Pääkirjoitus . . . 1
Leikkiä, leikkiä . . . 3
Runo Pihlajasta . . . 5
Luokissa tapahtuu . . . 6
• 1. lk Reipasta menoa – kotelovaiheesta perhoseksi . . . 6
• 2. lk Terveisiä tokaluokasta . . . 9
• 3. lk. . . . 12
• 4. lk. . . . 13
• 5. lk. Momo -näytelmä . . . 14
• 6. lk. . . . 18
• 7. lk. maantiedon jakso . . . 20
• 8. lk. Suomen historiaa sarjakuvina . . . 22
• 9. lk. Leirikoulu Edinburghissa Skotlannissa . . . 24
• 10. lk. . . . 26
• 12. lk. . . . 31
• 13. lk . . . 34
Oppilaskunta . . . 35
Kirppis . . . 36
Kotitalous - 10. luokka juhlatunnelmissa . . . 38
10 vuotta sitten koulusta lähteneet . . . 39
Avoimet ovet ja Ammattitori . . . 40
Siistijöiden terveiset . . . 42
Henkilökunta lukuvuonna 2014 – 2015 . . . 43
Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry:n
vuosikatsaus 2014 . . . 46
Muistoissamme Ilse Witters . . . 47
Lukuvuoden 2015 – 2016 työ- ja loma-ajat . . . 48

Lämmin kiitos kaikille vuosikertomukseen
kirjoittaneille ja kuvanneille!
Erityiskiitos Andreja Valtaselle kannen toteutuksesta.

Pääkirjoitus
Vuoden kierto koulussa on jälleen saavuttanut päätepisteensä, ja
pienet ja suuret koulureput saa pakata kaappeihin odottamaan
seuraavaa lukuvuotta. On ansaitun kesäloman aika. Vuoteen
on sisältynyt paljon tuttua, paljon toistuvia rutiineja, lukuisia
ilon ja oppimisen hetkiä. Vuosikertomukseen, jonka aineistoa
kerätään toukokuussa, valikoituu luokkien ja koulun toiminnasta vain murunen. Se kuitenkin välittää pienessä mittakaavassa
jokapäiväistä koulun arkea ja juhlaa.
Kulunut kouluvuosi on pitänyt eri koulujen opettajakunnat
valppaina ja työteliäinä. Tuntuu, että Suomessa kouluihin on
päätetty ajaa lukuisia suuria uudistuksia, joiden haltuunotto ja
työstäminen samalla kertaa tuntuu toden totta pienten koulujen
jaksamisessa. Näitä suuria uudistuksia ovat opetussuunnitelmat, uusi oppilashuoltolaki, lukion yhteishakuun siirtyminen,
sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtyminen, kaavailtu mutta
lopulta kaatunut keskiasteen rakenne- ja rahoitusuudistus. Nämä
uudistukset eivät näy heti oppilaille, mutta niiden saattaminen
käytäntöön on vaatinut kouluissa venymistä ja joustoa, lukuisia
kokouksia, lausuntojen ja tiedonantojen kirjoittamista. Kouluissa toki ymmärretään monenkin uudistuksen merkitys, jopa
välttämättömyys, mutta sitä ei ymmärretä, kuinka uudistukset
oletetaan vietävän läpi yhdellä kertaa ilman lisäresursseja. Mikä
on kohtuullista, kun perustehtävämme on kuitenkin lasten
opetus ja kasvatus?
Niin tai näin, meidänkin koulussamme on tehty työtä käskettyä.
Opetussuunnitelmauudistusta on organisoinut hienosti Steinerkasvatuksen liitto, ja yhteinen ops-runko Suomen steinerkouluissa on koonnut steineropettajat pohtimaan, mitkä sisällöt

ja metodit ovat juuri meidän koulumuodollemme arvokkaita.
Opetussuunnitelmatyö on ollut pedagogisen keskustelun
herättäjä, perinteiden ja uusien asioiden kädenpuristus. Uusi
opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2016 alkaen.
Uusi oppilashuoltolaki puolestaan on jo astunut voimaan
1.8.2014, ja se kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien
velvollisuuksia erityisesti keskiasteen palvelujen järjestämisessä.
Lain tarkoitus on nopeuttaa palveluiden saamista ja tavoitettavuutta määräajassa tilanteen niin vaatiessa. Niin ikään hyvinvointi- ja opiskeluhuoltosuunnitelmien teon tulee olla jäsenneltyä.
Eri monialaisten asiantuntijaryhmien yhteistyötä lisätään, sekä
yksilön ja yhteisön opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää luonnetta
kasvatetaan.
Suomalaiset steinerlukiot ovat pidemmän aikaa toivoneet olevansa mukana valtakunnallisessa yhteishaussa, ja keväästä 2015
lähtien myös näin on. Aiemmin ammattikouluihin tai muihin
lukioihin siirtyneiden vapaisiin paikkoihin lukiossamme on tullut
nuoria lähinnä puskaradion välityksellä. Nyt steinerlukiot ovat
samalla viivalla muiden suomalaislukioiden rinnalla hakutoiveita mietittäessä. Lahden opettajat tekivät ennen yhteishakua
markkinointipyörähdyksiä Lahden ja lähikuntien 9.-luokissa.
Tuntuu, että yhteishakuun siirtyminen jo nyt toi koulumme
avoimemmin esille. Tulevalla 10. luokalla aloittaa 26 nuorta,
mikä on suurempi luku kuin moniin vuosiin.
Ehdotettu keskiasteen rahoitus- ja rakenneuudistus kaatui, mutta
se herätti monet oppilaitokset tilannekatsauksiin, keskinäiseen
yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Myös steinerlukiot
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suunnittelivat erilaisia yhteistyömuotoja yhteisistä koulutuksenjärjestämisluvista valtakunnallisiin verkkokursseihin. Lahden
steinerlukion opiskelijat voivat täydentää kurssivalintojaan nyt
myös yhteisestä steinerlukioiden, Yksityiskoulujen liiton sekä
Päijät-Hämeen verkkokurssitarjottimista.

2

Verkkokurssit eivät korvaa lähiopetusta, mutta mahdollistavat
sellaisten syventävien kurssien tai kielien opiskelun, joita omat
koulut eivät voi tiukkojen resurssien aikana tarjota. Verkkokursseihin ja sähköiseen opiskeluun on syytä totutella jo
siitäkin syystä, että ylioppilaskokeet siirtyvät vähitellen sähköisesti kirjoitettaviksi, alkaen muutamalla aineella syksyllä 2016.
TVT-opetus on herättänyt steinerkouluissa(kin) pedagogista
keskustelua. Yhteinen näkemys vallitsee: TVT:n opetuskäyttö
on välttämätöntä (jo opetussuunnitelmankin vaatimaa), lasten
ja nuorten tulevaisuuden opiskeluissa välttämätön taito ja myös
aidosti oppimista rikastuttavaa. Steinerkoulut haluavat kuitenkin
tarkoin miettiä, mikä on oikea ikä aloittaa TVT:n käyttö ja missä
määrin. Miten TVT saadaan palvelemaan steinerpedagogiikkaa?
Suoria vastauksia ei ole kenelläkään, mutta yhteisen keskustelun ja kokeilun avulla kouluissa uskotaan, että pystymme
antamaan lapsillemme turvallista ja ikäkaudelle sopivaa tieto- ja
viestintäteknistä opetusta. Steinerkouluissa jos missä painotetaan kuitenkin vahvasti kulunutta sanontaa mukaillen TVT:n
renkimäistä luonnetta.
Koulutyön tärkein osa erilaisten hankkeiden ja uudistusten
keskellä on kuitenkin arkinen koulutyö: oppituntien aherrus,
välituntien vauhti ja ruokahetkien rauha. Niissä pieni ja varttuneempi lapsi kohtaa päivittäin uusia tietoja ja tekemisen tapoja,

