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Lämmin kiitos kaikille vuosikertomukseen kirjoittaneille ja kuvanneille!

ARKI ON JUHLAA
Keskustelimme opettajainhuoneessa kouluvuodesta ja totesimme, että kuluneen kouluvuoden aikana on ollut parasta ihan
tavallisen koulutyön tekeminen eli opettaminen ja kasvattaminen. Yleensä, kun tarkastellaan mennyttä, esille nousee jokin
erityinen projekti tai suuri juhla, mutta nyt korostettiin arkisen
koulutyön iloa ja jopa juhlaa. Arjen ylistäjät toteavatkin, että
tuttuus luo turvallisuutta ja vakautta elämään. Se on elämän
peruspilari. Kun rutiinit toistuvat ja päiväjärjestys on selvä, se
voimistaa, lisää turvallisuutta ja auttaa saavuttamaan asetettuja
tavoitteita.
Tutussa ei tarvitse pelätä, eikä jännittää. Voi pysähtyä ja olla.
Voi alkaa kuulla ja nähdä uusin korvin ja silmin, voi alkaa ihmetellä. Ja oppimisen ilo syntyy ihmettelystä! Jo Einstein sanoi
aikoinaan, että kaunein ja syvin tunne, minkä voimme kokea,
on salaperäisyyden tunne, joka syntyy ihmettelystä. Se on todellinen taiteen ja tieteen lähtökohta.
Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät teemat ovat olleet ajankohtaisia niin meidän koulussamme kuin koko steinerkasvatuksen kentällä. Koulun alakertaan rakennettiin viime kesänä
uusi tvt-luokka. Se on tarjonnut mahdollisuuden laajentaa ja
monipuolistaa eri aineiden opetusmenetelmiä perusopetuksessa
ja lukiossa. Kiitos vielä kerran koulumme entiselle oppilaalle,
Vesalaisen Jaakolle kaikesta avusta ja ohjeistuksesta uusien
tietokoneiden ja ohjelmien kanssa.
Lisäksi viime vuoden aikana koulun alakertaan remontoitiin
uusi eurytmialuokka, jotta pieni juhlasalimme vapautuisi laajempaan käyttöön. Näytelmät, esitykset ja liikuntalajit saavat tällä
ratkaisulla lisää harjoitteluaikaa ja -tilaa. Näytelmät ovat tärkeä
osa koulukulttuuriamme ja kuluneen vuoden aikana valmistui
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12. luokan Liisa lastentarhassa, 8. luokan Ronja Ryövärintytär,
5. luokan Jumalten juoni ja 4. luokan Kalevala. Myös erilaisia
vuodenaikanäytelmiä sekä muita esityksiä oli lukuisia. Kiitos
hienoista esityksistä lahjakkaille oppilaillemme.
Lahden seudun ympäristöpalvelut myönsi viime syksynä koulullemme kunniamaininnan vuoden ympäristötekijänä. Se myönnettiin ekologisesta ja kestävän kehityksen mukaisesta toimintatavasta. Kestävän kehityksen teemoja on työstetty eteenpäin
ja oppilaskunnan järjestämässä vappuisessa taidetapahtumassa
palkittiin alaluokan oppilaita innovatiivisista keksinnöistä, joita
oppilaat olivat rakentaneet kierrätysmateriaaleista. Koko koulussa tehostettiin lajittelua ja toiveena on tulevina vuosina saada
uusi jätekatos takapihalle.
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Lukioon on tulossa suuri muutos, kun siirrytään sähköisiin
ylioppilaskirjoituksiin 2016 alkaen. Tämä vaikuttaa lukio-opintoihin jo nyt. Steinerkursseja on monipuolistettu ja kehitetty, ja
kurssivalintojen painotusta muutettiin viime syksynä siten, että
osa steinerkursseista on kaikille opiskelijoille pakollisia. Aivan
uusina kursseina tarjoamme ensi syksystä alkaen yhteistyössä
muiden steinerlukioiden kanssa etäverkkokursseina venäjän,
espanjan ja ranskan kursseja. Lukio-opintoihin liittyen on vuosikertomuksessa myös Antero Karimon kirjoitus.
Perusopetuksen puolella eletään myös, taas kerran, muutoksen
aikaa, kun perusopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan
valtakunnallisesti. Uudet perusteet on jo esitetty ja uusi ops
otetaan käyttöön vuonna 2016. Tähän uudistukseen liittyy paljon isoja kysymyksiä. Mitä on tulevaisuuden sivistys ja millaista
osaamista tarvitaan? Miten työskennellen voitaisiin parhaiten
edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä? Millaiset tiedot ja

taidot ovat olennaisia, kun nykyiset alaluokkalaiset ovat aikuisia? Steinerpedagogiikan edustamat arvot ovat edelleen hyvin
ajankohtaisia ja tosia. Pinnallisuutta halutaan välttää ja eettiset,
esteettiset ja ihmisen sisintä olemusta vahvistavat tekijät halutaan
nostaa yhä selkeämmin esille. Toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä oppimisessa vahvistetaan.
Vanhempien antama tuki ja yhteistyö erilaisissa muodoissaan
on olennaisen tärkeää. Lastenjuhlat ja myyjäiset sekä kirpputoritapahtumat keräsivät adventtina ja keväällä paljon väkeä.
Kolmas salihanketta ajava Kasvunpaikka-tapahtuma toteutui
huhtikuussa. Lisäksi 8. luokka vanhempineen pukeutui toukokuussa intiaaneiksi ja järjesti jo perinteeksi muodostuneen
seikkailuretken Enonsaareen. Kiitos johtokunnalle, työpiirille
ja kaikille vanhemmille.
Kesäläksyjä:
Popsi paljon perunoita, mansikoita, makkaroita.
Sido tuore vasta, varpaat veteen kasta.
Hakkaa halkoja, oio jalkoja, katsele pilviä, siristele silmiä.
Tunne tuoksut, unohda juoksut, lekottele, hekottele.
Tee kivoja juttuja, tapaa ystäviä ja tuttuja.
Tutki ötököitä ja valvo valoisia kesäöitä!

Kiitos kaikille kuluneesta kouluvuodesta ja hyvää kesälomaa!
Outi Vallius, rehtori

PäiväKodista kouluun
Huhtikuun alussa istuin tarhalla vanhempainillassa. Se oli viimeinen vanhempainilta Kultaisessa talossa, seuraavan
kerran suuntana onkin sitten koulu ja
ensimmäinen luokka. Keskusteltavista
asioista monet liittyivät syksyyn ja päiväkodin tulevaisuuden asioihin, jotka
kohta kouluun siirtyvän esikoululaisen
vanhempana alkoivat jo tuntua hieman
etäisiltä. Keskustelussa oli myös päiväkodin kevääseen liittyviä teemoja, mutta
huomasin mieleni kulkeutuvan vahvasti
käsillä olevaan muutokseen kun pian
siirrymme, tyttäreni oppilaana ja minä
vanhempana, päiväKodista kouluun.
Kaksi vuotta sitten keväällä sain ilokseni kuulla, että Tontunkolosta vapautui
paikka tyttärelleni. Saimme käydä tarhalle
tutustumassa, leikkiä vähän sisällä ja ulkona, ja muodostaa mieleen kuvan siitä,
millainen paikka syksyllä odottaa. Kesän
vaalimme tuota kuvaa mielessä, ja kaikki
ystävät ja tuttavat saivat varmasti kuulla,
että juuri Tontunkolo on tyttömme tuleva
päiväkoti! Päiväkotiin valmistauduttiin
teettämällä rakkaalle unipupulle pikkusisko, josta oli tuleva unikaveri tarhan
päiväunille.
Näihin kahteen vuoteen on mahtunut

monta monituista aamua ja monta iltapäivää, tarhaan menoa ja kotiin lähtöä. Aina
ei lähteminen kotoa ole ollut helppoa,
mikä lienee tuttua monissa perheissä,
mutta aina on tarhaan ollut hyvä ja
mukava mennä. Vanhempana olen monesti tiedostanut kiitollisuuteni siitä, että
Tontunkolo on päiväKoti, ei pelkästään
päiväSäilö.
Kevään viimeisessä vanhempainillassa
tulin jälleen hyvin tietoiseksi tästä kiitollisuudesta ja siitä, miten paljon arvostan
päiväkodin opettajien ammattitaitoa ja
omistautumista. Tontunkolon opettaja

Kaija kertoi, kuinka virpomispäivän
aamuna tarhalle soitettiin, ettei vanhainkodille voinutkaan tulla. Edellisenä iltana
asiaa oli vielä varmistettu, ja kaikki olisi
pitänyt olla aivan kunnossa, vaan nyt
kävikin näin. Sydämeni sykähti, kun Kaija
kertoi puuskahtaneensa, ettei lapsille voi
tehdä näin! Ja että eikö heillä nyt olisi
siellä jotakin toista osastoa tai paikkaa,
jonne lapset voivat tulla virpomaan.
Lopulta toinen osasto löytyi, ja virpomisretki meni täydelleen hyvin. Kaikki, niin
lapset kuin opettajat ja vanhukset, olivat
onnellisia ja liikuttuneita. Nämä sanat
minä talletin sydämeeni, koska liian usein
lapset jäävät aikuisten päätösten jalkoihin,
ja liian harvoin joku heitä puolustaa! Olen
kiitollinen siitä, etteivät lapset joutuneet
kohtaamaan pettymystä peruuntuneesta
virpomisretkestä, sekä siitä, että itse sain
tämän tarinan vanhempainillassa kuulla
ja tulla jälleen tietoiseksi siitä kuinka paljosta olen päiväKodin väelle kiitollinen.
Kevätjuhlan jälkeen meidän esikoululaisestamme tuleekin koululainen, joka
jo tänä syksynä aloittaa ensimmäisellä
luokalla. Tervetuloa koulu, ja kiitos näistä
vuosista päiväKoti!
Erja Tikka, Tiitun äiti
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KULTAISEN TALON HENKI SULATTAA SYDÄMEN
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Kohta on kulunut kolme vuotta poikani
Veetun ensimmäisistä leikeistä Keijunkolossa. Vaimoni Aami on ”steinerkasvatti”
ja hän halusi kovasti myös lapsensa
samaan kakkoskotiin, jossa hän on itse
pienenä tyttönä leikkinyt. Samat tädit
ja tuolit tuovat hänelle turvallisen, luottavaisen olon. Aloin hieman perehtyä
steinerpedagogiikkaan, mutta kun tutustumiskäynnin aika koitti, huomasin,
että minunkin poikien kakkoskoti on
nyt löydetty. Sama tunne tulee joka kerta hakiessa Vekeä kotiin touhuilemaan:
lämmin, luottavainen tunne.
Eniten arvostan Steiner-päiväkodissa sitä
ihmeellistä rauhaa. ”Kerro miten teet
tuon”, sanon Maijalle aina kun seitsemänkin viliskanttia istuu rauhassa piirtelemässä tai askartelemassa, ihan kuin
aika olisi hetkeksi ihanasti pysähtynyt. Rajummatkin leikit sujuvat jotenkin ihmeen
mutkattomasti, toisin kuin meillä kotona.
Kultaisen talon lapset saavat todella kasvaa omina persooninaan, muualla törmää
harvoin yhtä itsevarmoihin ja iloisiin
lapsiin. Yhteisöllisyys, ihmisläheisyys,
avoimuus, kunnioitus ja rakkaus luontoa
kohtaan, mahtava luomukasvisruokavalio... Listaa voisi jatkaa pitkään ja näistä

tärkeistä asioista se kultaisen talon henki
syntyy.
Veetu taitaa olla tarhassa vähän sellainen
kaikkien kaveri. Toivon kovasti, että joku
ystävyyssuhde kestäisi aina aikuisikään
asti. Näin on käynyt hyvillä ystävilläni
Jesse Väänäsellä ja Sebastian Laineella,
molemmat steinerin äijiä. Saanen vielä
lisätä, että nämä miehet maailmalla ovat
myös steinerille aika hienoa PR:ää.
Ensi syksynä tarhaan juoksee myös kolmevuotias Jepe-poikani ja eiköhän näitä
pikkuhietasia tule vähän aikaa taloon
ihan tasasin väliajoin;) Nykyajan muovisessa, digitaalisessa maailmassa lapset
saavat olla lapsia aivan liian vähän aikaa.
Onneksi lapseni tulevat viettämään paljon
aikaa paikassa, jossa arvot ovat kohdallaan. Paikassa, josta elämäniloa oikein
huokuu. Koetan henkäillä sitä mukaani
työpäivään aina niin paljon kuin voin.
Kiitos kultaisen talon väki ja aurinkoista
kesää!
Konsta Hietanen

