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Juhlavuoden 
päätteeksi

Kulunut lukuvuosi jää mieleen monestakin syystä ainutlaatui-
sena. Useita kouluamme koskettavia tapahtumia ja muutoksia 
koettiin.

Suomen 100-vuotiasta itsenäisyyttä päätettiin jo hyvissä ajoin 
juhlistaa tavallista näyttävämmin: juhla tultaisiin järjestämään 
Lahden Kaupunginteatterin isolla näyttämöllä itsenäisyyspäi-
vän tietämillä. Lopputulos oli enemmän kuin onnistunut, ja 
kotimaamme sai arvoisensa syntymäpäivän.

Lukion vuodessa on käännetty nyt uusi lehti. Tänä vuon-
na lukiostamme yo-tutkinnon suoritti kaksi luokkaa, kun 
nelivuotinen lukiotaival muutettiin käytäväksi pääsääntöisesti 
kolmessa vuodessa. Sähköinen ylioppilaskirjoitus oli käytössä 
jo valtaosassa kirjoitettavia aineita. Kokonaisuus sujui paineista 
huolimatta varsin hyvin: sähköinen tekniikka toimi, kirjoitus-
tilat ja valvojat saatiin järjestymään, ja ennen kaikkea yo-koke-
laat selvittivät oman osuutensa muitta mutkitta hyvin tuloksin. 
Valkolakin nostaa päähänsä kesäkuun alussa liki 30 ylioppilas-
ta. Paljon onnea heille kaikille!

Suomalaisissa Steiner-lukioissa on aloitettu uusi ACTS-pro-
jekti, joka on kolmen vuoden mittainen kansainvälinen 
steinerlukioiden kehittämisprojekti. Siinä tavoitteena on 
kehittää opiskelijoiden luovan ajattelun taitoja ja kyetä myös 
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arvioimaan niitä. Opettajista Kirsi Peräjärvi ja Juha Eskelinen 
ovat syventymässä projektiin, joka siirtynee lukion käytäntöön 
lukuvuonna 2019 –2020.

Henkilökunnan koostumuksessa tapahtuu lukuvuoden vaih-
tuessa niin ikään muutoksia. Mainittavan pitkän, 
ansiokkaan työuran päättää tähän kevääseen 
englanninopettaja Tuula Määttä. Englantia 
ja saksaa opettaa jatkossa Maria Aaltio. 
Kiitos Tuulalle huikeasta työrupeamas-
ta ja työtoveruudesta! Kiitämme myös 
kaksi vuotta saksaa opettanutta Mir-
jami Tahkolaa ja vuoden musiikkia 
opettanutta Mira Törmälää upeasta 
työpanoksesta.

Kevät toi myös suru-uutisen. Huhti-
kuussa Lahden Rudolf Steiner –koulun 
perustajajäsen, pitkäaikainen opettaja 
ja työuransa jälkeenkin steiner-yhteisössä 
vaikuttanut Reinald Witters poistui luotamme 
89-vuotiaana. Voimme kiitollisena muistaa Reinal-
din valoisaa persoonaa ja sammumatonta välittämistä 
koulusta ja steinerpedagogiikasta. Reinald on jättänyt hienon 
henkisen perinnön vaalittavaksemme.

Jaettu johtajuus ja rehtorikierto 
on yksi koulumme ominaispiirteistä 
Tämän pääkirjoituksen myötä jätän viisivuotisen rehtorin 

tehtäväni ja siirryn opettamaan täysipäiväisesti äidinkieltä ja 
kirjallisuutta. Rehtorin tehtävään tarttuu tästä eteenpäin histo-
rian opettaja Joonas Korhonen.

Olen kiitollinen kaikista rehtorivuosista; yhteistyössä oppilai-
den, koulun johtokunnan, työyhteisön ja huol-

tajien kanssa on menty koulupäivästä toiseen. 
Rehtorina saamani tuki on ollut korvaa-

matonta ja haasteisiin on tartuttu aina 
yhteistyössä. On ollut suuri ilo ja kunnia 

toimia rehtorina koulussamme. Tulen 
muistamaan ikuisesti kolmosluokan 
tyttöjen kutsun välitunnilla: ”Hei reksi, 
tule hyppäämään narua meidän kans-
sa!” Ja reksihän meni. Esimerkki kuvaa 
hyvin sitä henkeä, joka yhteisössämme 
vallitsee. Tasavertainen ja lämminhen-

kinen, näillä sanoilla kuvaisin kou-
luamme. Tällaista viestiä olen toivoakseni 

pystynyt välittämään myös kohtaamisissa 
ulkopuolisten kanssa. Itseni esittely steiner-

koulun edustajana on ollut aina ylpeyden aihe.

Keväisin tervehdyksin
Susanna Lindman
rehtori

Hei reksi, 
tule hyppäämään 

narua meidän 
kanssa!
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Muistan kuinka haltioiduin Steinerpäiväkodista vieraillessani 
siellä ensimmäisen kerran.  Minut ympäröi kauneus, rauha ja 
kodinomainen tunnelma. En edes harkinnut muita päiväko-
teja tuon käynnin jälkeen. Toki olin Aaron Steinerkouluun ja 
päiväkotiin jo ilmoittanut, en ihan synnytyslaitokselta mutta 
melkein, joten oli tietysti helpottavaa huomata, että se mitä 
olin viidakkorummun kuminassa kuullut piti paikkansa. Tai 
oli vielä parempaa. 

Päiväkodissa lapselleni on tarjottu syli hänen sitä tarvitessaan. 
Siellä on ymmärretty ja lohdutettu vaikeina hetkinä. Päiväko-
dissa on juhlittu synttäreitä ja otettu talteen irronnut hammas. 
On leikitty ravintolaa ja kaivettu tunnelia Kiinaan, opittu hiih-
tämään ja  leivottu herkkusämpylöitä. Pöydän alla on saanut 
rauhoittua halutessaan. 

Muistan varmaan lopun ikäni päiväkodin joulujuhlan parin 
vuoden takaa. Aaro ilmoitti, ettei hän laula. Hän kuitenkin 
halusi pukeutua kotona tonttuasuun ja olla mukana esitykses-
sä. Niinpä hän seisoi keskellä eturiviä tonttuasussaan, tont-
tulakki visusti kasvojen yli vedettynä koko joulujuhlan läpi, 
eikä laulanut.  Nauroin niin että kyyneleet valuivat. Joku kehui 
rohkeaksi. Ajattelin, että tuolla tavoin uskaltaa toimia vain kun 
tuntee olevansa turvassa. 

Aaro kasvoi päiväkodin hellässä huomassa neljä vuotta. Tänä 
aikana on pienestä kolmivuotiaasta kiharapäästä kehittynyt iso 
eskari, joka jo hetkittäin odottaa kouluun pääsyä.

Mikä on parasta päiväkodissa, kysyin lapseltani. 
Piirtäminen, koska se rauhoittaa ja  olen siinä taitava. Ulkoilu, 
kun pääsee kavereiden kanssa leikkimään. Ja ruoka, 
vastasi Aaro.  

Minulle parasta päiväkodissa on ollut se, että siel-
lä lapsi nähdään ja kuullaan. Päiväkodin ko-
dinomainen tunnelma on ainutlaatuinen. Se 
on yhdistelmä lapsekasta innostusta ja iloista 
yhdessä puuhailua sekä rauhallista ja turvallista 
rutiinia. On hienoa voida levollisin mielin jättää 
lapsi mieluisaan hoitopaikkaan. 

Kiitos siis sydämeni pohjasta Maijalle, Sarille, 
Maaritille, Karitalle, Emmalle ja muulle henkilö-
kunnalle vuosien varrelta. Olette upeita. 

Vapun tienoolla Aaro täytti seitsemän vuotta.  Kävimme 
tuolloin myös tutustumassa kouluun, opettajaan ja tuleviin 
luokkakavereihin. Jännitti aikalailla, koko perhettä.  >>

RAUHAA, TURVAA JA 
MAAILMAN PARASTA RUOKAA

Päiväkoti ja esiaste
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Arki on 
juhlaa!
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Mitä odotat koululta, kysyin. 
Matikantunteja, erityisesti pluslaskuja. Välitunteja ja ruokatuntia, 
vastasi Aaro. Erityisen kovat odotukset asetetaan koulun keittiön-
väelle, sillä päiväkodin Karita tekee Aaron mukaan maailman 
parasta ruokaa. 

Hyvää kesää kaikille toivottaen ja syksyn koulupolun 
alkua odotellen, 

Maaria Alén 
Keijunkolon Aaron äiti

Juhlat ovat
arkea .
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Iltsissä kulunut vuosi on ollut monen 
kirjava, iloisesti onnistunut. Täällä on 
koettu liikunnan riemua, opittu 
taitoja, ystävystytty. 