sekä ennen kaikkea hän saa olla välittävässä yhteisössä. Tähän
yhteisöön kuuluvat tiiviisti oppilaiden ja opettajien lisäksi huoltajat, koulun muu henkilökunta sekä tietenkin mainiot päiväkodin
ja iltapäiväkerhon työntekijät ja lapset. Voimme olla vakuuttuneita, että näin laajaa ja hyvin toimivaa varhaiskasvatuksesta
lukion loppuun kestävää kokonaisuutta ei ole Päijät-Hämeen
alueella. Kiitos kaikille tämän yhteisön osallisille!
Erityinen kiitos on mainittava juuri tämän kevään vuosikertomuksessa. Merkittävä muutos koulun opettajakunnalle ja
oppilaille on kolmen kokeneen, pidetyn opettajan siirtyminen steinerkoulun työuraltaan muihin aktiviteetteihin. Aarne
Väisänen, Yrjö Hakulinen ja Antero Karimo jättävät ison tilan
täytettäväksi ja lämpimät muistot kouluyhteisölle. Toivomme
heille mitä rikkainta jatkoa elämänpoluillaan.
Mukavia lukuhetkiä vuosikertomuksen parissa ja
rentouttavaa kesälomaa toivotellen
Susanna Lindman, rehtori

Leikkiä, leikkiä
Ja leikkiä. Se on päällimmäisenä mielessä esikouluvuodesta,
joka on kohta takanapäin. Toisen polven steiner-lapsi on saanut
kulkea isänsä, setänsä ja tätiensä jalanjäljissä kultaisen talon
hellässä huomassa. Jopa opettaja, Kaija, on sama kuin isällään
aikoinaan! Mummikin on ollut innoissaan päästyään kuskaushommiin tuttuun ympäristöön vuosien tauon jälkeen. Onhan
hänen neljä lastaan jo tässä ympäristössä kasvaneet. Ja monet
tutut kasvot ovat vielä mukana kuvioissa.
Tarhan tiloihin Olivia ihastui jo tutustumiskäynnillä. Kotileikit,
majojen rakennus ja roolivaatteet ovat Olivialle huippujuttuja. Pihapuissa kiipeily ja hyppynaruhyppelyt loruineen ovat mieluisia
ulkoleikkejä. Metsäretkipäivät ovat kovasti odotettuja. Käsityöt
ja askartelut ovat innostaneet Oliviaa myös kotona toteuttamaan
omaa luovuuttaan. Viikonpäivät ovat tulleet tutuiksi kun joka
päivälle on oma puuhansa.
Yksi iso asia, kaverit, on tullut esikouluvuonna kovin tärkeäksi.
Onkin iso helpotus koulun puolelle siirryttäessä että tutut kaverit
tulevat samalle luokalle. Ja tulevaan opettajaankin on päässyt
ajoissa tutustumaan. Ja ovathan eskarit käyneet koululla katsomassa jo useampaa näytelmää. Ne ovat olleet tärkeitä, ja Olivialle
mieleenpainuvia kokemuksia. Kohta hänkin jo pääsee kouluun
ja pienemmät tarhalta tulevat katsomaan heidän esityksiään.
Tarhan ihastuttava rakennus jää kohta taaksepäin ja esikoululaisestamme tulee pieni ekaluokkalainen. Odotamme koko perhe
innolla syksyä ja koulun aloitusta. Mitä kaikkea kivaa ja uutta
se tuokaan tullessaan.
Kaisu ja Ville Malinen, eskarilaisen vanhemmat
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Kun alle 3 v. lapseni Micaelan päiväkotiaika tuli ja äidin oli siirryttävä taas
työelämään, kävimme läpi päiväkotitarjontaa Lahden alueella. Tutustuimme
muutamaan paikkaan, jotka olivat hyvin
eritasoisia, kunnes kuulimme että Steiner päiväkodissa saattaisi olla paikka
vapaana.
Ensimmäisellä ovenavauksella talosta
huokui lämpö ja rauhallisuus, kynttilänvalossa kuuntelimme mitä tuleman pitää.
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Kotiin päästyäni päiväkotipulma oli ratkennut, se on ilman muuta Steiner.
Micaela pääsi Keijunkolon ryhmään missä
Maijan pehmeä syli otti vastaan itkuisen
pikkuisen. Ikkunasta vilkutetaan äidille
vieläkin, mutta aina on kiva jäädä leikkimään. Vuodet ovat vierähtäneet ja matkalle on mahtunut paljon oppimista, huolenpitoa ja välittämistä. Syöminen ison
pöydän ääressä on kotoisaa, maistellaan
ja ihmetellään uusia ihania kotitekoisia
ruokia ja kasvikset maistuukin päiväkodissa paljon paremmin kuin kotona!
On opittu leipomaan, askartelemaan
mitä hienompia lahjoja isille jä äideille,
puhumattakaan metsäretkiseikkailuista
joka perjantai. Suurimpia ajattelunaiheita

Iltsin talvinen iltapäivä
minussa on herättänyt Steinerpäiväkodin
ihailtava yhteishenki. Vaikka talo on täynnä lapsia ja menen keskellä päivää siellä
piipahtamaan, kuuluu ympärillä pientä
rauhallista puheensorinaa ja ilmassa leijuu
hyvä mieli. Isommat auttavat pienempiä,
tädit opettavat välittämään toisista ja niin
myös ”kuristen” pukeminen sujuu usein
yhteistoimin.
Nyt kun Micaela siirtyy kouluun on päiväkoti antanut hyvät eväät pikku koululaiselle. Melkein jo osataan hahmottaa sanat,
kirjaimet ja numerot opittiin hyppynarulla
parhaiten. Aarnen ”eukassa” oli aina
mukavaa ja Aarnen tekemä tähtikortti on
arvokas muisto. Kouluunkin on ehditty

tutustumaan, joten pelottavaa siirtyminen
ei ole, lähinnä vähän jänskättää.
Luulen että paras kiitos päiväkotihenkilökunnalle kuuluu kun lapsi haettaessa
huutelee että… ”ei vielä, täällä on niin
kivat leikit kesken”!
Haluan lämpimästi kiittää Maijaa ja koko
henkilökuntaa erityisestä välittämisestä ja
loistavasta kasvatuksesta näiden vuosien
aikana. Olen myös saanut vanhempainyhdistyksen kautta uusia arvokkaita ystäviä
lasten vanhemmista, joiden kanssa jaamme nyt arkea ja juhlaa. KIITOS KULTAISEN TALON VÄKI, TEITÄ TULEE IKÄVÄ!
Outi Lyte

Iltapäiväkerho Pihlajassa,
keltaisessa talossa ihanassa,
leikkiä saa 30 lasta,
sekös on hauskaa vasta!
Puuhaa piisaa monen moista,
mitäpä kertoisin mä noista?
Pahvista saa vaikka talon,
huopakankaasta nukkekotiin maton.
Pienen metsän siimeksessä
elää sadun taika,
kivikaupat, ravintolat
hetkessä todeksi muuttuvat.
Nähdä voit sä valtavan juurakon,
joka hetkessä jo skootteri on.
- Näin syntyy ilo hulvaton!
Olihan ip:llä juhlavuosi, jolloin koko
valtakunta perinneleikkejä suosi.
Teijalla on nyt uusi työpari,
hän on on hauska Sipposen Mari.
On aika kiitoksen,
saimme kokea elämyksen!
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Luokissa tapahtuu
1. luokka – reipasta menoa – kotelovaiheesta perhoseksi
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Syvästä ja turvallisesta ”unen” sylistä alkaa ekaluokkalainen siristellä silmiään ja
ympäröivä maailma alkaa saada hahmoa.