1. luokka tästä se alkaa
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2. LUOKAN OPPILAITTEN SEPITTÄMÄ PÄÄSIÄISSATU
Olipa kerran pääsiäismuna, jonka nimi oli Tympyrä Pikkarainen.
Tympyrä karkasi kanalasta kiirastorstaina ennen pääsiäistä, koska se ei halunnut tulla maalatuksi. Niinpä se aamuyöllä vieritti
itse itsensä ulos emännän raolleen jättämästä ovesta.
Ulkona oli vielä pilkkopimeää, ja Tympyrää pelotti varsinkin
kun sitä vastaan pihalla tuli Kerkko Kettunen. Kerkko Kettusella
oli ainakin kolmen suden kokoinen nälkä, ja kuola valui sen
suupielistä aivan kuin kevätpuro. Kerkko Kettunen oli valmis
syömään mitä tahansa, jopa multaa tai matoja.
Aluksi Tympyrä Pikkarainen ei erottanut Kerkko Kettusesta
muuta kuin tumman hahmon, mutta kun hänen silmänsä tottuivat pimeään, niin hän ei ollut uskoa silmiään! Tympyrä sulki
silmänsä toivoen, että hän näki vain pahaa unta, mutta ei!
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”Älä minua syö. Olen vielä raaka. Mene mieluummin syömään
vaikka mämmiä ruokakomerosta”, sanoi Tympyrä.
”Olen liian nälkäinen tallustellakseni sinne asti”, vastasi Kerkko
Kettunen.
”No hei! Minun kuoreni täytyy olla ehjä, jotta se voidaan maalata pääsiäisenä. Tarvitset siis neulan ja kupin. Ole hyvä ja käy
hakemassa ne! sanoi Tympyrä.
Kerkko Kettunen sen paremmin kuin Tympyrä Pikkarainen eivät
tienneet, että Tympyrän sisällä oli kehittymässä pieni tipu. Kun
Kerkko Kettunen palasi neula ja kuppi tassuissaan, alkoi hän
heti tehdä pientä reikää kuoreen.
Kesken reiän tekoa hän huomasi oudon jutun: reiästä pilkisti
yksi oranssi jalka – ja pian toinenkin! Eikä kulunut aikaakaan,
kun ensin nokka ja sitten koko tipu tulivat esiin kuoresta. Ja

kettukos hämmästyi niin, että sen leuka loksahti auki rintaan
asti, jolloin kuola valui pitkänä vanana maahan asti.
Tipu Tympyrä Pikkarainen ei pätkääkään pelästynyt, vaan
terhakkaasti nokkaisi Kerkko Kettusta ensi kuonon päähän ja
sitten seuraavaksi hännän päähän. Sitten se pinkaisi pakoon
suoraa päätä kanalaan.
Aamulla kun koko kanalan väki heräsi kukonlauluun, niin
olipahan Tipu Tympyrä Pikkaraisella paljon kerrottavaa. Ja
emännälläpä vasta oli ihasteltavaa, kun viimeinenkin muna oli
kuoriutunut juuri sopivasti pääsiäiseksi.
Sen pituinen se.
2.luokan sanataiturit

Pilkkunsa kadottanut
leppäkerttu ja muita
ihmeitä

3. lUOKKA:
Viljaa, villaa
ja saippuakuplia

Eräänä lumisena tiistaina tammikuussa se
vihdoin koitti. Sirkusesitys, jota tokaluokkalaiset olivat harjoitelleet saksantunneilla
koko syksyn. Musiikkiluokka oli täynnä
jännittyneitä katsojia ja ihanan rentoja
esiintyjiä. Saimme ihastella muun muassa
kolmea voimamiestä, sirkus tirehtöörejä,
taikureita, akrobaatteja, leijonia, norsua
ja hyttystä, pellejä, pingviinejä ja yhtä
pilkkunsa kadottanutta leppäkerttua. Me
nauroimme katsomossa aivan hurmaantuneina. Pienten sirkustaiteilijoiden into ja
ilo oli lumoavaa. Kaiken lisäksi taiteilijat
puhuivat vielä sujuvasti sekä saksaa että
viittomakieltä. Ei siis ihme, että loppuillasta osa esiintyjistä sai keskittyä jakamaan
nimikirjoituksia pienemmille ja vähän
suuremmillekin ihailijoille.

Syksyllä lauloimme aamuisin syyslauluja
ja esitimme kevätrunojamme. Kävimme
retkellä Asikkalassa, Kurhila-Hillilän
kylässä, pellavatilalla ja lammastilalla.
Olimme Eeva-Liisan riihessä puimassa
viljaa. Opettelimme myös kertotauluja ja
jakolaskua. Käsityössä karstasimme ja
kehräsimme villaa. Liikunnassa kävimme
Urheilutalossa pelaamassa salibandya.
Opettelimme kertolaskun, yhteenlaskun
ja vähennyslaskun allekkain.
Keväällä olemme opetelleet jakokulman.
Äidinkielen vihkoon olemme tehneet
sanaluokkia, yhdyssanoja, vokaaleja ja
ng-sanoja. Liikunnassa luistelimme ja
hiihdimme. Nyt, kun lumi on jo paikoin
sulanut, kävimme Mustankallion väestönsuojassa ja stadionin juoksusuoralla.
Loppukevät on ulkoliikuntaa. Käsityössä
olemme tehneet paimenpussia. Huhtikuussa meillä oli ohjelmallinen vanhempainilta. Aikuiset esittivät pantomiimia, ja
luokkamme esitti englanninkielisiä runoja
ja saksankielisiä runoja ja keskusteluja.
Seuraavana päivänä puhaltelimme välitunnilla saippuakuplia.
Siiri Kopra 3.lk.
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4. luokan kuulumisia
Retki Parinpeltoon
Me menimme Perinpeltoon luokkamme kanssa huhtikuussa.
Olimme yhden yön. Meillä oli omat huoneet. Minä olin Piitun,
Bettiinan ja Senjan kanssa. Sitten meillä oli puoli tuntia vapaaaikaa. Kun puoli tuntia meni, me mentiin kävellen Hollolan
kirkolle. Sitten matkalle mentiin lintutornille. Minä kyllä uskalsin
mennä ihan ylös, se oli tosi korkealla. Sitten me oltiin jo kirkolla
ja meille kerrottiin koska se oli rakennettu. Se Hollolan kirkko
oli rakennettu 1400-luvulla. Sitten me lähdimme takaisin leirille.
Me mentiin sisälle hetkeksi ja sen jälkeen mentiin paistamaan
lettuja. Minä tein kaksi lettua ja kaksi vaahtokarkkia ja ne olivat
tosi hyviä.
Irene, 4. luokka
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Kalevala
Minun mielestäni Kalevala oli kivaa. Minä opin paljon kaikkea
vuoden aikana. Ja että se oli kiva tarina. Kivoin kohta oli Pohjolan härkä. Härkä oli koko Suomen kokoinen. Hänen sarvensa
olivat yli 60 metriä pitkät. Hänen häntä oli yli 80 metriä pitkä
ja hän oli tosi lihava.
Umar, 4. luokka
Kulunut vuosi
Oli mukavaa kun tajusi, että on jo neljännellä luokalla ja oli
kymmenen vuotta. Vaikka opettaja vaihtui, oli yhtä kivaa kuin
ennenkin. Syksyllä valmistimme Mikael-näytelmän. Se oli
hauskaa näytellä jotain, joka ei ole. Kävimme myös teatterissa

katsomassa näytelmän Salainen puutarha. Hauskin oppiaine
on ollut varmaan eläinoppi tai Lahden historia. Oli kivaa kun
luokalle tuli uusi tyttö. Ennen hiihtolomaa teille Kalevalanäytelmän, jossa minä itse olin Louhi. Meillä oli myös keväällä
leirikoulu Parinpellossa.
Bettiina, 4. luokka

5. lUOKKA Antiikkia, antiikkia
Näytelmätyö alkoi siitä, kun opettaja esitteli meille valitsemansa
näytelmän, joka kertoo Antiikin Kreikasta. Ennen näytelmää
meillä oli historiassa antiikin Kreikan jakso, joka vei meidät
hienosti ajassa taaksepäin antiikin aikaan.
Luimme käsikirjoitusta ja jaoimme roolit. Aloimme sisäistyä
näytelmään roolivaatteilla, rekvisiitalla ja etsimme muutenkin
antiikin ajan kreikkalaisuutta. Aloitimme näytelmän harjoittelun
ja suunnittelimme musiikit. Mainostimme näytelmää ja pian
alkoivatkin näytelmän esitykset.
Minusta näytelmän tekeminen oli mukavaa ja hauskaa. Odotan
jo innolla tulevia näytelmiä.
Lotta Merinen
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6. luokka

Vanhemmat maalaamassa harjoja luokan myyntipöytään.

Geometriset kuviot. Taidonnäytteitä harpilla ja viivottimella.

Oppilaat valmistivat paperikukat luokan myyntipöytään.

Taj Mahal. Taiteellisesti hahmottamalla syntyy vahva elämys
käsiteltävistä asioista.
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Unohtumattomia hetkiä Kilpisjärvellä.
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7. luokka uusissa sfääreissä
Seitsemäsluokkalaiset opettelivat h
 avainnoimaan
ympäristömme äärettömyyttä tähtitieteen avulla.
Aurinko loistaa saa,
Merkurius sen ympärillä matkustaa.
Venuskin pyörii radallaan,
Maa sinisen hohteen aikaan saa.
Mars myös patukkana tunnetaan,
vaik ei se mahdu siihen alkuunkaan.
Jupiter seuraansa kuita saa.
Saturnus renkaista muistetaan.
Uranus yksin kiertää vaan,
Neptunus myös kaukana vaeltaa.
Pieni Pluto kauimpana liihottaa.
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Luonto ja sen salaperäiset ilmiöt
tulivat tutummaksi fysiikassa ja
kemiassa.
Tuuli puhaltaa
vanhaa ongenkohoa
kala nykäisee.
- haiku, Immo 7. lk.
Lehti on puussa
tuulessa se lepattaa
nyt lentoon lähtee.
- haiku, Sampo 7. lk.

- runo planeettajärjestyksestä, Venla 7. lk.
Ihmisen yksilöllisyys ja kehomme
tarkoituksenmukaisuus oli biologiassa
”suurennuslasin alla”.
Ihmisen iho pehmoinen
joskus hieman karvainen.
Venyy taipuu, istuu aina
ja painaahan se aikalailla.
Aistii kosketusta, painetta, kipua
uurteet parantavat tarttumisen pitoa.
Ilman sitä en elää vois
kuin kuoreton osteri meressä ois.
- runo ihosta, Fanny 7. lk.