Uusi ohjaajamme Leila on 
mahdollistanut meille elä-
myksellisiä retkiä Jalkaran-
nan koulun liikuntasaliin. 
Jalon tarjoamat mahdolli-
suudet ovat olleet lapsille 
mahtava kokemus. 

Meidän iltsissä lapset saavat to-
teuttaa ip-toimintaa, osallisuus näkyy 
lähes päivittäin. Toiveita kuunnellaan, 
tehdään todeksi.

Olipas meillä jos vaikka mitä, 
näkisitpä sinäkin sitä ihmettä, jonka 
me olemme saaneet kokea! 

jk. Muistattehan, että iltsipaikkoja 
voi a i n a kysellä.

Iltapäiväkerho Pihlaja  

Pikakatsaus 
Pihlajan vuoteen
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uimakoulussa 

Ensimmäinen luokka pääsi uimaope Niina Kettusen lem-
peässä ja varmassa ohjauksessa uusittuun Lahden uimahalliin 
huhtikuussa neljä kertaa. Tuntumaa veteen otettiin jokaisen 
taitojen mukaan, niitä vahvistaen. 
 Luokka sai kehuja myös valvomassa olleilta vanhemmilta, 
pukuhuonekäyttäytymisestä.

Lisäksi on keskitytty vihkotyöskentelyyn mm. äidinkielessä, 
matematiikassa ja ympäristöopissa.

Silmilläni katsellen,
korvillani kuunnellen,
sydämelläni tuntien,
maailmaani tarkkailen. 
Kotiin kun taas pian kuljen, 
opit uudet mieleen suljen.
Tiedot, taidot, hyvät tavat,
eteenpäin minua johdattavat. 

Hannamari Laakso
luokanopettaja

1. luokka
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Lahden uusittu 
uimahalli on:
”Ihan hyvä” .

-- Nestori Vesalainen
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Harjoittelussa

Huhtikuussa 2. luokkaan oli ilo saada harjoittelijaksi Snell-
man-korkeakoulusta luokanopettajaksi valmistuva Isa-Lotta. 
Tässä on hänen terveisensä savimuovailuun liittyen:

”On ollut ilo päästä päättöharjoittelussa jaksotuntien lisäksi 
ohjaamaan lapsille Hella Loewen kehittämää muovailua. Muo-
vailun Ideana on ollut ennalta annetun mallin tai päämäärän 
sijasta, muovata savesta yksinkertaisia muotoja. Ajattelun sijaan 
lapset ovat saaneet keskittyä vain käsillään tekemiseen.
 Tunneilla on vallinnut ihana rauha ja lapset ovat jaksaneet 
hyvin keskittyä omaan työhönsä. Oman ja muiden töiden 
tarkastelu tunnin lopuksi on ollut antoisaa. Miten kaikki työt 
ovatkin niin ainutlaatuisia!”

Isa-Lotta Laine
luokanopettajaopiskelija, Snellman-korkeakoulu

2. luokka
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"Mikään ei ole 
ajanhukkaa, 

kunhan hyödynnät 
kokemustasi viisaasti."

-- Auguste Rodin
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Tekemällä oppii

Laaja-alainen osaaminen on uusimman opetussuunnitel-
man käsitteitä. Tavoitteena on rakentaa oppilaalle mielek-
käitä, eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia, jotka toteutuvat 
eri oppiaineiden yhteistyönä. Tämähän on ja on ollut aina 
steinerkoulujen arkea. Nyt sen arvo on huomattu myös 
valtakunnallisesti. Erityisesti koulujemme kolmansia luokkia 
voisi kutsua uuden opetussuunnitelman mallioppilaiksi. 
Niiden eri oppiaineissa nivoutuvat yhteen sujuvasti entisaika 
sekä nykyaika. Eri aikakaudet kertovat yhdessä tästä päivästä 
ja selittävät ilmiöitä sekä tapoja oppilaiden oman tutkimisen, 
tekemisen ja oivaltamisen kautta. 

Lahden kolmannen luokan oppilaat aloittivat edellisenä ke-
väänä omalla palstalla peltotyöt, joiden myötä he tutustuivat 
viljelyyn ja erilaisiin kasveihin. Kesällä oppilaat perheineen 
hoitivat vuoroviikoin luokan palstaa, ja syksyllä oli sadon-
korjuun vuoro. Entisajan elo tuli tutuksi koulussa myös mm. 
vanhojen ammattien, entisajan koulun, työtapojen, laulujen, 
arvoitusten, sanontojen, kädentaitojen ja laskennossa mitto-
jen myötä. Ammateista oppilaat tekivät myös pienen näytel-
män saksan kielellä.

Kirjoittamiseen syvennyttiin 
”vanhan kaunon” avulla. Alkulämmit-

telyn jälkeen kirjoitettiin musteella ensin linnun sulilla, sitten 
perinteisillä mustekynillä ja lopulta kaikkien suuren odotuk-
sen palkitsivat omat mustekynät. Ensi vuonna, neljännellä 
luokalla vihkokoot jo pienenevät osassa aineista, tekstimäärät 
lisääntyvät ja ne kirjoitetaan omilla mustekynillä kauniisti 
kaunolla… 

Viljelys-blogi
Siellä pääsee katselemaan kuvia ja seuraamaan viljely-projek-
tia kolmosten viljelyksiltä.

Blogin osoite: http://keltanokat15.blogspot.fi/    

Seija Hänninen
luokanopettaja

3. luokka

”Kynä on miekkaa 
mahtavampi .”

”Ei oppi ojaan
kaada .”
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”Ei kukaan ole 
seppä syntyessään .”
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MIeleni minun 
tekevi . . .

4. luokka

Taidetta Suomi100-
hengessä ja 
huumorilla .
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Näytelmä kuului 
myös kouluvuoteen .

4 . luokka vieraili
Niemen LUMA-
kampuksella .
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5. luokka
ELÄMÄÄ ANTIIKIN KREIKASSA

Viidennellä luokalla Kreikan historia esittäytyy oppilaille 
monin eri tavoin. Historiassa tulee omanaan antiikin Kreikan 
jakso. Liikunnassa oppilaat harjoittelevat jo antiikin Kreikan 
ajalla olleita olympialajeja ja osallistuvat keväällä steinerkou-
lujen välisiin olympialaisiin. 
 Meidän viides luokka teki myös näytelmän tästä aiheesta. 
Jumalten juoni -näytelmän on kirjoittanut entinen luo-
kanopettajamme Vesa Sädekoski.

Viides luokka odottaa jo innokkaana tulevaa syksyä Kolin 
leirikoulun merkeissä… 

Anita Haarnio
luokanopettaja

Viides luokka osallistui 
steinerkoulujen välisiin
antiikin olympialaisiin.
Niistä kuvia ja kuulumisia 
löytyy somesta (FB & IG  
#lahdensteiner).

5. LUOKKIEN
ANTIIKIN  

OLYMPIALAISET 
ke 23 .5 .2018
RADIOMÄEN
KENTÄLLÄ
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Acta est fabula, 
nunc plaudite! Eli: Näytelmä on loppu, taputtakaa!
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6. luokka
”Mitä ja milloin?”

Kuudennella luokalla uusi ja erittäin tärkeä oppiaine on 
fysiikka. Fysiikan opintojen kokonaisuus alkaa koetuista ja 
havaituista ilmiöistä. Peruskysymyksiä tällä luokka-asteella 
ovat Mitä? ja Milloin? 
 Kokeita, joiden kautta tulee kokemuksia, tehdään paljon. 
Koeselostuksiakin tulee siis useita. Fysiikan tieteellisemmät 
näkökulmat tulevat seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla. 
Johdatus fysiikkaan -jakson pitäisi olla kiinnostavaa, jännittä-
vää ja ennen kaikkea hauskaa!
 
Johanna Ruokosalmi
luokanopettaja
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”Noin 13,5 miljardia vuotta sitten 
materia, energia, aika ja avaruus 

syntuivät nk . alkuräjähdyksessä . Näiden 
maailmankaikkeutemme 

perusominaisuuksien tarinaa 
kutsutaan fysiikaksi .”

- Sapiens, ihmisen lyhyt historia
Yuval Noah Harari
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7. luokka
Tähtitiedettä
Orionin, Otavan,
tähdet näet taivaalla, 
Siriuksen myös.
 
 Pohjantähti paikaltaan,
 liikahda ei minnekään,
 äiti kertoi sen.

Näin lauloimme ensimmäisellä luokalla koulutonttu Empun 
lauluissa opiskellessamme ä-kirjainta.
 Kuusi vuotta myöhemmin, seitsemännen luokan syksyl-
lä, matkamme jatkui tähtitieteen, maailman vanhimman 
tieteen, historiaan tutustumisella. Tämän jälkeen tarkaste-
limme maasta käsin havaittavia ilmiöitä, kuten vuodenaikoja, 
auringon ja kuun vaiheita ja tapahtumia sekä revontulia ja 
vuorovesi-ilmiötä. 
 
