanaa. Välitunnit on kivoja ja
opettaja on kiva.

Penkiltä pulpettiin
Toisella luokalla lasten oli helppoa lähteä
liikkeelle koulutyössä, koska kaikki käytännön asiat toimivat viime vuonna opittuun
tapaan ja opettajat olivat jokaiselle tuttuja.
Ainoa muutos oli nyt penkkien tilalla olevat
pulpetit, jotka aluksi ihmetyttivät oppilaita.
Toinen kouluvuosi on hyvin samantapainen
ensimmäisen luokan kanssa. Aamutoimissa
herättelimme koko kehoa rytmirunojen avulla
ja siitä siirryimme joko äidinkielen, laskennon
tai muotopiirustuksen pariin. Tässä iässä
ulkoaoppimisen kyky on valtava, ja niinpä

opetus eri aineissa pohjautuukin paljolti siihen.
Rytmien kautta tulivat tutuksi laskennossa kertotaulut ja äidinkielessä pääsanaluokat. Kertomusaineistona olivat legendat ja eläintarinat,
joissa ihmisen yksipuolisuus tuli hyvin esille.
Syksypuolella meillä oli kaksi suurta haastetta
muun koulutyön ohella: valmistaa Martinpäivänjuhlaan kuvaelma sekä joulujuhlaan jouluevankeliumi. Valtava ulkoaoppimisen kyky
siivitti myös näiden ohjelmien onnistumista.
luokanopettaja Anita Haarnio
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Iltapäivätoimintaa
Pihlajassa

Löylyä lissää

Päivittäin klo 11-16.30 koulun viereisessä
keltaisessa omakotitalossa järjestetään iltapäiväkerhotoimintaa 1.-2. luokan oppilaille.
Toiminta on Lahden kaupungin koordinoimaa.
Tavoitteena on luoda perusta turvallisille
vapaa-ajanviettotavoille, tukea kotia ja koulua
kasvatustyössä sekä ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan
ajankäyttöön ja yksinoloon.

Oppilaat aloittivat kolmannen kouluvuotensa
reippaasti ja heti syksyllä eläydyttiin luomiskertomuksen vahvoihin kuviin.

Ohjaajien Petteri Autio ja Kaisa Vihreälehdon avustajina on usein alan opiskelijoita ja
työharjoittelijoita.
Pihlajassa on tänä vuonna ollut 25 kerholaista,
ja poikkeuksellisesti mukana on ollut myös
3-luokkalaisia. Kerhossa leikitään, askarrellaan, leivotaan, ulkoillaan, tehdään läksyjä ja
levätään. Koulun keittiöstä saadaan päivittäin
maistuva välipala, joten nälkä ei pääse yllättämään iltapäivän aikana.
Iltapäiväkerhon ja koulun yhteistyö on
tiivistynyt tänä vuonna säännöllisten tapaamisten ja palaverien myötä. Niin ikään
yhteistyö vanhempien kanssa on kuluneena
vuonna ollut antoisaa; siitä suuret kiitokset!
Kevätterveisin
Petteri ja Kaisa

Kävimme muutaman kouluviikon jälkeen katsastamassa edellisenä keväänä istuttamamme
viljelykset. Korjasimme satona kesäkurpitsaa,
papuja, perunoita, porkkanoita ja tilliä kaikille
kotiin vietäväksi. Istuttamamme kukat koristivat luokkaa pitkin syksyä.

Kolmannella luokalla ollaan jo kunnon koululaisia. Osataan pitää pienimuotoisia esitelmiä,
kertotaulut ovat juurtuneet mieliin, kaunokirjoitus on alkanut sujua vihkoteksteissä
ja omissa aineissa, työvihkojen kuvitukset
loistavat värikylläisinä, pirtanauhan teko on
tullut tutuksi, maalauksissa näkyy luomisen ilo
ja laulut sekä huilunsoittotaito ovat juurtuneet
oppilaisiin vahvasti etenkin aamujen avauksen
yhteydessä. Tuntien lomassa jokainen on
päässyt helskyttelemään kangaspuita ja valmistellut itselleen pienen maton.

”Olen pystynyt ilahduttamaan muita omilla
taidoillani.”

Sosiaalisia taitoja on hiottu kansantansseja
tanssimalla. Samoin esiintymiskeikat vanhainkodille huilunsoiton ja laulujen myötä
synnyttivät oppilaissa vahvan ilon tunteen:

Iloa tuotti sekin, että saimme luokkaamme
loppukeväästä mukavan uuden tytön. Tytöt
ja pojat ovat omassa ominaislaadussaan
löytämässä toisiaan uudella tavalla.

Kuten israelilaiset vaelluksellaan Egyptistä
luvattuun maahan jupisivat Moosekselle, on
opettajakin saanut maistaa jupinaa. Tämä
tietysti kuuluu asiaan, sillä oppilaat heräävät
pikkuhiljaa itsetietoisuuteen.
Pellavatilalla ja aidossa riihessä käynti, hiihtoleiri, loppukevään Enonsaaren telttaretki
ja luokkaretki Turkuun kruunasivat kouluvuoden.

Saunalaulun ”Löylyä lissää, löylyä lissää, täähän
ei tunnu missään” -sanojen tavoin opettajakin
on saanut vahvojen tunteiden ja tunnelmien
kautta elää ainutkertaista ja rikasta nyt-hetkeä.
Kiitos luokalle ja sen mukaville vanhemmille
kuluneesta kouluvuodesta.
luokanopettaja
Kirsti Temmes
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”Oppia tuntemaan kaverit sisältäpäin”

Draamakasvatuksella on oma tärkeä paikkansa opetuksessa. Steinerkoulussa yleensä 5., 8., ja 12.-luokka valmistavat pidemmän näytelmän, ja
pienimuotoisempia näytelmiä sekä kuvaelmia tehdään lähes jokaisella
vuosiluokalla. 5-luokkalaisilla kokemus omasta persoonasta alkaa voimistua, ja he saavuttavat uusia kykyjä. Silloin on hyvä aika houkutella
heitä käyttämään ja kehittämään hienoja kykyjään. Taiteellinen ja elämyksellinen työskentely juurruttaa osaltaan heitä maailmaan.
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5. luokka valmisti tänä vuonna kokoillan näytelmän Taikuri Oz. Näytelmän tekeminen on pitkä ja kokonaisvaltainen prosessi: ensin näytelmää
harjoiteltiin pienimuotoisesti, omassa luokassa. Jokainen sai tunnustella
rooleja. Draamaharjoitukset vapauttivat ja rohkaisivat eteenpäin. Tammikuussa roolit jaettiin lähes toiveiden mukaan. Rakensimme kaksois- ja
jopa kolmoismiehityksen, jotta kaikilla riittäisi haasteita. Muotoutui
myös kaksi eri orkesterikokoonpanoa. Sivurooleille kehiteltiin itse
tekstejä, ja kohtauksia muuteltiin. Puvut ja lavastukset tulivat loppusuoralle hiihtolomalla. Salin vapauduttua ehdimme harjoitella 6 päivää ja
sitten alkoivat esitykset: yhteensä 10 näytöstä salintäyteiselle yleisölle.
Prosessi oli melko mutkaton. Ryhmä on ollut tekevä ja tarttuva, iloinen joukko. Myös halutuille hassutteluillekin on joskus jäänyt aikaa
harjoitusten lomassa. Jossain vaiheessa tuli tietysti pieniä väsymisenkin
merkkejä. Kun lopulta ensi-illat koittivat, työn hedelmät näyttäytyivät
runsaina ja mehevinä. Ilahduttavaa oli nähdä, kuinka leikkien ja tosissaan
kaikki hoitivat tehtävänsä. Ihmeellistä oli havaita saumaton yhteistyö,
missä lapset luovasti auttoivat toisiaan ja improvisoivat kohtauksia. Kun
kyselin lapsilta, mitä olemme kokeneet ja oppineet projektista, vastauksista poimin seuraavaa: yhteistyökykyä, itsevarmuutta, keskittymistä,
kuuntelemista, toisten mielipiteiden ymmärtämistä, ystävyyttä, selvästi
puhumista, kärsivällisyyttä, yhteistyön halua, hiljaa olemista, uskallusta
ja kuinka opittiin tuntemaan kaverit sisältäpäin.

