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Meillä
mennään metsään
Lahden steinerkoulussa mennään usein metsään, milloin
Tapanilan laavulle retkeilemään, milloin Myllysaarenrantaan
humusta tutkimaan. Välillä mennään Evolle ja Lappiinkin asti.
Luonto on tärkeässä osassa niin koulumme perinteissä kuin
sata vuotta täyttävän steinerkasvatusliikkeen pedagogiikassa.
Luontosuhteen muodostuminen koetaan tärkeäksi. Luontohan
jalostaa luontoa eli luonnetta.
Kuluvana lukuvuonna ympäristö- ja luontoteemat ovat näkyneet koulumme arjessa enemmänkin. 19. 9. 2019 tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisen steinerpedagogisen koulun
perustamisesta. Tämän merkkipaalun kunniaksi lähes kaikki
maailman steinerkoulut ottivat lukuvuoden teemakseen mehiläiset ja puut. Meidänkin koulussamme on tutkittu ”pörriäisiä”
ja istutettu puita. Näistä tempauksista voit lukea lisää tästä
julkaisusta.
Syyslukukaudella 2018 juhlimme toista merkkipäivää. Koulurakennuksemme täytti nimittäin kolmekymmentä vuotta.
Pyöreitten vuosien kunniaksi järjestimme oppilaille pienimuotoisen juhlatilaisuuden, jossa koulun suunnitelleen arkkitehdin
Pauli Lindströmin johdolla muisteltiin koulurakennusprojektin värikkäitä vaiheita. Kiitos Paulin ja rakennushankkeen
toteuttaneen kouluyhteisön saamme oppia ja opettaa raken-

nuksessa, joka on suunniteltu nimenomaan steinerpedagogiseksi opetustilaksi.
Tänä keväänä juhlitaan haikeissakin tunnelmissa. On aika
toivottaa rentouttavia ja ansaittuja eläkevuosia neljälle pitkäaikaiselle opettajallemme Kirsti Temmekselle, Outi Valliukselle,
Annette Lindroosille ja Tuula Huhtala-Salmistolle.
Kirsti on rikastuttanut kouluamme suurella
sydämellään, tarmollaan ja – aivan erityisesti – toimeliaisuudellaan. Kun itse aloit
vasta pähkäillä, Kirsti oli homman
jo hoitanut. Outia on kiittäminen
koulumme monista saavutuksista niin
oppilashuollon kuin hallinnonkin saralla. Outi toimi pitkään koulussamme
erityisopettajana ja rehtorina. Annette
ei jää varsinaisesti eläkkeelle, koska hän
on jo eläkeläinen, mutta opetustyöstä
hän jää nyt pois. Annettelle iso kiitos
kaikesta viisaudesta ja lämmöstä, jota
toit tullessasi sijaistamaan - lopulta kolmeksi
vuodeksi venähtäneiksi - kolmeksi viikoksi.
Tuula jää oppilaidensa mieleen lämpimänä ja läsnä
olevana opettajana ja keskustelijana. Onneksemme
olemme saaneet uusiakin tekijöitä, kun viime syksynä Maria
Aaltio ja keväällä Aurora Luotonen sekä Päivi Ilkka liittyivät
opettajakuntaamme.

kuitenkaan pyörisi. Tässä yhteydessä haluan kiittää kuluneesta
vuodesta sekä koulun opettajia että muuta henkilökuntaa siitä,
että he mahdollistavat inspiroivat, terveet ja turvalliset puitteet
lapsille oppia ja kasvaa. Erityiskiitoksen haluan lausua aktiivisille huoltajille, jotka omien töiden ja toimiensa ohella jaksavat
tehdä töitä koulumme hyväksi. Kirpputorit, myyjäiset, retket ja
näytelmät eivät onnistuisi ilman vanhempien aktiivista työpanosta. Hyvä esimerkki ahkerasta
huoltajasta on tämän lehden taittanut Hanna
Kopra, joka kaiken muun talkootyönsä
ohella on luonut oppilaitoksemme uuden raikkaan graafisen ilmeen. Hanna
kuuluu myös koulumme johtokuntaan. Kiitos johtokunnalle hyvästä
yhteistyöstä tänäkin lukuvuonna.