Kevätlukukaudella nostimme katseemme yötaivaalle, sillä 
tarkoituksemme oli oppia tuntemaan monia eri tähtikuvioi-
ta, kuten Iso karhu (+ Otava), Pikku karhu (+ Pohjantähti), 
Orion, Kassiopeia, Ajomies, Perseus, Härkä, Kaksoset, Hy-
adit ja Plejadit. Ja tietysti Iso koira (+ Sirius) ja Pieni koira. 
 Nyt kaikilla oppilailla pitäisi olla perustiedot hallussaan, 
jotta voisi jatkaa itsenäisesti matkaa halki avaruuden. Siihen 
löytyy myös hyviä tietokoneohjelmia, kuten Stellarium ja 
Space Engine, joihin meillä oli mahdollisuus tutustua ihan 
käytännössä.

Luokka äänesti kaikista upeista tähtirunoista kolme parasta:  

KATSON TAIVAALLE
Näen kaukoputken läpi tähdet,
jotka taivaalla kirkkaasti loistavat.
Katsellessani tähtiä saan mielenrauhan, 
mutta yhtäkkiä nauran.
Orionin vyöstä kaarran,
näen Ison koiran ja Siriuksen,
katselen heitä hymyillen.
Muodostan omia tähtikuvioita.
Saan mieleeni vaikka kuinka monta.
Makaan edelleen pellolla,
jossa on ihan hiljaista.
Taivaalle alkaa tulla valoa.
 Minne tähdet menevät nukkumaan?

Aada

Tähti on kuin ihmiselämä,
se syttyy, kasvaa, kuolee ja häviää
unohtuen pois,
tähti lämmittää ja valaisee meitä
niin kuin mekin toisiamme,
se kasvaa niin kuin taimi puuksi,
tai nuori vanhaksi,
vähitellen sen elämä valuu kuitenkin pois
ajan siivilästä, unohtuen,
niin kuin pullataikinasta häviävät jauhot
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”Tähtitiede eli astronomia 
on luonnontiede, joka 

tutkii maailmankaikkeutta 
ja sen kohteita, ilmiöitä 

sekä kehitystä .”
-- Wikipedia

monien aineksien sekaan,
häviää tähtikin monien galaksien sekaan
maailmankaikkeudessa,
tai niin kuin sinusta tuntuu ihmiselämän
merkittävyys koko kuormalliselta hiekkaa,
tosiasiassa se onkin vaan yksi hiekanjyvänen
autiomaassa.

Roope

On taivaassa tähtiä monia,
niin kirkkaita, niin somia.
Tarina jokaisel on kerrottavana,
tarina, joka koskaan pääty ei.
Myös pimeys elää ikuisuudessa.
Se mut kerran mukaansa vei.
 
Olla tahtoisin urhea,
kuin Orion kanssa tähtivyön.
Olla tahtoisin hehkuva,
kuin Sirius valaisten synkimmän yön.
Mutta päädyn vain katsomaan,
kuinka nuo tähdet kukoistavat.
En tähti mä oo,
mut voin omalla tavallani loistaa.

Lotta
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”Tuolla ulkona, missä päivä paistaa
siellä on johtotähtenä, että
ole oma itsesi
mutta me peikot täällä sanomme 
ole itse itsellesi kylliksi
yhdessä mahtavan.”

Tämä peikkojen elämänohje on Henrik Ibsenin näytelmästä 
Peer Gynt.

8.luokka teki matkaa Peerin kanssa maailmalla etsien vas-
tausta kysymykseen: ”Mitä on olla oma itsensä?” 
Tämän kysymyksen kanssa matkaamme itse kukin elämäs-
sämme.

8.luokan opetussuunnitelmassa näytelmän valmistaminen 
on suuri yhteisöllinen haaste. Tämän vastapainona jokainen 
oppilas tekee yksilöllisen päättötyön, joka voi olla kirjalli-
nen tai kädentyö, oppilaan omien vahvuuksien mukaan. 
Päättötyöt esitellään suullisesti sekä vanhemmille että 
muille oppilaille.
 Nämä kaksi haastetta ovat omiaan vahvistamaan 
nuoren itsetuntoa ja itsetuntemusta nuoruuden 
myllerrysten keskellä.

8.luokka päättää steinerkoulussa luo-
kanopettajavaiheen ja oppilaat siirtyvät 9. 
luokalla luokanvalvojan ja aineenopettajien 
ohjaukseen. Pitkä ja vaiherikas matka on 
kuljettu ensimmäiseltä luokalta kahdek-
sannelle yhdessä luokanopettajan kanssa 
ja nyt lukuvuoden loppuessa on aika siirtyä 
uuteen vaiheeseen kouluelämässä.yhdessä mah-
tavan.

Tuuli Väistö
luokanopettaja

8. luokka
Luokanopettajavaiheen viimeinen lukuvuosi

”Peer Gynt on Henrik Ibsenin 
vuonna 1867 kirjoittama 
symbolinen näytelmä 

Peer Gynt -nimisen henkilön 
elämänvaiheista ja mielikuvi-
tuksellisista seikkailuista .”

- Wikipedia
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Näytelmä on esitetty 
8 . luokalla ainakin 

2 kertaa aiemminkin .
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9. luokka
Pääpaino tänä vuonna 
oli ahkerassa opiskelussa!
• Saammehan tämän vuoden jälkeen 
peruskoulun suoritetuksi. 

• Syksyllä ahkeroimme viikon ajan 
Aaltosen puutarhalla sipulien paris-
sa maata kuokkien. 

• Kotitaloudessa nautimme eri kult-
tuurien ruokia. 

• Veistossa teimme tyylikkäät tuolit, 
savitöissä muotoilimme suuret 
ruukut ja käsitöissä valmistimme 
kauniita tilkkutöitä. 

• Liikuntatunneista nautimme. 

• Välitunnit olivat tietysti parhaat 
tunnit: jalkapalloa ja koripalloa 
pelaten.

Erja Orpana
luokanvalvoja
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Huomisen 
kalustesuunnittelijat/

puusepät . 
Ideasta istuttavaksi .
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10. luokka
Biologian-leiri

Steinerkoulun kympit 
kävivät viidettä 
kertaa Luostolla 

3 .-- 8 . 9 . 2017

Biologian leirit ovat perinteeksi muodostunut osa Steiner-
koulun lukion opetussuunnitelmaa. Tänä vuonna matkaan 
lähti 26 10. luokan opiskelijaa. Mukana olivat myös luokan-
valvojat Kirsi Peräjärvi, Mirjami Tahkola sekä kouluisäntä 
Sami Tanttu, joka toimi matkalla kokkina. Opiskelijat osallis-
tuivat Samin avulla pienryhmissä aterioiden valmisteluun ja 
ruokahuoltoon.

Leirillä tehtiin vaellusretki Luostotunturin huipulle, jossa py-
sähdyttiin säähavaintoasemalle. Matka jatkui Ametistikaivok-
selle etsimään ametistikiviä. Seuraavana päivänä ohjelmassa 
oli Isokuru, josta opiskelijoille jäi mieleen erityisesti Uhri-
laakson upeat näkymät. Viimeinen vaelluskohde oli Viian-
kiaapasuo. Paluumatkalla Lahteen pysähdyttiin Rovaniemen 
arktisen alueen ilmiöitä havainnollistavaan Arcticumiin.
Opiskelijat tutustuivat Lappiin paitsi luonnossa, myös 
tekemällä vihkotyötä. Vihkoja tehtiin usein majapaikkana 
toimineen viihtyisän hirsihuvilan olohuoneessa. Päiväkirjan 
kirjoittaminen ja kuvitus olivat tärkeä osa vihkotyötä. Lisäksi 
opiskelijat esittelivät jonkin valitsemansa Lapin luontoon 
liittyvään kasvin ja eläimen. Vihkoissa perehdyttiin myös 
Luostotunturin ja Isonkurun muodostumiseen, sekä Py-
hä-Luoston kansallispuiston geologiseen alueeseen. 

”Parhain asia Lapin leirillä oli grillaus illat ja kävely Luosto 
-tunturille. Leirillä myös pystyin tutustumaan moniin luokka-

laisiin läheisem-
min.” kertoo eräs 
opiskelija koke-
muksiaan. Muut 
komppaavat. 

Toiselle parasta 
oli luonto ja upeat 
maisemat tai kalastaminen, 
toiselle liikkuminen ja luokka-
laisten hyvä seura.

Mirjami Tahkola
saksanopettaja
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Kiinnostaa 
kuin kasa kiviä,

eli paljon .
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11. luokka
Kaks’ perhettä, yht’ arvokasta ihan

Suuri kiitos näyttelijä/ohjaaja Reetta Jouttimäelle, joka ohjasi 
11. luokan näytelmän. Lopputulos oli todella hieno.