8. luokka

Männiäiset möngertää

Loviisa pesupuuhissa

13
Vauhdin hurmaa

8. luokan koulumuistoja menneiltä vuosilta
*Yksi unohtumaton hetki oli kun ensimmäisen kerran käveltiin silkkiportista ja tavattiin opettajamme Liisa. Ensimmäisellä
luokalla tuli opeteltua aakkoset ja pluslaskut. Kyllä tuli joku
numeronäytelmäkin tehtyä. Siitähän se pitkä tie alkoi ja kohta
on jo kahdeksan vuotta koulua käyty. Näytelmiä on tehty jo
monta, kuten pyöräretkiäkin. Eipäs pidä unohtaa leirejä !
*Muistan, kun aloitimme laavun suunnittelun kolmannella luokalla ja kävimme katsomassa paikkaa, johon laavu rakennettaisiin. Oli hienoa, kun saimme sen viimein neljännellä luokalla
valmiiksi ja kiipesimme sen katolle. Oli muuten hienot näkymät !
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*Viidennellä luokalla menimme Merrasjärven luonnonsuojelualueelle. Siellä kiersimme reitin, jonka varrella oli tunnistettavia
kasveja. Luokaltamme jotkut pojat (muistaakseni Jose ja Juho)
ryhtyivät kilpailemaan, kumpi söisi maasta löytyviä lehtiä enemmän. Perehtyivätpähän kasvioppiin kunnolla.
*Jollain luokalla muistan ”mulanneeni” Väestönsuojan soutuharjoitteluradan veteen. Kokemuksessa ei ollut muuta ikävää kuin
ettei minulla ollut vaihtovaatteita.
*Haluan kertoa joistain muistoista, jotka saavat hymyn huulilleni:
ekaluokan hiljaisuuden simpukka, jota aina kuunneltiin ja Liisan
hikiset ja vauhdikkaat aamutoimet, missä tömisteltiin kunnolla.
*Kaunein muistoni on se, kun saimme 7.luokan todistuksen ja
Liisa luki meille runon ja saimme linnun höyhenen.
*Tulin Liisan luokalle kuudennella. Aluksi oli jännittävää oppia
tuntemaan kaikki luokkalaiset. Liisa oli mukava ja työteläinen.
Hetken päästä tuntui kuin olisin aina ollut luokalla. Näin jälkeenpäin ajateltuna on ollut kiva olla tällä luokalla ja saada
kokea monta mahtavaa muistoa yhdessä.

*Muistan, kuinka meidän luokka voitti viikon hiljaisuuspalkinnon, mutta se olikin ainoa viikko, kun olemme olleet hiljaa!
Viimeistään kuudennella luokalla opettajat ihmettelivät, olimmeko todella olleet silloin hiljaisia!
*Muistan, kun neljännellä luokalla virkkasin myyräkäsinukelleni
nenää. Puhuin samaan aikaan kavereilleni enkä keskittynyt
työhön ollenkaan. Yhtäkkiä huomasin, että nenästä oli tullut
norsun kärsän mittainen.
*Monet leirit ovat olleet mahtavia, kuten Savonlinnan leiri. Erityisesti bussimatkat ovat olleet hauskoja. Kaikki nauroivat milloin
millekin ja tuntui, ettei kukaan jäänyt ulkopuolelle.
*Ekalla luokalla pojat juoksivat tyttöjen perässä ja leikittiin
fantasia-leikkejä. Sama meininki jatkui monta vuotta. Olimme
monta kertaa Parinpellon leirikeskuksessa, jossa kaikilla oli
hauskaa. Tytöt nukkuivat välillä poikien huoneessa ja pojat
tyttöjen. Illalla pelasimme huoneissa pullonpyöritystä ja ei siitä
sen enempää…
Kahdeksan vuotta yhteistä elämää kanssanne on ollut rikas,
rakas, hauska, ikimuistettava, oikeasti ihana ! Olette upea luokka!
Kannan tämän muiston mukanani monia vuosia !
t. Liisa

9. luokan reipas vuosi huipentui huhtikuussa luokkaretkeen Tallinnassa.
Siellä oppilaat saivat nauttia mm. upeasta Lennusadam merimuseosta,
rentoutua kylpylässä ja ihastella Vanhan Tallinnan tunnelmaa.
Kuvassa luokka on Viru hotellin KGB-kierroksella.
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UUSIEN LUKIOLAISTEN ENSIMMÄINEN VUOSI
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Lukion ekat aloittivat syyslukukauden
uudistuneella kokoonpanolla. Mukana
oli toki jo perusopetuksen puolelta tuttuja
koulumme pitkän linjan kävijöitä, mutta
uusien tulokkaiden osuus luokalla oli
varsin merkittävä. Opiskelijoita saapui
ympäri Suomen lopulta niin runsaasti,
että luokka koostui lukukauden alkaessa suurimmaksi osaksi steinerkoulun
ekakertalaisista. Opettajakunnan puolella
jännityksellä odotimme kuinka luokka
hitsautuisi yhteen, mutta jo ensimmäisten
viikkojen aikana huomasimme jännittämisen tarpeettomaksi, sillä yhteishenkeä
ei luokalta puuttunut. Vaikka muutama
opiskelija päättikin jättää lukio-opinnot
kesken pian lukukauden käynnistyttyä,
jäi opintojen pariin raikas ja elinvoimainen porukka vahvistamaan entisestään
koulumme hienoa oppilas- ja opiskelijayhteisöä.
Lukuvuosi eteni vauhdilla ja uudet lukiolaiset saivat vastaansa monenlaisia
kursseja, niin steinerkoulun omien kurssien, kuin valtakunnallistenkin kurssien
asettaessa mitä moninaisimpia haasteita
vapaa-ajan ja harrastusten kanssa ajankäytöstä kilpailemaan. Vaikeuksiakin
koettiin, mutta päällimmäiseksi jäi kui-

tenkin tunne onnistuneesta lukuvuodesta.
Matematiikan ja ruotsin opinnot aiheuttivat suurinta päänvaivaa, mutta eiköhän
nämäkin vaikeudet voiteta, kun ajatukset
mielekkäistä jatko-opintopaikoista alkavat tulla yhä ajankohtaisemmiksi.

On ollut hienoa toimia luokanvalvojana
näille huumorintajuisille ja nokkelille
nuorille ja haikein mielin, mutta kiitollisena saamistani kokemuksista, jätän
luokanvalvojuuden seuraajalleni.
Juhana Marjomäki

11. luokka
Lastenjuhlien yhteydessä toimineen perinteikkään wieniläis
kahvilan järjesti tänä vuonna 11.luokka

Filosofian jaksolla 11. luokalla pohdittiin mm. eri tapoja nähdä
millainen maailma on. Naiivi realismi näkee maan pannukakkuna, kriittinen realismi tutkii asian tarkemmin ja on keksinyt
maan olevan oikeasti pallon, joka kiertää aurinkoa. Sisäinen
realismi kuten myös historiallinen realismi näkevät asian vielä
laajemmin. Niiden mukaan paitsi että havaintomme vaikuttaa
käsityksiimme maailmasta, myös käsityksemme maailmasta
vaikuttavat siihen mitä maailmassa havaitsemme.
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12. luokka
Kulunut lukuvuosi 12. luokassa on sisältänyt paljon eri aineiden opiskelua niin
pakollisilla kuin syventävillä kursseilla.
Varsinaisen lukiopuurtamisen lisäksi 12.
luokkalaisten vuoteen on kuulunut iso
joukko muita tapahtumia. Syyslukukaudella sidottiin kirjaa, tehtiin päättötyötä ja
järjestettiin lastenjuhlien yhteydessä kaksi
kahvilaa, joissa vanhemmat olivat myös
suurena apuna. Kevätlukukaudella eri
tapahtumien kirjo oli sitäkin suurempi.

Tammikuussa opiskelijat esittelivät ylväänä päättötyönsä ja helmikuussa tanssittiin
vanhojen tansseja. Maaliskuussa osa
opiskelijoista osallistui yo-kirjoituksiin
ja järjestettiin taas kahvila lastenjuhlissa.
Huhtikuussa harjoiteltiin tiukalla aikataululla näytelmää ja loppukuusta se esitettiin onnistuneesti viidessä eri näytöksessä.
Toukokuussa opiskeltiin arkkitehtuuria,
jonka oppeja tutkittiin käytännössä kulttuurimatkalla Lissabonissa.

Päättötyöaiheet 2013
Veera Aaltonen New York
Tuuli Järvinen Valokuvaus
Ella Karvonen Vanhojentanssipuku
Benjamin Kaufmann Lacrosse
Reetta Multanen Oman laulun tekeminen
Rosa Peltola Colton Harris-Moore
Aleksi Tuhkanen Jääkiekko
Roope Ulmanen Shakkilauta
Aino Varjos Lahti

Sanna Parviainen-Sahin
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URAKKA HIENOSTI PÄÄTÖKSESSÄÄN
Tässä iloiset ja tyytyväiset tekijät! Valitettavasti
yksi ei päässyt paikalle sairauden takia.
Kyseessähän oli tämänvuotisten
12.-luokkalaisten PÄÄTTÖTÖIDEN esittely!
Mittava henkilökohtainen työ, jonka he
esittelivät yleisölle koululla. Hienoja töitä ja
upeat esittelyt. Kiitokset opiskelijoille ja
paikalla olleelle yleisölle!

Penkkareista maailmalle
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10 v. sitten koulusta lähteneet
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(Akseli “Axu” Kokkonen)
Lukion jälkeen menin Hennalan varuskuntaan urheilujoukkoihin ja hyppäsin
mäkeä Suomen maajoukkueessa. Ensimmäisellä harjoitusleirillä kaaduin ja mursin
vasemman solisluuni, joka operoitiin
kahdesti. Varusmiespalvelus jäi kesken
ja keskityin kuntoutukseen ja sen jälkeen
mäkihyppyyn. Samaan aikaan aloitin
opinnot Vierumäellä liikunnanohjaajaksi.
Parin huonon hyppykauden jälkeen sain
tarpeekseni ja myin kaiken omaisuu-

teni eli auton, moottoripyörän, turhan
irtaimiston. Lopetin myös firmani Axu
Sportsin, josta nostin palkintorahat ja osakevoitot pois. Irtisanoin myös managerini
sopimuksen. Osasyy Vierumäen opiskeluihini oli kiinnostus sukeltamiseen,
jota harrastin aktiivisesti. Otin yhteyttä
Hurghadaan (Egypti) ja Colona-nimiseen
sukelluskeskukseen, jonne sain paikan
Divemaster-kurssiin. Muutin Egyptiin
kahdella kassilla ja tavoitteenani oli tulevaisuus sukeltajana.