Näinhän se on ollut! Mielestäni koko luokka on kulkenut läpi tuntemattoman prosessin ja astunut sieltä arkeen uudenlaisena ryhmänä.  
Prosessi jätti jälkensä niin luokkayhteisöön kuin jokaiseen yksilöön. Se on herkistänyt tunteita, vahvistanut kykyä ilmaista itseä ja
hionut sosiaalisia pintoja yhteisössämme. Myös hereisyys ja läsnäolo
on tuntuvampaa tilanteissa. Lopulta onnistumisen kokemus, toisen kannustaminen ja huomioiminen jäivät tärkeimmiksi asioiksi.
Draamassa on tärkeää kokemuksellinen elämys, osallisuus ja ymmärrys.
Elämyksessä korostuu aistiminen, herkkyys ja kauneus; osallisuudessa
ryhmän vuorovaikutus; ymmärryksessä draaman käyttö käsittämisen
ja oppimisen välineenä.
luokanopettaja
Liisa Pylvänäinen
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Mummon ja apuopen
ajatuksia vuosien
takaa

8. LUOKAN ITSENÄISET
KÄDENTYÖT

Olin jo tutustunut jonkin verran steinerpedagogiikkaan ennen kuin esikoislapsenlapseni
aloitti koulun. Osallistuin mummona luokan
toimintaan ja sain kokea sen perhekeskeisyyden ja yhteisöllisyyden. Jerryn ollessa toisella
luokalla kahdeksan vuotta sitten pääsin kouluun työkokeiluun ja toimin ”apuopettajana”
ensimmäisessä luokassa, apuna iltsissä ja
ruokalassa ruoan jakajana. Muistan vieläkin
käsityötunnit, kun neuletyön alussa oli ensin 30
silmukkaa ja viiden sentin korkuisessa työssä
niitä oli enää 17. Siinä sitten etsittiin silmukkakarkureita. Opin paljon oppilaiden erilaisista
temperamenteista ja opettajien yhteistyöstä.
Itse opin itsehillintää ja kärsivällisyyttä, minulta
puolestaan välittyi avoimutta ja spontaanisuutta. Ruokalassa opin tuntemaan myös isompia
oppilaita ja osa heistä tervehtii minua vieläkin
tavatessamme. Kiteytettynä voisi sanoa, että
oppilas on kuin hiilenpala tullessaan kouluun,
mutta vuosien saatossa hänestä hioutuu timantti. Tuon vuoden työskentely sai minut
kiinnostumaan koulumaailmasta ja hakeutumaan opiskelemaan koulunkäyntiavustajaksi.

Tänä vuonna 8.luokan päätöstyöt tehtiin ”itsenäisinä kädentöinä”. Suosituksena töille oli,
että ne olisivat mieluummin kädentöitä kuin
kirjallisia tutkielmia. Tämä itsenäinen työskentely on hyvää vastapainoa 8.luokan näytelmälle,
jonka tekemisessä taas korostuu sosiaalisuus
ja yhdessä tekemisen ilo. Oppilaat esittelivät
valmiit työnsä iltaesityksenä vanhemmille ja
opettajille ja kouluaikana 5.-8.luokan oppilaille.

Maisa Jussila

Ahonen, Laura
Laukut

Laaksonen, Henry               		
Lintulauta

Oksman, Niclas                   		
Madehara

Ryser, Danja                     		
Hopeanpunonta

Forsman, Mathias               		
Jousipyssy

Mäkitalo, Mikaela             		
Valokuvauksen historiaa

Pynnönen, Jimi                   		
Huoneen remontointi

Tikkanen, Lilli                    		
Mörkötaulu

Hamberg, Herbert
Aku Ankka

Ojapalo, Janne                   		
Loimulauta

Raita, Nico
T-paita

Tuominen, Jenni
Destiny, englanninkielinen tarina  

Heikkinen, Aleksander        		
Graffititaulu
Heinonen, Kira                    		
Pitsiliinojen virkkaus
Hulkko, Milla-Maria         		
Jouhikko
Hurskainen, Ina                  		
Koirien TOKO-koulutus
Häkkinen, Mikko                 		
Graffiteja
Hämäläinen,Pali                 		
Huoneen remontin suunnittelu ja
toteutus
Koivisto, Noora                    		
Viirivehka-albumi
Kuuluvainen, Laura
Kollaasi
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Terve!
Me lukuvuoden 2009 -2010 tukioppilaat olemme ehtineet puuhata vuoden aikana yhtä ja
toista, tavoitteenamme parantaa kouluhenkeä
sekä piristää paikoin puuduttavia koulupäiviä.
MLL:n järjestämä tukarikoulutus antoi keväällä
alkuvauhdit esim. järjestämiemme diskojen,
musa- sekä herkkuvälituntien syntymiseen.
Olemme myös tehneet lapsille ohjelmaa joulukuussa pidettyihin myyjäisiin seikkailukäytävän
muodossa ja pitäneet lapsiparkkia kevään
Iloinen ja terve lapsuus -tapahtumassa.
Kulunut vuosi on ollut palkitseva ja hauska,
vaikka toki myös täynnä haasteita. Viidesluokkalaisille ja heitä vanhemmille tarkoitettu viidakkodisko ei ollut ensin onnistuakseen, mutta
loppua kohden kaikki kääntyi parempaan päin.
Positiivisina yllätyksinä ovat olleet herkkuvälituntien suosio sekä 1-4. luokkalaisille järjestämämme naamiaiset, jonne tuli paljon iloista
porukkaa ja tunnelma oli todella korkealla.
Olemme saaneet paljon kiitosta vuoden ahkerasta aherruksesta, ja toivomme, että ensi
vuoden tukarit järjestävät ohjelmaa samalla
innolla kuin mekin.
Toivotamme kaikille todella mukavaa kesää ja
uusille tukareille onnea matkaan!
Terveisin
Sisko, Ruska, Maria, Roosa, Aino
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Uuden opettajan steinerkevät 2010

Luokan 12 päättötyöt

Saksan opettajana steinerkoulut ja sen pedagogiikka ovat aina kiinnostaneet minua. Oppiaineeni puolesta minua on kiehtonut se, että saksan
kieltä opetetaan jo aivan ensimmäiseltä luokalta alkaen. Koska saksan
kieli on osana suurimman osan oppilaiden lukujärjestystä, ovat ryhmät
heterogeenisiä, mikä on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja haastavaa.
Myös opetusmetodeissa on erityispiirteitä, joihin itse en ole oppilaana
koulupenkillä tottunut.

Päättötyö on opiskelijan kypsyysnäyte ja erityisesti steinerlukioon liittyvä koulukohtainen kurssi. Opiskelija valitsee aiheen itsenäisesti. Työ
koostuu tiedollisista, taiteellisista ja taidollisista aineksista. Opiskelijat
valmistavat kirjansidontakurssilla kirjan, johon päättötyö kirjoitetaan
pääsääntöisesti käsin. Päättötyö esitetään suullisesti yleisölle.

Huomasin Lahden Steiner-koulun työpaikkailmoituksen joululomalla, ja
onnekseni tulin valituksi muiden hakijoiden joukosta hoitamaan kyseistä
sijaisuutta, jonka alustavasti piti kestää kaksi viikkoa. Minut otettiin heti
alusta alkaen sydämellisesti vastaan, ja jo muutamassa päivässä tuntui
olo kotoisalta. Yllättäen nämä kaksi viikkoa ovat vaihtuneet koko kevään kestävään sijaisuuteen, ja samainen kotoinen olo on saanut entistä
vahvempia vivahteita. Kevät on mennyt vauhdilla. On ollut hienoa
olla osana koulua ja tutustua paremmin sekä oppilaisiin että koulun
henkilökuntaan. Omaa steinerpedagogiikkaa olen opetuksen lomassa
yrittänyt pohtia ja sisällyttää omaan opetukseen. Olen kokenut tehtävän
haasteelliseksi, jota tulevaisuudessa edelleenkin haluaisin kehittää.
Keväästä 2010 muistoihini jää paljon iloisia asioita. Naurunremäkkä
opettajainhuoneessa, oppilaiden hienot ahaa-elämykset luokassa, jännittävät ylioppilaskirjoitukset, tutustuminen eurytmiaan, mukava koulun
henkilökunta ja yleensäkin positiivinen ilmapiiri, mikä koulussa arjen
keskellä vallitsee. Kiitos kaikille siitä! Mielestäni on ensisijaisen tärkeää,
että näin työuran alkumetreillä jokaisen tulisi saada kerättyä tällainen
positiivinen työkokemus. Tästä on tuoreen opettajan hyvä jatkaa kohti
uusia haasteita.
Sanna Paananen

Vuoden 2009-2010 päättötöiden aiheet olivat:
Taija Grönholm: Luovuus ja hulluus
Karoliina Virkkunen: Muinaisten korkeakulttuurien mysteerit
Emma Salomaa: Muotokuvat
Otso Vartiainen: Lukiolaisten taukotilan rakennus
Niklas Sädekoski: Rummut
Renna Sore: Työkoirat
Laura Lappalainen: Miami
Päättötyö: Muinaisten korkeakulttuurien mysteerit
Veikkaan, että jokaisella päättötyön tehneellä 12. -luokkalaisella on
ollut se olotila, jolloin ei tahdo edes nähdä työtänsä, saati kuulla sanaa
”päättötyö”. Mutta nyt, kun kevät alkaa pikkuhiljaa vaihtua - jo ah
niin ihanan - toukokuun puoleen, voimme alkaa hiljalleen olla ylpeitä
tekemistämme töistä.
Päättötyön aihe päätetään yleensä jo päättötyövuotta edeltävänä keväänä,
mutta meille ei keväällä puhuttu siitä mitään. Kuitenkin elokuussa, palattuamme lomalta kouluun, ilmoitettiin, että päättötyön aihe täytyy olla
tiedossa mahdollisimman pian. Siinäpä sitten olikin pohtimista! Aiheita
on rajattomasti, ja kiinnostaviakin aiheita aivan liikaa! Tehdäkö musiikista, taiteesta, historiasta, filosofiasta, uskonnoista, ympäristöasioista,