Tässä menossa opettaja saa olla kokonaisvaltaisesti läsnä ja se palkitsee! Jakaessaan
ja antaessaan saa.

Jokaviikkoinen metsäretki on tarjonnut
vapaata leikkiä turvallisessa lähimetsässä, missä liukumäkeä laskien, majaa
rakennellen, pizzeriaa pitäen, lumieläimiä
rakennellen ja syksyn vaahteranlehdistä
kruunuja punoen eri vuodenaikojen
mukaan on sukellettu itse luotuun seikkailuun.

Kiitän kaikkia upeita ekaluokkalaisia innostavasta ja energisestä vuodesta.
Kirsti Temmes, luokanopettaja

Sosiaalisen vuorovaikutuksen alueella
hiotaan ystävyyssuhteita ja opitaan olemaan ryhmässä.
Hyvät ryhmätyötaidot opettavat luokkatilanteita varten – kuuntelun taidon, oman
mielipiteen esittämisen taidon turvallisessa ilmapiirissä ja ” me” fiilingin, jolla on
suuri merkitys koko kouluajan.
Maalauksen, piirtämisen, muovailun, huilunsoiton, laulujen ja rytmileikkien avulla
otetaan oma kroppa haltuun ja opitaan
erilaisten tunnelmien kautta aistimaan
elämän monimuotoisuutta.
Näin alkavat puhjeta esille orastavat matematiikan taidot ja äidinkielen koukerot.

Vaahteranlehtikruunut
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Metsäretkellä eväiden syöntiä
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Aaronin mehiläisvahasta tehty ritari ja lohikäärme

Mikael radalta saadut miekat- ritareita ollaan kaikki

Pizzerian pitäjät metsäretkellä

Terveisiä tokaluokasta!
Mietipä miksi

Miksi kukko on kopea,
miksi jänis on nopea,
miksi pääskynen laulaa,
miksi kurjella on pitkä kaula,
miksi konnalla kuori,
miksi norsu kuin vuori,
miksi tiikeri lymyy,
miksi apina hymyy?

Miksi kaikki on miksi?
Niin, mietipä, miksi?

Kaija Pakkanen
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Miksi ampiaisella on piikki?
Kauan kauan sitten ampiaisella ei ollut
piikkiä. Kerran kun ampiaiset olivat
hakemassa mettä joku oli varastanut
hunajaa. Seuraavana päivänä ampiaiset
menivät hakemaan mettä ja hunajaa oli
taas kadonnut. Ampiaiset tuumivat, että
tarvitsisivat vartijan ja niin käärme pääsi
vartijaksi. Mutta hunajavaras oli liian
ovela ja hunajaa oli taas kadonnut. Ampiaiset tarvitsivat puolustuskeinon, joten
he ottivat nokkosen terän. Siitä lähtien
ampiaisella on ollut piikki. Lilia
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Miksi seepralla on raidat?
Kerran seepra oli ihan valkoinen. Kun
savannilla oli ihmisiä, he olivat polttaneet
nuotiota. Nuotio oli sammunut ja ihmi-

set lähteneet. Seepra vahingossa kaatui
ja kierähti nuotion päälle. Siitä lähtien
seepralla on ollut raidat. Tiitu
Miksi varis on mustaharmaa?
Kerran varis oli iltalennolla. Kun se oli
lentänyt vähän aikaa, se törmäsi oksaan
ja putosi savupiippuun. Siitä lähtien varis
on ollut harmaa ja musta. Mio
Miksi siilillä on piikit?
Oli kerran tuulinen päivä. Siili lähti kävelylle. Tuuli niin paljon, että siili kaatui
vesilammikkoon. Kun hän nousi ylös,
tuli hirveä myräkkä ja havunneulaset
tarttuivat siilin ihoon. Siitä lähtien siilillä
on ollut piikit. Paavo

Miksi norsulla on pitkä kärsä?
Eräänä päivänä norsu meni lammelle.
Kun hän joi vettä, krokotiili otti kärsästä
kiinni. Norsun nenä venyi ja venyi. Ja
siitä lähtien norsu on ollut pitkänenäinen. Manu
Miksi pääskynen muuttaa etelään?
Ennen pääskyset asuivat aina Suomessa.
Sitten tuli talvi ja niin paljon lunta, että
ruohonkortta ei näkynyt. Pääskyset kauhistuivat. Eikä ihmisiä ollut lähellä ruokkimassa heitä. Silloin yksi pääskynen sanoi:
”tämä on ihana paikka, mutta emme voi
asua täällä.” ”Mitä jos lähtisimme talveksi
etelään ja palaisimme kesäksi”, yksi pääskysistä ehdotti. Ja niin tehtiin ja tehdään
vielä tänäkin päivänä. Elsa
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Kevään 2014 uutuus –
kirjastoauto!
Lahden kirjastoauto Pegasos alkoi vierailla koulullamme tänä keväänä. Ensi
syksystä alkaen vierailut jatkuvat aina
parillisten viikkojen torstaisin.

3. luokka
Tässä 2. luokkalaisten mietteitä
kirjastoautosta:
”Tänä keväänä koululla on käynyt kirjastoauto. Olen lainannut aika monta kirjaa.
Auto on käynyt kolmena torstaina. Se
tulee koulun pihaan. Luokalla on oma
kortti, jolla voi lainata jos ei ole omaa
kirjastokorttia.” Elsa
”Kirjastoauto on kiva paikka.” Mio
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”Kirjastoauto on iso linja-auto, missä on
paljon dvd:tä, lehtiä ja erilaisia kirjoja.
Olen lainannut yhteensä 5 kirjaa. Parasta
siinä on, että siellä on kivoja kirjoja.”
Emilia

Rakennusprojekti päiväkodilla

Pellavatila

”Sieltä voi lainata kirjoja ja lehtiä ja elokuvia ja pelejä. Se tulee torstaisin kouluun
ja olen lainannut lehtiä ja kirjan.” Manu
”Kirjastoautolla on kivaa. Olen lainannut
paljon lehtiä sieltä. Siellä on mukavat
pitäjät.” Tiitu
”Sieltä voi lainata kirjoja ja työntekijät ovat
mukavia. Itse olen myöskin lainannut
sieltä kirjoja. Meidän luokalla on oma
kirjastokortti. Sillä voi lainata vaikka
pulpettikirjan.” Venla

Harrastemessut

Sadonkorjuu

4. luokka
Hei!
Minun nimeni on Niduli. Olen 11 vuotta
vanha ja asun Sri Lankassa, Horanassa.
Minun kummiluokkani, Lahden Rudolf
Steiner –koulun 4. luokka, on lähettänyt
minulle kirjeitä ja keräämänsä 20 euron
stipendin. He maksavat myös minun koulumaksuni, joka on 130 euroa vuodessa.
Asun äitini kanssa vaatimattomassa vuokramökissä. Sri Lankassa on tavallista, että
köyhempien ihmisten talojen ikkunat
peitetään pelleillä eikä saranoita ole
ovissa vaan ne nostetaan yöksi paikoilleen. Sänkyjen ympärillä on hyttysverkot
etteivät dengue-kuumetta tartuttavat itikat
pistä. Silloin voi sairastua pahasti. Mekin
käytämme ulkovessaa, joka on kylän
yhteinen. Ulkosuihkussamme on vain
muovit ympärillä ja jalkojen alla kiviä,
jottei maa mene mutaiseksi.
Piirrän usein piirustuksia, joita lähetän
kummiluokalleni. Yhden olen myynyt
täällä vierailleille suomalaisille hyvään
hintaan. Kummiluokkani auttaa minua
hyvin, ja olen äitini kanssa siitä todelle
tyytyväinen.
Veera, Aada ja Karoliina
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5. luokka Momo -näytelmä
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Hattu lentää...Kohta alkaa Momo

Momo, Kassiopeia ja
Mestari Hora

Näyttelijäseuruetta
Momo, Beppo ja Gigi
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Beppo ja Harmaa herra

Parturi Fusi ja Harmaa herra

Momo Ninon pikabaarissa
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Harmaa herra tuomiolla

Momo, Bibigirl ja harmaa Herra

Väsyneitä, mutta onnellisia
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Ohi on!