Kurssin suoritin nopeasti, ja sain heti
töitä. Olin onnellinen! Sitten sain kirjeen
Suomesta, etten enää voinut lykätä varusmiespalvelustani, ja yli 5kk Egyptin
visiitin jälkeen palasin Suomeen. Intistä
sain vapaata, jos olin urheilija, joten
aloin hypätä uudestaan. Hyppy alkoi
taas kulkea. Intin jälkeen matkustin
Japaniin keisarinkisoihin, jossa tapasin
norjalaisen ampumahiihtäjämimmin.
Siitä kolme viikkoa ja muutin Norjaan
Lillehammeriin. Täällä hyppäsin kaksi

vuotta Norjan cupia ja saavutin 17 voittoa eliittisarjassa. Kesällä 2009 vaihdoin
kansalaisuuden ja voitin Norjan kesämestaruuden. Sitten kiersin pari vuotta taas
maailmaa keskivertotasolla. Reissupäiviä
yhteen vuoteen kertyi parhaillaan 220
vuorokautta. “Eropeli” mimmin kanssa
tuli 2010. Lopetin hyppyurani 2011.
Sen jälkeen kikkailin vuoden siellä sun
täällä, kunnes hain töitä Kiwi-nimiseen
ruokakauppaan, jossa on posti ja pankki. Monen kurssin jälkeen ylennyin illan
sulkemisvastaavaksi/pomoksi ja viihdyn
täällä hyvin. Norjan palkkataso on hyvä
ja saan säästöön hyvin rahaa. Tavoitteeni
on säästää hyvä summa Back Up-rahaa
ja muuttaa takaisin sukeltamaan jonnekin
lämpimään muutaman vuoden sisään.
Nautin Norjassa elämisestä ja ihmisistä,
mutta en talvesta. :D Suomessa käyn noin
kerran vuodessa muutaman päivän ajan.
Roinat nurkista, takaisin sukeltamaan ja
kouluttautumaan lisää!
”Elämäntapataiteilija” Axu Kokkonen

Tiia Tuominen
Kirjoitettuani ylioppilaaksi koulusta ehdin olla työelämässä muutaman vuoden.
Sitten päätin jättää Suomen taakseni ja
muutin Englannin etelärannikolle parik-

si vuodeksi, töitä tekemään ja elämän
koulua käymään. 2008 muutin takaisin
Lahteen ja jatkoin uraani ravintola-alalla.
Tämän jälkeen asuin Porvoossakin ja
opiskelin matkailualaa Haaga-Helian
ammattikorkeakoulussa. Päädyin takaisin Lahteen 2010 ja seuraavana vuonna
syntyikin ihana poikani Jimi. Ravintolaalalla olen edelleen, äitiyden ohessa töitä
tehdessäni Ravintola Teerenpelissä.

sydänpotilaita. Tällä hetkellä asumme
Nastolassa ja olen lasten kanssa kotona
hoitovapaalla.
Hyviä muistoja kouluajoista on jäänyt
paljon. Luokkamme yhteishenki oli todella hyvä ja luokkamme oli tiivis ryhmä.
Mielestäni parasta oli kaikki yhdessä
tekeminen; myyjäisiin valmistautuminen,
lauluharjoitukset, näytelmät, retket ja
tietenkin kulttuurimatka.

Anne Piispanen (o.s. Hemmilä)
Kirjoitettuani ylioppilaaksi pohdiskelin,
mitä alkaisin opiskella. Lasten parissa
työskentely ja hoitoala ovat aina kiinnostaneet minua. Aluksi kävin Lahden
kansanopistossa varhaiskasvatuslinjan,
jonka jälkeen muutimme mieheni kanssa Espooseen. Espoossa kävin Espoon
palvelualojen oppilaitoksessa talouskoulun. Aloitin myös lähihoitajaopinnot
Hämeenlinnassa, mutta päätin kuitenkin
hakea sairaanhoitajakouluun. Valmistuin
vuonna 2009 Lahden ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi. Naimisiin menimme vuonna 2011 ja meillä on 1-vuotias
Madeleine-tyttö sekä 4-vuotias Romeopoika. Minulla on sairaanhoitajan toimi
Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautien
osastolla, jossa potilaamme ovat pääosin

Emmi Kaipio
Kouluajoista on jäänyt vain hyviä muistoja, päällimmäisenä vahva yhteishenki,
joka ei tunnu katoavan vuosienkaan jälkeen. Kymmenen vuotta on hurahtanut
ja olen asunut välillä Turussa, Espanjassa,
Jyväskylässä, Santiago de Chilessä ja Helsingissä. Valmistuin ympäristösuunnittelijaksi 2009 ja kauppatieteiden maisteriksi
2012. Oman alan työt houkuttelivat muutama vuosi sitten takaisin kotikonnuille.
Tällä hetkellä asun Lahdessa avopuolisoni
kanssa ja työskentelen LADEC:issa kansainvälisessä tiimissä ympäristöliiketoiminnan parissa. Tulevaisuudessa näen
itseni edelleen ympäristöalalla, sillä koen
sen sopivan haastavaksi luonteelleni.
Ulkomailla vietetty aika on opettanut
arvostamaan Suomea ja toisaalta saanut
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haaveilemaan leppoisammasta elämästä
lämpimämmässä ilmastossa.
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Titta Kutila (os. Helminen)
Koulun jälkeen olin töissä jonkun aikaa
erinäköisissä hommissa. Muutaman
vuoden jälkeen aloitin opiskelut ja valmistuin luonto-oppaaksi. Samalla tapasin
mieheni ja nykyään olemme naimisissa
ja meillä on kolme lasta; Aku 4v, Elmeri
2v ja Taiga 8kk. Asumme Joutsenossa,
Lappeenrannassa omakotitalossa samalla
pyrkien mahdollisimman omavaraisiksi
omalla isolla puutarhalla. Myös veneily
ja samalla kalastus kuuluu elämäämme
vahvasti. Tulevaisuudessa haaveena olisi
opiskella vyöhyketerapeutiksi. Katsotaan
mitä elämä eteen tuo!

Hannes Kuusisto
Asun tällä hetkellä Espoossa saksalaisen
tyttöystäväni kanssa, ja opiskelen Helsingissä ravintolakokiksi. Koulusta lähdettyäni olen tehnyt jos jonkinlaista hommaa,
asunut siellä täällä, ja matkustellut paljon.
Suoritin myös pian koulusta päästyäni
siviilipalveluksen Sylvia-kodissa. Seuraavaksi ajoin pari vuotta taksia Lahdessa.

Taksilla suhailun jälkeen muutin vuodeksi
Yhdysvaltoihin, ja olin vapaaehtoistyöntekijänä Camphill-yhteisössä New Yorkin
osavaltiossa. Sieltä palattuani olin jonkun
aikaa töissä Myllylähde-yhteisössä. Siellä tapasin myös tyttöystäväni. Lopulta
päätimme muuttaa yhdessä Saksaan n.
vuodeksi, etsiä työt molemmille ja kerätä
rahat kunnon reissua varten. Kun rahat
olivat kasassa olimme noin 7 kk matkoilla
aloittaen Alaskasta (2kk) ja lopettaen
Etelä-Amerikkaan (n.5kk).
Suomeen palattuani olin taas hetken aikaa
Myllylähteellä kunnes pääsin kouluun
Helsinkiin.

Daniel Kaufmann
Steinerin jälkeen kului muutama vuosi
töissä ja reissatessa Eurooppaa ja EteläAmerikkaa. Armeijan jälkeen lähdin
Mikkeliin opiskelemaan kv. liiketaloutta
2007 ja loppuvuodesta 2012 valmistuin
KTM:ksi Aalto-yliopiston kauppakorkekoulusta, pääaineena kestävä kehitys ja
luova vihreä talous (Creative Sustainability). Opiskeluvuosiin mahtui kaiken muun
ohella vaihto-opintoja Argentiinassa ja
Costa Ricassa. Loppuvuodesta 2012 perustimme seitsemän hengen porukalla

osuuskunnan työllistämään itsemme
tulevaisuuden hommiin ”omalle alalle”.
Kuluvan vuoden olen ollut tutustumassa
konsultoinnin maailmaan Deloitte Oy:lla.
Olen asunut Helsingissä tyttöystäväni
kanssa vuodesta 2010 lähtien, mutta
linkki Lahteen ja steinerporukkaan on
säilynyt vahvana.
T. Daniel

Lisäksi luokalla opiskelivat Konsta Outakivi, Joni Rajanen, Samuel Räsänen,
Lasse Lehtonen, Anne Morgernstern,
Satu Sinisalo ja Aapo Vaattovaara

Kasvunpaikka III
Lahden Rudolf Steiner-koulun juhlasalin
kannatusyhdistys ry.
Tapahtuma järjestettiin 6.4.2013 Lahden Rudolf Steiner –koululla jokavuotiseen tapaan jo kolmannen kerran. Tapahtuma
järjestetään vuosittain. Jos ei pääse joka vuosi, niin joka vuosi
on kuitenkin mahdollisuus tulla.
Tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen niin vanhoja oppilaita ja koulun ystäviä tukemaan koulun toimintaa ja rakentamaan
koululle monitoimisali.
Yhdistys on perustettu pitkäaikaisen toiminnan ja tulevan rakennushankkeen edistämiseksi. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita
niin yhdistyksen jäseniksi kuin myös jokavuotisiin tapahtumiin,
sekä erikseen järjestettäviin tilaisuuksiin.
Molla Karjaluoto kertoi mainos- ja media-alasta , 3D animaatioja printtikuvasta. Molla on toiminut tuottajana Fake Production
yhtiössä, ja hän kertoi tuottajan monipuolisesta työstä monien
yrityksien kansssa ja valotti tekemisen taustoja digitaalitekniikalla toteutetuista monien TV:stäkin tutujen mainoksista.
Inka Ruohela avasi myös digitaalitekniikka elokuvan jälkituotannon puitteissa. Inka Ruohela on yksi harvoista Suomessa
toimivista värimäärittelijöistä, Colorist, ja toimii Generator Post
-yhtiön palveluksessa. Hän voi muuttaa elokuvassa aamun illaksi ja kevään kesäksi, orastavan onnen tunnelman katkeraksi
tappioksi.
Laura Temmes toi nähtäväksi omia teoksiaan ja kuvakavalkadin
elämänvaiheistaaan. Hän esitti myös upean tanssiesityksen.
Lauralla on ollut näyttelyitä Helsingissä ja lisää on myös tulossa.

Lauran, Inkan ja Mollan töistä löytyy googlaamalla paljon
enemmän kuin pystyn kirjoittamaan. Kannattaa pyörähtää siis
myös netissä.
Kaikille esiintyjille kiitos myös omien elämänvaiheiden kertomisista koulun jälkeen.
Kasvunpaikka III -ohjelman laati Laura Temmes, jolle erityisen
suuri kiitos.
Kasvunpaikka IV järjestetään taas ensi keväänä toivottavasti aina
vain kasvavan joukon kanssa. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin niin sähköpostitse kuin myös facebook-sivustojen kautta,
jotka löytyvät mm. Lahden steinerkoulun ”tulevia tapahtumia”
kautta.
Hyvää tulevaa kesää kaikille
Terveisin
Markku Lappalainen
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Kunniamaininta
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Koulumme sai kunniamaininnan vuoden ympäristötekijänä. Se
luovutettiin torijuhlassa syksyllä 2012. Palkinnon kävivät vastaanottamassa biologian opettaja Kirsi Peräjärvi ja rehtori Outi
Vallius. Kiitospuheessaan Outi mainitsi kolme konkreettista asiaa.
Ensimmäinen liittyi opetussuunnitelmaan. Kolmannella luokalla
oppilaat opettelevat, mistä ja miten arkiset, tärkeät asiat ovat syntyneet, esimerkiksi leipä. Oppilaat viljelevät keväällä viljan, leikkaavat, kuivattavat ja jauhavat syksyllä sadon ja leipovat leivän.
Toinen liittyi koko kouluyhteisön toimintakulttuuriin. Keväisellä
kestävän kehityksen viikolla koko kouluyhteisö osallistuu kirppu

torin järjestämiseen. Perheet lahjoittavat tavarat, ne myydään
ja loput lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Rahaa kerätään
pihan leikkivälineisiin.
Kolmas yhteistyöhön vanhempien ja tukijoukkojen kanssa.
Muutama vuosi sitten eräs luokka rakensi koulun takana
kohoavalle mäelle Lepakko-laavun. Se on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten virkistykseksi ja se on myös oiva paikka
luokkien metsäopiskeluun.
Kiitos Lahden seudun ympäristöpalveluille kunniamaininnasta.