19.9. 2019
tulee 100 vuotta
ensimmäisen
steinerkoulun
perustamisesta.

Steinerkoulu perustettiin sata vuotta sitten eräänlaiseksi
opettajien tasavallaksi. Toki pelkillä opettajilla ei koulumme

On aika päättää lukuvuosi ja siirtää
katse tulevaan, mutta muistakaamme
myös nauttia työmme hedelmistä ja ottaa
opiksi niistäkin hetkistä, kun ollaan menty
metsään ihan vain kuvainnollisessa mielessä.
Hyviä lukuhetkiä vuosikertomuksen parissa ja
rauhallista aikaa Suomen suvessa kaikille yhteisömme pienille ja isoille pörriäisille!

Kevätterveisin
Joonas Korhonen
rehtori
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Steinerkoulu

100-vuotias radikaali
Vuonna 1919 steinerkoulu oli radikaali
vaihtoehto ja uudistaja. Mikä tekee steinerkoulusta ajankohtaisen juuri nyt?
Ilmastonmuutos muuttaa myös koulumaailman. Taloudelliset tavoitteet ja
yksilön valintoihin kasvattaminen ohjaavat
koulutuspolitiikkaa, ja kilpailutalouden arvoista ja ylikulutuksesta on tullut osa normaalina pidettyä elämää. Kasvatuksen tulee olla
itsekkyyden vastakulttuuria. Politiikalla muutetaan
nykyhetkeä ja kasvatuksella tulevaisuutta. Viisaampi suhde
luontoon on välttämätön.
100-vuotisjuhlavuottaan aloittava steinerkoulu on ajankohtainen juuri nyt, koska sen lähtökohtana on rakentaa
kasvatuskäytännöt siitä, minkälainen on lapsi sekä lapsen
ja nuoren kehitys. Perimmäinen idea ei ole kasvattaa lapsia
yhteiskuntaa varten, vaan kasvattaa aikuisia, jotka pystyvät rakentamaan yhteiskuntaa ihmistä varten. Tarkoitus ei
ole vain sopeuttaa kuluttajaksi ja lisätä kilpailukykyä, vaan
kasvattaa luovia ja aktiivisia paremman maailman tekijöitä.
Jokainen muutoksentekijä on tarpeen. Ihmisten pitäisi kasvaa
paitsi luoviksi ja ajatteleviksi myös rohkeiksi.

Rudolf Joseph
Lorenz Steiner
kehitti nykyään
maailman laajuisen
yksityiskoulujen
verkoston.

Steinerpedagogiikan mukaan ihmisen
luontosuhde kehittyy luonnossa olemalla, ei opetusta digitalisoimalla eikä valmiista
oppimateriaaleista luokkahuoneessa opiskelemalla. Tärkeitä
oppimisympäristöjä ovat metsät, puutarhat ja pellot. Tarvitaan aktiivisia tekoja. Sen takia steinerkoulu juhlii 100-vuotista taivaltaan niin, että steinerkoululaiset ympäri maailmaa
istuttavat puita ja hoitavat mehiläisiä juhlavuoden ajan.
Ilmastokriisin lisäksi koulumaailman on löydettävä toimivia
ratkaisuja digitalisaation, globalisaation sekä yleisen hyvinvoinnin laskun esille tuomiin haasteisiin. Käytännössä myös
oppilaiden kannalta mielekästä oppimista siirtyy nopeasti
koulun ulkopuolelle. Näin ollen koulukin muuttuu nopeassa
tahdissa.

Steinerkouluissakin moni asia
on muuttunut ja uusia painotuksia on tullut. Toisaalta monet
tunnistettavat erityispiirteet
ovat säilyneet vuosikymmenestä toiseen. Kyse on siitä, missä
määrin steinerkoulu kykenee
syventämään ja vahvistamaan
omia vahvuuksiaan, ylläpitämään
jatkuvaa itsereflektion kulttuuria ja
samalla elämään ajassa. Keskeinen haaste
on kehittää kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen
ja kehitysvaiheisiin nähden johdonmukaista käytäntöä, joka
samalla entistä vahvemmin vastaa ilmastonmuutokseen ja
muihin aikamme suurimpiin haasteisiin.