muodista...? Vai tekisinkö sittenkin jotain konkreettista kädenjälkeä,
jossa kirjan sisältö olisi vain portfolio varsinaiselle työlleni?
Loppujen lopuksi en edes tiedä, mistä ihmeestä keksin Muinaiset
korkeakulttuurit, mutta sen tiedän, että aiheen valintaa en ole katunut
kertaakaan, niin työläs kuin se olikin.
En usko, että kukaan muukaan on katunut aiheensa valintaa. Enemmän
sääli on se, että jotkut eivät tehneet päättötyötä ollenkaan. Eihän siitä voi
ketään tuomita, ja varsinkin pahimman stressin iskiessä ymmärsin varsin
hyvin heitä, jotka eivät kurssia valinneet, mutta tuleville luokille suosittelen tekemään päättötyön, jos vain suinkin mahdollista. Jos onnistuu
valitsemaan tarpeeksi hedelmällisen aiheen, saa päättötyön tekemisestä
hurjasti itselleen. Tehty uurastus ei tunnu valuneen lainkaan hukkaan.
Mutta asia, jota myös suosittelen tuleville päättötyön tekijöille, on se, että
aloittaa ihan oikeasti ajoissa ja yrittää pysyä edes jotenkin aikataulussa.
On varmasti paljon mukavampaa aloittaa
syksyllä ja tehdä hyvältä tuntuvia ja sopivia määriä työtä kerralla, ilman suurta
stressiä lähestyvästä deadlinesta, joka
vielä syyskuussa on suhteellisen kaukana.
Valitettavasti se vain suurimmalla osalla
menee niin, että vatsan pohjasta kouraiseva
ymmärrys iskee viikko ennen esittelytilaisuutta. Ymmärrys siitä, että kaikki on ihan
vaiheessa. Onneksi kirjansidonta sentään
tehdään intensiivikurssina, jolloin edes
kirja on ajoissa valmis... Ellei sitten päätä
lähteä juuri kirjansidontakurssin ajaksi ulkomaille, kuten allekirjoittanut teki. Ja siksipä kirjani ei saanutkaan kuivua kunnolla
painon alla, ja nyt sillä voisi oikeastaan
seilata järven halki, sillä kannet muistutta-

vat enemmän sametilla päällystettyjä veneitä kuin tasaisia kirjankansia.
Allekirjoittanut nukkui myös aamuisesta esittelytilaisuudesta pommiin,
koska oli valvonut päättötyötä viimeistellessään aamun pikkutunneille
saakka. Ottakaa oppia, että sitä ei hoideta näin!
Illan esittelytilaisuudessa oli enemmän yleisöä kun odotin, ja olin ihan
iloinen, että omia vanhempiani ei yleisössä näkynyt. Esitys meni paremmin kuin odotin, ja juttua olisin keksinyt melkein tarpeellista enemmän,
vaikka en ollut suunnitellut etukäteen yhtään mitään. Tilaisuudessa
tajusin viimein, että nyt työ on tehty, tässä se nyt oli. Ja ihan tyytyväisin
mielin sitä käsissäni pitelin, vaikka tiedän, että ajoissa aloittamalla siitä
olisi voinut tulla oikeasti hyväkin. Opin kuitenkin omasta aiheestani
melkein enemmän kuin olin odottanut, mikä tuntui myös erittäin hyvältä.
Jos päättötyö huonoimmillaankin (siis kiireessä hutiloitunakin) kantaa
näin hyvää hedelmää, mitä olisikaan tullut, jos työn olisi tehnyt ajallaan!
Itse valitsin aiheeni myös vähän jatko-opintojani ajatellen, mutta tärkeintä aiheessa on
se, että siihen ei ihan heti kyllästy. Valitkaa
siis aihe tarkoin, ja harkitkaa kahteen, tai
mielellään vaikka viiteen kertaan, ennen
kuin jätätte kurssin valitsematta! Tässä
olivat nimittäin oman lukiohistoriani
kaksi hedelmällisintä kurssia, jotka olen
suorittanut.
Karoliina Virkkunen, 12. lk
12.luokan tavanomaista lukiotyötä väritti
myös kokoillan näytelmä Suomen hevonen
(ohj.Satu Säävälä). Yleisöesityksillä kerättiin
rahaa kulttuurimatkaan, joka suuntautuu
tänä vuonna Barcelonaan.
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Terveisiä oppilaskunnalta!
Oppilaskunnan vuosi on ollut antoisa. Hallitus antoi raha-avustusta 12.
luokan Otsolle hänen päättötyötään varten. Hän on syksyllä aloittanut
alakerran lähes käyttämättömän metallityöluokan remontoimisen oppilaiden vapaa-ajanvietto tilaksi. Hallituksen kokoukset pidetään jatkossa tässä
tilassa. Oppilaskunnan järjestämä taideilta pidettiin syksynä, ja sen suosio
oli tavanomainen ja varmasti mukava kokemus niin järjestäjille kuin esiintyjillekin. Päätimme, että järjestämme myös kevään lopussa taideillan, johon kaikki ovat tervetulleita. Taideiltoja pidetään varmasti ensi vuonnakin.
Koulumme kuukausitiedotteelle aloimme miettiä uutta nimeä. Halusimme kuitenkin ottaa koko koulun oppilaat suunnitteluun mukaan, ja näin
päädyimme pitämään nimikilpailun, jossa palkintona on 30 euron arvoinen herkkukori. Nykyinen kuukausitiedote ilmestyy kilpailun päätyttyä
siis uudella nimellä. Lukiolaisille olemme järjestäneet vanhojen kirjojen
myyntiä. Tämä on todettu suosituksi ja edulliseksi tavaksi ostaa ja myydä
lukiokirjoja. Yhdeksänneltä luokalta olemme saaneet myös vahvistusta
hallitukseen: Roopen, Reetan ja Ainon. Mukana ovat vielä myös vanhat
jäsenemme; 10. luokalta Sirius ja Sebastian, 11. luokalta Kristoffer, Paavo,
Siru ja Sini ja 12. luokalta Karoliina, Taija ja minä. Opettajien edustuksena
ja henkisenä johtajanamme toimii äidinkielenopettaja Susanna Lindman.
Itselleni oppilaskunnan hallituksessa toimiminen on ollut mieltä
avartavaa. Tempauksia on hauska järjestää ja tietysti myös taideillan
pizzatilaus meille järjestäjille on houkuttavaa. Viikottaiset kokoukset
ovat myöskin olleet erittäin hauskoja ja olemme hyvällä hengellä
saaneet paljon aikaan. Olen toiminut nyt tämän lukuvuoden ajan
oppilaskunnan hallituksen tilinhoitajana. Tämä kaikki toiminta
on minulle hyödyksi ajatellen myös tulevaisuutta, ja rohkaisenkin kaikkia lukiolaisia pyrkimään oppilaskunnan hallitukseen!
Toivotamme hallituksen puolesta kaikille hyvää ja mukavaa kesää ja
ensi lukuvuotta!
Oppilaskunnan hallitus, Anni Haverinen
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Lahden Steiner-pedagoginen työpiiri ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2009
Työpiirin toiminnan tavoitteena on Steinerpedagogiikan tunnetuksi tekeminen ja tukeminen, koulutuksen sekä erilaisten kurssien
ja tapahtumien avulla, sekä oman koulun
taloudellinen tukeminen. Työpiirin jäseniksi
katsotaan kaikki koulun ja esiasteen vanhemmat, jäsenmaksua ei peritä.
Luokkien yhdyshenkilöt ovat toiminnan kannalta avainasemassa. Työpiirin kokoukset ovat
avoimia kaikille ja hallitus toivoo vanhempia
runsaslukuisesti mukaan toimintaan.
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Työpiirin hallitus
Työpiirin hallitukseen ovat kuuluneet vuoden
2008 syyskokouksen valitsemina varsinaisina
jäseninä, Juha Mettälä, puh. joht., Pepitta

Nyman, rahastonhoitaja, Kristiina Yli-Malmi,
sihteeri, Hannele Kasvi, Erja Rantanen, Brita
Kunelius-Määttä sekä opettajakunnat edustajina Erja Orpana ja Liisa Pylvänäinen. Varajäseninä ovat olleet Tuija Malinen ja Minna
Virolainen. Tilintarkastajina ovat toimineet
Marja-Leena Rantanen ja Pentti Wikman.
Vuoden 2009 syyskokous valitsi hallitukseen
varsinaiset jäsenet Elli Kivekäs, puh. joht.,
Pepitta Nyman, rahastonhoitaja, Kristiina
Yli-Malmi, sihteeri, Mette Christensen, Ulla
Lähderinne, Erja Rantanen sekä opettajakunnan edustajina Erja Orpana ja Liisa
Pylvänäinen sekä varajäsenet Hannele Kasvi
ja Juha Mettälä.
Hallitusten vaihtokokous pidettiin 2.12.2009.
Hallitus kokoontui viisi kertaa ja yhdyshenkilöt
neljä kertaa. Kevätkokous pidettiin 11.05.2009
ja syyskokous 15.10.2008.

Avustukset
Työpiiri on kauden aikana jakanut avustuksia
seuraavasti;
laavuntekoon rakennustarvikkeita 134,74
lankoja ruokalan ryijyihin 500,00
lastenjuhla banderolli koivikkoon 427,00
Steiner-tarhan avustus 1000,00
Yhteensä 2061,74
Varainhankinta ja muu toiminta
Lastenjuhlat ja myyjäiset järjestettiin perinteisesti sekä keväällä (5. huhtikuuta) että syksyllä
(22. marraskuuta). Lastenjuhlien onnistuminen
on mahdollistanut runsaslukuinen talkoojoukko.