6. luokka
Leirikoulussa Kolilla
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Lahden Rudolf Steiner -koulun
6. luokka oli elokuussa 2014
leirikoulussa Kolilla. Maanantaina he lähtivät koululta klo
8.00. Matkalla he pysähtyivät
Juvan Abc:llä ja Outokummun
kuparikaivoksilla. Tiistaina he
valloittivat Ukko-Kolin huiput
ja kävivät uhrihalkeamalla.
Keskiviikkona he valmistautuivat Ruunaan luontotalolla
kaikin mahdollisin keinoin
mm. kypärin, pelastusliivein
ja sadevaattein päihittämään
Ruunaan neljä kuohuavaa koskea. Torstaina he lähtivät kohti
Pirunkirkon ahtaita onkaloita.
He ahtautuivat vaaroja uhaten
järkälemäisten siirtolohkareiden alle ja ahtaisiin koloihin.
Perjantaina he siivosivat majapaikkansa ja lähtivät kohti
kotia. Matkalla he katsoivat
elokuvan ja juttelivat kunnes
saapuivat kotiin.
Verneri
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Koskenlaskuun lähdössä

6. luokan nuket
6. luokan alussa luokallemme tuli kaksi
uutta oppilasta. Olimme kaksi viikkoa
koulussa ja lähdimme sitten leirikouluun
Kolille. Saimme syysloman jälkeen kummioppilaat. Meille tuli 6. luokalla myös
uusia oppiaineita esimerkiksi fysiikka

ja historiassa keskiaika. Joulun jälkeen
meille tuli yksi oppilas lisää. Käsityössä
teimme nuket. Siirryimme syksyllä myös
”isojen käytävälle”. 6. luokalla pääsin
oppilaskunnan hallitukseen. Siellä olen
oppinut tuntemaan opettajia paremmin.

On ollut myös kivaa järjestää kahvivälkkiä ja muita tapahtumia. On ollut kivaa
vaikuttaa koululaisten viihtyvyyteen. Ensi
vuonna menemme sitten yläasteelle.
Noelia

7. luokka
Maantiedon jakso
Aasian ja Afrikan eläimiä
Virtahepo
Kameleontti
Kirahvi
Seepra
Norsu
Skorpioni
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8. luokka
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8. luokan
piirtämiä
sarjakuvia
Suomen
historiasta
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9. luokka
Let’s get together in Edinburgh 30.4.–7.5. 2015
Kirsikkapuut kukkivat vaaleanpunaisina Edinburghin kaduilla ja
puistoissa. Me, Lahden Steinerkoulun 9. luokka, olemme viimein
päässeet ihka oikeaan leirikouluun ulkomaille! Vuosien saatossa
ovat Parinpellon maisemat tulleen jo liiankin tutuiksi, olemme
tarponeet Evon suot ja kolunneet korvet. Litimärkiä sukkia on
kuivateltu hytisten nuotion ääressä ja todettu, että vielä me
merirosvojen aarrearkkumme sisällön käytämme johonkin unohtumattomampaan kokemukseen. Ja täällä ollaan - ikiaikaisessa
Skotlannissa, jonka kansalliseläin on yksisarvinen!
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Edinburghissa,, Skotlannin pääkaupungissa, joka kuuluu Unescon maailmanperintölistaan, on sekä vanha kaupunki (old
town) että uusi kaupunki (new town). Old town on perustettu
jo 1200-luvulla ja New town, sekin jo 1700-luvulla! Silloin täällä
Lahdessa asuttiin vielä puuhökkeleissä. Edinburghin Steinerkoulu on Yrjöjen aikainen ja se koostuu useammasta rakennuksesta.
Tapasimme koululla paikalliset 9. luokkalaiset ja majoituimme
heidän koteihinsa ympäri Edinburghia ja lähiseutuja. Luulenpa,
että jokaista meitä jännitti mennä tuiki tuntemattomaan perheeseen ja kotiin, mutta skottien vieraanvaraisuus ja ystävällisyys
haihduttivat moiset tuntemukset hyvin pian. Todellinen kielikylpy ja kulttuuriin sukellus olivat suurimpia anteja! Pidimme
esitelmiä Suomesta ja skotit Skotlannista. Opimme paljon uusia
asioita. Skotitkin saivat kulttuurimaistiaisia täältä Suomesta ja
erityisesti Lahdesta, sillä veimme koululle tuliaisiksi lahtelaisia
Mölkky -pelejä. Kisat pistettiin pystyyn – sisätiloissa. Siinä sai
juhlasalin lattia kyytiä, vaikka Juha opettajamme kuinka yritti

selitellä, että ulkona noita kapuloita tulisi viskoa. Pelattiin sitä
peliä uudelleen ulkonakin, kuten asiaan kuuluu.
Juha-opettaja yllätettiin heti leirimme alkajaisiksi syntymäpäivänään Skotlanti – opaskirjalla, jottei vaan HÄN eksyisi kun me
asustelemme muualla. Kirja varustettiin onnitteluin ja meidän
nimikirjoituksin. Susanna-rehtori puolestaan yllättyi, kuinka
upeasti matka kanssamme sujui. Kuinkas muuten?
Viikon aikana päivämme olivat täynnä erilaisia vierailuja ja
ohjelmia. Kävimme mm. Edinburghin linnassa, joka kuuleman
mukaan on Harry Potter -kirjojen koulun, Tylypahkan, esikuva,
sillä J.K. Rowling on kirjoittanut kirjat juuri tässä kaupungissa.
Huvittavaa, koska olen kuullut, että meidän koulua nimitetään
Lahdessa paikalliseksi Tylypahkaksi niiden keskuudessa, jotka
eivät tiedä Steinerkoulusta oikeasti mitään. Tutustuimme myös
kuningatar Elisabethin Britannia – laivaan, Da Vinci koodi -kirjasta ja -elokuvasta tunnetuksi tulleeseen Rosslynin kappeliin
ja vierailimme Glasgowssa tiedekeskuksessa yhdessä Edinburghin luokan kanssa. Paras tapahtuma ehkä kuitenkin oli
koululla järjestetty social evening, jossa opimme skotlantilaisia
kansantansseja elävän musiikin säestyksellä. Sellaista oli meno,
että seuraavana aamuna oli vaikeuksia herätä ja ehtiä koululle
ajoissa. Vierailimme myös paljon toistemme perheissä ja tutustuimme näin toisiimme. Englannin kieli sujui paremmin kuin
uskalsin toivoa. Parasta koko matkassa olivat ihmiset - omat
sekä uudet tuttavuudet!
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Lähtöpäivän tunnelmia

