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ON AIKA KOHOTTAA ONNITTELUMALJA 40-VUOTIAALLE STEINERKOULULLE.

ONNEA!
Ihmisen elämänkaaressa on usein nähtävissä, 
miten tietyt asiat kuuluvat tiettyyn ikään. 
Koulunkin elämänkaarta voidaan verrata 
40-vuotiaan ihmisen elämänkaareen ja nähdä 
joitain yhtymäkohtia.

Tämä rakas lapsi syntyi vanhempien roh keasta 
unelmasta. He perustivat Lahden steinerkou-
lun kannatusyhdistyksen vuonna 1969. Vielä 
ei ollut tietoa koulun paikasta, ei opettajista; ei 
ollut mitään ulkoista pakotetta, ei taloudellista 
eikä poliittista, oli vain sisäinen visio.

Tämä tapahtui samana vuonna, jolloin tehtiin 
ensimmäinen kuulento, ja hippiaate valloitti 
maailmaa. Koulumme oli silloin toinen stei-
nerkoulu Suomessa, Helsingissä koulu jo oli 
ja Tampereelle sitä suunniteltiin. Perustamista 
vauhditti se, että Sylvia-koti muutti 1970 
Hyvinkäältä Lahteen. Varhaislapsuudessa 
koulu tarvitsi erittäin paljon tukea, sillä lähes 
seitsemän vuotta se toimi yksityisopetusryh-
mänä, ilman minkäänlaisia lapsilisiä. Omin 
avuin oli selvittävä vuokrista, ruokamaksuista 
ja koulukuluista, palkoista puhumattakaan. 
Vasta vuonna 1977 saatiin steinerkoululaki, 
valtionavut ja lämmin ruoka.

Pienen lapsen vanhemmilta vaaditaan paljon: 
heittäytymistä, leikkimieltä, kekseliäisyyttä 
ja ennen kaikkea uskoa tulevaan. Nuoren 

koulun taloutta tuettiin erikoisillakin tavoilla; 
nykyisen Hakkapeliittapatsaan kohdalla oli 
lehtikioski, jossa vanhemmat viettivät iltoja ja 
viikonloppuja myyden Suosikkeja, Kotiliesiä 
ja muita lehtiä. Miestenlehtien myyminen 
herätti monia ”filosofisia” keskusteluja. Jou-
luisin vanhemmat tekivät torilla kuusikauppaa 
ja äitienpäivinä kokattiin äitienpäivälounaita.

Lapsuus kului reissaten, ja koulu vietti alkuunsa 
aikamoista kiertolaiselämää. Koulu alkoi Muk-
kulan yhteiskoulussa, iltavuorossa 1.9.1970. 
Silloin kymmenkunta ekaluokkalaista ja tup-
lamäärä esiluokkalaista aloittivat koulutiensä. 
Sieltä tie johti Keijupuiston nuorisotiloihin ja 
edelleen Renkomäkeen, Kyöstilään, kauniiseen 
kartanorakennukseen. Kartanossa koulupäivä 
alkoi sillä, että puu-uunit lämmitettiin ja lumet 
luotiin pihasta. Nykyään Kyöstilän kohdalla 
on liikerakennuksia. Seuraavaksi koulu muutti 
Tapanilan ukkokotiin ja sieltä Löytynharjun 
puiseen kouluun ja parakkeihin. 

17-vuotias teini sai vihdoin oman kodin Jalka-
rannasta, kauniin koivikon katveesta. Koulun 
peruskivi muurattiin 30 asteen hyisessä pak-
kasessa, ja peruskiveen pantiin asiapapereiden 
lisäksi kolme kiveä, joilla jokaisella on symbo-
linen merkityksensä koulun arvomaailmassa. 
Rautainen meteoriitti lensi noin 20 000 vuotta 
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sitten tähdenlentona Meksikoon ja päätyi 
Salpausselän soraharjuun. Pyriitin uskotaan 
auttavan kriiseissä, ja puhdas vuorikristalli 
symbolisoi henkisiä voimia. 

Talo siis on ja asuntolainaa tietysti myös. 
Johtokunta vastaa koulun toiminnasta ja pitää 
tilipussin nyöreistä tarkasti kiinni, ettei kulu-
tusvimma pääse yllättämään. Visakortteja ei 
vingutella yli varojen. Yhteiskuntakelpoiseksi 
kansalaiseksi koulu tuli 29-vuotiaana vuonna 
1999, kun saatiin uusi perusopetuslaki ja stei-
nerkoululaki sisällytettiin siihen.

Vähitellen oma identiteetti on muodostunut 
ja itsetuntemus kasvanut. Steinerpedagoginen 
työpiiri on alusta alkaen tehnyt ahkerasti työtä, 
jotta steinerpedagogiikka tulisi tunnetuksi. 
Enää ei tarvitse koko ajan vakuutella, mikä 
on ja millainen on.

Elämänkaaren arvokkaimpia hetkiä on jälke-
läisten syntyminen. Koulumme järjestämislu-
van alla toimii viisi lukiota ympäri Suomen: 
Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Kuopiossa, 
Porissa ja Turussa. Lapsia ovat myös päiväkoti 
ja iltapäiväkerho. Lapset voivat hyvin, ja koulu 
on heistä ylpeä. Sukulaisiakin on tullut lisää: 
Suomessa on jo 25 steinerkoulua ja maailmalla 
yli tuhat. Sukulaisten kanssa on monenlaista 
toimintaa ja tällä hetkellä kehitetään yhteis-
työtä Suomen koulujen kesken. Käy sinäkin 
sukuloimassa osoitteessa: www.steinerkoulu.fi. 
40-vuotiaalla on usein uraputki vahvasti pääl-
lä, urautumisvaara uhkaa ja ihminen tyytyy 
toistamaan tuttuja asioita. Uraputkeen ei 
kuitenkaan kannata jäädä, vaan on oikea aika 
syventää elämän laadullisia puolia. Kun elämä 
on seestynyt, on helpompi lähteä etsimään 
uusia harrastuksia ja voi tulla tarve hakeutua 
myös täydennyskoulutukseen.  Myös ympä-
ristöstä tulevia viestejä kuuntelee tässä iässä 
herkällä korvalla. 

Oppilaat pitävät hyvin huolen siitä, että koulu 
pysyy nuorekkaana ja ajan tasalla. He ovat aktii-
visia, luovia, ja tunnetusti koulun oppilailla on 
hyvä itsetunto. Runsas taide- ja taitoaineiden 

määrä vaikuttaa osaltaan siihen, että oppilaat 
tunnistavat ja arvostavat monenlaista lahjak-
kuutta, niin itsessään kuin muissakin.

Koulu on säilynyt muodoiltaan kauniina. Ai-
kanaan arkkitehti Pauli Lindström suunnitteli 
rakennuksen suureksi syliksi. Suuri joukko 
oppilaita viihtyy sylin lämmössä 13 vuotta. 
Siellä saa rauhassa kasvaa ja omaan tahtiinsa 
kypsyä. Opettajat ovat työhönsä sitoutuneita 
ja vaihtuvuus työyhteisössä on pientä. 

Koulu on ollut aikamoinen edelläkävijä 
yhtenäiskouluajattelussa. Onhan se jotain 
– eskareista abeiksi – koko aika samassa ra-
kennuksessa ja tutussa kouluyhteisössä. Tässä 
muuttuvassa ja hektisessä maailmassa se on 
vahva turvatekijä ihmisen elämässä.

40-vuotias voi siis katsoa luottavaisena tule-
vaisuuteen. Sillä on jo sen verran elämänko-
kemusta, että pienet tuulet eivät horjuta ja se 
seisoo aikuisena muiden koulujen joukossa. 
Meidän 40-vuotiaallamme arvot ovat koh-
dallaan. Perinteitä kunnioittaen se on valmis 
tarttumaan uusiin haasteisiin ja etsimään uusia 
toimintamuotoja. 

Viidenkympin villitystä ja vaihdevuosia odo-
tellessa kohotetaan vielä malja meille kaikille 
steinerilaisille.

Kesäisin terveisin
Outi Vallius ja Susanna Lindman
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Lahden Rudolf  Steiner -päiväkodissa on monta sellaista erityisomi-
naisuutta, joiden vuoksi olemme halunneet lapsemme juuri sinne. 
Niitä ovat mm. miljöö, upea vanha rakennus, ryhmien määrä, koko 
ja rakenne. Tärkeitä ovat tietenkin myös oman keittäjän kasvisruoka, 
luomupainotteisuus, pedagogiikka ja henkilökunta. Meidän lapsillemme 
on merkityksellistä myös se, että heidän isänsä, kavereiden isät ja äidit, 
sedät sekä lastemme yhteinen kummisetä Simo ovat käyneet samaa päi-
väkotia. Tämänkaltainen yhteinen historia luo juuria, joita nykypäivänä 
on yhä vaikeampi saada kasvamaan.

Lapsen päiväkotiin meno on valtava askel kohti itsenäistä elämää. Kun 
tämän askeleen saa ottaa turvallisesti ja rauhallisesti, se luo pohjan 

tasapainoiseen oppimiseen. Olemme onnellisia, että olemme saaneet 
lapsemme juuri tähän päiväkotiin. Vaikka lapsuus ja aikuiseksi kasva-
minen on joskus kivuliasta ja vaikeaa, on mukava tietää, että lapsella 
on pitkiä ihmissuhteita myös kodin ulkopuolella. Meistä on hienoa 
tuntea lastemme tulevia luokkatovereita ja heidän perheitään jo nyt. 
Voi vain toivoa, että jonain päivänä, silmänräpäyksen päässä kaukana 
tulevaisuudessa, lapsemme ovat ainakin Facebook-kavereita keskenään 
(ja jos hyvin käy, meidänkin).

Joskus tuntee itsensä etuoikeutetuksi, koska omilla lapsilla on tämä 
mahdollisuus. Samaa toivoisi kaikille; rauhaa ja vapautta olla lapsi.  Kun 
ympäristö on rauhallinen, tuntuu, että tiedot ja taidot ovat kasvaneet ja 

AJATUKSIAMME STEINERPÄIVÄKODISTA
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kasvavat huikeasti. Niin lapsilla kuin myös meillä vanhemmilla. Ainahan 
elämässä tapahtuu yllättäviäkin asioita, mutta sellaisetkin (viime vuoden 
henkilökuntamuutokset) tapahtuvat tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 
Tämä päiväkoti ei ole vain paikka, jossa käydään, koska on pakko. Meille 
se on osa elämää, ja me olemme valinneet sen elämäämme tietoisesti. 

Yhteisöllisyys luo turvaa, mutta on joskus raskastakin. Tosin mieluum-
min yhdessä kuin yksin. On hauskaa katsella näitä “metrihukkia” ja 
miettiä, mitä aika tuokaan mukanaan. Samalla on helpottavaa tietää, 
että puskaradio kyllä raportoi kaikesta ennen kuin Johtotähtemme 
kerkeävät aikanaan koulustakaan kotiutua. Koska me haluamme lapsil-
lemme tämän päiväkodin paikaksi kasvaa koululaisiksi (ja aikanaan myös 
täysivaltaisiksi kansalaisiksi), olemme valmiit lumitöihin, rapsuttamaan 
vanhaa maalia seinistä, huovuttamaan pupuja ja mitä ikinä! 