ONKO ELÄMÄÄ KIRPPUTORIN JÄLKEENKIN?
Yhden kokonaisen kirpputorittoman vuoden
jälkeen olemme saaneet kunniallisesti tämän
kevään suurkirpputorin hoidetuksi. Viimeisetkin tavarat, ne joita SPR:n Kontti ei halunnut,
on kuljetettu joko kierrätyskeskukseen tai
kaatopaikalle, ja nyt pölyn laskeuduttua on
aika hieman katsoa taaksepäin, mutta aivan
erityisesti suunnata katsetta eteenpäin.
Myytävää saimme todella paljon, joten lämmin
kiitos kaikille niille, jotka jaksoitte tehdä kevätsiivouksen juuri sopivasti ennen kirpputoria.
Lehti-ilmoittelulla saimme koulun ulkopuoleltakin lahjoituksia. Vielä myyntilauantaina
eräs vanhahko mummo tuli kahden painavan
kassinsa kanssa ja kertoi iloisena, että ei valitettavasti saanut pyörän tarakalla enempää
tulemaan.

Tavaraa oli siis paljon, mutta sitä vastoin
työntekijöitä oli tällä kertaa todella vähän.
Kuin ihmeen kaupalla perjantaina iltamyöhään saimme tavarat jotakuinkin edes omille
osastoilleen, mutta ”hienosäätö” jäi kesken. Samoin lauantaina myyjät joutuivat ahkeroimaan
suunnilleen lähes tauotta ilman lakisääteistä
ruokahetkeä. Tunnelma oli kuitenkin todella
hyvä, kiitos uskollisten vanhempien ja ystävien,
jotka ”ovat jääneet koukkuun”, kuten Merja K.
asian ilmaisi. Kiitos myös oppilaille, jotka olivat järjestelemässä, myymässä ja purkamassa.
Esimerkiksi jokainen seitsemäsluokkalainen
oli lupautunut työskentelemään vähintään viisi
tuntia kirpputorin – ja oman luokkakassansa
- hyväksi. Ensimmäisen luokan vanhemmat
auttoivat osaltaan hoitamalla kahvion. Vohveleita jäi moni asiakas kaipaamaan, mutta
eiköhän ensi kerralla taas vohveliperinne jatku.
Sitten kirpputorin tulevaisuuteen. Kestävä
kehitys ja kierrätys tuntuvat nyt todellakin
olevan muotia, ja tuntuisi, että erityisesti
steinerkoulun toimintaperiaatteisiin kierrätys
sopisi aivan erityisesti. Kirpputorin ympärille
voisimme melko helposti rakentaa kokonaisen
viikon kaikkine toimintoineen kaikille koulun
oppilaille ja miksikäs ei myös vanhemmille.
Alaluokat voisivat järjestää tavaravaihtopäivän,
vähän isommat voisivat ommella kierrätysmateriaaleista ostoskasseja ja tuunata itselleen

sopivia vaatteita. Yläasteen ja lukion oppilaat
kävisivät kaatopaikalla ja kierrätyskeskuksessa.
Eikä meillä koulussa ole omaa kompostoriakaan, jonka hoito voitaisiin antaa vuosittain
jonkun tietyn luokan tehtäväksi. Mieleen
muistutettaisiin tietysti taas kerran jätteiden
lajittelun tärkeys, energiansäästövinkit ja ympäristötietoa. Sopivaa ja ikätasoista toimintaa ja
tietoa järjestyy varmasti kaikille. Kaiken takana
kulkisi punaisena lankana huoli maapallon
tulevaisuudesta. Ja sokerina pohjalla sitten
koko viikon kruunaisi viikonlopun kirpputori.
Jäämme odottelemaan lisäideoitanne!
KeKe (kestävä kehitys)-terveisin
Kaija Taskinen

Kiitokset
Kiitokset sinulle Kaisa Takamaa, että
tulit pitämään luokkien 10-12 oppilaille
hygieniaosaamis-kurssit ja tentit. Nyt meillä on koulussa yli 30 uuttaa hygieniapassin
suorittanutta oppilasta. Onnittelut heille!
Oppilaat ja Andrea kiittävät
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10 vuotta sitten koulusta lähteneet
Haverinen Mikko Steinerin jälkeen pidin välivuoden ja sen jälkeen
kahden vuoden koulutus raskaankalustonkuljettajaksi, vuosi armeijaa
ja sen jälkeen neljä vuotta rekkamiehentöitä ja siitä vuodeksi rautateille
kouluun ja tällä hetkellä veturinkuljettajana Lahdessa.
Riika Aziz (Helminen) Aika pian lukion jälkeen tulin raskaaksi ja
Zico-poikamme syntyi vuonna 2002. Zico käy nyt ensimmäistä luokkaa
Lahden Rudolf Steiner-koulussa. 2004 syntyi toinen poikamme Dijako.
Hän aloittaa syksyllä esiluokan Steiner-tarhassa. Vuonna 2007 valmistuin puutarhuriksi ja teen nyt puutarhurin ja floristin töitä Kukkatalo
Töyrylässä. Viime vuonna menin vihdoin ja viimein naimisiin Omedin
kanssa oltuamme avoliitossa 12 vuotta.
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Simo Hiilamo Viimeiset kymmenen vuotta ovat kuluneet todella
nopeasti, mutta vuosien varrella on ehtinyt tapahtua monenlaista.
Koulun jälkeen siirryin armeijan harmaisiin Hyrylään, jota seurasi
välivuosi tarjoilijan hommissa Etelä-Englannin Cornwallissa. Kovan
pääsykoeponnistuksen jälkeen pääsin opiskelemaan poliittista historiaa
Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Koulutussuuntaus
tuntui heti oikealta ja olen viihtynyt paremmin kuin hyvin yliopisto
maailman aktiviteeteissa kuten opiskelijajärjestöissä ja opiskelijavaihdossa Lontoossa, Pietarissa ja Moskovassa. Syksyllä 2008 toimin
korkeakouluharjoittelijana Suomen Moskovan suurlähetystössä, jonka
jälkeen jatkoin töitä Moskovassa suomalaisessa lakifirmassa. Nyt ’harjoitteluputki’ jatkuu vuorostaan vastikään perustetussa Suomen Astanan
suurlähetystössä, Kazakstanissa.
Juska Kettunen Kirjoitin yhteiskoulusta, jonka jälkeen menin armeijaan (AUK & RUK). Armeijan jälkeen lähdin opiskelemaan AMK:N
tietoliikenneinsinööriksi ja nyt toimin IT-päällikkönä Canal Digitalilla.

Sabine Kraus-Nieminen Kirjoitusten jälkeen vietin välivuotta
erilaisten töiden parissa. Opiskelin sosionomiksi (AMK) Lahdessa,
suuntautumisena vanhukset, vammaiset ja mielenterveystyö. Asustelen
mieheni kanssa Orimattilassa ja työskentelen aikuisten kehitysvammaisten parissa Tapolan kyläyhteisössä.
Elias Kuusisto Naimisissa ja rakennusalan yrittäjä.
Anna Kärki Toiminut sairaanhoitajana vastasyntyneiden tehoosastolla lastenklinikalla. Vuodesta 2007 lentoemäntänä Finnairilla.
Kukka Laine Koulun jälkeen pidin kolme välivuotta ennen kun aloitin
opiskelun yliopistossa. Näina vuosina olin töissä Helsingissä kahvilassa,
suoritin sosiologian appron Lahdessa kansanopistolla ja työskentelin
myyjänä Marimekossa. Oulun yliopistoon hain lukemaan logopediaa
vuonna 2004 ja viime syksynä valmistuin puheterapeutiksi. Nyt työskentelen Tampereen terveystoimessa aikuisneurologisten asiakkaiden
puheterapeuttina. Perhettä en valitettavasti ole ehtinyt perustaa. mutta
toivottavasti sellainenkin joku päivä on.
Outi Lehtonen Kirjoitusten jälkeen suuntasin Dubaihin viettämään
välivuotta. Työskentelin Hard Rock Cafessa ja seikkailun täyteisten
1-5 vuoden aikana opin tuntemaan Lähi-itää laajemminkin. Opiskelin
Helian liiketalouden ammattikorkeakoulussa Porvoossa restonomiksi
ja työskentelin samalla matkailualalla Helsingissä ja kesäisin Saksassa.
Maailmaa tuli kierrettyä näiden vuosien aikana paljon. Valmistumisen
jälkeen työskentelin vajaan vuoden helsinkiläisessä matkatoimistossa,
kunnes lähdin opiskelemaan germaanista filologiaa, saksan kääntämistä,
pohjoismaisia kieliä sekä aineen opettajan pedagogisia opintoja Helsingin yliopistoon, josta valmistun vuoteen 2011 mennessä saksan kielen