11. luokan oppilaiden ajatuksia 
heidän näytelmäprojektistaan:

”Alkuun näytelmä oli ihan uutta, mutta ajan kanssa alkoi op-
pimaan näyttelemisen perusasiota. Draaman kurssilla tutustui 
vielä enemmän moniin tuttavuksiin luokalla.”

”Jännä kokemus ja yllättävän hauskaa.”

”Kiirehän sitä tuli ja viime hetken paniikkikin, mutta lopulta 
selvittiin ja hyvä näytelmä aikaiseksi saatiin. Osaan vieläkin 
kaikki vuorosanat ulkoa, olihan se iso työ. Kiitos ohjaajalle.”

”Oli kiva projekti – toi luokan yhteen.”

”Loi hyvää yhteishenkeä.”

Andrea Krohn
luokanvalvoja

“These violent delights 
have violent ends .

And in their triump die, 
like fire and powder .

Which, as they kiss, consume .” 

-- William Shakespeare, 
Romeo & Juliet
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Klassisia teemoja,
klassikko

näytelmissä .
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12. luokka
Kulttuurimatka
-- yhteisen taipaleen huipentuma
Kun kevään ylioppilaskirjoitukset olivat ohi, oli meidän, 12. 
luokan, vuoro lähteä lukion perinteiselle kulttuurimatkalle. 
Kohdemaaksi valikoitui Italia ja sieltä erityisesti antiikin ajas-
ta tunnettu Rooma ja Toscanan renessanssikaupunki Firenze.
Ennen kuin matka oli kunnolla alkanutkaan, tuli lähtöä 
edeltävänä päivänä tieto lentojen perumisesta. Hetkellisesti 
mielessäni kävi ajatus siitä, päästäisiinkö matkalle ollenkaan 
ja jos päästäisiin, enteilikö se muutenkin matkan osalta 
huonoja käänteitä? Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä 
uudet lennot järjestäytyivät ajallaan ja muutenkin matka 
sujui jouhevasti.
 Viikko alkoi Roomasta ja Vatikaanista, joissa vietimme 
ensimmäiset kolme päivää. Matkasimme Firenzeen junalla 
ja neljän päivän aikana teimme päivämatkat läheiseen kylään 
Fiesoleen ja kauemmas rannikolle Cinque Terren kyliin. Hy-
vin suunniteltua ja monipuolista ohjelmaa oli paljon ja vas-
tapainoksi vapaa-aikaa vietettiin kaupunkeja tutkaillen. Sekä 
Roomassa että Firenzessä pääsimme ihailemaan arkkitehtuu-
ria ja taidetta, ulkoilemaan upeissa maisemissa ja nauttimaan 
italialaisen keittiön herkkuja.
 Yhtenä mieleenpainuvana asiana matkalta jäi se, miten 
paljon vuosien saatossa historian ja kuvataiteen tunneilta 
tutuiksi tullutta taidetta ja arkkitehtuuria ehdimme viikona 
aikana kaikkien muiden hienojen kokemusten ohella kohda-

ta. Kaikista mahtavinta tällä luokkamme viimeisellä yhteisellä 
matkalla oli kuitenkin yhdessäolo. Suuri osa luokastamme 
on tuntenut toisensa ainakin kahdentoista vuoden ajan, osa 
vielä pidempäänkin ja osa puolestaan on liittynyt joukkoon 
lukiossa. Vaikka luokan sisällä on muotoutunut omia kaveri-
porukoita, ei se tarkoita sitä ettemmekö tulisi kaikki toimeen 
ja voisi viettää aikaa myös vaihtelevilla kokoonpanoilla. Jo-
kaisella oppilaalla on luokassa oma roolinsa ja tarkoitan tällä 
ilmaisulla sitä, että jokainen erilainen persoona saa olla sellai-
senaan osa porukkaa. Toivon todella, että yhteisen taipaleem-
me tullessa päätökseen, koko luokalle olisi jäänyt matkasta ja 
yhteisistä vuosista hyviä kokemuksia, joiden muisteleminen 
toisi iloa vielä vuosien kuluttua.

Kulttuurimatkasta ja yhteisistä vuosista 
luokkaa ja opettajia kiittäen 
Venla Vahanen

Kuva: Jaakob Lahtinen
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”Jos Roomassa olet, 
elä roomalaisittain; 

jos muualla, elä kuin he .”

-- Pyhä Ambrosius, Milanon piispa
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13. luokka
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Näihin kuviin ja 
tunnelmiin .

Eikun katse kohti 
aikuisuutta ja 

casual fridayta! 
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Päättötyöt 2016-2017
11 . lk & 12 . lk
11.lk
Iida Storlöpare  Manga
Emilia Malm Japanin kulttuuri
Robin Mirzeler Seikkailukirja
Jonni Koponen Suomen jääkiekkomaajoukkue
Juho Rujala Suomen sisällissota
Carita Paavilainen Kauneusihanteet eri aikakausina
Pinja Peltonen Kultainen noutaja

12.lk 
Fanny Wiik Lastenkirjan kuvittaminen
Clara Kuusisto Road trip Saksasta Suomeen
Wili Hämäläinen Skeittileirin suunnittelu
Jaakob Lahtinen Sommittelu valokuvauksessa

Päättötöiden 
esittelytilaisuudet 

kiinnostavia myös aivan
alaluokkalaisten 

mielestä .
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Päättyy työ 
Tuula nostaa kytkintä!
Kesällä 1981 ovat jalat tukevasti irti maasta, pieni 
ihminen täynnä onnea päättyneistä yliopisto-opin-
noista ja elämääkin suuremmista tulevaisuudensuun-
nitelmista Rapakon takana. Valtava elämännälkä 
huutaa: I’m ready, here I come. Sitten Kohtalon käsi 
puuttuu peliin, ja yhtäkkiä on edessä Työvoimatoi-
misto ja työnhaku.
 Onneksemme näin kävi, sillä Suolahdessa synty-
nyt Tuula Määttä maanantaina 14. 9. 1981 tuli kou-
luumme englanninopettajaksi ja siitä alkaen 
hän kunniakkaasti ja työtuntejaan laskematta 
hoitanut työtään uutterasti. Hänen mahtavas-
ta ja innostavasta – mutta samalla vaativasta - 
opetuksestaan ovat saaneet nauttia pienemmät 
ja isommat oppilaat, joita on nelinumeroinen 
luku, noin 1200 oppilasta! Hän on osallistunut 
paitsi englanninopetuksen, myös kouluyh-
teisömme kehittämiseen toimiessaan muun 
muassa rehtorina useamman vuoden ajan.
 Tuula jää 1.9.2018 ansaitulle eläkkeelle. 
Tämän jälkeen hänellä on kertomansa mukaan 
toivottavasti aikaa harrastaa kaikkea sellaista, 
mihin hänellä ei ole työn ohella ollut aikaa, kuten 
käsillä tekemistä ja liikuntaa.
 Pitkään työrupeamaansa hän mainitsee kaksi 
syytä: mahtavat oppilaat ja hyvät kollegat.

Lämmin kiitos Tuula!

I’m ready,
here I come!
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Lahden Steinerlukio on muuttamassa lähivuosina toimintaan-
sa. Koulustamme Kirsi Peräjärvi ja Juha Eskelinen ovat olleet 
kolmen vuoden ajan mukana kansainvälisessä steinerlukioiden 
kehittämisprojektissa, jota ACTS-projektiksi kutsutaan (Ack-
nowledging Creative Thinking Skills). Projekti on 
pioneerityö kansainvälisestikin ajateltuna ja 
sen tavoite on valmistaa oppilaita aiempaa 
paremmin oikeassa elämässä tarvitta-
viin taitoihin. Projektiin liittyvässä 
koulutuksessa on mukana opettajia 
myös Vantaan, Espoon, Oulun ja 
Helsingin (Lehtikuusentie) steiner-
lukioista.

Monet raportit työnantajilta ja 
tutkimuslaitoksista (mm. Perimiter 
Institute for Theoretical Physics) 
kertovat, että vaikka monilla lukion 
ja yliopiston päättävillä nuorilla on 
tutkintonsa, heillä ei ole työelämä-
taitoja. Työnantajat ovat huomanneet, 
että monissa maissa koulutus ei onnistu 
kehittämään nuorissa ihmisissä kommunikoin-
titaitoja, kykyä ryhmätyöskentelyyn, kykyä luovaan 
ajatteluun ja tilannetietoisuutta. Tutkijat ovat havain-
neet, että menestykselle on oleellista joukko luovia ajattelun 
taitoja, esimerkiksi kyky pidättäytyä ennakkoluuloista ja 

arvostelusta sekä kyky toimia uudessa tilanteessa yrityksen 
ja erehdyksen kautta valmiina epäonnistumaan (improvisaa-
tio).
 Luovuudella ei siis tässä yhteydessä tarkoiteta pelkästään 

taiteellista, kirjallista tai suullista luovuutta, 
vaan se pitää sisällään kattavasti kaiken-

laisen luovuuden, jota elämänpolulla 
tarvitaan. Aiemmin mainittujen lisäksi 

havainnoiva ajattelu, kuvallinen 
ajattelu, yhteyksien havaitsemi-
nen asioiden välillä, kriittinen 
analyysi, ja koordinoitu ajattelu 
pitävät sisällään paljon tärkeitä 
elämäntaidon palasia.