Lahden Steiner -päiväkoti on vielä siitäkin erityinen, että se koostuu 
koulun kannatusyhdistyksestä, päiväkodin vanhempainyhdistyksestä ja 
henkilökunnasta. Meille se on ilo ja kunnia, että myös me vanhemmat 
saamme olla mukana päiväkodin hengessä ja arjessa vanhempainyhdis-
tyksen kautta.  Kaiken sen pyhän kolminaisuuden keskiössä on kuitenkin 
lapsi. Meistä se on hieno ja arvostettava asetelma. Tärkeintähän on hyvä 
lapsuus ja parempi huominen. 

Toivotamme kouluun syksyllä siirtyville eskarilaisille oikein elämyksel-
listä koulutietä. Moikataan, kun tavataan!

Hanna Kopra ja Anna Rautio
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Iltapäiväkerho Pihlajassa vietettiin jälleen 
mukava vuosi ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaiden kanssa. Touhua ja tohinaa on riittä-
nyt vuoden aikana 27 kerholaisen kanssa. Tänä 
vuonna lapsimäärä on kasvanut viime vuosista, 
ja sen vuoksi olemme siirtyneet koulun ruoka-
laan nauttimaan välipalaa. Iltapäivätoiminnan 
suosio on kasvanut tasaisesti vuosien myötä, 
mikä on ollut mukava huomata.

Vuoden aikana olemme kerinneet touhuta 
lasten kanssa monen moista kädentaidoista 
ulkoleikkeihin. Lapset ovat olleet innolla kai-
kessa mukana ja on ollut ilo huomata, kuinka 
lapset edelleen leikkivät niitä samoja leikkejä, 
joita olemme itsekin lapsena leikkineet.

Toiminta jatkuu jälleen syksyllä tulevien en-
simmäisen ja toisen luokan oppilaiden kanssa

Haluamme kiittää ihania vanhempia ja kou-
lun henkilökuntaa onnistuneesta vuodesta ja 
syksyllä nähdään.     

Terveisin: Petteri Autio ja Kaisa Vihreälehto                           

ILTAPÄIVÄKERHON TERVEISET
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Tukaritervehdys!

Vuotemme 9.luokan tukarina on nyt ohi. 
Vuosi on ollut työntäyteinen, mutta mukava 
ja palkitseva. Järjestimme neljä discoa, herk-
kuvälkkiä sekä teemapäiviä. Kiitos kaikille 
ahkerasti tapahtumiin osallistuneille, te olette 
tehneet tästä vuodesta meille iloisen elämyk-
sen. Kiitos myös kaikille opettajille, jotka ovat 
auttaneet ja joustaneet discoja järjestettäessä, 
joista varsinkin viimeinen aiheutti haasteita. Se, 
kuten muutkin discot, onnistui lopulta hyvin. 
Tsemppiä ja onnea ensi vuoden tukareille!

Toivovat Danja, Ina, Laura ja Kira

Lukiossa kokeiltiin tänä vuonna myös tutor-
toimintaa, jossa luokan 12 opiskelijat opastivat 
uusia lukiolaisia kurssien valinnoissa ja kertoi-
vat lukion käymisestä. Tutor-vuoteen kuului 
myös yhteishenkeä kohottavia tilaisuuksia 
kuten syysretkipäivä Lanun puistoon sekä 
talvirieha keväthangilla. Tutor-kurssilaisia 
olivat Krista Mannelin, Iiris Salomaa, Anni 
Leppänen ja Siru Hämäläinen.

TUKARIT, TUTORIT JA OPPILASKUNTA

Arkista koulutyötä ovat elävöittäneet ja tukeneet myös koulun oppilaat itse. 

Oppilaskunnan toiminta jatkui lukuvuonna 
entisenkaltaisena. Viikoittaisissa tapaami-
sissa oppilaskunnan edustajat kehittivät 
oppilaskunnan toimintaa. Tänä vuonna ei 
isoja tapahtumia päädytty järjestämään, mutta 
edellisvuonna käyttöön saatu oppilaskunnan 
tila oli ahkerassa käytössä.  Ensi vuodeksi 
oppilaskunnan työhön kuuluu isompia suun-
nitelmia. Steinerkoulun aloitteesta Lahden 
seudun oppilaskunnat tapasivat ensi kertaa 
toisensa ja jatkossa suunnitelmiin kuuluu 
lukioiden yhdessä organisoima lukiopäivä. 
Tulevan syksyn ensimmäinen, oppilaskuntien 
yhteinen tapaaminen on koulumme isännöimä 
ja emännöimä. Oppilaskunnan hallituksen toi-
mintaan ovat tänä vuonna osallistuneet Roope 
Ulmanen, Rosa Peltola, Sara Palkamo, Reetta 
Multanen, Aino Varjos, Mari Auranen, Sebas-
tian Behrmann, Siru Hämäläinen, Kristoffer 
Heikkinen ja Paavo Karvonen.
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Kirsi Peräjärvi 

Biologian, maantieteen ja terveystiedon 
opettajana Lahden Rudolf  Steiner-koulussa 
aloitin syksyllä 2010 Elise Punkasen siirryttyä 
etsimään uusia haasteita. Aikaisempi hyvin 
myönteinen kokemus steinerpedagogiikasta 
Jyväskylän Rudolf  Steiner –koulussa toi minut 
hakemaan paikkaa, ja onnekseni sen sainkin. 
Kokemusta opettajana olen kartuttanut myös 
normaaliopetuksen puolella sekä mm. Heu-
rekassa.

UUSIA KASVOJA

Olen Henrik Järvi ja työskennellyt Steiner-
koulun musiikinopettajana syksystä 2010. 
Olen viihtynyt haastavassa työssäni mainiosti. 
Minulle lukuvuoden kohokohtia ovat olleet 
Joulunäytelmä, 9.luokan kuoro, 5.luokan 
Lumikki-musiikkisatu, koulun monien bändien 
kanssa työskentely sekä lukuisat onnistumiset 
koulun kirkasotsaisia oppilaita ohjatessa. Tär-
keänä taustavoimana työssäni on vaikuttanut 
koulun määrätietoisesti ja intohimolla työtään 
tekevä opettajakunta.

Lähes kokonaisen kouluvuoden olen nyt 
saanut oppia ja nauttia koulumme luovista 
toimintakäytänteistä monipuolisesti, omien 
pienien tyttöjenikin käydessä steinerpäiväkotia. 
Monipuolisuutta ovat lisänneet myös haasteet 
esim. liikunnan ja ATK:n opetuksen parissa.

11-luokkalaisten kuvauksia lainaten, taidan 
opettajana olla aika iloinen ja energinen, ja 
työteliään ensimmäisen vuoden lähestyessä 
loppuaan odotankin jo innolla, että pääsen 
syksyllä uusin voimin kehittämään opetustani  
yhdessä mukavien työkavereideni kanssa. 
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Oli ihanaa, kun näin minun ja 
meidän luokan värien leikkivän 
ja että punainen ja keltainen 
lämmitti sinistä. Sen takia 
maalaus oli hauskaa ja on aina.

TEKEMISEN ILOA ERI LUOKILLA
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12. luokka (lukion 3.luokka) on luokka, joka jää monelle steinerkoulun 
käyneelle erityisenä mieleen. Eikä ihme, sillä vuoden aikana tehdään 
varsin ainutlaatuisia projekteja. 12. luokan opiskelijat tekevät valitsemas-
taan aiheesta itsenäisen päättötyön. Se on todellinen henkilökohtaisen 
osaamisen osoitus.  Koko luokka yhdessä valmistaa kokoillan näytelmän, 
ja loppukevään kulttuurimatka päättää 12-vuotisen steinerkoulun.

Päättötyöt

Päättötyö on opiskelijan kypsyysnäyte ja erityisesti steinerlukioon liit-
tyvä 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.

12. LUOKALLA TAPAHTUU

PÄÄTTÖTYÖT

Kristoffer Heikkinen Sadun kuvitus ja katsaus 
 H.C. Andersenin elämään

Elina Nippala Oma satukirja

Jasmiina   Heino Endogeeniset hasardit

Kaisu  Jussila Ryijyt

Iiris Salomaa Mainonnan rajat

Samuli Kaufmann Djembe – afrikkalainen rumpu

Onni Varjos Edge  540 –lennokin kunnostus ja 
 muuttaminen sähkökäyttöiseksi

Roosa Nyman Keittokirja

Paavo Karvonen  Graffitit

Lauri Karimo  Opel Vectran tuunaus

Atte Väänänen Maja

Joonas Tuovinen Red Hot Chili Peppers

Rafael Arola Oma öljyvärimaalaus ja pieni katsaus  
 nykytaiteeseen
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Paavo Karvonen

Graffiti

Moderni graffiti kehittyi 70-luvulla ja 
80- luvuilla New Yorkissa yhdessä Hip Hop 
-kulttuurin kanssa.

Aluksi suhtautuminen graffitteihin oli hyvää, 
mutta kansalaisten huomatessa töhrimisen 
lisääntyvän asenteet muuttuivat 80-luvun 
lopulla. 70-luvulla graffitien koko kasvoi ja 
värit tulivat mukaan. 70-luvun lopulla graffitit 
saattoivat olla jo metrovaunun kokoisia. Graf-
fiti alkoi siirtyä nopeasti kaduilta metroihin ja 
syntyi kilpailutilanne, jossa isosteltiin maalarei-
den välistä taitoa ja rohkeutta. 80-luvulla kult-
tuuri oli maailmanlaajuistunut ja ensimmäiset 
graffitikulttuurin aallot rantautuivat 80-luvulla 
Eurooppaan, Suomi mukaan lukien.

Roosa Nyman

Keittokirja

Ensimmäiset keittokirjat tulivat Suomeen 
muista maista. Tämän ajan  (1800-luvun loppu 
ja 1900-luvun alku) keittokirjoissa ei käytetty 
tarkkoja mittoja vaan oli esimerkiksi hyppy-
sellinen, kourallinen ja sormenvahvuinen. 
Lämpötilat mitattiin aistien varassa. Ajat olivat 
hyvin epätarkkoja muun muassa puolisentoista 
tuntia, muutama minuutti tai runsas tunti. 
Kokko-kirjassa oli käytetty mittoina seuraavia: 

rippula, nökkälä ja tukkula, mitähän moiset 
mitat mahtavat tarkoittaa.

Näytelmä

Näytelmä on samanaikaisesti ryhmän pro-
sessi ja henkilökohtainen kypsyysnäyte. 
Tämä viimeinen lukiovuosi tarjoaa siten vielä 
opiskelijalle yhden mahdollisuuden tuoda 
mahdollisesti kätkössä olleet kykynsä esille.

Tänä vuonna luokan 12 näytelmä oli vauhdi-
kas, juonenkäänteiltään runsas Dario Fon Seit-
semäs käsky: varasta vähemmän. Näytelmän 
ohjasi Satu Säävälä. Neljää näytöstä seurasi 
salintäydeltä nauravaa yleisöä.

Kulttuurimatka

Matka on merkittävä opintokokonaisuus  kah-
dennentoista luokan keväällä. Kukin luokka 
valitsee ohjaavan opettajan kanssa matkan 
kohteeksi kulttuuri- ja taidehistoriallisesti 
merkittävän eurooppalaisen kohteen.

Tänä vuonna 12.luokka valitsi matkakohteek-
seen keväisen Barcelonan.
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Kirjoitusten jälkeen kävin sivarin Sylvia- Kodissa, josta jatkoin 
opiskelemaan sisustussuunnittelua Saloon kolmeksi vuodeksi. Ala 
ei loppupuolella opiskeluja motivoinut, mutta jatkoin kyllä opinnot 
loppuun. Sitten - kohta viisi vuotta sitten - muutin Tampereelle ja 
opiskelin rakennusmaalariksi. Näitä töitä ehdin aikani tehdä, mutta 
alan ollessa suhdanneherkkä työt loppuivat laman alkaessa. Tällä 
hetkellä opiskelen lähihoitajaksi. Tunnen olevani oikealla alalla, 
asustelen edelleen rakkaassa kotikaupungissani Tampereella, olen 
onnellisessa parisuhteessa ja elämä hymyilee muutenkin!