VÄLITUNTIVILSKETTÄ
Koulumme lähti mukaan Päijät-Hämeessä toteutettavaan Koululaisille liikettä
-hankkeeseen vuonna 2010. Hankkeen
tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta ja liikuntakasvatusta koulussamme.
Liikunnalla on suuri merkitys ihmisen
terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikkumalla riittävästi lapsikin jaksaa paremmin,
pystyy keskittymään ja oppii helpommin.
Koululaisille liikettä -hankkeen tavoitteena on liikuntamahdollisuuksien lisääminen koulun toimintaympäristöön,
sillä liian moni suomalaislapsi ja –nuori
liikkuu oman hyvinvointinsa kannalta
liian vähän. Lasten ja nuorten liikunnan
lisäämisessä koululla on tärkeä rooli.

Koulussamme hanke lähti liikkeelle
välituntiliikunnan lisäämisellä ja aktivoittamisella. Olemme hankkineet välituntiliikuntavälineitä lasten itsenäiseen
käyttöön. Kolmen vuoden ajan olemme
kouluttaneet 5.-6. luokkaisia toimimaan
välkkäreinä, eli he vetävät alakoululaisille

erilaisia liikuntaleikkejä. Lisäksi olemme
järjestäneet iltapäivätoimintana liikuntakerhoa kahden vuoden ajan. Tavoitteena
on jatkossa saada toiminta laajenemaan
myös yläkoululaisten piiriin.
Liikunnallisin terveisin Anita
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Liikkakerhossa on kivaa!
Hei!
Olen sirkusartisti ja hyvinvointivalmentaja Anni Leino Lahdesta. Syksyllä minua
pyydettiin pitämään steinerkoululle liikkakerhoa ja innosta piukeena otin pestin
vastaan. Liikkakerho kokoontui koulun
pihalle aina keskiviikkoisin kahden ryhmän voimin.
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Innostus oli alusta asti kova, eikä huonot
ilmatkaan haitanneet. Olimme pääasiassa
aina ulkona pihalla ja leikittiin ja pelattiin
monenlaisia pelejä. Tietty jalkapallo ja
sähly oli ne kivoimmat joukkuelajit ja
vei usein voiton. Slack line oli myös yksi

suosikkilaji! Tasapaino kehittyi monella
hurjasti, kun opittiin kävelemään puiden
väliin viritetyllä rekkaliinalla.
Syksyn räntäsateiden aikaan pääsimme
muutman kerran sisälle ja pystyimme
vihdoin sirkustelemaan oikein kunnolla.
Akrobatiaa ja jonglöörausta tyynykasan
päällä. Isompien ryhmässä ei aikataulujen
takia luokkia ollut vapaana niin ulkona
oltiin, oli sää mikä hyvänsä. Yhden kerran
kävelimme slack linella, eikä huomattu
yhtään kuinka rankasti satoi.
Puissa oli vielä sen verran lehtiä, että
pysyttiin kuivana siellä suojassa. Talven

ja lumien tultua kävimme luistelemassa
muutamaan kertaan ja pompittiin paljon
lumikinosten päällä. Vaihtelevasta säästä
huolimatta nyt voi todeta, että huono sää
ei ole enää mikään este.
Kiitos kaikille tästä kaudesta ja temppuilkaa kesälläkin ahkerasti!
Anni Leino

Ensin Lymyilevä, sitten Hymyilevä – kokemuksia intiaaniseikkailusta
”Varmasti ensimmäinen
ja viimeinen kerta! ”
Tämä oli alkutunnelmani, kun otimme
kopin Enonsaaren seikkailutapahtumasta
silloiselta kuudennelta luokalta ja aloimme luoda tarinaa. Ajatuksena seikkailutapahtuman järjestäminen lapsille oli upea
idea, mutta kun se piti käytännössäkin
toteuttaa! Hymyilevän Auringon tarinan
kehittäminen oli pienimpiä osia siitä
hämmästyttävän suuresta työmäärästä,
jonka tämänkokoisen tapahtuman järjestäminen vaatii. Työnjako, lupa-asiat,
mainonta, laivanvaraus, syömiset, asut,
roolit, musiikit ja koreografiat, n.4oo
amuletin teko, lasten ja vanhempien
sitouttaminen projektiin ja paljon muuta liittyi ennakkovalmisteluihin, jotka
alkoivat jo edellissyksynä. Luojan kiitos
luokassa on fiksuja, yhteistyökykyisiä ja
hyväntahtoisia monen alan ammattilaisia
ja taitureita vanhempina, jotka halusivat
ja jaksoivat kantaa kortensa kekoon
yhteisen asian hyväksi. Myös Liisa-open
työpanos luokkamme ensimmäisen seikkailun valmisteluissa oli valtava.
H-hetkeä edeltävänä iltana tuntui, että
olimme valmistautuneet hyvin heiveröisesti, emme saa kuljetettua tarinaa
kunnolla läpi, ruoka loppuu kesken,

joku lapsi eksyy tai vähintäänkin kunnollinen rankkasade onnistuu sotkemaan
seikkailumme. Kun seikkailuaamu sitten
koitti, aurinko paistoi, oli ehkä vähän
vilpoisaa mutta mukavaa kuitenkin. Oli
upea kokemus saada seisoa vastaanottamassa pieniä ja isompiakin seikkailijoita
Enonsaaren laiturilla, ryhdikkäänä sauva
kädessä intiaaniasuisena muiden inkkariohjaajien rinnalla.
Ja ihmeellisesti kaikki toimi niin kuin
pitikin. Ei tullut rankkasadetta, ei tarvittu
ensiapuintiaanien taitoja ainakaan mihinkään suurempaan vaivaan, kukaan ei eksynyt eikä pudonnut järveen. Luokkamme
oppilaat hoitivat osuutensa erinomaisesti.
Seikkailun lopussa kadonnut päälliköntytär Hymyilevä Aurinko löytyi ja tunnelma
oli katossa - tai sanoisinko taivaissa, ulkoilmassa kun oltiin. Tyytyväiset pienet
ja isommatkin matkaajat saivat lähtiessään
amuletin kaulaansa ja nousivat kapteeni
Bumbuluksen hallinnoimaan alukseen ja
vilkuttivat mennessään. Toinenkin laivalastillinen seikkailijoita saatettiin ilmeisen
tyytyväisinä seikkailun läpi.
Kun alkuillasta puksutimme Ojasten
pikkulaivan kannella Messilän rantaan,
olo oli haikea ja tyhjä; merkki siitä, että
olimme tehneet parhaamme ja onnistu-

neetkin. Ajatus silloin: Onnistuimme! Ensi
vuonna uudestaan! Olo nyt: työlääntynyt,
pientä ahdistusta - onnistuuko kaikki?
Toukokuussa olen siellä taas, ohjaamassa
lapsia Enonsaaressa. Hymyilevä Aurinko
viettää häitä Nauravan Ilveksen kanssa.
Osaan jo luottaa siihen, että yhdessä tekemällä voimme tuottaa iloa ja mukavaa
jännitystä monelle pienelle seikkailijalle.
Tulkoon päivästä riemuinen ja olkoon
sään haltijat silloin suopeita !
28.4.2013

Sari Ifill, eräs inkkariäiti
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KOULUARJEN SANKARIT
”Muhevaa, tuoretta, herkullista, erilaista ja tuplasti parempaa
kuin muissa kouluissa, eikä se koskaan lopu, kaikille kaikkea.”
Siitä on oppilaiden mielestä meidän koulun ruoka tehty. Mutta
ketkä nämä herkut meille joka päivä valmistavat? Oppilaiden
sanoin jälleen mukavat, ystävälliset, pätevät, rennot ja tutut
kouluarjen sankarit Marja-Liisa, Tiina ja Huan.
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Työpäivä alkaa silloin kun muut vasta heräävät ja loppuu, kun
koulu on tyhjillään. Näiden keittäjien työnkuva ei jää ainoastaan
ruoan valmistukseen vaan siihen kuuluu aina siivouksesta ja
tavaran hankkimisesta tarvittaessa myös talonmiehen hommat.
Nämä joka paikan höylät päätyivät kouluumme sattumalta töihin mutta ovat enemmän kuin tyytyväisiä, sillä parhaimmiksi
puoliksi työssään he mainitsevat heti työkaverit ja tietysti ikiihanan ruoan.
Joka päivä he valmistavat meille 300 ruoka-annosta rakastavin
käsin. Mitä jos heitä ei olisikaan? Automaatti sylkisi meille valmisruoat, lapset olisivat nälkäisiä kun vanhemmat unohtivat
tehdä eväät, klo 13 kahvituokion nauru ei raikaisi ruokalassa
ja Marja-Liisan touhotus olisi tipotiessään. Pidämme niin itsestään selvänä tätä herkkua ja sen valmistajia koulussa, että
unohdamme usein kiittää ja arvostaa näiden kolmen sankarin
käden jälkeä! Siksipä valtavan suuren jättimäinen KIITOS teille
Marja-Liisa, Tiina ja Huan!!!
			

Veera Aaltonen ja Ella Karvonen, 12.lk

Kakkutaituri Huanin taidonnäyte
itsenäisyyspäivänä

TERVEISIÄ KEVÄÄN LAUANTAIKIRPPIKSELTÄ!
Siinä se nökötti yksinäisenä jo tiistaiaamuna yläeteisessä: ensimmäinen pussi
uusia kirpputoritavaroita. Edellisenä lauantaina oli vasta ollut syksyn kirpputori.
Eikä kulunut kauaakaan, kun pussukoita
tuli lisää ja taas lisää. On todella hienoa,
että vanhemmat ovat kiikuttaneet milloin
mistäkin syystä turhaksi käyneitä tavaroita koulun kirpputorille. Siistijä-Paula
on auttanut lajittelemaan valmiiksi eri
osastoille menevät tavarat omiin banaanilaatikoihinsa, jotka taas mm. toisen luokan innokkaat oppilaat ovat kuljettaneet
alavarastoon odottamaan h-hetkeä. Tämä
systeemi on toiminut hienosti.
Viime syksynä toisen luokan ahkerat
vanhemmat järjestivät sukulaiset ja tuttavat apunaan historiamme ensimmäisen
yksipäiväisen Lauantaikirppiksen. Homma hoitui upeasti! Jäljelle jääneet tavarat
vietiin alavarastoon, eikä niitä annettu
- kuten aiempien kirpputorien jälkeen
– hyväntekeväisyyteen. Joulumyyjäisten
yhteydessä möin vielä joulutavarat pois
kuljeksimasta. Kevään Lauantaikirppiksen lähestyessä varasto alkoikin jo olla
täpösen täynnä myytävää.

Perjantai-iltapäivänä ahersivat viidennen, seitsemännen, kahdeksannen ja
yhdeksännen luokan oppilaat roudaten
tavarat alavarastosta purkajien tehokkaisiin käsiin. Ja illalla on kaikki valmista:
iso ihme taas kerran! Lauantaina lappasi
tupaan väkeä enemmän kuin laki sallii
sateesta ja kurjasta säästä huolimatta. Ensimmäisen luokan vanhemmat järjestivät
oman luokkansa hyväksi kahvilan, josta
ei herkkuja puuttunut. Oppilaskunta myi
omalla osastollaan ja luokkien edustajat
kartuttivat luokkakassojaan. Päivän liikevaihto oli uskomattomat 3500 euroa!
Auttavat kirpputorikädet olivat todella
harvassa tänä keväänä, joten lämpimääkin lämpimämpi kiitos kaikille mukana
olleille myyjille ja järjestäjille ja tietysti
myös myytävän tavaran ja arpajaispalkintojen toimittajille. Näin jälkimainingeissa
olen pohtinut kirpputorin tulevaisuutta
ja pyytänyt ihmisiltä ehdotuksia, jotta
tulevinakin kertoina pystyisimme hyödyntämään loistavan markkinapaikan
mahdollisimman hyvin. Suurin kysymys
tällä hetkellä on, että mistä saamme kirpputorin pyörittäjiä lisää toimintaan.