Pyrkimys on, että lukiostamme 
voisi jatkossa saada kansainväli-
sen ACTS-diplomin ylioppilas-

todistuksen rinnalla. Näin ollen 
lukiomme toteuttaa edelleen suoma-

laista lukiorakennetta, mutta painot-
tuu sen sisällä luovan ajattelun taitojen 

kehittämiseen. Perimmäinen tavoite on 
tukea opiskelijoiden kykyjen kehitystä ja 

havaitsemista niillä alueilla, joita opiskelijat elämässään 
pärjätäkseen tarvitsevat; he tuntevat itsensä ja osaavat hallita 
omaa toimintaansa niin yksilönä kuin toisten ihmisten kans-

ACTS-projekti
tuo muutoksia lukioomme

ACTS



35

sa ja kykenevät vastuulliseen päätöksentekoon 
ja toimintaan.
 Luovan ajattelun taitoja on tarkoitus 
myös arvioida. Se tarkoittaa nykyi-
siin oppitunteihin muutoksia siten, 
että oppilaille annetaan monipuoli-
sesti luovuuteen suuntaavia tehtäviä 
ja projekteja nykyisten lukiokurs-
sien puitteissa ja niiden arviointia 
luovan ajattelun näkökulmasta. 
 Muutosten käyttöönottoa ei ole 
tarkkaan päätetty, mutta se kos-
kettaa aikaisintaan lukuvuonna 
2019 – 2020 lukiossamme aloittavia 
opiskelijoita. Projektissa mukana 
olleena on helppo sanoa, että pe-
rinteinen aineenopettajan koulutus 

keskittyy liian yksipuolisesti aineenopetta-
miseen ottamatta huomioon ihmiselämää 

kokonaisuutena. Toivomme voivamme 
tarjota sellaisen lukiopolun, joka 
tuottaa sen läpikäyneille perin-
teisten aineiden osaamisen lisäksi 
paljon ystäviä, itseluottamusta ja 
-tuntemusta, kykyä oman elämän 
hallintaan, ihmissuhdetaitoja ja op-
pilaita, jotka kykenevät toimimaan 
globaalissa maailmassa vastuulli-
sesti ja eettisesti.

Juha Eskelinen & Kirsi Peräjärvi
ACTS-projektin edustajamme

Pyrkimys on, että 
lukiostamme voisi 

jatkossa saada 
kansainvälisen 
ACTS-diplomin 

ylioppilastodistuksen 
rinnalla.
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13. 8. 1929 Hampuri – 10. 4. 2018 Lahti
tohtori,  steinerpedagogi, 
Lahden  Rudolf Steiner -koulun pioneeri, perustajajäsen

Reinald
Witters

*) Sudeettialueet olivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
uuteen Tšekkoslovakian valtioon liitettyjä, pääosin saksan-
kielisiä alueita. Nimitys johtuu Tšekin pohjoisrajan tienoilla 
sijaitsevasta Sudeettien vuoristosta.   – Wikipedia

Reinald Witters syntyi  Hampurissa, joka jäi hänen pää-
asialliseksi kasvuympäristöksekseen. Reinaldin nuoruuden 
muistoihin kuuluvat tuhotut kaupunkiympäristöt ja niiden 
jälleenrakentaminen. Mutta  esimakua tulevaisuuden Suo-
men kotimaasta hän sai evakkona Sudeettialueella, jossa 
paukkuivat 40 asteen pakkaset, leiskuivat revontulet ja 
jossa hän oppi rakastamaan suurten metsien salaperäistä 
rauhallisuutta.



Sodan jälkeen Reinald aloitti koulunkäyntinsä Walddör-
fer-koulussa, jossa oli valittavana joko humanistinen tai luon-
nontieteellinen linja. Tästä syntyikin tulevalle elämälle tärkeä 
kysymys: Miksi pitäsi erottaa humanismi ja luonnontieteet 
toisistaan? Voivatko taide ja luonnontiede elää tasapainossa, 
harmoniassa? Tästä koulusta hän kirjoitti ylioppilaaksi 1949.
 Tämän jälkeen alkoi monivuotinen ja kansainvälinen opis-
kelujakso: teologiaa, historiaa, filosofiaa, germaanista ja romaa-
nista kirjallisuutta, vanhoja ja uusia kieliä, jopa kiinan kieltä. 
Marburgissa Reinald Witters kuuli Ernst Weissertin luennon 
”Lernen unser Kinder auch genug?” (Oppivatko lapsemme riit-
tävästi?) Steinerpedagogiikka oli jo aikaisemmin tullut tutuksi 
hänen siskonsa ja lankonsa kautta, jotka olivat steiner-koulun 
luokanopettajia. Hän tutustui Sveitsissä Goetheanumissa pa-
remmin steinerpedagogiikkaan, suoritti ”Statsexamen”, saattoi 
yliopisto-opintonsa päätökseen, ja teki väitöskirjan historianfilo-
sofi G.B. Viconista. Tämä pakotti italian kielen opiskeluun, mikä 
synnytti rakkauden Italiaan, sen kulttuuriin ja historiaan. Hän 
toimi saksan kielen lehtorina Pisassa kaikkiaan viisi vuotta.
 Kesälomat olivat tarpeeksi pitkät matkusteluun, ja vuonna 
1959 matka Pohjoismaihin oli onnekkaan kohtalokas: Helsingin 
Rudolf Steiner -koulua esitteli nuori, innostunut luokanopet-
taja Ilse Röhmer, josta sittemmin tuli hänen vaimonsa. Häät 
pidettiin 1961 ja perheeseen syntyi kolme lasta: Roswitha 1963, 
Bernhard 1964 ja Christel 1968. 

1962 Reinald otti vastaan Hampurin Steiner -koulussa ensim-
mäisen luokan (24 oppilasta) ja saattoi tämän 8. luokkaan (41 
oppilasta) saakka, kuten steinerkoulussa on tapana. Hänellä oli 
pedagogisena apuna kotona kokenut steinerpedagogi Ilse-vaimo 
ja elävinä esimerkkeinä omien lasten kehitykset. Nämä kahdek-
san kouluvuotta huipentuivat 1970 yhteiseen päätösnäytelmään 
”Rafael”, jonka  Reinald itse kirjoitti luokalleen. Reinald muisteli 
miten eräs silloinen kollega sanoi: ”Jokainen pääainetunti on 
kuin ensi-ilta, johon kuuluu myös asianmukainen ramppikuume.”

Tämän jälkeen Reinald perheineen oli vapaa aloittamaan uuden 
jakson heidän elämässään. Länsi-Saksassa ei saanut perustaa 
uusia steinerkouluja ja Eu-
rooppa pysyi vankasti kahtia 
jaettuna.
 Helmikuussa 1970 
kiersi Suomessa 
steinerpedagogiik-
kaa ja oppilastöitä 
esittelevä näyttely. 
Kiinnostuneita 
ja innostuneita 
vanhempia tuntui 
olevan riittävästi 
koulun perustami-

Alku Lahdessa
vaati todellista 
pioneerihenkeä



seen nimenomaan Lahteen. Lahteen juuri muuttaneen Syl-
via-kodin, kehitysvammaisten steinerpedagogisen erityiskoulun 
ja sisäoppilaitoksen myötä oli myös tarpeen perustaa Lahteen 
steinerkoulu henkilökunnan lapsille. Suomalaiset olivat hyvin 
optimistisia perustamisluvan suhteen. Ja niin Rei-
nald seisoi kesällä 1970 perheineen ja omaisuuk-
sineen Suomen kamaralla. Monien vaikeuk-
sien jälkeen saatiin vihdoin lupa yksityisen 
opetusryhmän perustamiseksi. 
 
Koulu alkoi 1. 9. 1970. Ensimmäisellä 
luokalla oli 11 oppilasta ja esiluokalla 
25 oppilasta. Ilse Wittersin aloitti nyt 
ensimmäisen luokan opettajana. 