Marius Halme

KOULUSTA 10 VUOTTA SITTEN LÄHTENEET

Asustelen Helsingissä mieheni ja 1-vuotiaan tyttäreni kanssa. 
Steinerin jälkeen opiskelin kirjastovirkailijaksi, ja tällä hetkellä olen 
hoitovapaalla kotona hoitamassa lastani.

Laila Hämäläinen (ent. Lehtisalo) 

Koulun päätyttyä minulle oli selvä, että halusin pitää välivuoden ja 
nähdä maailmaa. Kaksi vuotta reissasin ja tein töitä; Englannissa, 
Etelä- Afrikassa ja Australiassa. Vuonna 2008 valmistuin Haaga-He-
liasta englanninkieliseltä linjalta restonomiksi( Bachelor of  tourism). 
Opiskeluaikana olin vaihdossa Meksikossa, Queretaron yliopistossa 
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ja Meksikoon palasin myös valmistuttuani. Tämäkin tervehdys lähtee 
Meksikosta pienestä Sayulitan kylästä Tyynen valtameren rannalta. 
Olen ollut täällä useaan otteeseen...tällä reissulla kohta puoli vuotta. 
Työskentelen kaupanjohtajana Revolucion del Sueño -nimisessä 
putiikissa ja vapaa-aikani vietän meren aalloilla surffaten. Tanssi 
ja valokuvaus kuuluvat myös elämääni! Voisi kai sanoa, että en ole 
vielä asettunut minnekään....Tämä kylä kiehtoo yhteisöllisyytensä ja 
ystävällisyytensä vuoksi ja tietysti noiden aaltojen.... mutta palaan 
Suomeen kesällä....Aurinkoisin terveisin Emilia.

Emilia Kaufmann

Kävin Lahden Steiner-koulua ensimmäisestä luokasta yhdennentois-
ta luokan loppuun (v.-89 -00). Sen jälkeen kävin hetken iltalukiota, 
olin satunnaisesti töissä milloin missäkin, jonka jälkeen sain ihanai-
set lapseni. Tyttäreni syntyi marraskuussa -03 ja poika heti perään 
joulukuussa -04. Sen jälkeen päiväni täyttyivätkin lasten ja kodin 
parissa puuhastelusta, kunnes eron myötä muutin lasten kanssa 
kotikulmilleni Jalkarantaan.  Laitoin omat lapseni Steiner-kouluun 
( vaikka kauan sitten aivan muuta vannoin), tapasin nykyisen mie-
heni ja viime elokuussa avasimme Välimeren ravintolan Lahden 
keskustaan. Tänä päivänä nautiskelen elämästä, työstä, perheestäni 
ja mieheni mukanaan tuoman kulttuurin ihanuuksista! 

Lilli Kivekäs

Valmistumisen 2002 jälkeen päädyin kolmesta korkeakoulusta yllät-
täen Kuopion yliopistoon lukemaan ohjelmistotekniikan maisteriksi. 
Siellä tapasin myös tyttöystäväni Elinan ensimmäisen vuoden puo-
livälissä ja seuraavaa kesänä menimme kihloihin. Samoihin aikoihin 
aloitin toimimisen atk-konsulttina Itä-Suomessa aina talviaikoina, 
jotka jatkuivat myös vuosiksi eteenpäin. Kesäisin tein kirvesmiehen 

töitä Helsingissä. Vuonna 2004 muutin Elinan perässä Jyväskylään ja 
aloitin siellä uudet maisteriopintoni ohjelmistoliiketoiminnan linjalla, 
josta valmistuin vuonna 2008 (Yliopisto byrokratian vuoksi jouduin 
aloittamaan nämä opinnot alusta asti uudelleen). Vuotta aikaisemmin 
aloittamani työ Starnet Systemsillä vei minut töihin pääkonttorille 
Espooseen asiakasvastaavaksi eli muutimme Helsinkiin yhdessä 
Elinan kanssa. Aloitin samalla uudestaan keskeytyneet opintoni 
Kuopion yliopistossa saadakseni toisenkin maisteritutkinnon jaloista 
pois. Tammikuun lopussa 2009 sanoimme Elinan kanssa toisillemme 
”Tahdon” ja lähdimme matkustelemaan mitä olimme harrastaneet 
jo aiempina vuosina.
Ps. En koskaan päässyt astronautiksi vaikka siitä haaveilin, mutta 
se oli hyvä tavoite kun väliltäkin löytyy mielenkiintoista katsottavaa 
ja opittavaa.

Elmeri Kokkonen

Maisa täällä vaan moi!
1989 alkaneelta opintieltä on jatkettu pitkälle. Olen sitä joukkoa, joka 
kävi koko Steinerin läpi. Ykkösestä lukion loppuun. Tämän urakan 
jälkeen pääsinkin suoraan jatkamaan Lahden käsi- ja taideteolliseen 
oppilaitokseen, Salpaukseen Hollolan puolelle. Sieltä valmistuin vaa-
tetusalan artesaaniksi paria vuotta myöhemmin (2004). Tähän väliin 
mahdutin yhden välivuoden töiden merkeissä, jonka jälkeen jatkoin 
opiskelijan matkaani Hämeenlinnan suuntaan. Perinteinen Wetter-
hoff  osana Hämeen ammattikorkeakoulua tulivat oikein tutuiksi 
ja 2011 valmistuin vaatetusalan artenomiksi (amk). Eli edelleenkin 
käsillä tekeminen on sydäntä lähinnä. Hämeenlinnalaistumisessa 
ovat auttaneet kihlattu- avomies Unto ja oman erityisvaatteisiin 
suuntautuvan yrityksen perustamisen suunnittelu.

Maisa Laine
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Steinerkoulun loputtua ja ennen kesällä alkavaa armeijaa löysin 
itselleni oikein mukavan Elina tytön, jonka kanssa tässä yhdessä 
vieläkin asustellaan ja kohelletaan. Armeijan kävin Hämeenlinnan 
panssariprikaatissa, jonka jälkeen opiskelin Lahden Muotoiluinsti-
tuutissa kalustemuotoilua vuosina 03-07. Luova työ, uusien asioiden 
tekeminen ja suunnittelu on aina kiinnostanut, joten Muotsikka tuli 
jotenkin luonnollisena vaihtoehtona kuvioihin. Opiskelut sujuivat 
oikein mukavasti ja pääsin matkustelemaan kouluprojektien ansiosta 
Milanoon asti. Opiskelujen jälkeen olen ollut perheyrityksessämme 
Vuoripoika Oy:ssä, malli- ja muottiosastolla töiss,ä mikä on ollut 
ihan toimiva ratkaisu. Vuosien varrella ja elämäntilanteiden muu-
tuttua urheiluhommat ovat kuitenkin olleet selvästi se pysyvä asia ja 
muutenkin hieno juttu, olen tutustunut paljon mukaviin tyyppeihin 
ja matkustanut ympäri Suomea ja Eurooppaa, alamäkipyöräilyn, 
kiipeilyn ja laskettelun merkeissä, huippuhyvien kavereiden kanssa, 
lähes eeppisissä merkeissä. Ja eeppisyydestä tulikin mieleeni että 
olemme myös Ripan kanssa käyneet musisoimassa yhdessä.

Visa Malinen

Asumme 3-vuotiaan ihanan Minja- tyttäreni kanssa Gaijan luomu-
tilalla Ähtärissä. 

Perheeseemme kuuluu pari heppaa, koiraa ja kissoja. Gaija on luo-
mukylä järven rannalla, jossa asuu lisäksemme 20 ihmistä, lampaita, 
kanoja, koiria ja kissoja. Viljelemme maata, hoidamme puutarhaa, 
perinnelaitumia, eläimiä ja koko luomutilaa. Meillä on täällä luomu-
puoti, jossa myymme omaa satoa, sekä monipuolisesti kaikenlaisia 
luomutuotteita. Tilallamme on myös hostelli ja matkailijoita sekä 
työharjoittelijoita onkin ilo saada vieraaksi jatkuvasti. 

Ennen Gaijaan muuttamista asuimme Hollolan kirkonkylällä 
luomuhevostilalla. Hoidin siellä tallia pienen talliapulaiseni kanssa. 

Siellä pääsin perehtymään luonnolliseen hevostaitoon, ja ylipäätään 
luonnonmukaisempaan hevostenpitotapaan (vapaa pihattoelämä, 
kengättömyys, kuolaimettomuus, hevosystävällisempi ratsastus ym).
Steinerin jälkeen kävin Asikkalassa maaseutuyrittäjä- ja eläinten-
hoitajakoulun. Asuimme Rikun kanssa Koiskalassa ja olin töissä 7 
vuotta liikuntakeskuksessa Lahdessa. Nykyisin Minjalla on Riku-isin 
luona myös pikkuveli Remi 1v. Käymme usein Lahdessa tapaamassa 
veikkaa, isiä ja mummoja ja kaikkia sukulaisia ja ystäviä. Ja tietenkin 
Steinerin lastenjuhlissa!

Olen vuosien saatossa opiskellut eri luontaisterapiamuotoja (mm. 
homeopatiaa ja fytoterapiaa) Olemme Minjan kanssa olleet mukana 
myös Luonnonlapsi ry:ssä, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi 
luonnonmukaisia vaihtoehtoja lasten kasvatukseen, ravitsemukseen 
ja terveydenhoitoon liittyen ja koota yhteen näistä asioista kiinnos-
tuneita ihmisiä.

Aurinkoista kesän odotusta kaikille steiner-ihmisille!

Hennariina Meurman

Mitä Steinerkoulun jälkeen  ?! 

No, tutkimaan ja kuulostelemaan Suurta Maailmaa !!!   Matkalippuni 
vei kahdeksi ja puoleksi vuodeksi Australiaan, Bondin yliopistoon. 
Grillibileiden ja frisbee partyjen lisäksi  sain kansainvälisen politiikan 
kandin paperit, erikoistuen Lähi-Itään.

Työskentelin Australian jälkeen puolisen vuotta Ulkoministeriössä, 
jonka jälkeen suunta vei Skontlantiin.
Skotlannissa olikin sitten jo vähän vakavampi meininki, valmistuin 
vuodessa maisteriksi, ala säilyi samana. Lse:ssä, Lontoossa täyden-
sin tietojani kansainvälisen politiikan alalta ja sain toisen maisterin 
tutkinnon valmiiksi syksyllä 2010. Nyt suoritan siviilipalvelusta 
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Martti Ahtisaaren perustamassa organisaatiossa, CMI:ssä, Lähi-
Idän tiimissä.  Elokuussa taas katsotaan  mitä maailmalla on tarjolla 
minulle   :O)
Juha Saarinen

Asun Helsingissä opiskelijakämpässä meren rannalla. Valmistuin 
Teat terikorkeakoulusta keväällä 2010 Näyttelijäntyönkoulutusohjel-
masta teatteritaiteen maisteriksi ja suoritan nyt opettajan pedagogisia 
opintoja samassa koulussa. Tällä hetkellä toimin freelancerina, 
näyttelen, opetan, ohjaan sekä teen ja esitän musiikkia.