kääntäjäksi sekä saksan ja ruotsin opettajaksi. Sitä ennen työt kuitenkin
kutsuvat Saksassa Stuttgartin yliopistossa.
Anna-Maria Pilke (Lundahl) Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen päätin
pitää välivuoden opiskelusta ja menin töihin Lotilan ala-asteelle koulunkäyntiavustajaksi. Siellä lukuvuoden vietettyäni tulin siihen tulokseen
ettei minusta tule ainakaan opettajaa. Päädyin Lahden ammattikorkeakouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistumisen jälkeen muutin
Lappeenrantaan jossa työskentelin keskussairaalan leikkausosastolla
puolitoista vuotta. Tällä hetkellä asun mieheni kanssa Espoossa ja työskentelen Helsingissä yksityissairaalan leikkausosastolla instrumentti- ja
anestesia hoitajana.
Markus Muukka Kirjoitusten jälkeen menin suoraan armeijaan,
jossa sain viettää pyynnöstäni huolimatta kokonaisen vuoden. Sen
jälkeen muutin Espooseen opiskelemaan palveluiden tuottamista.
Vuoden 2004 kevään olin Hollannissa, katselin tulppaanien kasvua
ja ajelin polkupyörällä paikasta toiseen. Välillä hieman opiskelinkin.
Joulukuussa 2005 valmistuin restonomiksi (AMK). Sain työpaikan
Telia Sonera Finlandilta Lahdesta ja muutimme silloisen tyttöystäväni
kanssa takaisin Lahteen. Työnkuvani oli asiakaspalvelua ja sisäistä
kouluttamista laskutusasioissa. Vuoden 2006 helmikuun loppuun
mennessä olin mennyt naimisiin Annan kanssa ja ensimmäinen lapseni
Armas oli nähnyt päivän valon. 2009 vaihtui työnkuvani vesihuoltoalaan,
viemäri- ja vesijohtojen sujutusten myyntihommiin ja maantiedon
paikallisosaamiseni onkin kasvanut siitä lähtien räjähdysmäisesti, koska
asiakkaitani ovat kunnat, kaupungit ja vesilaitokset. Kesällä syntyi toinen
lapseni Kaarlo. Kouluaikaisista harrastuksista jäljellä on VPK, valokuvausta on tullut harrasteltua jokunen tovi. Vapaa-ajan vietto-ongelmia
ei tosin muutenkaan ole. Meno on melko lapsellista sanoisin.
Henrik Norri Lukion jälkeisen vuosikymmenen ensimmäinen puolisko kului itseltäni omaa ammatillista tietäni etsiessä. Eri ammattialoja tuli

kokeiltua, toisia vain pintapuolisesti, toisiin jo paljon syvemmin keskittyen. Näiden ’hakuvuosien’ aikana huomasin, että muusikon, historoitsija
ja puutarhurin työt eivät kaikessa mielenkiintoisuudessaan ole minulle
jokapäiväistä leipätyötä. Viisi vuotta sitten päädyin Kaakkoisrannikolle,
Haminaan, jossa aloitin venealan opinnot. Samoihin aikoihin vietimme
suomalais-sveitsiläisiä naimakauppoja ja seuraavana vuonna syntyikin
nuoreen perheeseemme tyttövauva Minéa. Hieman ennen venealalta
valmistumistani muutimme asumaan pysyvästi läntiseen Sveitsiin Juravuoriston juurelle. Nyt perheeseemme, kuuluvat: Henrik, Luana, Minéa
ja lapinkoira Taika. Vapaa-aikamme kuluvat puutarhan, historian ja musiikin parissa kotiseudulla Sveitsissä, mutta lomamatkoille suuntaamme
aina kotisuomen mökille Päijänteelle. Elämässä pitää tehdä sitä mikä
on mielekästä, vaikka sitä välillä pitäisi etsiä pitkienkin matkojen päästä.
Kalle Polkutie No niin... mistä sitä aloittaisi.. Mitä kaikkea sitä
on Steiner-koulun jälkeen tehty. Siitä on.. hetkinen, yhdeksän
vuotta!? Aika paljon on tehty, menty ja oltu. Kirjoitusten jälkeen
työskentelin puolisen vuotta Keskussairaalan välinehuollossa.
Otin siellä vastaan lähetyksiä ja järjestelin paketteja paikoilleen
varastomiehen tapaan. Välillä juoksin pikalähetyksiä teholle ja
muille osastoille ja toisinaan hiljaisemmat asiakkaat kärrättiin
obduktioon varastoamme vastapäätä.. Mielenkiintoinen työpaikka!
Valtion velvollisuudet kutsuivat, mutta ennen siviilipalvelusta lähdin
kuukauden reissulle Amsterdamiin, Barcelonaan ja Prahaan. Siviilipalveluksen suoritin Sylvia-kodissa, joka oli myös mielenkiintoista aikaa.
Sain siellä paljon uusia ystäviä, joiden apuna sain olla niin heidän
kotonaan kuin myös koulussa apuopettajanakin. Sivarin jälkeen sain
töitä silloiselta Eimo-muovilta, jossa olin yhdeksän kuukauden ajan
ruiskuvaluasentajana tehden osia Nokian matkapuhelimiin. Samaan
aikaan hain Muotoiluinstituuttiin koru- ja hopeamuotoilun osastolle.
Heinäkuussa sain koululta puhelun, että siellä olisi minulle paikka
täytettävänä. Sillä hetkellä Eimon parkkipaikalla joutui muutamat
ilonkiljahdukset huutamaan. Neljä vuotta vierähti silmänräpäyksessä.
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Opiskeluaikana tapasin puolisoni Mintun ja kohta neljävuotiaan tyttäremme, Aavan, äidin. Hän opiskeli samaan aikaan Taideinstituutissa
samalla luokalla hyvän ystäväni ja kämppäkaverini kanssa. Neljään
opiskeluvuoteen mahtui paljon kiinnostavia projekteja, näyttelyitä ja
kilpailuja ulkomaillakin. Puhumattakaan jännittävästä opinnäytetyöstä.
Korualan opiskelun lisäksi siihen neljään vuoteen mahtui myös huikeaa
rakastumista, kihlautumista Cairossa, esikoisemme kutkuttavaa odotusta
ja pienen ihmisen syntymä! Välittömästi valmistumiseni jälkeen saimme
tilaisuuden lähteä Ranskaan yksityiseen taiteilijaresidenssiin viideksi
kuukaudeksi. Hoitamaan eläimiä ja olemaan, tekemään mitä mieleen
juolahtaa ja katselemaan maisemia. Näin tehtiin. Vuokra-asunto irtisanottiin, suurin osa tavaroista myytiin tai pakattiin pahviin ja laitettiin
varastoon. Lento nousi ilmaan 3. tammikuuta 2008 ja toukokuun lopulla
meidän oli tarkoitus tulla takaisin. Aava oli puolitoista vuotta vanha ja
helpoin mahdollinen matkakaveri. Suunnitelmia ei ollut ja maailma oli
auki. Toukokuussa meillä ei edelleenkään ollut suunnitelmaa, töitä ei löytynyt, Suomessa ei asuntoa tai muualla paikkaa mihin jatkaa, joten tilan
omistajat tarjosivat vuoden jatkoaikaa. Kesä 2008 jouduttiin kuitenkin
viettämään eteläisessä Portugalissa, Portimaossa, kun Ranskan tilalle tuli
muita asukkaita siksi aikaa. Portugalin asunto oli samojen tilanomistajien
paikka. Kovaa aikaa. Portugalissa ei ollut edes eläinten ruokinta-aikoja.
Oli vain valtava hiekkaranta, aurinko ja päivän keskilämpötila 30°C.
Korujen suunnittelun kannalta tämä oli parasta ja luovinta aikaa. Aikaa
oli myös peuhata rannalla Aavan kanssa enemmän kuin tarpeeksi.
Ranskaan palasimme syyskuussa. Lorguesin kylässä, meillä oli vielä
seuraavan vuoden vastuulla 20 hehtaarin tila eläimineen. Se oli kuin
yksityinen eläintarha, erään suomalaisen eläinhullun rouvan täyttyvä
unelma. Tilalla oli hevonen, kolme ponia, pari aasia, vuohia, lampaita,
ankkoja, hanhia, sorsia, viiriäisiä, kanoja, kaneja, riikinkukkoja, laamoja
ja kymmenisen kissaa. Peurojakin meinasivat sinne, mutta korkean
aidan rakennus tuotti ongelmia, joten jäi peurat tilaamatta. Siellä me
kaupunkilaiset oltiin jokusen kerran ihmeissään, kun hoidettiin aasin
kaviota, steriloitiin ponia, autettiin laamavauva maailmaan, hoidettiin

vammaista kissanpoikaa, heitettiin kuolleet lampaat susien ruoaksi tai
kun kettu poikasineen oli pitänyt keskitysleiriä kanalassa. Ranskasta
palasimme viime syksynä, jonka jälkeen muutimme Helsinkiin. Nyt
työskentelen Union Designista vuokraamassani työtilassa valmistaen
koruja jalometalleista ja jalokivistä Polkutie-yritykseni nimissä. Että
tällaista. Mitäköhän sitten seuraavaksi?
Pauli Pasanen (Pulliainen) Nykyään olen ammatiltani kirjastovirkailija. Viihdyn työssäni, ja olen onnellinen että saan tehdä työtä
jota todella palavasti haluan tehdä. Täällä lähikirjastossa pääsee myös
tekemään paljon yhteistyötä koulun ja nuroten kanssa, joka onkin
ollut ennakkokäsityksistä huolimatta todella mahtavaa. Taidanpa myös
ymmärtää opettajien ammattikuntaa hieman paremmin kuin itse vielä
koulussani ollessa. Olen tällä hetkellä töissä Liipolan kirjastossa, jossa
olen työskennellyt vuodesta 2008 alkaen.
Satu Pyörälä-Lahtinen Koulusta valmistuttuani lähdin Jyväskylään
opiskelemaan matematiikkaa luonnontieteelliseen. Abrobaturin suoritettuani muutin Tampereelle. Vuoden työskenneltyäni aloitin vartijan
ammattitutkinnon opiskelun . Opiskelun ohessa tein myös laulukeikkoja.
Valmistuttuani vartijaksi pääsin heti alan töihin. Työn kautta tutustuin
tulevaan aviomieheeni. Vuosi kihlojen jälkeen aloin odottamaan kaksoistyttöjä. Nykyään olen lasten kanssa kotona.
Pekka Sarkkinen Koulun jälkeen tein muutaman vuoden töitä,
kunnes koitti aika mennä sivariin. Sivarin suoritin kiinnostavassa
ympäristössä Nastolassa Hakamaantilalla, joka on kehitysvammayhteisö. Samana iltana kun juhlin ystäväni kanssa siviilipalveluksen
loppumista tapasin elämäni rakkauden, eikä aikaakaan kun pistimme hynttyyt yhteen ja seuraavana kesänä menimme naimisiin. Ensi
juhannuksena vietämme viisivuotispäiväämme. Asumme vielä tämän
kuukauden Tampereella ja kesäkuussa muutamme Hämeenlinnaan
lähemmäs työpaikkojamme. Olen jatkanut musiikin parissa työsken-

telemistä, soitan kahdessa yhtyeessä, esiinnyn myös soolona sekä teen
dj-keikkoja ympäri Suomea.