On jatkuvasti
etsittävä
keinoja...

On jatkuvasti etsittävä keinoja tuoda oppimista lähemmäs
elämää ja tehdä koulusta entistä merkityksellisempi osa
lapsen ja nuoren elämää. Koulun on huomioitava tietojen ja
taitojen oppimisen ohella myös luovuuden, tunne-elämän ja
vuorovaikutustaitojen kehitys. Tärkeintä on myötäelämisen
kyky ja sydämen sivistys.
100-vuotista taivaltaan juhliva steinerpedagogiikka on edelleen
maailmanlaajuisesti hyvin elinvoimainen. Se on pisimpään
Suomessa vaikuttanut ja vahvimmin suomalaiseen koulujärjestelmään juurtunut vaihtoehtopedagogiikka. Kuluneet 100

vuotta näyttäytyvät vähintäänkin kohtalaisena menestystarinana, mutta tulevaisuudessa steinerkoulu voi olla entistä
näkyvämmin myös kriittisen ajattelun
kehto, joka haastaa vallitsevat näkemykset
ja yrittää vaikuttaa yhteiskunnassa.

Steinerkasvatuksen vahvuus on kokonaisvaltainen ajattelu ihmisestä, kasvusta ja kasvatuksesta. Ajattelun sivistyksen lisäksi olennaista on
tunteen sivistys (sydämen sivistys) sekä tahdon ja
tekojen sivistys. Kyse on tasapainoisesta ihmisyyteen
kasvamisesta. Ylipäänsä kasvatus on tasapainon etsimistä.
Tämä koskee myös opettajan ja oppilaan suhdetta. Vapaus
äärimmilleen vietynä on kasvatuksen loppu, liiallinen vapauden pois ottaminen taas tappaa luovuuden.

Jarno Paalasmaa
Kirjoittaja on kasvatusasiantuntija, tietokirjailija ja steinerkoulun opettaja. Hänen uusimman kirjansa Steinerkoulun
ABC. Leikistä luovaan ajatteluun (Into Kustannus 2019)
ilmestyminen aloitti steinerkasvatuksen juhlavuoden.
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Päiväkoti ja esiaste

Eskarivuosi on ihmeellistä
aikaa lapsen elämässä
Lapsi puhkeaa kukkaan ja yhtäkkiä hän löytää sisäisen rauhan,
voiman ja rohkeuden loistaa monilla taidoillaan. Kun Topias
toi syksyllä isälle isänpäivälahjaksi vohvelikankaisen käsipyyhkeen, johon oli kirjattu taitavasti monenmoisia muotoja, en
meinannut uskoa näkemääni todeksi, niin hieno se oli. Topias
rakastui eskarin puuhiin ja onneksemme ei löytynyt lähes
päivääkään, jolloin aamusta väsyneet jalat eivät kantaisi
Talviriehaa vietettiin
Topiasta autoon täynnä odotusta ja intoa, valmiina
päivän puuhiin.
upeassa talvisäässä.
4

Olen nyt neljättä ja viimeistä kertaa eskarivanhempaTulevia, nykyisiä ja
na. Olen vienyt lapseni Kultaiseen taloon kaikkiaan
10 vuotta. Kun suljen silmäni ja muistelen päiväkotia
vanhoja tarhalaisia
ja eskarivuosia, astun ajatuksissa ihanaan vanhaan
ja eskarilaisia
kartanoon. Vastassa on jo eteisessä herkullinen ruuan
tuoksu, niin että omakin vatsa alkaa kurnimaan. Minut
piha pullollaan.
ympäröi sekoitus vanhan talon viehättäviä yksityiskohtia
ja hempeä sateenkariväristä loihdittu satumaailma. Tunnelma
huokuu kodikkuutta. Vaikka päiväkodissa vilisee päivittäin 40
lasta, talovanhus huokuu rauhaa, kiireettömyyttä ja lämmintä syliä. Ehkä parhaimpana muistona mieleen nousee sekä
päiväkodin että kouluun sosiaalinen ilmapiiri, yhteisöllisyys ja
ystävyyssuhteet – sosiaalinen verkosto joka kantaa niin lasta
kuin vanhempiakin.