Jemina Sillanpää

Sieltä Lahdesta lähdettyäni muutimme koko perhe takaisin Lappeen-
rantaan. Kävin siellä iltalukion ja päivisin etsin elämän tarkoitusta. 
Kirjoitettuani keväällä 2002 hain ja pääsin Helsingin yliopiston teo-
logiseen tiedekuntaan. Valmistuin teologian maisteriksi joulukuussa 
2010 ja sain heti työpaikan. Papiksi minut vihittiin helmikuussa 2011 
Lapuan hiippakuntaan. Nyt työskentelen vs. seurakuntapastorina 
Jyväskylän seurakunnan Korpilahden alueseurakunnassa. Olen 
kulkenut tähän tilanteeseen pitkän ja vaikean taipaleen, johon on 
liittynyt paljon kipuilua erilaisten asioiden kanssa. Tällä hetkellä 
elämäni on kuitenkin kaikilta osin erinomaisessa järjestyksessä ja 
olen onnellinen. Papin työ on juuri sitä mitä haluan tehdä ja missä 
erilaiset taitoni ovat parhaassa mahdollisessa käytössä. Perhettä en 
ole ehtinyt perustaa, koska sopivaa miestä en tähän mennessä löytä-
nyt. Tulevaisuus on lokakuussa loppuvan määräaikaisuuden jälkeen 
avoin, mutta paperilla on aika hyvä työtilanne, joten suhtaudun 
luottavaisesti asioiden järjestymiseen.
Parhaimmat terveiseni teille kaikille sinne Lahteen! 

Inari Vapaakallio (ent. Lyytikäinen)

Kirjoitusten jälkeen pidin ensin muutaman välivuoden, jonka jälkeen 
opiskelin muotialaa yliopistossa Lontoossa sekä New Yorkissa. Pa-
lasin Suomeen reilut kaksi vuotta sitten, kun aloitin työt Seppälän 
osto-organisaatiossa. Nykyään asun Helsingin Kalliossa ja työs-
kentelen Stockmannin ulkomaantoiminnoissa nuorten vaatetuksen 
sisäänostajana, eli ihan oman alani töissä!

Heini Vartiainen

Luokalla opiskelivat lisäksi:

Matti Airo
Jouko Alastalo
Tuomo Harmaala
Satu Heikkilä
Heidi Helminen
Tanja Karttunen
Riku Leppänen
Tuomo Lukkarinen
Aleksi Pellikka
Olli Peltonen
Nelli Penna
Jarno Rehola
Olli Ripatti
Eemeli Salomaa
Henri Savolainen
Laura Väinölä
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LAHDEN RUDOLF STEINER -KOULU 40 VUOTTA

Tunnelmakuvia 12.3.
yhteistapaamisesta

Lahden steinerkoulun 40-vuotisjuhlaa vietet-
tiin ”Kasvun paikka” -tapahtumassa lauantaina 
12. maaliskuuta. Eurytmiasaliin kokoontui en-
tisiä ja nykyisiä oppilaita, vanhempia ja opetta-
jia Reinald Wittersin kutsusta. Moni vanhoista 
oppilaista kävi nykyisessä koulurakennuksessa 
ensimmäisen kerran.

Iltapäivän aikana kuusi entistä oppilasta 
puhui elämänkokemuksistaan. Yhteistä niille 
oli vaihtoehtoiset ajatukset. Janne Järvinen 
kertoi atk-työstään ja vitsaili, että hänestä tuli 
insinööri, vaikka kävi steinerin. Heikki Hiilamo 
esitteli köyhyyttä Suomessa. Häneltä oli juuri 
ilmestynyt kirja nimeltä Uusi hyvinvointivaltio. 
Simopetteri Muuronen valaisi aliarvioidun jalo-
puun pihlajan upeita käyttömahdollisuuksia.

Ilkka Kuusisto kuvasi Suomessa uutta hoi-
tomuotoa, sosiaaliterapiaa, jota hän oli 
opiskellut Sveitsissä. Sampsa Kuukasjärvi 
kertoi henkisestä etsimisestään ja totesi, että 
henkinen kasvu on itse asiassa luopumista. 
Marko Varjosen humoristinen, kommelluksia ja 
kepposia muisteleva ”Kasvun paikka” -esitys 
oli sopiva lopetus.

Hilkka Toivonen-Alastalo juonsi kertomukset 
loistavasti ja muisteli itse historiaa ja hauskoja 
sattumuksia. Hänellä oli kokemusta koulun 
aivan ensimmäisistä, hyvin vaatimattomista 
paikoista 70-luvulla. Tapahtuman yleistun-
nelma oli onnistuneesti vakava ja vapaa. 
Steinerkoulua käyneet suhtautuivat koulun 
hörhömaineeseen huumorilla ja ironisesti.

Tapahtumassa kohdattiin tuttuja opettajia ja 
oppilaita. Meidän vanhojen oli kiinnostavaa 
nähdä, miten elämä oli muuttunut. Steinerkou-
luliike on tullut Lahdessa selvästi hyväksytym-
mäksi. Ihmiset kuitenkin näyttivät yllättävän 
samannäköisiltä kuin 20 vuotta sitten.

Koulun merkityksen näkee vasta myöhem-
min. Itse opin sen kautta inhimillisiä arvoja, 
esiintymistaitoja, vaihtoehtoisten näkemysten 
hyväksymistä, kädentaitoja, sosiaalisuutta ja 
oma-aloitteisuutta. Tässä ajassa steinerkou-
lulla on annettavanaan samat tärkeät seikat ja 
lisäksi ainakin vanhempien ja opettajien väliset 
kiinteät suhteet.

Minulla heräsi myöhemmin aikuisena uteli-
aisuus antroposofiaa kohtaan, ja sen avulla 
aktivoitui käsitys, että kaikki olemassa oleva 
ei ole vain aineellista.

Entiset oppilaat arvostavat koulua mutta ovat 
kriittisiä. Koska kirjoja ei käytetä, steinerkoulu 
ei välttämättä sovi hyvin niille, jotka eivät osaa 
hankkia tietoa itse.

Olen monista asioista kiitollinen, mutta mi-
nulla on käsitys, että steinerpedagogiikassa 
on ainakin joskus oltu liikaa Steinerissa kiin-
ni. Lahden steinerkoulun nykytilannetta en 
tunne. Oli hauska kuulla kahvikeskusteluissa 
usealta taholta, että koulu on muuttunut yhä 
paremmaksi. 1980-luvulla koulussa pelättiin 
tietokoneita. Tiedon määrä oli liian vähäistä, 
kun kirjoja ei juurikaan käytetty ennen lukiota. 
Kielten opetuksessa lapset pantiin toistamaan 
sanoja ilman, että he ymmärsivät mitä ne 
tarkoittivat.

Samassa ”Kasvun paikka” -tapahtumassa 
Reinald Witters, Pauli Lindström ja Raine 
Vihelmaa kertoivat koulun arkkitehtuurista ja 
juhlasalihankkeesta. Reinald lausui, että raken-
nuksen tilanne on ollut sen valmistumisesta 
lähtien kirjaimellisesti päätön, kun juhlasali 
puuttuu. Juhlasalin varojen keräämiseksi tul-
laan perustamaan säätiö.

Kolmas luokka esitti maalaisyhteisön ammat-
teja pitkässä, hienossa esityksessä. Anna De-
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germannin johtama kuoro esiintyi ja Michaela 
Heimsch lauloi Oskar Merikantoa.

Luokallamme oli saman päivän iltana ravinto-
lassa luokkakokous. Kohtuullinen määrä, 15 
henkeä 38:sta saapui. Vaihdoimme kuulumisia 
nykytilanteistamme ja harmittelimme, miten 
kuriton suuri luokkamme oli ollut yläasteella. 

Ilsellä ja muilla opettajilla oli kestämistä! Myös 
tässä kokoontumisessa sain käsityksen, että 
steinerkoulu on antanut oppilailleen myön-
teisiä pehmeitä arvoja.

Sampsa Kuukasjärvi
Koulun vuosikurssilta 1978, ylioppilas 1991

Kasvun paikka

Elämän viisaus kostuu muistojen pätkistä. 
Nuo välähdykset menneisyydestä ohjaavat ja 
muovaavat meitä paljon voimallisemmin kuin 
opeteltu tieto. Ne juuttuvat mieleen syvälle 
ja ovat jokaisella eri kohdista elämää. Pätkät 
elävät ja muuttuvat ajan kuluessa ja ovat 
erilaisia kuin jonkun toisen muistot samasta 
kokemuksesta.

On aivan turha väittää, että elämämme suunta 
olisi peräisin kirjoista tai opettajan suusta. Ei, 
elämä on suuren piilo-opetussuunnitelman 
tulos. Vai kuka muistaa koulusta montaakaan 
opetusta sanan kirjaimellisessa merkityksessä? 
Minä ainakin muistan ihan jotain muuta.

Muistopätkiä syntyy koko ajan. Toiset niistä 
ovat voimallisempia kuin toiset ja elävät 
siksi pidempään. Jotkut ikuisesti. Mutta mitä 
voimakkaampia ne ovat, sitä varmemmin ne 
muuttuvat ja ovat jo muuttuneet ajan myötä. 
Siksi niillä ei ole todistusvoimaa, vaan ainoas-
taan ja ennen kaikkea muistovoimaa. Ne ovat 
kasvun paikkoja, silloin ja nyt.

Kasvun paikka oli se toisen luokan huilutunti 
kun Annette kehotti meitä soittamaan mahdol-
lisimman oikein hänen ottaessaan valokuvia 
meistä. Ope väitti meille, että hänellä on kame-
ra, joka taltioi äänen ja väärin soittamisemme 
jäisi siten ikuisiksi ajoiksi osaksi kuvia. Lopun 
päivää me pojat väittelimme siitä, oliko tuol-
lainen mahdollista.
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Tulimme siihen johtopäätökseen, että sellainen 
kamera saattaa hyvinkin olla olemassa ja jopa 
meidän opettajamme käsissä. Aukottomasti 
todeksi open väitteen totesimme vasta kun 
joku keksi, muistaakseni Juha, että väärinsoitta-
minen todellakin ikuistuu kuviin, vaikkakaan ei 
välttämättä äänen kautta. Väärät sormien asen-
not kun vääjäämättä näkyvät valokuvassakin.

Kasvun paikka olisi ollut joulukuvaelmakin, 
jos en olisi esittänyt siinä lumista puuta. Itse 
olin kyllä rooliini täysin tyytyväinen, sillä se oli 
juuri se rooli, jota olin toivonutkin. Pääsinhän 
kuitenkin lavalle, mutta minun ei tarvinnut 
mitenkään liikkua eikä opetella vuorosanoja. 
Täysin rinnoin paneuduin esiintymiseeni, vaik-
ka flegmaatikkotemperamenttiini olisi taatusti 
ollut parempi joutua keskeisempään rooliin.

Kasvun paikka oli, kun neljännen luokan 
lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä 
levisi huhu uudesta opettajasta. Odotimme 
jännittyneinä koulun ulkopuolella, millainen 
opettaja sieltä tulisi. Vihdoin pihalle käveli 
pitkä, hoikka mies kuin suoraan auringosta. 
Olkapäille ulottuvia, kiharia hiuksia kehys-
tivät auringonsäteet jättäen kasvot varjoon. 
Jalassaan tuolla miehellä oli farkut, joiden 
trumpettipuntteja koristivat värikkäät kukka-
kirjokuvioinnit. Aivan vuorenvarmasti muistan 
vielä, että selässä roikkui kitara kaula alaspäin.