10. luokka
Ja nämä skotlantilaiset ystävät, joita saimme, tapaamme seuraavan kerran täällä Suomessa jo syyskuussa kun suuntaamme
yhdessä kohti Lapin leirikoulua. Saapa nähdä, millainen kulttuurishokki heitä silloin odottaa porojen ja tunturien keskellä!
Ja kun tutuiksi on tultu, toivoisin, että voisimme kehitellä 12.
luokalla yhteisen kulttuurimatkan jonnekin meille molemmille
luokille vieraaseen kohteeseen.
Britanniassa sattui olemaan juuri parlamenttivaalit tuloillaan kun
meidän lähtöpäivämme läheni. Wilin perheessä kuitenkin äänestettiin viimeisenä iltana siitä, jäisikö Wili perheeseen vai passitettaisiinko kotiin. Murskavoitto: Wilin pitäisi jäädä perheeseen!
Moni meistä olisi mielellään jäänyt, ainakin syksyyn saakka…
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Viimeisenä iltana perheeni tarjosi illalliseksi Skotlannin perinneruokaa, Haggista, joka tehdään lampaan sisäelimistä ja paistetaan
lampaan mahalaukussa. Skotlannista ei voi lähteä ilman, että
tätä herkkua on maistanut, julisti perheeni. Hyvää oli, vaikka he
epäilivätkin, että en ehkä moista erikoisuutta kurkustani alas saa.
Viikko oli lopuillaan. Yksisarvisiin emme täällä törmänneet,
mutta sukat ehkäpä hieman kostuivat sadepäivinä, vaikka
aurinkokin meitä useana päivänä ilahdutti. Jäähyväiskyyneleet
vaativat sen sijaan pyyhkimiseen useamman nenäliinan samalla
kun Juha työnteli meitä väkisin linja-autoon koulun pihalta. See
ya, in Lapland!
9.5.2015 Fanny Wiik

Biologian leiri
Lapinleiri oli mukava aloitus kouluvuodelle. Maisemat olivat kauniita ja tuntureilla tunsi olevansa yhtä
luonnon kanssa. Mustikat olivat hyviä, makkaraa
paistettiin vaellusreiteillä ja sää suosi meitä huolimatta pienistä sateista, koko viikon.

Yhteiskuva karhutunturin valloittajista. Mahtava maisema
ja fiilis korkealla. Kaikki olivat innostuneita tunnelmasta.
Makkaranpaistomestasta tykätiin kovasti.
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Lapin luonto on karua, mutta
kaunista. Tunturin laelta voi
nähdä pitkälle horisonttiin ja
huikeat maisemat avautuvat
vaeltajalle. Kivitunturi oli
mieleenpainuva. Lapissa kokee
olevansa vapaa arjen kiireestä ja
kaupungin melusta ja hajuista.
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Tämä kuva on otettu Kivitunturilla, jossa vaihteleva maasto ja monipuolinen kasvusto
kiinnitti huomiomme. Otimme paljon kuvia vaeltaessamme ja tunnelma oli pääosin hilpeä.
Vaellukset olivat mieleenpainuvia ja saimme taas kerran muistutuksen Suomen kauniin
luonnon ainutkertaisesta kauneudesta.

Piirros Karhutunturista / Anniina Ojanen
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10. luokan Kreikan kulttuurin
syventävä kurssi

12. luokan päättötyöt

Siri Hartikainen:
Golf
Joonas Huovilainen:
Biisin teko
Inka Karvonen:
A cappella
Alex Korhonen:
Valmennus jääkiekossa
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Essi Korhonen:
Korkokengät
Ella Kouvonen:
Keskiaikainen puku
Simon Kuusisto:
Tewaarathon – Lacrosse
Elias Lestinen:
Sijoittaminen

Päättötöiden esittelijät tammikuu2015
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Arkkitehtuurijakso 2015
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Vanhojen tanssit

13. luokka
Abit helmikuussa
2015 ja abitytöt
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Oppilaskunta
Kevätlausunto luokkien 1-9 oppilaskunnan hallitukselle
Oppilaskunnan hallitus on ollut aktiivinen, innostunut ja aikaansaava. Kokouskäyttäytyminen on vaihdellut melko vilkkaasta
vilkkaaseen. Töihin ja tehtäviin tarttuminen on sujunut kiitettävän erinomaisesti.

7. luokan
voittoisa
vappuovi

Oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettaja Seija Hänninen
Yhteisöllisyys on yksi koulumme arvoista, ja on tärkeää kuunnella lapsia ja nuoria. Tässä tehtävässä apuna on oppilaskuntatoiminta. Koulussamme toimii kaksi oppilaskunnan hallitusta,
toinen perusopetuksessa ja toinen lukiossa. Niiden tehtävänä on
edistää oppilaiden ja opiskelijoiden yhteistoimintaa, kannustaa
vaikuttamaan ja parantaa kouluviihtyvyyttä.
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Lukuvuoden 2014 -15 aikana on järjestetty seuraavia tapahtumia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

perehdytystilaisuus Kasisalilla
herkkuvälkkiä				
reksikahvit oppilaskuntien hallituksille
kuvasuunnistus luokille 6-9
Lahden nuorisovaltuuston vierailu koululla
vappugaala ja -ovikisa luokille 1-8
vappuhulinaa luokissa 6-8
skedeviikko
tiistaisin oppilaille kahvivälkkiä

”Oppilaskunnan hallituksessa on kivaa. Saa päättää, mitä
juhlia on ja mitä niissä tehdään. Saamme myös tehdä
kahvivälkkiä ja herkkuvälkkiä. Aion jatkaa oppilaskunnan hallituksessa kun menen seiskalle. Pääsin oppilaskunnan hallitukseen äänestyksen kautta.”

Kirppis
I HAVE A DREAM
Kirjoitan tätä kirpputoritoiminnan lukuvuosikatsausta, kun elän
ensimmäistä päivää jälkeen kevään lauantaikirppiksen. Mieleni
on täynnä kiitollisuutta kaikkia niitä ystävällisiä ihmisiä kohtaan,
jotka taas kerran mahdollistivat tämän upean tapahtuman, joka
tavalla tai toisella on suuresti lisännyt koulumme näkyvyyttä
sitä ympäröivässä maailmassa. Tällä hetkellä en muista enää
myöskään normaaliksi muodostunutta viime tiistain ja keskiviikon välistä unetonta yötä, jolloin kaikki tuntui kaatuvan omaan
mahdottomuuteensa. Keskiviikkoiltana olin kuitenkin saanut
kasaan (=nimet kirjoihin) niin vanhat ystävät kuin myös monia
aivan uusia – ja toivottavasti jatkossakin mukana olevia – ystäviä.
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Mukavalta tuntuu myös rahallinen tuotto: kevään kirpputorin
bruttotuotto oli noin 3700 euroa (mukana joulukirppis), ja syksyn vastaava tuotto oli noin 2800 euroa. Hieman vajaa 1000 euroa kuluu vuodessa lehtimainontaan, mikä onkin suurin kuluerä.
Haluan täten kiittää siis kaikkia työhön osallistuneita vanhempia
ja oppilaita, tavaran tuojia, ostajia, opettajia sekä koko henkilökuntaa työpanoksestanne. Samoin myös kiitän Airia, Elinaa,
Leilaa ja Caritaa sekä Maukea, Inkeriä ja Miisaa. Tekemänne
tuntimäärä on valtava verrattuna ainakin siihen, että lähes koko
tuotto tulee kahden ensimmäisen tunnin työn tuloksena.
Kirpputorilla kaiken puuhastelun keskellä kuulin loistavan ehdotuksen, jota kannattaa ainakin kokeilla. Ehdotuksen mukaan
luokka, joka järjestää syksyn kirpputorin, hoitaa perjantain ja
lauantain totuttuun tapaan. Tavarat jäävät kuitenkin odottamaan
sunnuntain myyntiä, jonka järjestää joku lukion luokka oppilaineen ja vanhempineen kulttuurimatkarahaston kartuttamiseksi.