Alku vaati todellista pioneerihenkeä: 
palkkaus oli vaatimaton, jopa epävar-
ma, ja sopeutumiskyky joutui koetteelle 
jatkuvasti. Reinald Witters muisteli kuitenkin 
lämpimästi silloista talkoohenkeä, koulun kulku-
rielämää eri toimitiloissa, ennakkoluulottomuutta ja 
kaikkeen koulun kehittämiseen valmiita vanhempia, kollegoita 
ja oppilaita.
 Alussa Reinald Witters opetti englantia ja saksaa muissa oppi-
laitoksissa. Myöhemmin, hänen suomen kielen taitonsa kart-

tuessa, pääsi hän opettamaan Lahden steiner -koulussa ensin 
musiikkia, saksaa, sitten historiaa, filosofiaa, myöhemmin myös 
arkkitehtuuria 12-luokkalaisille.

Steinerkoululaki tuli voimaan 1976. Se vakiinnutti 
vihdoin koulun toiminnan ja helpotti äärimmäisen 

tiukkaa taloutta. 
 1979 oli Reinaldilla mahdollisuus viettää 

vapaavuosi Stuttgartissa, jolloin alkoi myös 
uusi kontakti Italiaan; Milanon ja Rooman 
steiner -kouluihin.
1980 Reinald Witters sai Suomen kansalai-
suuden. 

1981 aloitti työryhmä, jonka tarkoituk-
sena oli suunnitella yhdessä arkkitehtien 

ja opettajien kanssa koulun uudisrakennus. 
Reinaldin mielestä oli tärkeää, että arkkitehdit 

näkisivät koulun pedagogiset tarpeet ja ajattelisi-
vat pedagogisesti sitä suunnitellessa. Samalla tavalla 

opettajat haastettiin ajattelemaan työtään arkkitehto-
nisesti. Reinaldin elämän tähtihetkiä oli muutto uudisrakennuk-
seen, ensimmäinen ruokailu omassa ruokalassa, vihkiäisjuhla 
ja monet tilaisuudet, joita järjestettiin kauniissa ja toimivassa 
koulurakennuksena. 

Steinerkoululaki 
tuli voimaan 

1976



Reinald ennätti myös virittämään keskusteluja ja suunnitelmia 
juhlasalin rakentamisesta.
 Kolmekymmenvuotisen opetustyönsä aikana Reinald näki 
satojen koulumme oppilaiden varttuvan pienistä alaluokkalaisis-
ta ajatteleviksi nuoriksi ihmisiksi.
 Reinald Witters jäi eläkkeelle Lahden Rudolf Steiner 
-koulusta 1.10.1992. Vanhemmat muistavat hänet eloisan 
lämpimästä suhteesta kouluyhteisöön, kulttuurihistoriallisena 
asiantuntijana ja uutterana steinerpedagogisena neuvojana. 
 Hän muistutti kuinka tärkeää on todella ymmärtää, miksi 
ja mitä opettaa. Jokainen oppitunti on ainutlaatuinen tilaisuus 
synnyttää prosessi, jossa todellista ymmärtämistä ja oppimista 
tapahtuu. 
 Vielä eläkevuosina hän oli ahkera luennoitsija ja kirjoittaja. 
Renessanssi ja keskiaika, taide ja filosofia olivat hänelle läheisiä.

Reinald Witters uskoi, että steinerkoululla on yhä tärkeä tehtävä: 
”Se on pedagogiikkaa, jonka avulla pitkällä aikavälillä todella voi 
oppia tuntemaan ihmisen yksilönä, kasvavana ihmisenä. Tämä 
on ihmiskunnan pedagogiikka kansallisuuksiin katsomatta.” 

Koonneet: Annette Lindroos & Marja-Terttu Lounavaara 
  Reinald Wittersin entiset kollegat

Kiitos
Reinald



40

Neea Sundvall os Nyman
Lukion jälkeen lähdin saman tien opiskelemaan Snell-
man-korkeakouluun varhaiskasvattajaksi ja asuin tämän 
ajan Helsingissä. Kesätöissä tapasin nykyisen mieheni, jonka 
kanssa valmistuttuani muutin takaisin Lahteen. Töitä sain 
Lahden Rudolf Steiner -päiväkodista ja siellä viihdyin siihen 
saakka, kunnes jäin äitiyslomalle ja esikoisemme syntyi 2016. 
Asumme nykyään Orimattilassa ja olemme viihtyneet hyvin. 
Ostimme täältä tontin ja haaveillemme, että pääsisimme pian 
rakentamaan uutta taloa. Nyt olen ollut pari vuotta kotiäitinä.
Kun tätä luette, niin perheemme kuopuskin on jo varmasti-
kin syntynyt.

Anni Mändmets
Kirjoitettuani ylioppilaaksi työskentelin jonkin aikaa päi-
väkodissa. Päästyäni opiskelemaan sairaanhoitajaksi muu-
tin Helsinkiin. Opiskelujen alussa halusinkin suuntautua 
lastensairaanhoitoon. Päädyin kuitenkin pilotti-harjoitteluun 
leikkaussaliin ja huomasin, että pidin sen tyyppisestä työstä. 
Nykyään työskentelen anestesiahoitajana. Työ on stressaavaa 
ja välillä hektistä, mutta samalla saat keskittyä vain yhteen 
potilaaseen. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä Lastenk-
linikalla tai ulkomailla. 
 

Retu Hämäläinen
Lukion jälkeen hoidin varusmiesvelvollisuuteni oikein 
pidemmän kaavan mukaan, muu elämä sai odottaa vuoden 
päivät vapautumistani. Tämän jälkeen oli viimein aika hakea 
opiskelemaan ja annoin itselleni luvan hakeutua tekemään 
sitä, mistä olin aina pitänyt: taidetta. Taideoppilaitoksiin ei 
vain ollut helppo päästä, joten kulutin välivuosia tekemällä 
sekalaisia duuneja.
 Yläasteelta asti elämänkumppaninani ollut Jonna aloitti 
opinnot Turun yliopistossa ja muutimme viimein virallisesti 
yhteen. Vastasin turkulaisten uimataidosta vauvauinninoh-
jaajana, uimaopettajana ja uimavalvojana kunnes aloitin 
muotoilijan opinnot Turun Ammattikorkeakoulussa. Muotoi-
lu tuntui taiteelta, mutta käytännöllisemmältä. Luovuus johti 
käytännöllisiin tuotteisiin, esineisiin ja toimintatapoihin. 
Muotoilijan tärkein tehtävä on huomioida ihminen ja tehdä 
maailmasta helpompi käyttää ja mukavampi elää. 
 Muotoilun opit pätevät kaikilla elämänaloilla ja sovelsin 
opintojani erityisesti grafiikkaan ja pelisuunnitteluun.
Valmistumisen jälkeisenä vuotena kävin pelinkehittäjän 
täydennyskoulutuksen, osallistuimme siellä kootun tiimin 
kanssa peli-ideallamme startup-yrittäjyyskilpailuun ja voi-
timme sen. Nyt olen perustamassa tiimini kanssa Turkuun 
pelifirmaa jossa toimin pelisuunnittelijana ja graafikkona. 

10 vuotta sitten lähteneitä oppilaita
Mitä heille kuuluu nyt?
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Elina Salomaa
Lähdin Steinerin jälkeen opiskelemaan Turkuun. Olen asunut 
täällä Aurajoen rannalla siitä lähtien muutamaa Helsingin 
ja Berliinin visiittiä lukuunottamatta. Valmistuin yliopistos-
ta pari vuotta sitten pääaineenani yleinen kirjallisuustiede. 
Valmistumisen jälkeen työskentelin kääntäjänä ja opettajana 
yliopistolla. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa tiedettä, taidetta ja 
aktivismia yhdistävässä Sarjakuva ja siirtolaisuus -hankkees-
sa. Oma tutkimukseni käsittelee saksalaisen siirtolaissarjaku-
van eettisiä kysymyksiä. Suurimpia intohimojani on matkus-
telu, ja suunnittelen parhaillaan junamatkaa Amsterdamiin. 
Steinerin vaikutuspiiristä en ole päässyt eroon: asun puoliso-
ni kanssa vain kivenheiton päässä Turun Steiner-koulusta! 

Anna Vuorinne
Heti kirjoitusten jälkeen suuntasin vastoin kaikkia aiempia 
suunnitelmiani Vaasan yliopistoon opiskelemaan nykysuo-
mea ja viestintätieteitä. Valmistuin filosofian maisteriksi 
keväällä 2014, ja seuraavan vuoden alussa puuhastelinkin jo 
väitöskirjaa alulle. Viime syksynä siirryin Vaasasta Jyväs-
kylän yliopistoon tohtorikoulutettavaksi ja muutin takaisin 
Lahteen. Väitöskirjatyön ohella olen muun muassa opettanut 
yliopistossa tekstintutkimusta ja journalistiikkaa sekä päässyt 
järjestämään tutkimusalani kansallista konferenssia. Vuosi-
kymmenen hajurako omaan Steiner-taipaleeseen on auttanut 
näkemään, että ehkäpä  sen matkan varrelta sittenkin tarttui 
elämään evääksi muutakin kuin puuro ja mehukeitto. 