Luokalla olivat myös: Piia Mikkola, Arto Naukkarinen, Nora
Orha Mari Paasiranta ja Otto Rautio.

Topias Vallius Logistiikka alan insinööri (AMK) työskentelee ja
asustelee Tampereella, avoliitossa.
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lahDen ruDolF steiner –Koulun KannatusyhDistys ry:n vuosikatsaus

Hallitus 2009
Lahden Rudolf Steiner –koulun Kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan
kuuluivat vuonna 2009
Kannatusyhdistyksen hallituksen jäseninä
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Jouni Nippala		
Birgitta Grönholm
Satu Kurkela		
Päivi Ronkainen
Tapio Valle
Janne Ylönen
Juha Mettälä		
Hannele Kasvi		

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen

Lahden kaupunginvaltuuston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi valitsemina jäseninä
		
		
		
		

Hannu Huovilainen
Helli Jalas
Marja Kuningas
Esa Rajala

Opettajakunnan valitsemina jäseninä
		 Kaija Taskinen
		 Elise Punkanen
		 Maija Kauppila

päiväkodin edustaja

Johtokunnan sihteerinä toimi koulun talouspäällikkö Päivi Messo.
Kannatusyhdistyksen tilintarkastajina toimivat
KHT Timo Malin ja ekonomi Jaakko Ukkonen .

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kymmenen
kertaa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 235 (vuonna 2008 ja sen jälkeen
jäsenmaksun maksaneet).
Koulun oppilasmäärä oli yhteensä 284, josta perusopetuksessa 208
oppilasta. Iltapäiväkerhossa oli 25 oppilasta ja päiväkodissa yhteensä
28 lasta, joista esiluokkalaisia 13.
Kulunut vuosi oli poikkeuksellinen monella tavalla. Uutta lukuvuotta
aloitettaessa päiväkodin käytössä vuosikymmeniä olleen ”vaaleanpunaisen talon” kohtalo oli vielä epäselvä. Kannatusyhdistyksellä ei ollut
taloudellisia edellytyksiä ostaa kiinteistöä Lahden kaupungilta, koska
sen kuntoon saattaminen olisi vaatinut mittavia peruskorjaustöitä.
Päiväkodin vanhemmat perustivat oman vanhempainyhdistyksen, joka
lunasti talovanhuksen kaupungilta. Kesän aikana vanhemmat korjasivat talon koulutuskeskus Salpauksen kanssa viranomaisvaatimukset
täyttävälle tasolle. Kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti toimii
nyt vanhempainyhdistyksen omistamassa kiinteistössä vuokralaisena.
Lujalla uskolla ja talkootyöllä saadaan aikaan mahdottomaltakin tuntuvia
hankkeita. Myös kannatusyhdistyksen vuokraaman koulukiinteistön
omistussuhteista tullaan lähivuosina mitä todennäköisemmin käymään
visaisia neuvotteluja. Yhdistys on pitänyt huolta kiinteistön kunnosta
ja tänäkin vuonna vuosikorjauksiin varattiin huomattava määräraha.
Kannatusyhdistyksen ylläpitämä iltapäiväkerho Pihlaja on yksi tärkeä
osa-alue yhdistyksen toimintaa. Lahden kaupungin koordinoiman
kerhon pyrkimyksenä on vähentää pienen oppilaan yksinoloa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä turvallisuutta koulupäivän jälkeen.
Kevätlukukaudella aloitettiin ulkopuolisen henkilöstökouluttajan
johdolla koulun uuden hallintomallin valmistelu. Uudistuksen myötä
vanhoja hallintokäytänteitä linjattiin uudelleen. Opetussuunnitelmaa
ja johtosääntöä päivitetään vastaamaan uusia käytänteitä. Murroskausi

JOHTOKUNTA VUONNA 2010
ei aina mene kitkattomasti, niin myös koulussamme uudet linjaukset
ovat aiheuttaneet joiltakin osin kipeitä kysymyksiä. Johtokunta käsitteli
työrauhaan ja kriisien sovitteluun liittyviä kysymyksiä koko syyslukukauden ajan.
Kuluneen vuoden käyttötalous toteutui odotetusti. Kannatusyhdistyksen palveluksessa on 45 kokoaikaista työntekijää. Palkat sivukuluineen
ovat yhdistyksen suurin menoerä, noin 85 % hieman yli kahden miljoonan euron kokonaisbudjetista. Kaikista työnantajan velvoitteista ja
muista kuluista yhdistys suoriutui hyvin.
Vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä koulun toimintaa. He ovat mm. valmistelleet vanhempainyhdistyksen perustamista.
Syksyllä 2010 vietämme koulun 40-vuotisjuhlaa. Keski-iän saavuttanutta
”opinahjoa” tullaan muistamaan ja muistelemaan varmasti monella
taholla.
Johtokunta kiittää opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa ja koulun
vanhempia kuluneesta vuodesta.
Lahdessa 31. päivänä maaliskuuta 2010
Päivi Ronkainen
Johtokunnan puheenjohtaja

Päivi Messo
Johtokunnan sihteeri/talouspäällikkö

Kannatusyhdistyksen edustajat:
Grönholm Birgitta
Kurkela Satu
Rantanen Erja
Ronkainen Päivi
Sipponen Arno
Ylönen Janne
Kaupungin edustajat:
Huovilainen Hannu
Jalas Heli
Kuningas Marja
Rajala Esa
Opettajakunnan edustajat:
Kauppila Maija
Lindman Susanna
Vallius Outi
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Henkilökunta 2009-2010
Petteri Autio
Anssi Eloranta
Anita Görman
Anita Haarnio

28

Yrjö Hakulinen
Kaija Heinonen
Saila Hiitoluoma
Jyrki Honkonen
Tuija Honkonen
Tiina Häkkänen
Liisa Hänninen
Elise Inkinen
Antero Karimo

Maija Kauppila
Marja-Liisa Koiranen
Andrea Krohn
Kirsi Laaksonen

Olga Lehtinen
iltapäiväkerhon ohjaaja
kouluisäntä
varhaiskasvattaja
2.lk:n luokanopettaja, pääaine,
uskonto, musiikki .,2.,3. ja 5.lk.,
liikunta 3.lk, historia ja uskonto 7.lk.
liikunta 6.-12.lk.. opo 7-13.lk.
varhaiskasvattaja
koulunkäyntiavustaja
musiikki 4.-11.lk., 8. ja 9.lk:n Atk
4.lk:n luokanopettaja, pääaine,
uskonto, käsityö
eurytmia, 1.,3.,5.,6.,8. ja 9.lk..
kristiyht. uskonto 4.,5.,7.,8.,9.lk.
saksa 7.-13.lk
siivooja
historia 9.-13.lk., yhteiskuntaoppi 9.-13.lk., uskonto 9.-12.lk.,
filosofia 11.lk, 10.lk:n luokanvalvoja
varhaiskasvattaja
emäntä
kotitalous 7.-12.lk, saksa 1.-6.lk.,
12.lk:n luokanvalvoja
varhaiskasvattaja

Susanna Lindman

Susanna Lindroos
Juhana Marjomäki
Päivi Messo
Pirjo Mikkola-Manninen
Huan Mung
Tuula Määttä
Eeva-Liisa Norri
Sanna Parviainen-Sahin
Liisa Pylvänäinen

Erja Orpana

Jaana Ovaska
Elise Punkanen

Paula Riutto

fysiikka 9.-12.lk., kemia 9.-12.lk.,
matematiikka lyhyt 10.-13.lk.
äidinkieli ja kirjallisuus 9.-13.lk.,.
oppilaskunnan ohjaaja,
1.1.10 alkaen apulaisrehtori
koulunkäyntiavustaja
matematiikka 9.—13.lk
talouspäällikkö
koulusihteeri
keittiöapulainen
englanti 8.-13.lk., 13.lk:n luokanvalvoja, yo-rehtori
kuvataideterapia
ruotsi 7.-13.lk.
5.lk:n luokanopettaja, pääaine,
uskonto, käsityö, liikunta,
kuvaamataito 7.lk.
käsityö 6..-10.lk., savityö 9.lk.,
kirjansidonta ja arkkitehtuuri 12.lk.,
taidehistoria 9.lk., kuvataide 9-12.lk,
11..lk:n luokanvalvoja
keittäjä
maantieto 9.-13.lk., biologia
9.-13.lk., terveystieto 9-13.lk.,
apulaisrehtori syyslukukausi
siivooja