Tämä luokka sitten hoitaa myös purun ja loppusiivouksen.
Hyvältä kuulostaa.
Odotan innolla ilmoittautumisia syksyn kirppiksen järjestäjiksi.
Niin, se unelma! Kymen sanomissa 5.4.2015 kerrottiin seuraavaa: ”Hyvässä koulussa tulisi olla ainakin uima-allas sekä torni,
josta ympäristötiedon tunneilla voisi kaukoputkella katsella
avaruutta ja tähtiä. Koulussa pitäisi olla taikakaappi, josta saisi
omalla salasanalla vaikka uuden mekon. Koulun pihalla olisi
keinuja ja nurmikkoa sekä mahdollisuus juttelemiseen ja kävelemiseen. Sieltä ei saisi hypätä aidan yli, koska pihan tulisi
olla turvallinen paikka. Siellä, kuten ei muuallakaan koulussa,
kiusattaisi ketään.”
Lähellä – todella lähellä – on saada meidän pihallekin jos ei
nyt ihan uima-allasta niin ainakin kunnon temppurata. Voisihan
siinä olla vaikka tornikin.
Kaija ”Kirppu” Taskinen
PS. Tarvitsetko viini- tai kuohuviinilaseja juhliin? Meillä on yli
30 kumpaakin lajia vuokrattavaksi pientä maksua vastaan.
Kysy Kaijalta tai keittiöstä.
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Kotitalous – 10. luokka juhlatunnelmissa
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Supersankarin karnevaalipidot, 10. lk. Juhlan suunnittelivat
Anniina Ojanen, Julia Kuusisto ja Venla Torppa

Juhlan teema sushi 10.lk

Supersankarin karnevaalipidot, 10. lk. Juhlan suunnittelivat
Anniina Ojanen, Julia Kuusisto ja Venla Torppa

Juhlan teema joulu,
suunnitellut
Paavo Bordi ja
toteuttanut
10. luokka.

Kymmenen vuotta sitten koulusta lähteneet
Anna Polkutie (ent. Yrjölä)
Valmistuin 2013 graafiseksi suunnittelijaksi Lahden Muotoiluinstituutista ja olen
sen jälkeen tehnyt tätä kokopäiväisesti
freelancerina. Mulla on kotona oma pieni
työhuone ja täällä väännän mm oppikirjakuvitusta ja taittoja ala- ja yläasteen oppimateriaaleihin, lehtikuvitusta, visuaalisia
ilmeitä yrityksille ja kaikkea muuta missä
nyt vaan kuvaa ja sanaa löytyy. Töitä on
tästä taantumasta huolimatta riittänyt todella mukavasti, usein ihan kiireeksi asti.
Kiirettä elämään tuo kummasti myös
se, että minusta tuli äiti marraskuussa
2013. Poikani Niila on nyt 1,5v. ja alotti
juuri päiväkodissa ja olen itse sen myötä
päässyt taas tiukemmin työnmakuun.
Perheeseeni kuuluu myös Niilan isä,
eli kihlattuni Jarkko ja kaksi karvatonta
kissaa Eppu ja Leon. Asumme Lahdessa
Saksalassa.
Tulevaisuuden haaveena muutto omaan
taloon ja ihan kodista erillinen työhuone,
sekä ainakin toinen muksu.
Steiner on jättänyt kyllä elämään pysyviä
ja niitä parhaita ystäviä ja meillä onkin
edelleen tosi tiiviit välit monen luokka-

kaverin kanssa. Ollaan jo naurettu, että
hurjaa, että suuren osan kanssa ollaan
tunnettu yli 20 vuotta.
Anna-Sofia Kauhanen (os. Hallas)
Valmistuin vuonna 2010 sisustajaksi.
Ennen sitä ja tähän päivään saakka olen
työskennellyt kaupan alalla Lahdessa.
Valmistuttuani muutimme mieheni kanssa omakotitaloon Hollolaan ja sillä tiellä
olemme edelleen. Lapset syntyivät -11 ja
-13. Alttarille astelin viime syksynä -14 ja
kaasoina olivat tietenkin hyvät ystäväni
Anna ja Raisa, jotka ovat olleet elämässäni
mukana aina Steiner -koulu ajoilta lähtien.
Elämme tällä hetkellä hyvinkin idyllistä
lapsiperhe arkea rauhassa kaupungin
vilskeeltä, enempää en voisikaan toivoa!
Antti Saari
Kirjoitin ylioppilaaksi Steiner-koulusta
vuonna 2006, jonka jälkeen suoritin vielä
siviilipalveluksen koulussamme. Tämän
jälkeen oli aika vaihtaa maisemaa ja
lähdin neljäksi vuodeksi opiskelemaan
liiketaloutta ja pelaamaan tennistä yliopistoon Yhdysvaltoihin. Kesät kuluivat

opiskeluajan Vierumäellä tenniskursseja
valmentaen.
Tällä hetkellä asun Lahdessa omakotitalossa ja perheeseeni kuuluu avovaimo,
sekä valloittava reilun vuoden ikäinen
Pinja-tytär. Töissä olen lahtelaisessa ilmanvaihtoalan yrityksessä, jossa vastaan
yritysmyynnistä. Vapaa-ajallani pelaan
koripalloa, jalkapalloa ja tennistä, sekä
tietenkin puuhailen Pinjan kanssa.
Kaspar Holopainen
Steiner-koulun jälkeen suoritin asevelvollisuuden, tein töitä ja matkustelin
hieman ennen kuin aloitin opiskelut
Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden laitoksella. Opiskeluihin liittyi
5kk työharjoittelujakso, jota kautta olen
päätynyt myös nykyiseen työpaikkaani.
Olen siis vuodesta 2011 alkaen ollut
Nordea Pankin palveluksissa erilaisissa
tehtävissä. Nykyinen työnkuvani/titteli on
Sijoitusasiantuntija. Perhettä en ole vielä
kerinnyt perustamaan. Harrastuksiini
kuuluu mm. Kortteliliigan jalkapallo- ja
salibandysarjoissa pelaaminen.
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Avointen ovien päivä ja yläluokkien

40

Lari Sädekoski

Raisa Kaartinen

Steinerlukion jälkeen kävin armeijan
Hämeenlinnassa, jonka jälkeen pidin välivuotta opiskelusta ja tein erilaisia hommia. 2008 pääsin Raumalle opiskelemaan
luokanopettajaksi, ja muutaman mutkan
kautta valmistuin lopulta Jyväskylästä liikunnan- ja terveystiedon opettajaksi 2014,
taskussani myös luokanopettajan paperit.
Nyt olen töissä Tampereella liikunnan- ja
terveystiedon opettajana. Perheestä löytyy
tyttöystävä ja kaksi koiraa.

Lukion jälkeen lähdin Kotkaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja valmistuin
jouluna 2009. Muutin takaisin Lahteen
melko pian valmistumisen jälkeen. Sain
töitä Päijät-Hämeen keskussairaalasta
kirurgiselta vuodeosastolta,missä tein
töitä muutaman vuoden. Sieltä siirryin
töihin vanhusten pariin,ensin Jalkarannan
sairaalan ja sieltä kotihoitoon. Olen myös
opiskellut töiden ohella mm. kirurgisen
hoitotyön kehittämistä ja haaveena on
tulevaisuudessa hoitotyön opettajan ammatti. Näihin kymmeneen vuoteen on
mahtunut töiden lisäksi paljon muitakin
ilon ja onnen hetkiä. Olen muun muassa saanut olla suloisten poikien täti ja
kummitäti, hyvän ystävän kaasona hänen
syyshäissään ja matkustella useissa maissa. Perhe ja ystävät ovat tärkeässä osassa
elämässäni. Moni hyvistä ystävistäni onkin entisiä luokkatovereitani, ketkä olen
tuntenut yli 20 vuotta.