Vuosi oli 1974 ja mies oli Tapani Ripatti. Sil-
loin hän ei ollut se Lahden radion toimittaja 

Ripatti eikä myöskään se Ocsid-Ripatti, joina 
myöhempi sukupolvi hänet muistaa. Ei, silloin 
hän oli vain aivan jotain muuta. Hän ei ollut 
niitä tätimäisiä opettajia, joihin olimme tot-
tuneet. Uskontotunneilla uusi opettaja kertoi 
kummitusjuttuja. Koskaan sitä ennen eikä sen 
jälkeen uskonto ei ollut niin suosittua.

Kasvun paikka oli sekin, kun sain koko luo-
kan hirsipuuhun. Sitähän pelattiin arvaamalla 
jonkun sanan kirjaimia yksi kerrallaan. Jos ei 
arvannut oikein, tuli hirsipuuhun yksi osa lisää. 
Ylivoimaisen vaikea sanani oli uusi sukuni-
meni, jonka jouduin ottamaan käyttöön van-
hempieni eron seurauksena. Kukaan ei saanut 
noita kuutta kirjainta oikeaan järjestykseen ja 
voittajana saatoin juhlallisesti paljastaa nimeni.

Kasvun paikka oli kuudennella luokalla perjan-
taisin kun Annette piti meitä päivän päätteeksi 
luokassa niin kauan että oli aivan hiljaista. 
Lattialle putoavan silmäneulan hennon kilah-
duksen piti kuulua luokan perälle asti. Joskus 
neulaa pudoteltiin monta kertaa. Aina ei ehti-
nyt kotiin katsomaan telkkarista Mustaa Oria.

Kasvun paikka oli silloin, kun poikaporukas-
sa piti uskaltaa laskea koko Kankaankadun 
alamäki polkupyörillä jarruttamatta. Mäki on 
varmasti Lahden jyrkin ja vauhti kiihtyi niin 
kovaksi, että Komo -nopeusmittarista loppui 
asteikko. Minkäänlaisten ohjausliikkeiden 
tekeminen oli mahdotonta ja niinpä jysäytin 
pyöräni kaivonkannen syvennykseen. Kumi 

ei ihme kyllä puhjennut, mutta vanteeseen tuli 
lommo. Sitä sitten salaa illalla kotona oioin 
vasaralla, pyörä kun oli siskolta lainassa.

Kasvun paikka oli se, kun poliisi pysäytti Be-
nan vai Paulin Vespa-ajelun. Kortti oli kyllä 
kunnossa ja kypärä päässä eikä ylinopeuttakaan 
ollut, mutta poliisia ei miellyttänyt ne neljä 
matkustajaa, jotka olivat kyydissä. Muistaak-
seni lieventäväksi asianhaaraksi tuli lopulta se, 
että kolmella sentään oli kypärä.

Kasvun paikka oli sekin, kun menimme kult-
tuurimatkalle Italiaan Veronaan ja Venetsiaan. 
Olimme täyttäneet kaikki edellisenä vuonna 
18, joten olimme ensimmäisellä ulkomaan-
matkalla aikuisina. Joidenkin meistä täytyi 
tietenkin näytellä tuota roolia kunnolla nautti-
malla paljon sikäläistä, käsittämättömän halpaa 
punaviiniä. Tämän seurauksena seuraavan 
päivän kulttuuriannin omaksuminen vaikeutui 
huomattavasti. Juha hylkäsi laukun kun se 
täyttyi jostain muusta kuin matkamuistoista.

Kasvun paikka oli, kun Marja-Terttu kertoi 
tulevan äidinkielen YO-arvosanani etukäteen. 
Hän oli varma, että saan Laudaturin. Koskaan 
en ole tuntenut itseäni niin vahvaksi kuin 
tuona hetkenä. Itsevarmuuttani sekä luotta-
mustani Marja-Terttuun tosin hieman laski 
se, että Marja-Terttu vakaasti uskoi minun 
myös kirjoittavan vielä kirjoja. Abiturienttina 
mikään ei tuntunut kaukaisemmalta asialta 
kuin kirjailijan ura.
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Nyt melkein viisikymppisenä se ei olekaan 
niin mahdoton ajatus. Mutta kirja on vielä 
kirjoittamatta, puhumattakaan kirjailijaksi 
itseään tituleeraamisesta. Lähimmäksi olen 
päässyt kolumneja paikallislehteen kirjoittele-
malla. Siitä tosin maksetaan ihan kivasti, noin 
7 senttiä merkiltä, välilyönnit mukaan lukien. 
Kolumnissa on keskimäärin 300 välilyöntiä, 
joten ansaitsen 21 euroa kolumnilta jo pelkkää 
tyhjää lyömällä. Matematiikastakin tuli aikoi-
naan Laudatur, kuten huomaatte.

Kasvun paikka oli kun laman keskelle vasta-
valmistuneena muotoilijana en saanut mistään 
alani töitä. Lähetin sata hakemusta ja sain soi-
ton paikasta, johon en ollut hakenut. Reinald 
tiedusteli, olisinko mahdollisesti käytettävissä 
Lahteen veistonopettajan tehtävään kun kuu-
lemma olin nyt valmistunut puusepäksi tai 
joksikin. Olinhan minä.

Kasvun paikka oli se, kun synnytyslaitok-
selta soitin ensimmäiseksi Steinerkoululle ja 
ilmoitin poika Varjoksen oppilaaksi. Vasta 
sitten soitin äidille. Saman tein vielä toisenkin 
kerran. Kolmannen kohdalla oli ilta ja siksi 
kävin kotimatkalla sujauttamassa ilmoituksen 
koulun postiluukkuun. Kaikki kolme ehdin 
onneksi ilmoittaa oppilaaksi ennen kuin luokka 
oli aivan täynnä.

Kasvun paikka on nytkin ja vasta aika näyttää, 
minkälaisen kasvun. Muiston pätkä tästäkin 
syntyy, mutta sen laatua on liian varhaista 

päätellä sen syntyhetkellä. Sen tiedän, että 
en ole koskaan pitänyt esiintymisestä ja esillä 
olosta. Silti päädyin opettajaksi ja valmentajaksi 
ja luottamusmieheksi ja alikersantiksi ja ties 
miksi. Ja tänään tähän.

Marko Varjos, koulun entinen oppilas ja 
opettaja, nykyinen vanhempi ja johtokunnan 
jäsen.

Artikkelin pohjana on ollut Marko Varjoksen 
esitelmä koululla 12.3.2011 entisten oppilaiden 
ja vanhempien kohtaamisiltapäivässä.

40-VUOTIS JUHLANÄYTTELY 
PÄÄKIRJASTOSSA

Koulumme sai pystyttää juhlavuoden kunni-
aksi oppilastyönäyttelyn kaupunginkirjaston 
aulaan huhtikuuksi. Oppilaillamme oli mainio 
tilaisuus tuoda näkyville taidokkaita töitään ja 
vihkojaan, jotka niin usein piiloutuvat kotien 
nurkkiin kerran valmiiksi tultuaan. Koulumme 
taas sai esittäytyä taiteelliseen pohjaavan ope-
tussuunnitelmansa todellisena toteuttajana: 
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vitriineissä ihastuttivat kädentaidon tuotteet ja 
12.lk:n päättötyöt, kivikossa saviruukut veivät 
mielen suoraan antiikin aikoihin, ja sermit 
täyttyivät eri luokkien vihkoista ja maalauksista 
sekä valokuvista.

Jo näyttelyä pystytettäessä moni kirjastossa 
kävijä pysähtyi hämmästelemään oppilaiden 
taitavuutta ja maalauksista huokuvia hehkuja. 
Eräs pikkutyttö totesi kovaan ääneen: ” Sika-
hienoja kuvia! ”, vanhempi herrasmies taas 
halusi ostaa yhden oppilastyön, mutta joutui 
tyytymään kännykällään ottamaan valokuvaan 
kreikkalaisesta jumalattaresta. Aikuisia opet-
tava kansanopiston opettaja ilmoitti tuovansa 
kaikki ryhmänsä näyttelyä katsomaan.

Esiasteella oli oma pikkunäyttelynsä ja satu-
hetkensä satuhuoneessa.

Tuhannet kirjastossa kävijät ehtivät ohimen-
nen nauttimaan kauniista näkymästä kirjaston 
aulassa. Toivottavasti joku löysi sitä kautta 
tiensä myös koulumme piiriin.

Marianne Sädekoski

Ensin löydettävä lapsi, 
sitten vapautettava hänet

Jarno Paalasmaan esitelmä ”Vaihtoehtopeda-
gogiikan ajankohtaisuus nykypäivänä” keräsi 
Lahden pääkirjaston auditorioon 26.4.2011 
pienehkön mutta motivoituneen kuulijakun-
nan. Paalasmaan esitys pohjautui hänen toimit-
tamaansa teokseen Lapsesta käsin, jossa suo-
malaiset eturivin kasvattajat keskustelevaisella 
sävyllä pohtivat pedagogiikkojen soveltuvuutta 
nykyelämään. Paalasmaan mielestä oppimista 
ei tule valjastaa talous- ja elinkeinoelämän 
ehtoja liikaa palvelevaksi, sillä itseksi kasva-
misen ideaalin ollessa keskiössä oppimisen 
ilo löytyy, ja sitä kautta myös yhteiskunta saa 
tasapainoisia, luovia ja onnellisia aikuisjäseniä. 
Paalasmaa esitteli kolme keskeistä vaihtoehto-
pedagogiikkaa, joita kutsutaan myös nimillä 
reformipedagogiikka (sisältää näkemyksen 
uudistamisesta), progressiivinen pedagogiikka 
(näkemys eteenpäin menemisestä), lapsikes-
keinen pedagogiikka (oppijan näkökulma) 
ja vapauspedagogiikka (vapautumista ennen 
kaikkea muodoista). 

Steiner-, montessori- ja freinet-pedagogiikka 
ovat näistä vaihtoehtopedagogiikoista Suo-
messa tunnetuimmat ja levinneimmät. Vaikka 
lapsilähtöisyys ja vapaus ovat yhdistäviä käsit-
teitä näille kolmelle, on painotuksissa nähtävil-
lä eroja siten, että steinerkoulun painotus on 
filosofinen, taustalla Steinerin ihmiskäsitys. 

Montessorikoulun painotus puolestaan on 
älyllinen ja tiukemmin oppimateriaalikeskei-
nen. Freinet-pedagogiikka keskittyy työn ja 
tekemisen kautta oppimiseen. 

Paalasmaa on havainnut, että lapsilähtöisyys 
puolustaa lapsen arvoa sinänsä, se huomioi 
ihmisen kehitysvaiheet, aktiivisuuden ja toi-
minnallisuuden, oppimisympäristön merki-
tyksen ja kriittisyyden numeroarviointiin. Juuri 
tunne ja kokeminen syventävät oppimista, 
eikä koulussa harjoiteta ns.bulimia-oppimista, 
jolloin tietoa ahmitaan ja lopulta oksennetaan 
koepäivänä ulos. Käsite vapaus sisältää niin 
ikään paljon: voidaan ajatella, että oppilaalla 
on vapautta (Montessori: lapsen itse valitessa 
hänelle syntyy motivaatio); opettajalla on 
vapautta ja vastuuta; on vapautta suhteessa 
yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin; on vapaut-
ta traditioon uudistavassa, muttei perinteitä 
hylkäävässä mielessä. Paalasmaa painotti, että 
vapauteen kasvattaminen ja itseksi tulemisen 
ideaali on päämäärä, ei niinkään menetelmä.