Vanhempainyhdistyksen
merkitys päiväkodille ja eskarille
on ollut, on ja
tulee olemaan aina tärkeä.
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Ensi syksynä viimeinenkin lapsistani kävelee läpi silkkiportin kouluun uusin seikkailuihin. Jo nyt hänellä on iso määrä
kavereita, jotka siirtyvät hänen kanssaan eskarista kouluun.
Keltainen talo ja sen ihmiset, ihanat hoitajat, joille olen aina
voinut luottaa lapseni – kaikki se jää taakse. Mutta kultainen
talo, hyvät muistot ja juhlien iloiset hetket säilyy meidän sydämessänne. Kiitos yhteisistä vuosista.
Katja Menzel-Lahtinen
Topiaksen äiti
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A-i-n-a pitää
olla hyvät eväät.
Entiset tarhalaiset
hoitivat kahviota
upeasti.

Iltapäiväkerho Pihlaja

Turvallinen kasvuympäristö
on jokaisen lapsen oikeus
Kyllähän oli kerrassaan upea vuosi meillä täällä iltsissä. On
leikitty ja pelattu, askarreltu ja toteutettu monenlaisia asioita.
Projektina oli keppihevosten teko, niille erilaiset tarvikkeet
sekä lopuksi kepparikisat, jotka lapset itse suunnittelivat.

Metsäretket, monitoimitalo Jalon salivuorot, kodinomainen
iltapäiväkerho sekä virikkeitä tarjoava koulun ympäristö
mahdollistavat toiminnalle puitteet, joissa on hyvä kasvaa ja
kehittyä.

Meillä iltsissä on tänä vuonna nähty useita lasten tekemiä
näytelmiä. Uusien leikkien keksiminen sekä lasten omien
ip-päivien suunnittelu ovat parasta antia.

Teija Braun
Iltsin ohjaaja

1. luokka
Ensimmäinen kouluvuosi
Ensimmäinen luokan kouluvuoteen mahtui paljon loruja,
lauluja, satuja, leikkejä, maalaamista, piirtämistä, metsä-ja
rantaretkiä, kirjaimia, sanoja, lukuja, laskuja, muotopiirustusta, eurytmiaa, englantia, saksaa, yhdessäolon pelisääntöjä,
toisista välittämistä, halauksia ja anteeksiantamista.
Kaiken tämän kruunasivat steinerkouluun oleellisesti kuuluvat vuoden juhlat ja kummitapaamiset.
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Syksystä kevääseen kuljettiin läpi ”Silkkiportin”, Mikael-ajan,
sadonkorjuun ja Halloweenin, adventtiajan, joulun, ystävänpäivän, kummioppilaiden tapaamisten, pääsiäisen ja kevään.
Waldorf 100-juhlavuoden, Bees & trees- teeman mukaan
piirrettiin mehiläispesiä mehiläisvahaliiduilla ja keskusteltiin
”ötököiden” tärkeydestä maailmalle ja ihmisille.

Ekaluokkalaisten kirkkaiden silmien,
putoilevien hampaiden ja halausten keskeltä
Tuuli Väistö
luokanopettaja

9

Ystävänpäivää
vietettiin oman
kummiluokan kanssa.