Hei Alumni*!
Mitä sinulle

kuuluu?

*) Alumnilla (lat. alumnus ’kasvatti’ < 
alere ’ravita’) tarkoitetaan yleensä jossakin 
oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta hen-
kilöä. Sana alumni on alun perin monikko-
muoto latinankielisestä sanasta alumnus, 
joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai 
oppilasta.   – Wikipedia

Ensi vuonna tehdään taas vuosikertomus 
ja sinne kaivataan jälleen kuulumisia. 
Alumneista olisi mukava kuulla aina! 

Ei vain ensimmäisen 10 vuoden jälkeen.
Ole meihin yhteyksissä! 

Tutustu myös Steinerkasvatusliiton 100 
tarinaa steinerkoulusta -kampanjaan ja 

osallistu – kerro oma tarinasi.
https://peda.net/steinerkasvatus
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Hurraa 100-vuotiaalle Suomelle!
Juhlintaa Lahden Kaupunginteatterilla
Maamme satavuotiasta itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Lah-
den kaupunginteatterilla joulukuun alussa. Juhla olisi käynyt 
koosteena ulkomaalaiselle Suomen taiteen helmistä ja historian 
vaiheista; rakastetuimmat ja tunnetuimmat klassikot synnytet-
tiin eloon luokkien esittäminä. 

Kiven Seitsemän veljestä, kansantanssia, Kalevalan Väinä-
möisen kanteleen luominen, Sibelius, Suomen popmusiikin 
helmiä, runoutta eri aikakausilta – näistä kaikista juhlayleisö 
nautti taidokkaiden, herkkien ja läsnä olevien esitysten muo-
dossa. Eikä steinerkoulun juhlaa voi kuvitella ilman euryt-
mia-esitystä, joka tällä kertaa vei katsojat metsän tunnelmiin.

Juhlapuheen piti lahtelainen kansanedustaja Mika Kari. 
Puheessaan Kari nivoi yhteen Suomen historiaa, koululaitok-
sen historiaa ja steinerkoulun sijoittumista koulujärjestelmän 
kenttään. Kiitämme Karia osallistumisesta ja puhuttelevasta 
puheenvuorosta.
 Juhlassa esitettiin 12. luokan Jaakob Lahtisen tekemä vi-
deokooste Suomen historian merkittävimmistä ajanjaksoista ja 
tapahtumista. Sisältö videoon syntyi vuoden mittaan upealla, 
koko koulua yhdistävällä tavalla. Jokainen luokka sai aiheek-
seen yhden historiamme merkkipaalun, josta se sai toteuttaa 
vapaalla tavalla esityksen muille luokille. Esitys kierrettiin 
näyttämässä eri luokissa ja luovuus kukki: nähtiin draamaa, 
kuvataidetta, tietoiskuja, tietovisoja ja musiikkia.

Pienet sinivalkoiset liput heilahtelivat iloisesti 
yleisössä. Liput oli valmistettu edellisviikolla 
luokissa ja jokaiseen lippuun oppilaat olivat 
kirjoittaneet pienen tekstin siitä, mistä juuri 
he iloitsevat Suomessa. ”Suomessa on kiva 
presidentti”, oli erään lipun sanoma. Juh-
laväki oli pukeutunut parhaimpiinsa, ja 
ilahduttavan moni oli sonnustautunut 
kansallispukuun.
 Juhlan jälkeen yleisöä viihdytti 
huoltaja Mitko Popovin orkesteri 
esittäen Suomen kevyen musiikin 
kappaleita eri aikakausilta

Juhla oli onnistunut ja todellinen 
esimerkki yhteistyön voimasta. 
Opettajien, oppilaiden, huoltajien, 
kanslian väen, teatterin, juhlapu-
hujan ja monen muun panoksen 
ansiosta Suomen itsenäisyyden 
merkkivuosi piirtynee lähte-
mättömästi pienten ja suu-
rempienkin oppilaiden mieliin 
muistuttamaan, kuinka ainutlaa-
tuisessa maassa saammekaan 
asua ja käydä koulua.
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Steinerkasvatusliitto(.fi) järjesti kaikkien steinerkoulujen 
viestintähenkilöille sparrauspäivän. Päivän aloittivat Helsin-
gin koulun musiikinopettajan puoliso Jani Halme, jolle on 
myönnetty mm. Suuri Journalisti -palkinto ja joka tekee mm. 
Diginen iltapäivä -radio-ohjelmaa sekä Marco Mäkinen, joka 
puolestaan on Helsingin steinerkoulun alumni ja mainos-
maailman Grand (Old) Man. 
 Heidän sanomansa oli varsin Daa’h!, eli päivänselvää. 
Steinerkoulujen tulisi viestiä rohkeammin arjestaan, koska 
koulujen arki pursuaa visuaalisuutta ja on tässä hetkessä 
edelleen radikaalitoimija, jonka piirissä on ilmiö-opittu vuo-
sikymmeniä.

Lahden steineryhteisöä edustivat opettajakunnasta Joonas 
Korhonen, päiväkodilta Emma Ihatsu sekä aktiivivanhem-
mista Anna Perikangas-Muukka ja minä Hanna Kopra. 
Meillä oli oikein aivot liekeissä -päivä. Kiitos siitä kaikille 
osallistuneille! Saimme paljon hyviä ajatuksia, vahvistusta 
ja valoa tunnelin päähän. Viestintä on vaikea laji, joka vaatii 
perustapoja ja rohkeutta olla läsnä – mm. keskusteluissa. Ilon 
kautta, jalat tukevasti maassa ja pää korkealla pilvissä hiukset 
hulmuten!

Hanna Kopra
H:gin koulun alumni, Lahden koulun johtokunnanjäsen

Steinerkoulu ja media 
-päivä Helsingissä 
feat . Marco Mäkinen ja Jani Halme
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Kiitos miesten 
& inspiroivan päivän: 
Opet saavat ihan oman 
viestintään ja tarinoiden 

kerrontaan liittyvän 
kesätehtävän! 
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Engström Henrika 
luokanopettaja 2. lk
Eskelinen Juha 
matematiikan opettaja, 
luokanvalvoja 12. lk, yläkoulun opo 
Haarnio Anita 
luokanopettaja 4. lk  
Huhtala-Salmisto Tuula 
uskonnon opettaja 
Häkkänen Tiina    
eurytmian opettaja
Hänninen Seija 
luokanopettaja 3. lk
Korhonen Joonas 
historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, 
filosofian opettaja ja apulaisrehtori
Krohn Andrea    
kotitalouden ja saksan opettaja
Laakso Hannamari
luokanopettaja 1. lk 
Lehtinen Olga 
fysiikan, kemian ja matematiikan 
opettaja
Lindman Susanna 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, 
luokanvalvoja 13. lk & rehtori 
Lindroos Annette    
erityisopettaja

Määttä Tuula  
englannin opettaja
Orpana Erja     
käsityön ja kuvaamataidon opettaja 
Parviainen-Sahin Sanna 
ruotsin opettaja, lukion opo  
Peräjärvi Kirsi 
maantiedon, biologian 
ja terveystiedon opettaja 
Ruokosalmi Johanna   
luokanopettaja 6. lk
Tahkola Mirjami  
saksan opettaja
Taskinen Kaija  
luokanopettaja 7. lk
Temmes Kirsti    
luokanopettaja 4. lk
Tuomaala Vilma 
elämänkatsomuksen opettaja
Vallius Outi 
erityisopettaja 
Varjos Marko 
puutöiden opettaja 
Väistö Tuuli 
luokanopettaja 8. lk
Lindroos Susanna
koulunkäyntiavustaja 
Koiranen Maria
koulunkäyntiavustaja
Hirvimäki Maarit 
lastenhoitaja

Emma Ihatsu-Tarigan 
varhaiskasvattaja
Kauppila Maija 
varhaiskasvattaja 
Kettunen Sari 
lastenhoitaja
Lahtinen Karita 
keittäjä 
Braun Teija 
iltapäiväkerhon ohjaaja 
Eloranta Anssi 
isännöitsijä 
Inkinen Elise 
siistijä 
Ketonen Stiina 
siistijä 
Koiranen Marja-Liisa 
keittiön emäntä
Messo Päivi 
talouspäällikkö 
Mung Huan 
keittiöapulainen 
Nieminen Leena  
koulusihteeri
Santero Leila 
iltapäiväkerhon ohjaaja 
Skippari Tatjana 
eurytmian säestäjä 
Tanttu Sami 
kouluisäntä 
Tolppala Tiina 
keittäjä

Henkilökunta 
2017_2018
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Kirsti Temmeksen ja 
Maria Koirasen

yhteiskuva löytyy 
seuraavalta sivulta .