Steinerkoulusta jäi käteen hyvät ystävät,
muistoja monen moisia ja kerrottavaa
uusille tutuille.
Petteri Anttila
Infoa omista hommistani lukion jälkeen.
– sivarissa v.06-07
– Hesburgerilla v.08-14
– ammattikoulu: sähköasentajaksi v.12-14
– tällä hetkellä Wipak Oy:llä Nastolassa
töissä.
Avovaimon Anni Löytömäen kanssa asustellaan Lahdessa Saimaankadulla. Tukka
on edelleen pitkä ja levylautaselle eksyy
lähinnä vanhempaa heavy-musiikkia.

Lukuvuoden aikana käytiin koulua kahtena lauantaina ns. korvaavina työpäivinä.
Maaliskuun työlauantaina oli Avointen
ovien päivä, jolloin vanhemmilla ja muilla
kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua
alempien luokkien työskentelyyn oppitunneilla.
Yläluokilla (9-12) oli normaalin opetuksen sijasta ammattitori. Lääkäri, fysioterapeutti, oikeustieteen opiskelija, kaksi
poliisia ja digitaalisen markkinoinnin
asiantuntija kertoivat työstään näille
kiinnostuneille nuorille, jotka parhaillaan
pohtivat ja suunnittelevat omaa ammatillista tulevaisuuttaan. Me kaikki osalliset
koimme päivän hyvin antoisaksi. Suurkiitos vieraillemme.

ammattitori la 28.3.2015
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Siistijät kiittää
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Siistijä-Elise työnsä ääressä
Siistijät kiittää oppilaita kuluneesta vuodesta! Hoiditte homman hienosti kotiin,
ilman suurempia sotkuja ja tihutöitä.
Tämä ei tarkoita sitä että ensi vuonna

sotketaan, kun tämä vuosi jäi väliin.
Hyvää kesää kaikille toivovat:
Elise ja Tiina

Henkilökunta lukuvuonna 2014-2015
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Eskelinen Juha
matematiikan opettaja,
luokanvalvoja 9. luokka
Haarnio Anita
luokanopettaja 7. luokka
Hakulinen Yrjö
liikunnan opettaja, opo
Huhtala-Salmisto Tuula
uskonnon opettaja
Häkkänen Tiina
eurytmian opettaja,
luokanvalvoja 12. luokka
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Hänninen Seija
luokanopettaja 8. luokka
Karimo Antero
historian, yhteiskuntaopin,
uskonnon ja filosofian
opettaja

Lindman Susanna
äidinkielen ja
kirjallisuuden opettaja,
rehtori

Taskinen Kaija
luokanopettaja 4. luokka

Sundvall Neea
varhaiskasvattaja

Temmes Kirsti
luokanopettaja 1. luokka

Braun Teija
iltapäiväkerhon ohjaaja

Määttä Tuula
englannin opettaja

Vallius Outi
erityisopettaja

Eloranta Anssi
kouluisäntä

Orpana Erja
käsityön ja
kuvaamataidon opettaja,
luokanvalvoja 11. luokka

Väistö Tuuli
luokanopettaja 5. luokka

Inkinen Elise
siistijä

Väisänen Aarne
eurytmian ja puutöiden
opettaja

Ketonen Stiina
siistijä

Paananen Sanna
saksan opettaja
(äitiyslomalla)
Parviainen-Sahin Sanna
ruotsin opettaja
Pentikäinen Satu
musiikin opettaja,
luokanvalvoja 10. luokka

Krohn Andrea
kotitalouden ja saksan
opettaja, apulaisrehtori

Peräjärvi Kirsi
maantiedon, biologian ja
terveystiedon opettaja

Larvus Petra
saksan opettaja

Poussa Suvi
luokanopettaja 2. luokka

Lehtinen Olga
fysiikan, kemian ja
matematiikan opettaja

Ruokosalmi Johanna
luokanopettaja 3. luokka
Stranden Hannamari
luokanopettaja 6. luokka

Autio Petteri
kouluavustaja
Lindroos Susanna
koulunkäyntiavustaja
Heinonen Kaija
varhaiskasvattaja
Hirvimäki Maarit
lastenhoitaja
Kauppila Maija
varhaiskasvattaja
Kettunen Sari
lastenhoitaja
Lahtinen Karita
keittäjä

Koiranen Marja-Liisa
keittiön emäntä
Messo Päivi
talouspäällikkö
Mung Huan
keittiöapulainen
Nieminen Leena
koulusihteeri
Sipponen Mari
iltapäiväkerhon ohjaaja
Skippari Tatjana
eurytmian säestäjä
Tanttu Sami
kouluisäntä
Tolppala Tiina
keittäjä
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Kolme komiata konkaria: Antero Karimo, Aarne Väisänen ja Yrjö Hakulinen.
Steinerkoulu kiittää!

Vuosikatsaus 2014, Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry
Hallitus/Johtokunta
Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan kuuluivat vuonna
2014 kannatusyhdistyksen hallituksen jäseninä:

Varajäsenet:
Pitkämäki Anna, Nyman Pepita

Kattorakenteissa havaitut rakennevirheet olivat
kuitenkin niin mittavia, että lämpövuotojen
estämiseksi yhdistys katsoi pakolliseksi suorittaa peruskorjaus viipymättä. Korjauksella
pyrittiin ennalta ehkäisemään myös rakenteisiin mahdollisesti syntyviä kosteusvaurioita.
Koituneisiin kustannuksiin pyydettiin Talo
Oy:ltä vuokrahyvitystä kolmen vuoden ajalle.

Opettajakunnan jäsenet:
Kauppila Maija
Krohn Andrea
Lindman Susanna

Keväällä käynnistettiin yt-neuvottelut, jonka
jälkeen yksi koulunkäyntiavustaja irtisanottiin ja eurytmiasäestäjän palkkaperustetta
muutettiin.

Lahden kaupunginvaltuuston toimikauttaan
vastaavaksi ajaksi valitsemat jäsenet:
Kukkola Merja, Lepistö Marika
Puunenä Kimmo, Rajala Esa

Talouden tasapainottamiseksi päivähoitomaksuja korotettiin vastaamaan yleistä päivähoitomaksutasoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi perusopetukseen harkinnanvaraista
valtionapua yhteensä 88 000 euroa, joka oli
jonkin verran arvioitua pienempi.

Bejarano Pedro, Ingervo Jussi
Niemelä Taina, Schaper Katarina
Varjos Marko, varapuheenjohtaja
Ylönen Janne, puheenjohtaja
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koulurakennuksen katon peruskorjaus. Sen
kustannukset kohosivat 80 000 euroon, mikä
heikensi maksuvalmiutta huomattavasti.

Johtokunnan sihteerinä toimi koulun talouspäällikkö Päivi Messo. Kannatusyhdistyksen
tilintarkastajana toimi KHT Timo Malin. Johtokunta kokoontui toimintavuonna yhteensä
kymmenen kertaa.
Koulun oppilasmäärä oli yhteensä 274, joista
peruskouluikäisiä 195 oppilasta, lukiolaisia 66
oppilasta, sekä 13 esiluokkalaista.
Toimintavuodelle lähdettiin haastavissa talousnäkymissä. Edellisenä kesänä suoritettiin

Valtioneuvosto oli alkuvuonna tehnyt päätöksen toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon
rakenteellisesta- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta. Kouluyhteisön piirissä oli vahva
tahtotila siitä, että Lahden Rudolf Steiner -koulu
tulee jatkamaan lukiokoulutuksen järjestämistä.
Tehdyt laskelmat ja selvitykset osoittivat, että
lukiokoulutuksen järjestäminen uuden rahoitus-järjestelmän puitteissa olisi mahdollista.