Johanna Ruokosalmi

Johanna Saarinen
Tatjana Skippari
Marianne Sädekoski
Kaija Taskinen

6.lk:n luokanopettaja, pääaine,
englanti, englanti 2. ja 5.lk., vanhojen
tanssit 12.lk.
koulunkäyntiavustaja
eurytmiasäestys
1.lk:n luokanopettaja, pääaine,
uskonto., englanti 3.lk.
7.lk:n luokanopettaja, pääaine,
englanti , englanti 3.lk., psykologia
10.-12.lk., rehtori syyslukukausi

Kirsti Temmes

Tiina Tolppala
Marja-Riitta Tuominen
Outi Vallius
Kaisa Vihreälehto
Aarne Väisänen
Tuuli Väistö

3.lk:n luokanopettaja, pääaine,
uskonto, käsityö 2.lk ja 3.lk., terv.tieto
7.lk.
keittäjä
varhaiskasvattaja
erityisopetus ja 1.1.10 alkaen rehtori
iltapäiväkerhon ohjaaja
eurytmia 2.lk ja 7.lk. puutyö 7.-10.lk..
8.lk:n luokanopettaja, pääaine
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KOULUN OPPILAAT
LUKUVUONNA 2009-2010
1. luokka
luokanopettaja
Marianne Sädekoski
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Aarnikoivu Bettiina
Arola Justiina
Aziz Zico
Bejarano Noelia
Careen Cody
Heinonen Taika-Maria
Ifill Nikolas
Mohamed Umar
Nagel Irene
Paloniitty Neea
Rasiranta Nico
Rikkinen Elna
Saares Axel
Salo Emma
Sipponen Okko
Tuomi Miro
Vahanen Verneri
Viianen Piitu

2. luokka
luokanopettaja
Anita Haarnio

3. luokka
luokanopettaja
Kirsti Temmes

4. luokka
luokanopettaja
Tuija Honkonen

Aaltonen Annastiina
Aaltonen Santeri
Aaltonen Tuomas
Heino Tuukka
Heinonen Julian
Honkavaara Rebekka
Kari Nea
Korvenranta Hanna
Kuosmanen Tytti
Kurkela Niila
Kuusisto Joanna
Lahtinen Helen
Leinonen Aarre
Lumme Henna
Lumpo Nuutti
Merinen Lotta
Mohamed Voosija
Mälkönen Peter
Niuta Matias
Perkert Jerry
Salomaa Veeti
Tuovinen Matias
Viianen Risto

Ahti Akseli
Holmlund Pihla-Maaria
Häkkinen Oona
Ilen Sara
Kallio Penni
Kopra Matilda
Kuusisto Daniel
Kvist Samuli
Köngäs Katariina
Multanen Emmi
Mälkönen Oskar
Popov Lauri
Punkanen Kaisla-Kiisa
Ruokoniemi Tilda
Steensen Sigune
Torppa Veeti
Valtanen Veikka
Virtanen Tomas
Väätäjä Sanni
Ylönen Ella

Autio Lauri
Blomqvist Sebastian
Haikonen Onni
Hulkko Sanni
Hämäläinen Wili
Julin Linda
Kari Aaro
Korhonen Aaron
Kumpula Elviira
Kuusisto Clara
Lahtinen Jaakob
Malinen Sampo
Mändmets Rika
Paasonen Eerika
Rantanen Fanny
Rikkinen Reko
Saares Emil
Sipponen Immo
Sore Neena
Vahanen Venla

5. luokka
luokanopettaja
Liisa Ahonen

6. luokka
luokanopettaja
Johanna Ruokosalmi

7. luokka
luokanopettaja
Kaija Taskinen

8. luokka
luokanopettaja
Tuuli Väistö

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

Arola Samuel
Haikonen Santeri
Hulkko Aleksanteri
Jeffries Manu
Kivekäs Henrik
Kumpula Iivari
Leinonen Lempi
Leite-Zerraz 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

Alastalo Anniina
Hartikainen Siri
Ilomäki Ida
Julin Henna
Kallio Rosa
Karvonen Inka
Korhonen Opri
Kouvonen Ella
Kuusisto Simon
Laakso Hanna
Lahtinen Joona
Lehtinen Hannariikka
Lestinen Elias
Lestinen Paul
Luoma Stiina
Martin Nici
Marttila Lina
Mustonen Veera
Pahkala Minnistiina
Savioja Vili
Säynäjärvi Paavo
Varjos Elma

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
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9. luokka
luokanvalvojat
Sanna Parviainen-Sahin ja
Elise Punkanen
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Aaltonen Veera
Arola Tuomas
Grünn Erno
Halonen Maria
Karvonen Ella
Kaufmann Benjamin
Koiranen Marika
Laitinen Sisko
Lehtinen Santtu
Leinonen Onni
Multanen Reetta
Mustonen Leena
Mutka Jaakko
Palkamo Sara
Paronen Ruska
Ruokoniemi Eetu
Salmari Dari
Tuhkanen Aleksi
Tuloisela Oliver
Ulmanen Roope
Varjos Aino
Väänänen Joel
Yli-Malmi Roosa-Maria

10. luokka
luokanvalvoja
Antero Karimo

11. luokka
luokanvalvoja
Erja Orpana

12. luokka
luokanvalvoja
Andrea Krohn

Aakala Jerry
Behrmann Sebastian
Ervaskari Minja
Fischer Sophie
Hallenberg Sirius
Hamberg Joanna
Hirvonen Eetu
Hämäläinen Dino
Kouvonen Otto
Laakso Samppa
Lehtonen Artturi
Leppänen Oona
Lähderinne Simo
Marzalek Lauro
Merinen Lilli
Miettinen Nanne
Nurminen Timo
Stenlund Pipsa
Sumanen Jarkko
Wikman Björn

Arola Rafael
Heikkinen Kristoffer
Heino Jasmiina
Hämäläinen Siru
Jussila Kaisu
Juuti Sini
Karimo Lauri
Karvonen Paavo
Kaufmann Samuli
Lappalainen Leo
Leppänen Anni
Loihuranta Kirsi
Mannelin Krista
Nippala Elina
Nyman Roosa
Paronen Rasmus
Ruokoniemi Juho
Salomaa Iiris
Taulo Julia
Tuovinen Joonas
Varjos Onni
Väänänen Atte

Grönholm Taija
Haverinen Anni
Hemmilä Toni
Jokinen Linda
Lappalainen Laura
Mettälä Janne
Salomaa Emma
Savolainen Sanni
Sore Renna
Sädekoski Niklas
Vartiainen Otso
Virkkunen Karoliina

13. luokka
luokanvalvoja
Tuula Määttä
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
Tuovinen Lauri
Väänänen Santtu
Tontunkolo
opettaja: Kaija Heinonen
Kallio Fiona
Kari Aino
Kivekäs Kamilla
Kouvonen Anna
Parikka Tobias
Päivinen Aino
Rautio Paavo

Tikka Eero
Tikka Kia
Timonen Nico
Ylönen Aapo
Peiponpesä
opettaja: Marja-Riitta Tuominen
Ertl Viljami
Ertl Valo
Hämäläinen Anna
Koivisto Iida
Niuta Peppi
Sipponen Hillal
Wilberg Totti
Keijunkolo
opettaja: Maija Kauppila
Alakärppä Emilia
Alakärppä Iiris
Aziz Dijako
Bejarano Olivia
Bordi Vanessa
Kaukinen Peppi
Laakso Mikael
Mustasalo Ida
Nyman Santtu
Sahin Aylin

luKuVuoDEn 2010-2011
työ- Ja loma-aJat:
Koulutyö alkaa 10.8
Työlauantai 2.10.
Syysloma 25.10. -31.10.2010 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 18.12.2010
Joululoma 20.12.2010 – 9.1.2011
Kevätlukukausi alkaa 10.1.2011
Talviloma 28.2.-6.3.2011 (vko 9)
Pääsiäinen 22.-25.4.2011
Helatorstaivapaa 2.6.2011
Koulu päättyy lauantaina 4.6.2011
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Hii-O-Hoi! Kuka pelkää
merirosvoja?
Merirosvot valtasivat Lahden Sataman ja Enonsaaren
17.5.2009.
Tämä nyt 4. luokkaa käyvien seikkailuprojekti on saanut huikean menestyksen, josta saimme lukea jopa kahdesti Etlarin
etusivulta viime keväänä. Kaksi risteilyä myytiin loppuun ja
maakrapuja jäi vielä rannalle ruikuttamaan kun Merirosvolaiva
m/s Suomen Neito otti kurssin kohti salaperäistä Enonsaarta, jossa villien intiaanien heimo
asustelee. Suosiosta kertonee myös se, että jo alkutalvesta 2010 alkoi kuulua kyselyitä sieltä
täältä: ”Tulevatkohan merirosvot jälleen?” Ja tulevathan ne 22.5.10!
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Tätä kirjoittaessani en siis vielä tiedä, miten uudella tarinalla jatkuva seikkailu Merirosvo Kieroviiksen vapautusyrityksestä onnistuukaan. Se nimittäin riippuu vallan siitä, kuinka selviydymme intiaanien pulmallisista
tehtävistä…
Suurprojektissa on ollut mukana reilusti yli 40 lasta ja vanhempaa,
tekemisen meininkiä ja ideoita on riittänyt, puuhaa enemmän kuin
vähemmän. Jokainen luokan lapsi on ollut mukana joko merirosvona
tai Enonsaaressa intiaanina ja me vanhemmat olemme loikanneet
seikkailuun mukaan joko kolmikokkahatussa tai sulkapäähineessä.
Mukaan on saatu myös huima yrityssponsoreiden joukko, joka mitä
ilmeisimmin sympatiseeraa hullunkurisia merirosvoja sekä kunnioitusta herättävää Intiaanipäällikkö Istuvaa Enoa heimoineen. Kiitos Suuri!
Seikkailupäivän valmistelut alkoivat jo edellisenä syksynä ja luokan lapset otettiin mukaan piirtämään tapahtumalle omaa logoa, väkertämään