Vaihtoehto 1: Päävastuuseen ja järjestelyyn saisimme aktiivisia vanhempia
enemmän.
Vaihtoehto 2: Yksi luokka kerrallaan
ottaisi kevään Lauantaikirppiksen järjestelyn vastuulleen. Tällä hetkellä sopivin
ehdotus olisi kuudes luokka, jolla ei
ole näytelmää, ja jonka oppilaat ovat jo
kyllin suuria osallistumaan projektiin.
Toistaiseksi oma luokkani hoitaa syksyn
kirppiksen jo rutiinilla.
Vaihtoehto 3: Luokat myyvät omia tuotteitaan omilla osastoillaan. Syntyy siis
useita pikkukirppiksiä. Koulu järjestää
markkinoinnin, ja luokat maksavat tästä
palvelusta.
Vaihtoehto 4: alasajo. Tämä on kuitenkin
viimeinen vaihtoehto eikä missään tapauksessa toivottava.
Vaihtoehto 5: Jotakin muuta, mutta mitä?
Keskustelkaa ja viestittäkää minulle hyviä
ehdotuksia. Niin, ja tavaroitahan voi koko
ajan tuoda myytäväksi.
Kaija
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TULEVAISUUS JA LUKIO
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Maailma on muuttunut modernilla ajalla
huimasti. Perinteisestä maatalous- ja käsityöläisyysmaailmasta höyrykoneiden voiman ja savupiipputeollisuuden kautta se
on tullut polttomoottoreiden, sähkön, lentomatkustamisen ja television urbaaniksi
maailmaksi. Nyt tutkijat ovat sanoneet
meidän olevan jo jälkiteollisessa tieto- ja
viestintäteknologian verkon ympärille
kehkeytyneessä myöhäismodernissa tai
jopa jälkimodernissa maailmassa. Eikä
kehitys ole lakannut kehittymästä, vaan
yhä suurempia muutoksia on luvassa.
Steinerkoulun yläluokkien yksi keskeinen tehtävä on tehdä maailma nuorelle
ymmärrettäväksi. Usein puhutaan maailman läpinäkyväksi tekemisestä. Mitä
tapahtuu kun klikkaan hiirellä painiketta?
Ruudulla näen lopputuloksen, mutta
välissä tapahtuu monimutkaisia asioita,

ehkä peräti ympäri koko maapalloa ja
välillä jopa avaruudessa käyden.
Toinen koulun tärkeä tehtävä on
kasvattaa, kasvattaa nimenomaan vapauttamalla, nuoren oma minuus, yksilöllisyys. Tarkoituksena on mahdollistaa
yksilöllisyyden esiintulo sellaisena kuin
se ihmisen minuuden syvässä henkisyydessä haluaa tähän maailmaan esiin tulla.
Pyrkimyksenä on tehdä mahdolliseksi
ihmisyksilön aito esiintulo huolimatta kaikesta sitä häiritsevästä. Häiritsevää ovat
esimerkiksi yhteiskunnan, talouselämän,
kaveripiirien, viihdebisneksen tai ihmisen omien viettien ja mukavuudenhalun
toiveet tehdä ihmisestä jotain muuta
kuin hän sisäisessä henkisyydessään
haluaa olla.
Myöhäismodernin yhteiskunnan kuuluisat tutkijat, kuten vaikkapa Manuel

Castells ja Anthony Giddens, ajattelevat
tietoverkkojen ja globalisaation vaikuttavan suuresti ihmisten minuuden ja identiteetin muodostumiseen. Traditionaalinen
kohtalaisen suuri selvyys identiteetistä
asuinpaikan, yhteiskuntaluokan ja myös
luonnon asettamien reunaehtojen määräämänä ei olekaan enää yhtä itsestään
selvää. Ajan ja paikan merkityksen katoaminen, 24/7 – yhteiskunta, urbaani
teknologian täyteinen elämä ja jatkuva
tavoitettavissa olo muokkaavat sisäisyydestämmekin radikaalisti erilaisia kuin
koskaan ennen ihmiskunnan historiassa.
Jo nyt voi vaikka matkustaessaan tutkia
ja samaistua toisella puolella maapalloa olevien tai tuhansia vuosia sitten
eläneiden ihmisten kulttuuriin, mihin
kellonaikaan hyvänsä. Kulttuurimme
sanotaan pirstaloituvan, tulevan mosaiik-

kimaiseksi ”heimojen” ja individualistien
kulttuuriksi.
Sellaisia kehityskulkuja, joiden arvellaan suurella todennäköisyydellä
vaikuttavan suuresti tulevaisuuden
maailmaan, kutsutaan megatrendeiksi.
Tulevaisuudentutkijoiden näkemys on,
että nykyiset megatrendit tulevat melko
läheisessäkin tulevaisuudessa kietoutumaan toisiinsa. Megatrendeiksi lasketaan
tieto- ja viestintäteknologian lisäkehittymisen lisäksi mm. nanoteknologian
(millimetrin miljoonasosan mittakaavassa
rakennettu teknologia), geeni- ja yleensäkin bioteknologian, uusien entuudestaan
aivan poikkeavia älykkäitä ominaisuuksia omaavien materiaalien, parviälyn
ja keinoälyn sovellutusten tuleminen
käyttökelpoisiksi arkipäivän elämässä.
Näiden sovellutusten arvellaan sulautuvan toisiinsa.
Näin meillä ei ole kohta ihmistä, joka
älypuhelimellaan ottaa valokuvia hie-

nosta maisemasta ja saattaa ne saman
tien nähtäväksi ystävilleen eri puolilla
maailmaa. Tilalle tulee ihminen, jonka
vaatetukseen integroidut laitteet kykenevät bioteknologiaan yhdistyneinä
tunnistamaan ihmisen ihastuksen kohteet
ja ottamaan kuvia niistä automaattisesti.
Tämä järjestelmä on yhteydessä verkkoälyyn, joka ymmärtää lähettää kuvat
itsenäisesti oikeille henkilöille. Paljon
turhaa näppäilyä jää pois, mutta missä
vaiheessa ihminen ei enää mukautakaan
tätä teknistä järjestelmää haluamakseen,
vaan järjestelmä alkaa määritellä ihmisen
identiteettiä.
Edellä kuvailtu saattaa tuntua hurjalta
kuvitelmalta, mutta on itse asiassa samantapaista puhetta kuin lehdistössä 1990-luvulla esitetyt pohdinnat siitä, saattaisiko
”kännykkä” olla joskus ”multikka”, laite,
jolla puhelujen lisäksi voisi ottaa kuvia,
kuunnella musiikkia ja tehdä muitakin
asioita.

Maailma siis muuttuu, eikä muutos
tapahdu vain teknologian puolella, vaan
myös yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
Nämä muutokset elämän eri osa-alueilla
vaikuttavat toisiinsa. Tulevaisuuden
kehittyminen on monimutkaisten kehityskulkujen verkko, eikä se ole ennalta
määrätty. Siihen ihmiset voivat vaikuttaa.
Tulevaisuudentutkimus pyrkiikin luomaan erilaisia skenaarioita, hahmotelmia
tulevaisuudesta riippuen siitä minkälaisia
valintoja ihmiskunta tekee. Monia tulevaisuudentutkimushankkeita on rahoitettu antamaan tietoa päätösten pohjaksi
poliittisille päättäjille. Ymmärrys tulevaisuuden mahdollisuuksista on tärkeää
myös tavalliselle yksittäiselle ihmiselle.
Osaan tulevaisuudesta voimme vaikuttaa
vaikkapa äänestämällä ja ostoskäyttäytymisellämme. Osaan asioista ei yksittäinen
ihminen pysty paljon vaikuttamaan, mutta
ymmärrys niistä voi auttaa häntä sopeutumaan muutoksiin hedelmällisellä tavalla.
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Tulevaisuuden tutkiminen tuo yhden
keinon lisää täyttää steinerkoulun tehtävää. Tärkeimpänä siinä, se antaa nuorelle
pohjaa ymmärtää maailmaa ja itseänsä,
myös omaa paikkaansa maailmassa johon hän astuu. Se antaa nuorelle lisää
välineitä tulla omaksi itsekseen ja löytää
paikkansa muuttuvassa maailmassa. Näiden tärkeämpien ja syvempien hyötyjen
lisäksi tulevaisuudentutkimuksesta ja
sen huomioimisesta koulun opetuksessa
on nuorelle myös käytännön hyötyä.
Esimerkiksi nykyisin UNESCOn tulevaisuustutkimuksen johdossa työskentelevä
Riel Miller näkee talouden ja työelämän
tarpeiden muuttuvan siihen suuntaan,
että vastikään tapahtunut muutos massatuotannon tekijöistä tiimityöntekijöiksi
jatkuu tilanteeseen, missä työelämä
tarvitsee ihmisiä, joita voisi kutsua sanoilla tutkija, taiteilija ja oppija. Hänen
mukaansa olemme tulossa yhteiskuntaan,
jossa menestyminen talouden puolella
vaatii korkeaa osaamisintensiivisyyttä ja
ainutkertaista luovuutta.
Osaaminen ei hänen mukaansa enää
tarkoita vain kykyä vastata kysymykseen
miten, vaan myös kysymykseen miksi?
Tulevaisuuden talous lähtee hyvin vahvasti asiakkaan yksilöllisistä tarpeista,
joten osaaminen vaatii teknologian hallitsemisen lisäksi mm. sosiaalisuuden,

estetiikan, etiikan ja tarinallisuuden hallitsemista. Tarvitaan siis syvällistä, monipuolista ja tasapainoista kokonaisuuden
hallitsemista, periaatetta joka aina on ollut
steinerkoulujen päämääränä.
Tämän vanhan päämäärän toteuttamista ovat Lahden steinerkoulun yläluokkien
aineopettajat nyt alkaneet uudistaa pyrkimällä tuomaan opetukseen tulevaisuudentutkimuksen näkökulman. Tämä työ
on vasta alussa, mutta lähtenyt hienosti
liikkeelle. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmaa pyritään ottamaan esiin kaikilla
lukion kursseilla, joihin se vain aiheen
puolesta sopii, niin luonnontieteellisteknologisesta näkökulmasta kuin myös
kulttuuritieteellisestä näkökulmasta.
Näistä tulevaisuusasioista tehdään myös
erilaisia tuotoksia, jotka kootaan kunkin
opiskelijan henkilökohtaiseen portfolioon, osin sähköisessä oppimisympäristössä, osin fyysiseen portfolioon. Lisäksi
koulukohtaisiin kursseihin tulee erityinen
”tulevaisuuskurssi”, jota tehdään osittain
jo lukion kahtena ensimmäisenä vuonna
erilaisten vierailujen, työpajojen ja muun
sellaisen yhteydessä. Varsinaisesti tulevaisuuskurssi on 12. luokalla, jolloin kootaan
aiemmin tehdystä kokonaisuus, samalla
kokonaiskatsaus tulevaisuuden näkymiin.
Tulevaisuusteemaa koulumme pyrkii
toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan

yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yläluokkien opettajat ovatkin aiheen tiimoilta
vierailleet kuluneen lukuvuoden aikana
sekä Lahden muotoiluinstituutissa että
Lahden tiedepuistossa. Näiden vierailujen
yhteydessä olemme päässeet näkemään,
että Lahdessakin on monia upeaa työtä
tekeviä tahoja, joiden kanssa voisimme
tehdä hedelmällistä yhteistyötä opiskelijoidemme hyväksi.
Tulevaisuuslukiohankkeen tarkoituksena on tuoda opiskelijoillemme myös
tulevaisuudentutkimuksen näkökulma
tasapainoisella tavalla, jossa he kykenisivät näkemään paitsi uuden teknologian
mahdollisuudet, myös sen rajat ja vaarat.
Ohessa he saavat myös kokemuksia
kädet savessa tekemisestä, myyttien ja
tarinoiden maailmasta ja ihmisen kohtaamisesta kasvokkain. Tämä on sellaista,
mitä tarvitaan tasapainottamaan elämän
yksipuolisuuteen ja ohuuteen vievää teknologiapainotteista virtuaalielämää. Tällä
tavoin steinerkoulu pyrkii pitämään elävänä vanhat vahvat puolensa ja liittämään
niihin terveellä tavalla tulevaisuuden
kannalta tärkeitä uusia puolia.
Antero Karimo
historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja
ev.lut. uskonnon opettaja

Kansainvälistä
Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön
viestintäpäällikkö David Mcguire vieraili
koulullamme esittelemässä työtään ja
vastaamassa oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Seuraavassa on suurlähetystön
virallisilla sivuilla esitettyjä mietteitä
vierailusta:
Public Affairs Officer David McGuire
Receives Warm Reception and Tough
Questions from Lahti Students

January 16, 2013

”How will the U.S. handle the current
economic crisis and its debt to China?”
”How is the U.S. addressing climate change?” ”What are the issues with the new
gun law initiative”? ”Why were people
so mad about the Occupy Wall Street
movement?” These were just some of the
questions asked by students who nearly
missed their pea soup lunch as hands
kept rising for more questions.
The visit to Lahti ended with McGuire’s
presentation to U.S. History course students at the Tiirismaa upper secondary
school on the American political scene
following President Obama’s re-election

Public Affairs Officer David McGuire Receives
Warm Reception and Tough Questions from
Lahti Students
After a tour of the Steiner School in Lahti,
a spontaneous singing performance by
first graders, and a welcome coffee with
staff and students, it was time for McGuire
to discuss politics with the upper secondary school students and their teachers.