Johtokunta katsoi, että oma opetuksen järjestämislupa ei ole välttämätön ja ollaan avoimia
kaikille ratkaisuille, jotka takaavat lukiokoulutuksen jatkumisen Lahdessa. Kovalla kiireellä
etenevä uudistus jäi kuitenkin eduskuntavaalien jalkoihin ja nyt jää nähtäväksi, milloin asia
otetaan uudelleen käsittelyyn.
Voimassa olevaa Lahden lukiokoulutuksen
järjestämislupaa muutettiin niin, että 1.8.2014
lähtien lukiokoulutus loppui Kuopiossa.
Mahdollinen rahoitusjärjestelmän uudistaminen edesauttoi päätöstä siirtyä kolmevuotiseen
lukioon. Opettajat ovat tehneet suuren työn
lukion kehittämiseksi. Ensimmäistä kertaa
otettiin osaa yhteishakuun, ja näillä näkymin
tulevan lukuvuoden lukion ensimmäisellä
luokalla tulee olemaan lähes kolmekymmentä
opiskelijaa.
Kuluvana toimintavuotena koulukiinteistöön
ei tehty isoja vuosikorjauksia eikä kalustohankintoja.
Johtokunta haluaa osoittaa kiitokset kuluneesta
toimintavuodesta opettajakunnalle, muulle
henkilökunnalle, vanhemmille, muille intressiryhmille ja viimeiseksi mutta ei vähäisemmäksi
koulun oppilaille.
Lahdessa 11. päivänä toukokuuta 2015
Päivi Messo
sihteeri/talouspäällikkö
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Muistoissamme Ilse Witters (1926-2014)

lua, myös Lahden Bach-kuorossa. Tämä
harrastus kantoi hedelmää opetustyössä:
hänen innostuksensa tarttui lapsiin, ja he
lauloivat erityisen kauniisti ja puhtaasti.

Ilse Witters (os. Römer, s.10.6.1926) nukkui pois pyhäinmiestenpäivää edeltävänä
yönä. Hän toimi Lahden Rudolf Steinerkoulun ensimmäisenä luokanopettajana.
Hänen elämäntehtävänään oli pioneerityö steinerkoululiikkeen piirissä sekä
Helsingissä että Lahdessa.
Ilse Wittersin saksalaiset vanhemmat
siirtyivät Hampurista Viipuriin. Isä toimi
insinöörinä, ja äiti oli yksi Saksan ensimmäisistä akateemisesti koulutetuista naisista. Täällä perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi, Herbert Römer (myöhemmin
Valtion Rautateiden pääjohtaja). Turkuun
muuton jälkeen syntyi Ilse ja tämän jälkeen myöhemmin vielä kaksi lasta: Hans
ja Lotte. Perhe siirtyi vuosiksi Oittiin, jossa
Ilsen Wittersin varsinainen lapsuuden
paratiisi oli Oitin kartano lähiympäristöineen. Täällä perhe sai asua, koska isä oli
tiilitehtaan tekninen johtaja. Vuonna 1932
perhe muutti Helsingin Malmille.
Ilse Witters pääsi ylioppilaaksi Oulunkylän yhteiskoulusta. Hän opiskeli
Helsingin yliopistossa germanistiikkaa ja
taidehistoriaa, myöhemmin hän paneutui
steinerpedagogiikkaan.
Ilse Witters toimi Tehtaankadulla Suomen ensimmäisessä steinerkoulussa

n

Lahden koulu toimi alkukuukaudet
Mukkulan koulun suojissa, sittemmin
Keijupuiston kerhohuoneessa, Renkomäen Kyöstilässä ja lopulta Jalkarannan
vanhainkodin ja kansakoulun tiloissa.
Oma uudisrakennus valmistui vuonna
1987.
järjestyksessä toisena luokanopettajana
aloittaen vuonna 1956. Koululla vieraili
saksalainen Reinald Witters, ja niin he tutustuivat ja lopulta avioituivat Hampurissa.
Tämän jälkeen he viettivät vuoden Italian
Pisassa. Palattuaan Hampuriin, jossa puoliso
toimi steinerkoulun luokanopettajana, Ilse
Witters sai kolme lasta.

Ilse Witters paneutui työhönsä luokanopettajana pitkäjänteisesti, kärsivällisesti
ja rakkaudella. Hän syventyi aina pedagogiikan perusteisiin. Eläkkeelle jäätyään
hän jatkoi pedagogisten kurssien pitämistä, myös maalauskursseja hän antoi.
Hänen satukuvakirjansa julkaistiin, ja
hän kertoi artikkeleissaan satujen syvistä
viisauksista.

Sylvia-kodin toiminnanjohtaja Freddy
Heimsch kutsui pariskunnan Lahteen, jotta
koulu pääsisi alkamaan myös täällä. Näin
tapahtuikin vuonna 1970, kun Suomen
toinen steinerkoulu perustettiin.

Työtoverit muistavat Ilseä lämpimästi ja
kiitollisuudella. Suuriarvoinen elämäntyö
on ollut hedelmällistä ja ulottuu jo sukupolvien päähän.

Ilse Witters toimi ensimmäisenä luokanopettajana Lahden koululla. Hänen aluettaan oli
myöhemmin myös kuvataide. Ilse Witters
soitti viulua ja huilua sekä harrasti kuorolau-

Lahden Rudolf Steiner -koulun työtoverit
ja oppilaat eri vuosikymmeniltä.
Tiina Häkkänen
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Lukuvuoden 2015 - 2016 työ- ja lomapäivät
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Perusopetus

Lukiokoulutus

Lukuvuosi alkaa tiistaina .  .  .  .  .  . 12.8.2015

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona. . . . . . .  12.8.2015

Syysloma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19. - 25.10.2015

Syysloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. - 25.10.2015

Syyslukukausi päättyy lauantain  .  . 19.12.2015

Syyslukukausi päättyy lauantaina. . . . .  19.12.2015

Työpäiviä syyslukukaudella 90

Työpäiviä syyslukukaudella 90

Kevätlukukausi alkaa torstaina .  .  . 7.1.2016

Kevätlukukausi alkaa torstaina .  .  . 7.1.2016

Talviloma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29.2. - 6.3.2016

Talviloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.2. - 6.3.2016

Pääsiäinen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25.3. - 28.3.2016

Pääsiäinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.3. - 28.3.2016

Perjantai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.5.2016 lomapäivä

Perjantai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.5.2016 lomapäivä

Yksi työlauantai (Avoimien ovien päivä)

Yksi työlauantai (Avoimien ovien päivä)

Lukuvuosi päättyy lauantaina .  .  .  . 4.6.2016

Lukuvuosi päättyy lauantaina. . . . . . . .  4.6.2016

Työpäiviä kevätlukukaudella 100

Työpäiviä kevätlukukaudella 100

Toimitus
Materiaalin kokoaminen: Tuula Määttä,
Petra Larvus
Graafinen suunnittelu ja kannen taitto:
Andreja Valtanen
Taitto, kuvankäsittely ja painatus: Markprint

Lahden Rudolf Steiner –koulu
Eeronkatu 2a
15900 Lahti
puh. 0103 212 600
www.lahdensteiner.fi
Facebook, Instagram / LahdenRudolfSteinerKoulu

Rehtori: susanna.lindman@lahdensteiner.fi • puh. 050 341 79 74
Opettajainhuone: puh. 0103 212 603
Talouspäällikkö: paivi.messo@lahdensteiner.fi • puh. 0103 212 601
Koulusihteeri: kanslia@lahdensteiner.fi • puh.0103 212 600
Kouluisäntä: puh. 0103 212 618
Terveydenhoitaja: puh. 0103 212 616
Päiväkoti: puh. 0103 212613 ja 0103 212 614
Iltapäiväkerho Pihlaja: puh. 0103 212 611