käsintehtyjä onnenamuletteja sekä jopa sävellettiin Jyrkin avustuksella omat
laulut sekä merirosvoille että intiaaneille, joita viriteltiin Enonsaaressa
ja hoilattiin laivan kannella tuulenvireen tarttuessa merirosvolippuun ja
kevätauringon hyväillessä jännityksestä kippurassa kihertäviä pikku merirosvoja ja heidän rohkeita vanhempiaan.
Enonsaaresta löydettiin kadoksissa ollut aarrearkun avain, Sinappipöksyn pusikkoihin hukkaamat sinapit – ja mikä tärkeintä – itse aarrearkku
rantahiekasta, josta jokainen sai osuutensa! Merirosvot Mustahammas,
Punasilmä ja Sinappipöksy seurueineen palkitsivat uljaat apulaisensa vielä
paluumatkalla: Aidoilla papukaijansulkakynillä kirjoitettiin urhean pikkuapurin oma nimi diplomiin ja kaulassa hehkui intiaanien kukonsulkainen
onnenamuletti, jonka sai ryömittyään kalanruototiipiin sisälle - jos uskalsi
– ja kaikkihan uskalsivat!
Luulenpa, että tämä luokka on saanut kokea näinä kahtena vuonna ainutlaatuisia elämyksiä tämän teeman ympärillä, kuten myös luokan loistava
Tuija-opettaja, joka sai hypätä mukaan valmiiseen seikkailuun - Kunniavieraana. Kiitos Tuija, kannustit meitä ja olit hengessä mukana alusta alkaen!
Saapa siis nähdä, lähteekö tämä luokka kulttuurimatkalle Karibialle merirosvojen alkuperäisiin maisemiin vai etsimään intiaanien jälkiä Amerikan
preerioilta tai Perun viidakoista…
Sulkakynällä raapusti, mutta jätti paperin reunat polttamatta,
Erja Rantanen
4. luokan Fannyn äiti
Merirosvoristeilyn projektipäällikkö
Sinappipöksy-merirosvo
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Kouluvuoden 2009-2010 tapahtumia ja juhlia
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10.8.
27.8.
5.9.
8.9.
7.9.-28.9.
17.-18.9.
28.9.
29.9.
30.9.
15.10.
5.10.-16.10.
19.10.-23.10.
30.10.
11.11.
13.11.
2.-6.11.
22.11.
26.11.
27.11.
4.12.
4.12.
11.12.
17.12.
19.12.
21.12.09 - 10.1.10
27.1.
12.2.-17.2.
12.2.
17.2.
18.2.
19.2.

1. luokan vastaanotto
luokkakuvaukset
liikuntapäivä
KiVa-koulu koulutus
yo-kirjoitukset
nälkäpäiväkeräys
Mikael-näytelmä
Mikael-ateria ja seikkailu
Reinald Witters 80-vuotta
turvallisuuskoulutusta henkilökunnalle
8. luokan näytelmä
syysloma
kansantanssikonsertti
Martinpäivän lyhtyjuhla
taksvärkki
vipinää välkälle
lastenjuhlat ja myyjäiset
oppilaskunnan järjestämä taideilta
adventtispiraali
itsenäisyyspäivän juhla
tukioppilaiden järjestämä disco
Lucia-kulkue
Pelicans-tapahtuma
joulujuhlat
joululoma
päättötöiden esittelyt
yo-kirjoitukset
ystävänpäivän tapahtuma
potkiaiset
penkkarit
vanhojen tanssit

22.2.-26.2.
22.2.-26.2.
26.2.
1.3.-5.3.
8.3.-19.3.
15.3.-29.3.
28.3.
30.3.
1.4.
8.4.
2.4.-5.4.
17.-18.4.
19.4.-7.5.
14.5.
13.5.-23.5.
31.5.-4.6.
4.6.
5.6.

Kalevala-näytelmä
9. luokan tet-viikko
ulkoilupäivä luokille 1-6
talviloma
5. luokan näytelmä
yo-kirjoitukset
lastenjuhlat ja myyjäiset
välkkärikoulutus alkoi
pääsiäisjuhla luokille 1-6
tukareiden järjestämät naamiaiset 1-4. luokkalaisille
pääsiäisloma
kirpputori
12. luokan näytelmä
helatorstaivapaa
12. luokan kulttuurimatka
10. luokan biologian leiri
kevätjuhlat
todistukset ja yo-juhla

1

Kehittämistä perusarvojen pohjalta

3

Päiväkoti pelastui talkoovoimin

5

Lasteni muistoja tarhalta ja eskarista 1995-2010

6

Silkkiportista sisään

7

Penkiltä pulpettiin

8

Iltapäivätoimintaa Pihlajassa

8

Löylyä lissää

10 ”Oppia tuntemaan kaverit sisältäpäin”
12 Mummon ja apuopen ajatuksia vuosien takaa
12 8. luokan itsenäiset kädentyöt
15 Terve!
16 Uuden opettajan steinerkevät 2010
16 Luokan 12 päättötyöt
19 Terveisiä oppilaskunnalta!
20 Työpiirin toimintakertomus
21 Onko elämää kirpputorin jälkeenkin?
22 10 vuotta sitten koulusta lähteneet
26 Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry:n vuosikatsaus
28 Henkilökunta 2009-2010
30 Koulun oppilaat lukuvuonna 2009-2010
33 Lukuvuoden 2010-2011 työ- ja loma-ajat:
Vuosikertomuksen kokoajat haluavat kiittää Andreja Valtasta
kansien iloisesta ilmeestä. Kiitos!

34 Hii-o-hoi! Kuka pelkää merirosvoja?
36 Kouluvuoden 2009-2010 tapahtumia ja juhlia

Vuosikertomuksen tekijät:
Materiaalin kokoaminen:
Susanna Lindman, Erja Orpana ja Outi Vallius
Taitto ja kuvankäsittely: Markprint
Graafinen suunnittelu ja kannen taitto:
Andreja Valtanen
Painopaikka: Markprint

etukansi: 3. luokka Joentorpan pellavatilalla. Ohjaamassa Airi ja Erkki Raunio
Emman 12.lk. päättötyö Audrey Tautou-linotyö
takakansi: 3. luokka kylvämässä
Emman 12.lk. päättötyö Audrey Tautou, piirros ja maalaus
sivut
1
Kuvataiteen 4. kurssilta impressionistinen tutkielma Sophie  10.lk.,
jälki-impressionistinen tutkielma Sebastian 10.lk.
2
Kuvataiteen 4. kurssilta ekpressionistinen tutkielma Sini 11.lk.
3
Talkoovoimaa päiväkodissa
4
Steiner-päiväkodin kunnostustyöt käynnissä
5
Anna talvisissa leikeissä, sisäkuva päiväkodista
6
Noelia ja Taika talvipuuhissa,  ensimmäinen luokka maalaa
7
Martinpäivän näytelmä  ja lyhtykulkue
8
Tilda, Sigune ja  Matilda Norrien riihessä ja Sanni pellavatilalla
9
3. luokan oppilaita pellavatilalla
10
5. luokan näytelmä, Maiskiset
11
Ihmemaa Oz
12
Milla-Marian jouhikko, Kiran pitsiliinat
13
Aleksanderin  graffititaulu
14
Danjan hopeapunontatöitä, Mikaelan valokuvauksen historiaa,
Niclaksen madehara, Herbertin Aku Ankka -piirros
15
Tukioppilaat  Sisko, Ruska, Maria, Roosa ja Aino, 1-4. luokkien naamiaisdisko
17
Suomen Hevonen –mainos
18
Kohtauskuvia Suomen Hevonen -näytelmästä
19
Kristoffer 11.lk. ja Anni 12.lk. tanssivat, Santtu 13.lk. ja Atte 11.lk. soittavat
20
Piparipaja, musisoivat tarjoilijat, myyntipöytiä
21
Iivarin 6.lk. geometriaharjoitus
25
Lukioluokka 10 vuotta sitten
27
Valtterin ja Santerin 6.lk. geometriaharjoituksia
29
Henkilökunta
32
Laura ja Emma mummoina Suomen Hevonen -näytelmässä
33
Kuvataiteen 4. kurssilta jälki-impressionistinen tutkielma Rafael 11.lk.
34-35 Merirosvoseikkailu
36
Susanin 6.lk. geometriaharjoitus

Lahden Rudolf Steiner -koulu
Eeronkatu 2a
15900 Lahti
kanslia (03) 8736911, pirjo.mikkola-manninen@lahdensteiner.fi
opettajainhuone (03) 8736913
rehtori Outi Vallius (03) 8736914, outi.vallius@lahdensteiner.fi
talouspäällikkö Päivi Messo (03) 8736912, paivi.messo@lahdensteiner.fi
keittiö (03) 8736916
lastentarha (03) 7531846
iltapäiväkerho (03) 8736912
kouluisäntä (03) 8736915