**

*

 *) Seppälä Eero
  ruotsinsijainen
**)  Lauri Huotari
  yleismiesjantunen
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Lukuvuosi 2017 – 2018 aloitettiin päiväkodilla uudistetuissa 
tiloissa. Vanhaa rakennusta oli kesän aikana kunnostettu 
perusteellisesti uusimalla lattiarakenteet ja lämmitysjärjes-
telmä kokonaan. Lattioiden alta poistettiin ylimääräinen 
aines ja tuuletus varmistettiin. Muutamien alimpien hirsien 
lahovaurioita poistettiin ja lattiat rakennettiin 
kokonaan uudelleen. Lämmitysjärjestelmä 
uusittiin nykyaikaseksi.
 Näillä toimilla rakennus on taas 
entistä paremmassa kunnossa ja 
sisäilman puhtaus varmistet-
tiin. Samassa yhteydessä raken-
nus siirtyi koulun omistukseen 
tarhan vanhempainyhdistyk-
seltä. Lähivuosina päiväkodin 
ympäristö muuttuu paljon 
kun vanhainkodin käytöstä 
poistettuja rakennuksia pure-
taan ja tilalle tulee asumista.

Päiväkotirakennus on entinen Tapani-
lan kartanon päärakennus, joka oli ennen 
koulu– ja päiväkotikäyttöä vanhainkodin käytössä. 
Lahden Steinerkoulu muutti sinne syksyllä 1974 Kyöstilän 
kartanosta, joka oli käynyt kasvavalle koululle pieneksi. Itse-
kin aloitin silloin neljännen kouluvuoteni Tapanilassa.
 Lahden kaupunki luovutti Tapanilan koulullemme kun ei 

sille muutakaan käyttöä keksinyt. Myöhemmin rakennus jäi 
kokonaan päiväkodin käyttöön kun koulu muutti nykyiselle 
paikalleen, ensin Jalkarannan vanhan kansakoulun puura-
kennukseen ja lopulta omaan, uuteen koulutaloon.
 
Koulun päärakennus on hyvässä kunnossa. Tänä vuonna 

tehtiin pienemipä korjauksia mm. vedeneristyksiin. 
Näillä toimilla varmistettiin, että rakennus on 

jatkossakin terve ja hyvä ympäristö oppilaiden ja 
opettajien toimia.

 Koulurakennuksen omistavat yhdes-
sä Lahden kaupunki ja kannatusyhdistys. 
Sopimuksen mukaan pidämme itse huolta 
rakennuksesta ja uskaltaisinkin väittää, 

että koulurakennuksemme on yksi harvoista 
terveistä koulurakennuksista Lahdessa ja 

lähiympäristössä. Tästä saamme kiittää erityi-
sesti kouluisäntiä ja siistijöitä.

Juhla- ja liikuntasalihanke on tällä hetkellä suvan-
tovaiheessa. Arkkitehtisuunnitelmia ja laskelmia 

tehtiin sekä kaupungin kanssa neuvoteltiin varsin 
pitkälle. Ilman Lahden kaupungin merkittävää panostusta 
hanke ei kuitenkaan ole mahdollinen. Lahden kaupungin 
talouden vaikeudet ja sen omien koulurakennusten massii-
viset korjaustarpeet ajoivat meidän hankkeemme edelle ja 
juhlasaliunelma jäi vielä odottamaan parempia aikoja.

Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys
Vuosikatsaus 2017

Koulun 
päärakennus on 

hyvässä kunnossa.
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Koulun toiminta on jatkunut rauhallisissa merkeissä. Talous 
on tasapainoilua niukkenevan julkisen rahoituksen kanssa. 
Vanhempien tekemä talkootyö ja tukimaksut ovat korvaa-
mattoman arvokkaita lisiä koulun toiminnan varmistamises-
sa. Niiden avulla pystymme pitämään koulumme toiminnas-
sa steinerpedagogiikan erityispiirteet huomioiden.
 Oppilasmäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena, mutta 
uusiakin oppilaita mahtuisi mukaan vielä lisää. Lukio on 
uudistumassa kovaa vauhtia kolmivuotiseksi ja olemme men-
neet mukaan toisen asteen yhteishakuun. Lukioon on tullut 
ilahduttavasti oppilaita ja toiminta on turvattu.

Johtokunta on kiinnittänyt huomiota erityisesti tiedottami-
seen ja viestimiseen. On tärkeää, että koulustamme tiedetään 
ympäröivässä yhteiskunnassa. Vain tätä kautta vanhemmat 
ja oppilaat löytävät opiskelemaan Lahden Steinerkoulussa. 
Jokainen vanhempi ja opiskelija voi omalta osaltaan kertoa 
eteenpäin koulusta.

Johtokunta on kokoontunut kerran kuussa lukuvuoden 
aikana. Kokouksiin on mahtunut niin vakavia asioita kuin 
riemukkaitakin hetkiä. Kaikki asiat on hoidettu eteenpäin ja 
koulun toimintaa on kehitetty. Kiitän tässä yhteydessä koko 
johtokuntaa upeasta ja paneutuvasta työskentelystä.

Marko Varjos
johtokunnan puheenjohtaja

Hallitus /Johtokunta
Lahden Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistys ry:n 
johtokuntaan kuuluivat 
Kannatusyhdistyksen hallituksen jäseninä:
Leena Adler, Anna Pitkämäki, Hanna Kopra, Jussi Ingervo 
ja Tommi Reinsaari 
Opettajakunnan jäseninä:
Maija Kauppila, Joonas Korhonen ja Susanna Lindman 
Kaupungin edustajina toimivat:
Kimmo Puunenä, Mika Laitila, Tuula Tuomola ja Tiina 
Jokinen
Puheenjohtajana toimi Marko Varjos ja sihteerinä 
talouspäällikkö Päivi Messo.

Uusiakin oppilaita 
mahtuisi mukaan 

vielä lisää.
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• Lukuvuosi alkaa torstaina 9. 8. 2018
• Syysloma 22. – 28. 10. 2018 (vko 43)
• Työlauantai 10. 11. 2018
• Lomapäivä 7.12.2018
• Joululoma 22. 12. 2018 – 6. 1. 2019
• Talviloma 25. 2. – 3. 3. 2019 (vko 9)
• Perjantai 31. 5. on koulupäivä
• Lukuvuosi päättyy lauantaina 1. 6. 2019

Lukuvuoden 2018 _19
Työ- ja lomapäivät
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 Vuonna 2019 steinerkoululiike täyttää 100 vuotta! Tätä juhlitaan 
tulevana lukuvuotena monin eri tavoin. 
 Jo nyt tunnelmaan virittäytyminen on aloitettu, kun ympäri 
maailmaa kouluille on toimitettu blancoja postikortteja, joissa 
on kyllä osoitteet valmiina, mutta kuvitus uupuu. Oppilaat, 
opettajat ja jopa vanhemmat ovat saaneet kuvittaa onnentoi-
votuksia Telluksen joka kolkkaan. Miten upea ajatus!

Ensi syksynä jokainen steinerkoulu huomio juhlavuoden 
erikseen ja Steinerkasvatusliitto(.fi) järjestää Suomen stei-
nerkouluille mm. suurkevätretken Suomenlinnaan, missä 
on erilaisia rasteja ja yhdessäoloa tarjolla, niin oppilaille, 
alumneille, opettajille (ent. & nyk.) ja vanhemmille.

#Waldorf100
Kusti polkee, kun posti kulkee!

Materiaalin kokoaminen: Susanna Lindman, opettajakunta & Hanna Kopra
Graafinen suunnittelu & taitto: Hanna Kopra

Kannen kuvat: Kirsti Temmes /4 . lk . & Seija Hänninen /3 . lk
Painatus: Markprint Oy
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Lahden Rudolf Steiner -koulu
Eeronkatu 2a, 15900 Lahti
puh. 0103 212 600 - www.lahdensteiner.fi
sähköpostit: etunimi .sukunimi@lahdensteiner .fi

www.facebook.com/LahdenRudolfSteinerKoulu

@lahdensteiner 
(toimii myös www .instagram .com/lahdensteiner/)

1.8.2018 alkaen rehtori Joonas Korhonen: 050 526 0877
rehtori Susanna Lindman: 050 3417 974
talouspäällikkö Päivi Messo: 0103 212 601
opettajainhuone: 0103 212 603
kouluisäntä Sami Tanttu: 050 4677 667
terveydenhoitaja Henna Haavisto: henna .haavisto@lahti .fi, 044 4163 
719päiväkoti: yläkerta 0103 212 613, alakerta 0103 212 614
iltapäiväkerho Pihlaja: puh. 0103 212 611
opinto-ohjaaja Sanna Parviainen-Sahin: 0103 212 606