Susanna Lindman
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Vieraat tekevät juhlan

Saliin astuessa ei pääse paria metriä pidem-
mälle, kun joku koputtaa jo olkapäälle: ”Hei! 
Pitkästä aikaa!” Seuraa lyhyt keskustelu siitä, 
missä kukakin asuu, mitä opiskelee tai missä 
työskentelee. Sitten pitääkin jo toivotella 
hyvät jatkot, sillä vähän matkan päässä näkyy 
seisoskelevan toinen vanha tuttu, jota on eh-
dottomasti päästävä jututtamaan.

Lahden Rudolf  Steiner koulun 40-vuotista 
taivalta juhlittiin gaalaillassa 26. maaliskuuta 
Wanhalla Walimolla. Paikalle näytti keräänty-
neen kiitettävä määrä juhlijoita. Juhlaväen jou-
kossa oli niin opettajia, oppilaita, vanhempia, 
erilaisten sidosryhmien edustajia kuin entisiä 
steinerkoululaisiakin. Kukin varmasti löysi 
illan aikana yhden jos toisenkin tuttavan ja 
pöytäkeskustelut kävivät vilkkaina.

Gaalaillan juonsivat Saara Hedlund ja Ville 
Haapasalo. Illan ohjelma oli monipuolinen, 
kuten yleisökin. Illan aikana kuultiin Band’o:n 
ja John McGregorin akustista folkia, Green 
Dawnin irlantilaista kansanmusiikkia. All Will 
Be Quiet soitti lyhyen keikan indierockia. 
Yleisö haastettiin koettamaan kansantanssia. 
Askelet olivat osalta hukassa, mutta kaikilla 
näytti olevan hauskaa. Loppuillasta tanssit-
tiin Heljankan tahdissa. Lavalle nousi useita 
Steiner-koulun kasvatteja. Ainakin Band’o ja 
All Will Be Quiet koostuvat koulun entisistä 
oppilaista.

Mukaansatempaavat musiikkiesitykset ja 
pöydän antimet jäivät kuitenkin lopulta näyt-
telemään sivuosaa illan kulussa. Vieraat tekevät 
juhlan, kuten sanotaan. Niin myös Lahden 
Rudolf  Steiner -koulun 40-vuotisjuhlan tärkein 
anti oli juhlijoista itsestään lähtöisin. Illan ai-
kana käytiin monia kiinnostavia keskusteluja 
niin koulusta kuin muistakin aiheista, kerrattiin 
kuulumisia ja pidettiin hauskaa yhdessä.

Yhdessä tekeminen onkin yksi Steiner-koulun 
perusajatuksista. Lahden Rudolf  Steiner 
-koulun 40-vuotisjuhlassa tavoitettiin jotakin 
siitä, mitä Steiner-koulu on. Koulu on elävä 
ja muuttuva ihmisyhteisö. Entisenä koulun 
oppilaana tuntui tärkeältä huomata, etteivät 
siteet tähän yhteisöön ole katkenneet, vaikka 
kouluaika on jäänyt jo taakse. Toivon, että 
koulu pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan 
samanlaisen kokemuksen oppilailleen.

Raisa Autio
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Hallitus 2010

Lahden Rudolf  Steiner –koulun Kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan 
kuuluivat vuonna 2010

Kannatusyhdistyksen hallituksen jäseninä
 Birgitta Grönholm
 Satu Kurkela
 Erja Rantanen
 Arno Sipponen
 Päivi Ronkainen-Forsius puheenjohtaja
 Janne Ylönen 
 Pia Wellinger varajäsen
 Mika Aaltonen varajäsen

Lahden kaupunginvaltuuston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi valitse-
mina jäseninä
 Hannu Huovilainen
 Halli Jalas
 Marja Kuningas
 Esa Rajala

Opettajakunnan valitsemina jäseninä
 Maija Kauppila päiväkodin edustaja
 Susanna Lindman
 Outi Vallius

Johtokunnan sihteerinä toimi koulun talouspäällikkö Päivi Messo.

Kannatusyhdistyksen tilintarkastaja toimivat
 KHT Timo Malin ja ekonomi Jaakko Ukkonen.

LAHDEN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYS  RY:N VUOSIKATSAUS

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä yksitoista kertaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 262 (vuonna 2009 ja sen jälkeen jäsen-
maksun maksaneet). Koulun oppilasmäärä oli yhteensä 288, josta 
perusopetuksessa 195 oppilasta, lukiokoulutuksessa 76  oppilasta, sekä  
esiluokassa 17 oppilasta.

Koulun perustamisesta on 1.9.2010 kulunut 40 vuotta.  Koulun olemas-
saoloa juhlittiin lukuvuoden aikana monin eri tavoin. Koulun historiaa 
muisteltiin niin entisten kuin nykyistenkin oppilaiden ja vanhempien 
kanssa.  Erityisesti on ilo huomata, että koulun entiset oppilaat arvos-
tavat ja muistavat lämmöllä entistä kouluaan ja kouluaikaansa.  

Rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän muutos 1.1.2010 merkitsi yksityi-
sen koulutuksen järjestäjälle myönnettävään valtionapuun merkittäviä 
muutoksia. Tämän lakiuudistuksen tavoitteena ei ollut kuitenkaan hei-
kentää yksityiskoulujen asemaa, vaan oikeudenmukaistaa ja selkeyttää 
kuntien valtionrahoitusosuutta.

Niille yksityisen koulutuksen järjestäjille, joiden rahoitukseen uudistus 
aiheuttaa merkittäviä muutoksia oli mahdollisuus hakea rahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta. Koulumme osalta tämä ylimääräinen 
avustus oli yhteensä 178 000 euroa.

Koulun käyttötalous oli vakaa ja 2 230 000 euron talousarvio toteutui 
odotetusti. Rakennuksesta ja kalustosta tehtiin säännönmukaiset poistot.

Kulunut vuosi toi paljon uudistuksia koulun hallintoon. Uusi johto-
sääntö astui voimaan 1.8.2010 ja se on luettavissa koulun uudistetuilla 
kotisivuilla. Edellisenä vuonna aloitettu hallintomalliuudistus valmistui. 
Hallintoryhmä vastaa pedagogiselta osalta koulun hallinnollisista teh-
tävistä. Aktiivisten vanhempien aloitteesta perustettiin vanhempain-
neuvosto, jonka perustamiskokous pidettiin keväällä 2010. Neuvoston 
tarkoituksena on toimia siltana kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.
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Palveluntuottajana Kannatusyhdistys toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimin-
taa Opetushallituksen hyväksymien perusteiden sekä Lahden kaupungin 
sivistyslautakunnan hyväksymän toiminta- suunnitelman mukaisesti. 
Kerho toimii kannatusyhdistyksen omistamassa kiinteistössä. Rakennus 
on kodinomainen ja sen sijainti koulun pihapiirin yhteydessä on paras 
mahdollinen.

Iltapäiväkerhossa on paikka 25 lapselle, etusijalla ovat ensimmäisen 
luokan oppilaat. Halukkaita kerhoon tulijoita oli kuitenkin enemmän, 
joten muutama oppilas jäi valitettavasti ilman kerhopaikkaa.

Päiväkodin Tontunpesässä ja Keijunkolossa pieniä asukkaita oli paljon, 
muutama lapsi otettiin lisäpaikalle. Vanhempainyhdistyksen omistama 
päiväkotirakennus sai kesän aikana mm. uuden maalipinnan. Van-
hemmat ovat olleet erittäin aktiivisia ja esimerkillisellä tavalla tukeneet 
päiväkodin toimintaa.

Koulukiinteistöön tehtiin kesänaikana peruskorjauksia.  Mm. yläpoh-
jassa havaittuja suurehkoja lämpövuotoja korjattiin. 

Lahden kaupungin kanssa neuvoteltiin Talo Oy:n 875 000 euron 
pääomalainan lainaehtojen muuttamisesta. Neuvotteluissa päädyttiin 
molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Lainaehtojen muutos aiheuttaa kuitenkin vuokralaisena kannatusyhdis-
tykselle huomattavan korotuksen vuosivuokraan.

Johtokunta kiittää opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa ja vanhempia 
kuluneesta vuodesta. 

Lahdessa 20. päivänä huhtikuuta 2011

Johtokunnan puolesta

Päivi Messo
johtokunnan sihteeri/talouspäällikkö

JOHTOKUNTA 2011 alkaen

Kannatusyhdistyksen edustajat: 
Grönholm Birgitta 
Kurkela Satu 
Ronkainen Päivi 
Vainio Sari A.
Varjos Marko
Ylönen Janne 

Kaupungin edustajat: 
Huovilainen Hannu 
Jalas Helli 
Kuningas Marja 
Rajala Esa 
Opettajakunnan edustajat: 
Kauppila Maija 
Lindman Susanna 
Vallius Outi
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Tämän kevään kirpputori on onnellisesti ohi. 
Vanhemmat ja muut lahjoittajat olivat siivon-
neet ahkerasti vuoden aikana kaappeihin ker-
tyneitä ylimääräisiä tavararoita, jotka löysivät 
uusia koteja. Ne tavarat, jotka jäivät jäljelle, 
haki Manna-yhdistys kolmella pakettiautolla 
pois. Toivottavasti nekin päätyvät kipeästi 
niitä tarvitseville.

Lauantain ja sunnuntain liikevaihto (hieno 
termi) lähenteli 5000 euroa, josta kulujen jäl-
keen jää reilusti yli 4000 euroa käteen. Tästä 
summasta ahkerat vanhemmat ja oppilaat 
saavat osansa tehtyjen työtuntien mukaan 
luokkakassoihin. Loput pistetään yleiseen 
kirpputorikassaan, jonne suurin osa edellisten 
vuosien rahoista on talletettu piharemppaa 
varten. Eiköhän kohta jo voida alkaa suun-
nitella meille uutta toimivaa pihaa, jossa on 
toimintamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Kai-
ken kiireen keskellä minulla oli mahdollisuus 
haastatella kirpputorilla käyneitä tuttuja ja 
tuntemattomia ihmisiä ja kysellä heiltä syitä, 
miksi he olivat kirpputorilla.

Lauantaina haaviini tarttui kuvataideterapeutti 
ja työnsuunnittelija Ulla Viljanen, joka oli tullut 
miehensä ja kummipoikansa kanssa kirppu-
torille. Hän on jo ”iät ja ajat” käynyt säännöl-
lisesti suurkirppiksellä, jonne hän kovin mielel-
lään tulee tapaamaan entisiä koulukavereitaan 
ja opettajiaan. Hänen vahempansakin olivat 

jo ehtineet käydä aamulla ostoksilla. Kirppu-
tori sopii hyvin Ullan uusiokäyttö-ideologiaan 
välttää uuden ja turhan ostamista; esimerkiksi 
kaikki hänen huonekalunsa ovat vanhoja, jopa 
isoisoisän käytössä olleita. Mielellään hän myös 
tuunaa ja korjaa sopivaksi löytöjään.

Tällä kertaa Ulla osti kassillisen vaatteita, 
mm. kolme puseroa, villapaidan, Marimekon 
T-paidan ja äidilleen ihanan roosanvärisen 
paidan. Haastatteluhetkellä Ulla oli menossa 
katsomaan jotakin sisustukseen liittyvää, koska 
sanojensa mukaan ”sisustaja asuu hänessä”. 
Ulla lupasi tulla vielä sunnuntainakin mukavan 
ja hienon kokonaisuuden, seurustelukulttuurin 
ja kahvilan herkullisten vohveleiden vuoksi.