Tiistaina 30.10.2012 Wilson Kirva oli
vierailemassa koululla ja puhumassa oppilaille.
Keskiviikkona 29.8.2012 zambialainen
ryhmä oli laulamassa ja tanssimassa oppilaille.
Perjantaina 31.8. nuoritoimen järjestämän
starttiviikon musiikkiauto vieraili koulun
puhalla ja mukana oli räppäri Aste. Oppilaat
saivat kehuja siitä, että missään muualla ei
osattu järjestäytyä nimikirjoituksia varten niin
hienosti jonoon.
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Tunnelmia koulun
kansainvälisyyspäivästä

Maanantaina 6.5.2013 hollantilainen
opettaja Henk Assinck oli tutustumassa
kouluumme.

Koulussamme opiskeli kuluneena vuonna kaksi
valoisaa nuorta naista. Lena Tran USA:sta
opiskeli luokassa 11 ja Melina Beckers Saksasta
luokassa 10. Kuvassa Lena on vasemmalla ja
Melina oikealla.

LAHDEN RUDOLF STEINER –KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKATSAUS 2012
Hallitus
Lahden Rudolf Steiner –koulun Kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan kuuluivat vuonna 2012 kannatusyhdistyksen hallituksen
jäseninä:
Bejarano Pedro
Ingervo Jussi
Kurkela Satu
Niemelä Taina
Varjos Marko
varapuheenjohtaja
Ylönen Janne
puheenjohtaja
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Varajäsenet.
Ertl Virva
Wellinger Pia
Opettajakunnan jäsenet:
Kauppila Maija
Lindman Susanna
Vallius Outi
Lahden kaupunginvaltuuston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi
valitsemat jäsenet:
Huovilainen Hannupekka
Helli Jalas
Kuningas Marja
Rajala Esa
Johtokunnan sihteerinä toimi koulun talouspäällikkö Päivi
Messo.
Kannatusyhdistyksen tilintarkastajina toimi KHT Timo Malin ja
toiminnantarkastajana ekonomi Jaakko Ukkonen.

Johtokunta kokoontui toimintavuonna yhteensä yhdeksän
kertaa.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 255 (vuonna 2011 ja sen jälkeen
jäsenmaksun maksaneet).
Koulun oppilasmäärä oli yhteensä 272, josta perusopetuksessa
195 oppilasta, lukiokoulutuksessa 59 oppilasta sekä esiluokassa
18 oppilasta.
Toimintavuosi kului ilman suurempia yllätyksiä. Alkuvuonna
kuitenkin ajelehdittiin kuin lastu lainehilla odotellessa Opetusministerin päätöstä ylimääräisestä valtionavusta. Epätietoisuus
aiheutti käyttötalouteen kovia paineita.

Opettajat päättivät pidättäytyä 1.3.2012
voimaan tulleista palkankorotuksista
toistaiseksi. Lisäksi he tekivät jokainen
kymmenen palkatonta sijaisuustuntia.
Edellisvuosien tapaan hallinto- ja tuki
palveluhenkilökunta sekä päiväkodin
henkilökunta vaihtoivat lomarahat vapaaksi.
Opetusministeriöltä saatu myönteinen
valtionapupäätös ja lukuvuoden 20122013 tuntikehyksen supistaminen saivat
talouden vakaammalle pohjalla ja palkankorotukset voitiin maksaa takautuvasti.
Toimintavuoden talous toteutui lopulta
vuodelle laaditun talousarvion mukaisesti.
Lukiokoulutuksen osalta valtionapua joudutaan tosin palauttamaan lähes 60 000
euroa, joka tulee heikentämään tulevan
vuoden maksuvalmiutta jonkin verran.
Päiväkoti oli lisäpaikkoja myöten täysi.
Johtokunta joutui pohtimaan vakavasti
uuden satelliittipäiväkodin perustamista.
Tilakysymys nousi suuremmaksi esteeksi
hankkeen toteuttamiselle. Kannatusyhdistyksellä ei nähty tässä vaiheessa
kuitenkaan olevan realistisia mahdolli-

suuksia laajentaa päivähoitotoimintaa ja
hankkeesta pidättäydyttiin toistaiseksi.

johtokunnan päätöksistä ja koulun toiminnasta.

Lahden kaupunki myönsi koululaisten
iltapäiväkerhoon neljä lisäpaikkaa.

Toisaalta se selkeyttää ja helpottaa vanhempien yhteydenpitoa ja vaikuttamismahdollisuuksia koulun suuntaan.

Kerholle saatiin lisää toimitilaa saneeraamalla kerhon yhteydessä oleva varasto
kerhotilaksi.		
Normaalien vuosihuoltojen lisäksi koulurakennuksessa ei suoritettu mittavia
vuosikorjaushankkeita. Lämpöhukan
ja mahdollisten kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi, tulevana kesän aikana osa
koulun ulkokatteesta tullaan uusimaan.
Hankkeen kustannusarvio on noin 50 000
euroa.
Opetushallituksen myöntämän avustuksen turvin kouluun saatiin vihdoinkin
perustettua uusi atk-luokka. Koulun entisen oppilaan myötävaikutuksella luokka
saatiin varustettu oppilaille mieleisillä
Applen tietokoneilla.
Muita kone- ja laitehankintoja tilivuoden
aikana ei tehty.
Kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa pyrittiin parantamaan nimeämällä jokaiselle
luokalle oma johtokuntakummi. Kummin
tarkoitus on välittää vanhemmille tietoa

Pätevä ja motivoitunut opettajakunta
työskenteli koulumaailmassa alati muuttuvien uudistusten ja säännösten parissa.
Kehityksenvirrassa pysyttiin mukana kovalla työllä ja innostuneella asenteella.
Johtokunta kiittää opettajakuntaa, muuta
henkilökuntaa, vanhempia, oppilaita ja
muita intressiryhmiä kuluneesta vuodesta.
Lahdessa 19. päivänä huhtikuuta2013
Janne Ylönen
puheenjohtaja

Päivi Messo
sihteeri/talouspäällikkö

35

36

Henkilökunta 2012-13
Autio Petteri
Fritz, Roy
Eloranta, Anssi
Haarnio Anita
Hakulinen Yrjö
Heinonen Kaija
Hiitoluoma Saila
Häkkänen Tiina
Hänninen Seija
Inkinen Elise
Kantola Niina
Karimo Antero
Kauppila Maija
Kettunen Sari
Koiranen Marja-Liisa
Krohn Andrea
Lehtinen Olga
Lindman Susanna
Lindroos Susanna
Marjomäki Juhana
Messo Päivi

iltapäiväkerhon ohjaaja/kouluavustaja
iltapäiväkerhon ohjaaja
isännöitsijä
luokanopettaja 5. luokka
liikunnan opettaja, opo
varhaiskasvattaja
koulunkäyntiavustaja
eurytmian opettaja
luokanopettaja 7. luokka
siivooja
päiväkodin keittäjä
historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja
filosofian opettaja
varhaiskasvattaja
lastenhoitaja
emäntä
kotitalouden ja saksan opettaja
fysiikan, kemian ja matematiikan
opettaja, luokanvalvoja 11. luokka
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja,
apulaisrehtori
koulunkäyntiavustaja
fysiikan ja matematiikan opettaja,
luokanvalvoja 10. luokka
talouspäällikkö

Mung Huan
Määttä Tuula
Nieminen Leena
Norri Eeva-Liisa
Nyman Neea
Orpana Erja
Orpana Pinja
Paananen Sanna
Parviainen-Sahin Sanna
Pentikäinen Satu
Peräjärvi Kirsi
Pylvänäinen Liisa
Riutto Paula
Ruokosalmi Johanna
Skippari Tatjana
Stranden Hannamari
Tanttu, Sami
Taskinen Kaija
Temmes Kirsti
Tolppala Tiina
Vallius Outi
Väistö Tuuli
Väisänen Aarne

keittiöapulainen
englannin opettaja
koulusihteeri
kuvataideterapeutti
lastenhoitaja
käsityön ja kuvaamataiteen opettaja
varhaiskasvattaja
saksan opettaja, luokanvalvoja 9.luokka
ruotsin opettaja,
luokanvalvoja 12. luokka
musiikin opettaja
maantiedon, biologian ja terveystiedon
opettaja, oppilaskunnan ohjaaja
luokanopettaja 8. luokka
siivooja
luokanopettaja 1. luokka
eurytmian säestäjä
luokanopettaja 4.luokka
kouluisäntä
luokanopettaja 2. luokka
luokanopettaja 6. luokka
keittäjä
erityisopettaja, rehtori
luokanopettaja 3.luokka
eurytmian ja puutöiden opettaja
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Kouluvuoden 2012-2013 juhlia ja tapahtumia
ma 13.8.
viikko 34
viikko 35
ti 28.8.
ke 29.8.
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koulun alku ja 1. luokan vastaanotto
6. luokka Lapissa leirikoulussa
lukiolaisten biologian leiri Lapissa
Stadionilla koulurauhan julistus luokille 7-9
zambialainen laulu- ja tanssiryhmä esiintymässä
oppilaille
to 30.8.
luokkakuvaukset
pe 31.8.
seurakunnan järjestämä koululaiskirkko
pe 31.8.
starttiviikon musiikkiauto ja Aste vierailemassa pihassa
la 1.9.
koulupäivä
10.9.-3.10.
yo-kirjoitukset
13.-15.9.
nälkäpäiväkeräys
ti 18.9.
koulussa poistumisharjoitus
to 27.9.
yhteinen sadonkorjuuateria ja rohkeusseikkailu
alaluokkalaisille
pe 28.9.
2. luokan Mikael-näytelmä
pe 2.11.
Waldorf One World -tapahtuma
to 4.10.
Oceans-elokuvaa katsomassa luokat 5-8
pe 5.10.
välkkärivetäjien koulutus
5.-6.10.
steinerpedagogiset syyspäivät Otavan opistolla
ma 8.10.
nettipoliisi Pia Katajala kertoi nettikiusaamisesta
oppilaille
la 13.10
2. luokan kirppis
viikko 42
9. luokan työharjoittelu
22.10.-27.10.viikko 43 SYYSLOMA
ti 30.10.
Wilson Kirva vierailemassa
ke 31.10.
oppilaskunnan järjestämä Halloween-tapahtuma
ke 7.11.
yhteinen vanhempainilta, Pia Katajala:

nettikäyttäytyminen
2. luokan Martinpäivän kuvaelma ja lyhtyjuhla
lastenjuhlat ja myyjäiset
Eino Grönin konsertti Ristinkirkossa salihankkeen
hyväksi
pe 30.11.
koko koulun adventtijuhla
ke 5.12.
lukiolaisia Studia-messuilla
pe 7.12.
lukiolaisten järjestämä itsenäisyyspäivän juhla ja
kansainvälisyyspäivä
ti 11.12.
seurakunnan järjestämänä kauneimmat joululaulut
to 13.12.
3. luokan järjestämänä Lucia-kulkue
la 22.12.
joulujuhla Joutjärven kirkossa
23.12.2012-6.1.2013 JOULULOMA
ma 7.1.
koulu alkoi
ke 16.1.
vieraita Amerikan suurlähetystöstä ja esitelmä
lukiolaisille
ke 16.1.
koulussa Päijät-Hämeen lukioiden oppilaskuntatapaaminen
ti 29.1.
2. luokan sirkusesitykset
ti 29.1. ja ke 30.1.
12. luokan päättötöiden esittelyt
4.2.-8.2. viikko 6
8. luokan näytelmä, Ronja Ryövärintytär
viikko 6
sanomalehtiviikko
8.2.-13.2.
yo-kirjoitukset
ke 13.2.
potkiaiset
to 14.2.
penkkarit
to 14.2.
syvien vahvuuksien koulu –koulutus opettajille
pe 15.2.
vanhojen tanssit
18.2.-22.2. viikko 8 4. luokan Kalevala-näytelmä
pe 22.2.
ulkoilupäivä luokille 1-6
25.2.-1.3.2013 viikko 9 TALVILOMA
to 8.11.
su 25.11.
ma 26.11.

11.3.-27.3.
viikko 12
la 23.3.
su 24.3.
to 28.3.
29.3.-1.4.
la 6.4.
viikko 15
to 11.4.
la 13.4.
viikko 17
18.-19.4.
18.-20.4.
22.-24.4.
ti 30.4.
ke 8.5.
viikko 20
la 18.5.
21.-25.5.
23.5.
23.-24.5.
24.5.
ti 28.5.
ke 29.5.
to 30.5.
pe 31.5.
la 1.6.

yo-kirjoitukset
5. luokan näytelmä, Jumalten juoni
Metsän tarina -elokuvaa katsomassa luokat 5-8
lastenjuhlat ja myyjäiset
pääsiäisjuhla ja Vekkulikettu-esitys
pääsiäisloma
kolmas Kasvunpaikka -tapahtuma
Kestävän kehityksen -viikko
lukion opettajat Tiedepuistossa
kirppis
12. luokan näytelmä, Liisa lastentarhassa
4. luokka leirikoulussa Parinpellossa
9. luokka leirikoulussa Virossa
5. luokka leirikoulussa Pajulahdessa
oppilaskunnan järjestämä vappuinen taidetapahtuma
Piin elämää –elokuvaa katsomassa luokat 6-8
12. luokan kulttuurimatkalla Lissaboniin
Hymyilevä Aurinko –seikkailu Enonsaaressa
8. luokka leirikoulussa Virossa
1. luokka Orimattilan kotieläinpuistossa
6. luokka leirikoulussa Naumissa
2. ja 3. luokka Sepänmäen museolla
retkipäivä Enonsaareen
9. luokkalaisten ja steinerlukiolaisten yhteispäivä
Helsingissä
luokkien muuttopäivä ja perinteinen pesisottelu
kevätjuhlat Felix Krohn -salissa
todistukset ja yo-juhla omalla koululla

LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULUN OPPILAAT
LUKUVUONNA 2012 - 2013
1. luokka
luokanopettaja
Johanna Ruokosalmi
Aarnikoivu Luka
Adler Matias
Ahnger Saara
Ertl Valo
Kangasmäki Otto
Kirjavainen Kasperi
Koivisto Saga
Laukkanen Julius
Laurell Niilo
Lång Tobias
Mustonen Luna

Mäkinen Nea
Mäkinen Yasmine
Niuta Peppi
Pekkonen Max
Popov Helmi
Puranen Marikki
Rantanen Johannes
Rautio Paavo
Reinsaari Petrus
Röntynen Nico
Sillanpää Sohvi
Sipponen Hilla
Sutinen Kaapo
Torppa Linnea
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2. luokka
luokanopettaja
Kaija Taskinen

3. luokka
luokanopettaja
Tuuli Väistö

4. luokka
luokanopettaja
Hannamari Stranden

5. luokka
luokanopettaja
Anita Haarnio

Aziz Dijako
Bejarano Olivia
Bordi Vanessa
Holmlund Solja-Linnea
Ingervo Karoliina
Jääskeläinen Ruusu
Karekallas Onni
Kivekäs Kamilla
Koski Ella
Kuusisto Kaarlo
Kvist Tomas
Laiho Veera
Lumme Leevi
Palviainen Oona
Penkert Luca
Perkola Saimi
Peräjärvi Anni
Päivinen Aino
Siipola Aurora
Tervonen Roope
Villberg Totti

Ertl Viljami
Haukkajärvi Aapo
Hämäläinen Anna
Kallio Fiona
Kirjavainen Samuli
Koivisto Iida
Kopra Siiri
Kouvonen Anna
Laakso Mikael
Laiho Veeti
Liukkonen Enni
Mustasalo Ida
Mälkönen Isa
Mälkönen Siri
Nyman Santtu
Robenko Marja
Sahin Aylin
Sakanovic Leon
Suutari Samuel
Tanhua Kaisla

Aarnikoivu Bettiina
Aziz Zico
Bejarano Noelia
Careen Cody
Heinonen Taika-Maria
Ifill Nikolas
Mohamed Umar
Mäkiaho Senja
Nagel Irene
Ollikainen, Tuomas
Paloniitty Neea
Rasiranta Nico
Rikkinen Elna
Saares Axel
Salo Emma
Sipponen Okko
Tuomi Miro
Vahanen Verneri
Viianen Piitu

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

6. luokka
luokanopettaja
Kirsti Temmes

7. luokka
luokanopettaja
Seija Hänninen

8. luokka
luokanopettaja
Liisa Pylvänäinen

Ahti Akseli
Holmlund Pihla-Maaria
Häkkinen Oona
Ilén Sara
Kallio Bea
Kopra Matilda
Kuusisto Daniel
Kvist Samuli
Köngäs Katariina
Multanen Emmi
Mälkönen Oskar
Ollikainen Venla
Popov Lauri
Punkanen Kaisla-Kiisa
Torppa Veeti
Valtanen Veikka
Virtanen Tomas
Väätäjä Sanni
Ylönen Ella

Autio Lauri
Evangelou Vangelis
Haikonen Onni
Hulkko Sanni
Hämäläinen Wili
Julin Linda
Korhonen Aaron
Kumpula Elviira
Kuusisto Clara
Lahtinen Jaakob
Malinen Sampo
Mändmets Rika
Puustinen Pinja
Rikkinen Reko
Saares Emil
Sipponen Immo
Sore Neena
Vahanen Venla
Viljamaa Suvi
Wiik Fanny

Aakala Jimi
Aaltonen Juho-Pietari
Ahti Antti-Juhani
Autio Aarne
Bordi Paavo
Heino Toni
Ifill Miro
Kivekäs Oskari
Korhonen Elvira
Kosenius Beanna
Kuusisto Jose
Kuusisto Julia

Kvist Julia
Lehtonen Nenna
Leporanta Janna
Lumpo Tatu
Miettinen Nita
Nipuli Vinski
Norri Isa
Ojanen Anniina
Partanen Anne
Puranen Ilona
Rautio Pihla
Torppa Venla
Villberg Tirliina
Vilppolainen Nette
Virtanen Nora
Ylönen Otto
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9. luokka
luokanvalvoja
Sanna Paananen

10. luokka
luokanvalvoja
Juhana Marjomäki

11. luokka
luokanvalvoja
Olga Lehtinen

12. luokka
luokanvalvoja
Sanna Parviainen-Sahin

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

Beckers Melina
Erkan Volkan
Forsblom Sandra
Hautamäki Iida
Huovilainen Joonas
Ilomäki Ida
Karvonen Inka
Korhonen Alex
Korhonen Essi
Kouvonen Ella
Kuusisto Simon
Lehtinen Hannariikka
Lestinen Elias
Munter Folke
Polkutie Elsa
Saarinen Jasmiina
Saharinen Jere
Savioja Vili
Soininen Eero

Heikkinen Aleksander
Heinonen Kira
Hulkko Milla-Maria
Koivisto Noora
Kuuluvainen Laura
Rabe Max
Raita Nico
Ryser Danja
Tuominen Jenni

Aaltonen Veera
Auranen Mari
Järvinen Tuuli
Kallio Roosa
Karjalainen Lotta
Karvonen Ella
Kaufmann Benjamin
Koiranen Marika
Lehtinen Santtu
Multanen Reetta
Mutka Jaakko
Peltola Rosa
Santonen Lotta
Savola Hiljalotta
Tuhkanen Aleksi
Ulmanen Roope
Varjos Aino
Väänänen Joel

13. luokka
luokanvalvoja
Tuula Määttä
Aakala Jerry
Hirvonen Eetu
Hämäläinen Dino
Lähderinne Simo
Merinen Lilli
Nurminen Timo
Taulo Julia

Päiväkoti
Keijunkolo
Maija Kauppila ja Neea Nyman
Adler Sofia
Ilen Aapo
Jääskeläinen Hilla
Hietanen Veetu
Koski Sylvi
Lyte Micaela
Makkonen Paavo
Jemina Mikkola
Muukka armas
Mäkinen Nenna
Penkert Martti
Rastas Viivi
Sow Jalo
Vesalainen Iris

Tontunkolo
Kaija Heinonen ja Sari Kettunen

Peiponpesä
Pinja Orpana

Hietanen Alma
Hietanen Elsa
Kivi Rufus
Kuusisto Nicolas
Liukkonen Emilia
Lahtinen Louise
Muukka Kaarlo
Norri Minéa
Nummela Roosa
Ojanen Tiitu
Peräjärvi Ella
Rautio Elle
Vesalainen Helmi
Ylönen Aapo

Godano Eros
Hellsten Helmi
Knaup Daniel
Kopra Antti
Malmi Mio
Malmi My
Taivasmaa Peppi
Tervonen Lyydia
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Lukuvuoden 2013 – 2014
työ- ja loma-ajat
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Syyslukukausi
Syyslukukausi alkaa 12.8.2013 klo 9.
Ensimmäisen luokan oppilaat saapuvat koululle klo 10.
Syysloma on viikko 43 eli 21. – 25.10.2013
Lauantaityöpäivä 7.9.2013
Syyslukukausi päättyy 21.12.2013

Kevätlukukausi
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2014
Lauantai 25.1.2014 on koulupäivä, koululla on avoimet ovet
Talviloma on viikko 9 eli 24.2. – 28.2.2014
Pääsiäinen 18. – 21.4.2014
Perjantai 2.5.2014 on vapaapäivä
Lukuvuosi päättyy 31.5.2014

Toimitus
Materiaalin kokoaminen: Susanna Lindman
Graafinen suunnittelu ja kannen taitto:
Andreja Valtanen
Taitto, kuvankäsittely ja painatus: Markprint

Lahden Rudolf Steiner –koulu
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Terveydenhoitaja: puh. 0103 212 616
Päiväkoti: puh. 0103 212613 ja 0103 212 614
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