Seuraavat vieraat tavoitin välipalalta kahviosta. 
Irma Lavo Vantaalta saapui koko päivän retkel-
le helsinkiläisen siskonsa Arja Terävän ja tämän 
17- ja 19-vuotiaiden tyttärien kanssa. Irma 
oli soittanut aamulla siskolleen ja houkutellut 
tämän Lahteen. Houkuttelu oli helppoa, sillä 
siskokset käyvät usein viikonloppuisin pääkau-
punkiseudun kirpputoreilla. Hyvä ystävä oli 
monta vuotta sitten saanut Irman tulemaan 
ensimmäisen kerran Steinerin kirpputorille, 
ja sen jälkeen Irma on aina pyrkinyt käymään 
ostoksilla.

Molemmat sisarukset vakuuttivat parhaiden 
kirpputorien olevan pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Steinerkoulun suurkirppis on 
erityisen hyvä, ”huippuhieno”, sillä siellä on 
eri osastot eroteltu toisistaan ja kaikki on 
muutenkin hienosti järjestetty. Kaiken lisäksi 
kahvion kahvi, pulla ja suolaiset piirakat olivat 
maistuvia, ja niiden voimalla pärjäsi ainakin 
kaikki kolme kirpputorilla vietettyä tuntia. Lah-
den kartan huolellisen tutkimisen jälkeen löytyi 
retkipäivän päätteeksi hyvä ruokapaikkakin.

Arja näytti ostoksiaan: palapeli, kolme puseroa, 
muovilaatikko mereltä pyydystettyjen kampe-
loiden suolaamista varten, kaksi korkeaa lasia 
kukille tai juomille ja yrttiruukku. Ja vielä oli 
ostosaikaa jäljellä. Irma esitteli onnellisena 
neljiä farkkujaan ja lasiaan. Korvaton, upean 
metallisen turkoosinvärinen kahvikuppi ih-

TUNGOSTA JA TUNNELMAA, KIRPPUTORI 9.-10.4.2011
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metytti, mutta ei enää sen jälkeen, kun Irma 
kertoi hajottavansa sen palasiksi mosaiikkityötä 
varten. Kaikelle mahdolliselle voi keksiä uu-
siokäyttöä; vain taivas on rajana, kun käyttää 
mielikuvitustaan.

Kun pyysin Irmaa ja Arjaa miettimään ke-
hittämisideoita, he pitkän harkinnan jälkeen 
miettivät, kuinka voisi välttää ensimmäisen 
tunnin karmean tungoksen. Kaikkihan tie-
tysti haluavat tulla hakemaan parhaat päältä. 
Sisarukset eivät lähteneet kyynärpäätaktiikalla 
taisteluun vaan ratkaisivat ongelman omalta 
osaltaan istahtamalla pahimman ruuhkan 
ajaksi kahvilaan.

Kaikki, jotka ovat kummastelleet Vanhan Hei-
nolantien varrella suuria puettuja puu-ukkoja, 
tietävät tämän jälkeen, että punaisessa talossa 
asuu kirpputorimme suuri ystävä, Tuula Juho-
la. Sunnuntaiaamuna, kuten lauantaiaamuna-
kin, hän oli laittanut kellon soimaan ehtiäkseen 
ajoissa toistamiseen kirpputorimme aarreait-
taan. Hän on käynyt joka vuosi ihan alkuajoista 
asti. Tuula kertoi, että tämä on jo 1990-luvulla 
muodostunut pakko-päästä -traditio, joka syr-
jäyttää jopa lastenlasten hoidon.Tuula on sikäli 
erikoinen koulun ulkopuolinen kirppisystävä, 
että hän ei ainoastaan hae meiltä tavaroita, vaan 
myös tuo ystävien ja omista nurkista kerättyä 
myytävää. Autottomana hänen on aina mietit-
tävä, kuinka kuljetus onnistuu. Tänä vuonna 
hän perjantaina sai tuttavansa roudaamaan 
pakettiautollaan tavaroita.

Sama tietysti koskee kotiin kuljettamista kah-
della eri bussilla. Nauraen Tuula kertoi parin 
vuodentakaisesta kotimatkastaan. Koululla 
hän oli todennut, että lukuisten täpötäysien 
kassien kuljetus ei onnistu millään, joten hän 
keksi ostaa lastenrattaat, joihin tunki ostok-
sensa. Ähellettyään sisään linja-autoaseman 
kahvilaan (”kuin lastattu kameli”) bussia 
odottamaan, hän tunsi sangen ihmettelevi-
en kaljaveikkojen katseet selässään. Linja-
autoonkin mahtuminen oli ollut siinä ja siinä. 
Sunnuntaina Tuula osti itselle ja lastenlapsille 
vaatteita sekä verhoja, kankaita ja pyyheliinoja.

Tuulan kodin ympärille rakennetun Satumaan 
ukot saivat haalareita, kaikenvärisiä pipoja ja 
punaisia lasten sukkahousuja (joista tulee käte-
västi hiippalakkeja). Aina parin vuoden välein 
ukot saavat uudet vaatteet päälleen, varsinkin 
kun ensi kesänä on tarkoitus viettää taas suuret 
Satumaan naamiaisjuhlat...

Airi Wallenius on jo kahdeksan vuoden ajan 
ollut kirpputoreilla uskollisesti töissä hoita-
massa kirjaja astiaosastoa. Airi tarjoutui töihin, 
koska on erään - nyt jo entisen – oppilaan 
mummopuoli.

Touhukkaalla eläkeläisellä riittää puuhaa joka 
puolella, mutta koulumme kirpputoria hän ei 
jätä pulaan. Tänä vuonna hän toi mukanaan 
töihin vielä Elina-ystävänsäkin.

Airi kertoi käyvänsä tosi harvoin kirpputorilla, 
joskus ehkä 3-vuotiaalle pojantyttärelle jotain 

etsimässä. Liike-elämässä koko ikänsä mukana 
olleena häntä vetää kirpputorille töihin mah-
dollisuus olla tekemisissä erilaisten asiakkaiden 
kanssa ja mahdollisuus törmätä tuttuihin. 
Täytyy todellakin sanoa, että astiaosastolla 
jokainen asiakas saakin henkilökohtaista pal-
velua ja leppoista seuraa. Erityismaininnan 
Airi haluaa antaa steinerkoulun kohteliaille ja 
ahkerille oppilaille, joihin hän vuosien varrella 
on tutustunut hyvin.

Tänä vuonna Airi ei jaksanut etsiä itselle 
mitään, mutta ahkerasti luonnossa liikkuva 
miehensä löysi untuvatakin ja poika sai kansi-
oita toimistoonsa. Meiltä löytynyt, ”maailman 
paras” takki, on edelleenkin Airin ahkerassa 
käytössä. Useasti hän on saanut materiaaleja 
jouluisiin kukka-asetelmiin.

Kiitos Airi ja Elina. Kiitos kaikki vanhemmat/
isovanhemmat, jotka olitte töissä ja/tai toitte 
myytävää. Kiitos 1. luokan vanhemmat, jotka 
hoiditte kahvilan. Kiitos töissä olleet oppilaat. 
Kiitos Paula-siivooja, joka koko talven lajitteli 
kirppistavaroita. Kiitos koko koulun henki-
lökunta. Kiitos opettajat. Kiitos huippumyy-
jämme Merja. Kiitos Manna-yhdistys. Kiitos 
Outi-rehtori rinnalla seisomisesta.

Kyllä yhteistyö on poikaa!

Kaija
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Henkilökunta 2010-2011 

Autio Petteri iltapäiväkerhon ohjaaja

Bergdahl Henrika varhaiskasvattaja

Eloranta Anssi kouluisäntä

Haarnio Anita luokanopettaja 3. luokka

Hakulinen Yrjö liikunnan opettaja, opo

Heinonen Kaija varhaiskasvattaja

Hiitoluoma Saila koulunkäyntiavustaja

Häkkänen Tiina eurytmian opettaja, Kristiyhteisön uskonto  

Hänninen Liisa saksan opettaja  

Inkinen Elise siivooja

Järvi Henrik        musiikin opettaja

Karimo Antero historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja 

 filosofian opettaja, luokanvalvoja 11. luokka

Kauppila Maija varhaiskasvattaja

Koiranen Marja-Liisa emäntä

Krohn Andrea kotitalouden ja saksan opettaja 

Laaksonen Kirsi varhaiskasvattaja

Laine Elina luokanopettaja 5. luokka

Lehtinen Olga fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja, 

 luokanvalvoja 9. luokka   

Lindman Susanna äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, 

 apulaisrehtori

Lindroos Susanna koulunkäyntiavustaja

Marjomäki Juhana matematiikan opettaja

Messo Päivi talouspäällikkö

Mikkola-Manninen Pirjo koulusihteeri

Mung Huan keittiöapulainen

Määttä Tuula englannin opettaja,

 ylioppilaskirjoituksista vastaava

Norri Eeva-Liisa kuvataideterapeutti

Orpana Erja käsityön ja kuvaamataiteen opettaja, 

 luokanvalvoja 12. luokka

Ovaska Jaana keittäjä

Parviainen –Sahin Sanna ruotsin opettaja, luokanvalvoja 10. luokka

Peräjärvi Kirsi maantiedon, biologian ja terveystiedon opettaja, 

 oppilaskunnan ohjaaja

Pessala Tanja varhaiskasvattaja

Pylvänäinen Liisa luokanopettaja 6. luokka 

Riutto Paula siivooja

Ruokosalmi Johanna luokanopettaja 7. luokka    

Skippari Tatjana eurytmian säestäjä

Sädekoski Marianne luokanopettaja 2. luokka 

Taskinen Kaija luokanopettaja 8. luokka  

Temmes Kirsti luokanopettaja 4. luokka   

Tolppala Tiina keittäjä

Tuominen Marja-Riitta varhaiskasvattaja

Vallius Outi erityisopettaja, rehtori

Vihreälehto Kaisa iltapäiväkerhon ohjaaja

Väisänen Aarne eurytmian ja puutöiden opettaja

Väistö Tuuli luokanopettaja 1. luokka
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1. luokka 
luokanopettaja 
Tuuli Väistö 

Ertl Viljami 
Hämäläinen Anna 
Kallio Fiona 
Kari Aino 
Kirjavainen Samuli 
Koivisto Ida 
Kouvonen Anna 
Laakso Mikael 
Laiho Veeti 
Liukkonen Anni 
Mustasalo Ida 
Mälkönen Isa 
Mälkönen Siri 
Nyman Santtu 
Robenko Marja 
Sahin Aylin 
Sakanovic Leon 
Suutari Samuel 
Tanhua Kaisla 
Tikka Kia 

2. luokka 
luokanopettaja 
Marianne Sädekoski 

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 

3. luokka 
luokanopettaja 
Anita Haarnio 

Aaltonen Annastiina 
Aaltonen Santeri 
Aaltonen Tuomas 
Heino Tuukka 
Heinonen Julian 
Honkavaara Rebekka 
Kari Nea 
Korvenranta Hanna 
Kosenius Benrian 
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 

STEINER-KOULUN OPPILAAT LUKUVUONNA 2010-2011
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4. luokka 
luokanopettaja 
Kirsti Temmes 

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 

5. luokka 
luokanopettaja 
Elina Laine 

Autio Lauri 
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 

6. luokka 
luokanopettaja 
Liisa Pylvänäinen 

Aakala Jimi 
Aaltonen Juho-Pietari 
Ahti Antti-Juhani 
Autio Aarne 
Bordi Paavo 
Capelli Maria 
Heino Toni 
Ifill Miro 
Kivekäs Oskari 
Korhonen Elvira 
Kosenius Beanna 
Kuusisto Jose 
Kuusisto Julia 
Kvist Julia 
Lehtonen Nenna 
Leporanta Janna 
Lumpo Tatu 
Miettinen Nita 
Norri Isa 
Ojanen Anniina 
Partanen Anne 
Rautio Pihla 

Torppa Venla 
Villberg Tirliina 
Vilppolainen Nette 
Virtanen Nora 
Ylönen Otto 
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7. luokka 
luokanopettaja 
Johanna Ruokosalmi 

Arola Samuel 
Haikonen Santeri 
Hulkko Aleksanteri 
Kumpula Iivari 
Leinonen Lempi 
Leite-Zerraz Daniel 
Marttila Fanny 
Mutka Jonna 
Määttä Emma 
Ojanen Aatu 
Ojapalo Jani 
Oksman Susan 
Punkanen Pihla-Pinja 
Pynnönen Jose 
Tanhua Ilona 
Tillgren Ruusu 
Toivanen Claudia 
Valtanen Vikke 
Väisänen Aurora 
Väänänen Johanna 
Yli-Malmi Jasmin 

8. luokka 
luokanopettaja 
Kaija Taskinen

Alastalo Anniina 
Hartikainen Siri 
Huovilainen Joonas 
Ilomäki Ida 
Julin Henna 
Kallio Rosa 
Karvonen Inka 
Korhonen Opri 
Kosenius Benjames 
Kouvonen Ella 
Kuusisto Simon 
Laakso Hanna 
Lahtinen Joona 
Lehtinen Hannariikka 
Lestinen Elias 
Lestinen Paul 
Luoma Stiina 
Martin Nici 
Marttila Lina 
Mustonen Veera 
Otsamo Vertti 
Pahkala Minnistiina 

Savioja Vili 
Säynäjärvi Paavo 
Varjos Elma 

9. luokka 
luokanvalvoja 
Olga Lehtinen 

Ahonen Laura 
Forsman Mathias 
Hamberg Herbert 
Heikkinen Aleksander 
Heinonen Kira 
Hulkko Milla-Maria 
Hurskainen Ina 
Häkkinen Mikko 
Hämäläinen Pali 
Karhu Alina 
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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10. luokka 
luokanvalvoja
Sanna Parviainen-Sahin 

Aaltonen Veera 
Angelvuo Joonas 
Arola Tuomas 
Auranen Mari 
Järvinen Tuuli 
Kallio Roosa 
Karjalainen Lotta 
Karvonen Ella 
Kaufmann Benjamin 
Koiranen Marika 
Lehtinen Santtu 
Leinonen Onni 
Multanen Reetta 
Mutka Jaakko 
Palkamo Sara 
Peltola Rosa 
Riekkinen Niki 
Santonen Lotta 
Savola Hiljalotta 
Siitari Annie 
Stenlund Johan 
Tuhkanen Aleksi 

Ulmanen Roope 
Varjos Aino 
Väänänen Joel 

11. luokka 
luokanvalvoja 
Antero Karimo
 
Aakala Jerry 
Behrmann Sebastian 
Boele Anna-Karoliina 
Ervaskari Minja 
Hamberg Joanna 
Hirvonen Eetu 
Hämäläinen Dino 
Laakso Samppa 
Lehtonen Artturi 
Leppänen Oona 
Lähderinne Simo 
Marzalek Lauro 
Merinen Lilli 
Nurminen Timo 
Sumanen Jarkko 
Wikman Björn 

12. luokka 
luokanvalvoja 
Erja Orpana 

Arola Rafael 
Heikkinen Kristoffer 
Heino Jasmiina 
Hämäläinen Siru 
Jussila Kaisu 
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 
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13. luokka 
luokanvalvoja 
Tuula Määttä
 
Grönnholm Taija 
Haverinen Anni 
Lappalainen Laura 
Mettälä Janne 
Salomaa Emma 
Savolainen Sanni 
Sädekoski Niklas 
Vartiainen Otso 
Virkkunen Karoliina 

Tontunkolo 
opettajat: Kaija Heinonen ja 
Tanja Pessala

Ingervo Karoliina
Kivekäs Kamilla
Koski Ella
Kuusisto Kaarlo
Lahtinen Louise
Lumme Leevi
Parikka Tobias
Peräjärvi Ella
Päivinen Aino
Rautio Paavo
Tikka Eero
Vesalainen Helmi
Ylönen Aapo

Peiponpesä , opettajat 
Marja-Riitta Tuominen ja 
Henriikka Bergdahl

Peräjärvi Anni
Perkola Saimi
Tervonen Roope
Willberg Totti
Sipponen Hilla
Ertl Valo
Koski Taija
Niuta Peppi 

Keijunkolo 
opettajat: Maija Kauppila ja 
Tarja Koski

Aarnikoivu Luca
Aziz Dijako 
Bejarano Olivia 
Bengert Luca
Bengert Martti
Hietanen Veetu
Kvist Tomas
Mäkinen Jenna
Ranta Viivi
Soukkanen Joschka
Ukkonen Sara
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LUKUVUODEN 2011-2012
TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 10.8. – 22.12.2011
Syysloma 24. - 30.10.2011 (vko 43)

5.12.2011 itsenäisyyspäivän aatto on vapaapäivä  
Joululoma 23.12.2011 - 05.01.2012

 
Kevätlukukausi 9.1.2012-2.6.2012

Talviloma 27.02. - 04.03.2012 (vko 9)
Pääsiäinen 06.- 09.04.2012 

Vappuaatto 30.4.2012 on lomapäivä 
Helatorstain jälkeinen perjantai 18.5.2012 on lomapäivä.

To 4.1. ja pe 5.1.2012 ei ole koulutyötä;
päivät korvataan työlauantaisin 3.9.2011 ja 31.3.2012

AJANKOHTAINEN LEHTI 
STEINERKOULUPERHEILLE

 

TILAUKSET 
KOULUN TOIMISTON KAUTTA

tai steinerkasvatus.fi sivuilta
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Kouluvuoden 2010-2011 juhlia ja tapahtumia

aika tapahtuma
ti 10.8. klo 9 koulu alkaa, 1. luokan vastaanotto 
to 26.8.  luokkakuvaukset
to 2.9. juhlatilaisuus, 40-vuotta koulun alkamisesta
13.9.-6.10. yo-kirjoitukset
to-pe 16.-17.9. nälkäpäiväkeräys
ti 28.9. Mikael-näytelmä 
ke 29.9. Mikael-ateria ja seikkailu
työlauantai 2.10.  avoimet ovet
 8. luokan näytelmä Robin Hood
pe 22.10. taksvärkki luokille 7-9
pe-su 22.-24.10. erityisopetuskurssi Joep Eikenboomin johdolla 
25.10.-29.10. SYYSLOMA
pe 5.11. kansantanssikonsertit oppilaille
ke 10.11. Martinpäivän kuvaelma
to 11.11. Martinpäivän lyhtyjuhla
su 21.11. lastenjuhlat ja myyjäiset
pe 26.11. adventtispiraali
pe 3.12. itsenäisyyspäivän juhla
ma 13.12. Lucia-kulkue
la 18.12.  joulujuhlat
20.12.10 – 7.1.11 JOULULOMA
ma 10.1. koulu alkaa normaalisti
to 20.1. Muisteluilta, Ilse ja Reinald Witters
ti 25.1. ja ke 26.1. 12. luokan päättötöiden esittelyt
to 27.1. Erämaan kutsu –esitys oppilaille
pe 28.1. Pienen balettiseurueen esitys oppilaille
11.2.-16.2. yo-kirjoitukset
ke 16.2. potkiaiset
to 17.2. penkkarit
pe 18.2. vanhojen tanssit
 4. luokan Kalevala-näytelmä
viikko 8 9. luokan työharjoittelu
pe 25.2. ulkoilupäivä luokille 1-8

28.2.-4.3.2011 TALVILOMA
la 12.3. entisten oppilaiden, vanhempien ja opettajien päivä
to 17.3. vanhempainilta: Simo Skinnari: pedagoginen rakkaus
 5. luokan näytelmä Lumikki ja seitsemän kääpiötä
la 26.3. gaalailta Vanhalla Valimolla
14.3.-28.3. yo-kirjoitukset
ti 12.4. opettajien ja vanhempien iltapäivä: koulun 
 tulevaisuuden näkymät
1.4.-29.4. pääkirjastossa koulun näyttely
su 9.4. suurkirpputori, keke-viikko  
su 17.4. lastenjuhlat ja myyjäiset 
ke 20.4. Sibeliuksen helmiä –konsertti oppilaille
to 21.4. Matin meriseikkailu –esitys oppilaille
22.-25.4.2011 pääsiäisloma 
ti 26.4. yleisöesitelmä: Jarno Paalasmaa: 
 Vaihtoehtopedagogiikan anti nykyaikaan
 12. luokan näytelmä Seitsemäs käsky: Varasta vähemmän
ke 1.6. kevätjuhlat
la 4.6. todistukset ja yo-juhla

Koulussa toimi Suomen Mielenterveysseuran Pulinapaja -projekti. Projekti 
on suunnattu luokkien 7-9 oppilaille. Projekti päättyy 2011. Kiitos Marika 
Särkirannalle ja Kati Ulmalalle hyvästä yhteistyöstä.

Syksyn aikana koulussa toteutettiin suuri draamaprojekti Laura Peltoniemen 
ohjauksessa. Kiitos Lauralle tarmokkaasta ja osaavasta ohjauksesta ja yhteistyöstä. 

Lukuvuoden aikana koululla on vieraillut lukuisia opiskelijaryhmiä 
Kansanopistolta, Palmeniasta ja sosiaalialan oppilaitoksista. Monet harjoittelijat 
ovat antaneet apuaan. Kiitos heille.

Opettajat ovat opiskelleet KiVa-koulua, Friendiä, vuorovaikutustaitoja, bothmeria, 
välkkäri -projektia, uutta lainsäädäntöä ym. Oppimisen iloa on ollut paljon.

Lämmin kiitos kaikille gaalaillassa esiintyneille taiteilijoille ja  Kasvun paikka  
-iltapäivässä puhuneille entisille oppilaille. 

Kiitos viidennen luokan vanhemmille riemukkaista merirosvoseikkailuista.
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12 12. luokalla tapahtuu
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22 Savitöitä kirjastonäyttelyssä
23  Kansantanssia gaalaillassa
26 Kirpputorilöytö
29 Koulun henkilökunta
30  3.lk:n matematiikantunnilta ja viljelyjaksolta
33  Kotitalousjaksolta
35  Steinerkasvatus-lehden kansi
37  4.lk:n Veikan Linna ja Bean ritari

Vuosikertomuksen tekijät:
Materiaalin kokoaminen: 

Susanna Lindman, Kirsti Temmes
Taitto ja kuvankäsittely: Markprint

Graafinen suunnittelu ja kannen taitto: 
Andreja Valtanen

Painopaikka: Markprint



Lahden Rudolf Steiner -koulu
Eeronkatu 2 a
15900 LAHTI
puh. 0103 212 600
www.lahdensteiner.net

Rehtori: outi.vallius@lahdensteiner.fi
puh. 0103 212 602
Kanslia: pirjo.mikkola-manninen@lahdensteiner.fi  
Opettajainhuone: puh. 0103 212 603
Kouluisäntä: anssi.eloranta@lahdensteiner.fi
puh. 0103 212 615
Talouspäällikkö: paivi.messo@lahdensteiner.fi
puh. 0103 212 601
Terveydenhoitaja: hanna.lokka@lahti.fi
puh. 0103 212 616
Päiväkoti: puh. (yläkerta) 0103 212 613
(alakerta) 0103 212 614
Iltapäiväkerho Pihlaja: puh. 0103 212 611

1.9.2010