2. luokka
Metsä kasvattajana
Toisen luokan oppilaat ovat seuranneet ahkerasti kevään tuloa maanantaisin metsäretkillä. He ovat harjoitelleet itsenäistä luonto-ja säähavaintojen kuvailua ja kertomista. Lumien
sulaminen, pajunkissat ja lintujen laulu on kirjattu tunneilla
luontovihkoihin. Havaintojen pohjalta tehdyt piirustukset ja
maalaukset auttavat oppilaita katsomaan tarkemmin ympäristöä.
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Retkipaikkamme sijaitsee korkealla mäen rinteessä ja sinne
kiipeäminen vaatii melkoisen ponnistuksen. Majan rakentaminen porukalla opettaa yhteistyötaitoja. Vapaa leikki metsässä kehittää mielikuvitusta ja tuo iloa. Leikkiessä kehittyy
tasapaino ja tulee liikuttua aivan kuin huomaamatta. Lapsena
rakennettu hyvä luontosuhde on pohjana kunnioittavalle
asenteelle luontoa kohtaan. Punaisin poskin ja virkeällä mielellä on myös hyvä aloittaa kouluviikko!
• Matematiikassa syvennyttiin mm.
kertotalulujen rytmiseen maailmaan.
• Äidinkielessä uutena asiana tulivat
mm. pienillä kirjaimilla kirjoittaminen ja sanaluokat.
• Äidinkielen tunneilla harjoiteltiin kirjeiden
kirjoittamista. Oppilaat saivat kirjekaverit
Helsingin Rudolf Steiner-koulun
toiselta luokalta.

Mikä
IHANA
idea!

"Mikään ei ole
ajanhukkaa,
kunhan hyödynnät
kokemustasi viisaasti."
-- Auguste Rodin
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2. luokka perheineen
onnittelee Hannamaria
vauvan johdosta
ja toivottaa Auroran
tervetulleeksi.

3. luokka
Tekemällä oppii
Viime keväänä luokkamme kylvi monenmoista siementä
viljelypalstallemme. Kesällä vanhemmat ja lapset hoitivat
palstaa yhdessä, ja syksyllä saimme korjata satoa. Oman
maan lehtikaaleista valmistimme koulun kotitalousluokassa
herkullisia lehtikaalisipsejä. Nam, kylläpä maistui!
Vuoden bees & trees -teemaa olemme työstäneet myös
englannin tunneilla laulamalla mehiläislaulua ja opettelemalla kirjoittamaan sen sanat. Kävimmepä jopa opettamassa
laulun ekaluokkalaisillekin!
12

Henrika Engström
luokanopettaja

„Jopa viisain
voi oppia
mittaamattoman
paljon lapsilta.„
-- Rudolf Steiner
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”Ei kukaan ole
seppä syntyessään.”

4. luokka
Yli vai ali?
Neljännellä luokalla oppilaat syventyivät oppiaineisiin
uusilla tehoilla ja taidoilla. Tekeminen oli itsenäisempää ja
päämäärätietoisempaa niin eläinesitelmissä kuin oikeikirjoituksen säännöissäkin. Oivalluksia ja havaintoja pohdittiin
yhdessä. Vihkojen aukeamat tehtiin suunnitelmallisemmin ja aiempaa yksityiskohtaisempia ohjeita noudattaen,
esimerkiksi Suomen maantiedossa maisema-alueet esiteltiin
tarkasti ja selkeästi. Usein työskentelyssä sovellettiin uutta ja
aiemmin opittua yli oppiainerajojen mm:
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• Erilaisia solmuja harjoiteltiin ja solmittiin. Muotopiirustuksessa niitä piirrettiin ja samaa ylittämistä & alittamista
tutukittiin savisia kuularatoja muovailtaessa. Käsitöissä
ristipistotyynyihin solmittiin ryijynukalla eläinhahmoja.

Oppilaat tekivät myös tuohisormuksia, joihin kiteytyi hyvin tämän vuoden teemat: historia, perinteet,
luonto ja tarkkuus sekä sormissa että ajattelussa.
Waldorf100-juhlavuodenteemlla Bees & trees
neljäs luokka piirsi sarjakuvia perhosen ja
mehiläisen elinikäisestä ystävyydestä.
Tarinat esillä syksyllä.
Seija Hänninen
luokanopettaja

• Vetomittoja mittailtiin ja vertailtiin matematiikan
tunneilla. Isänpäiväksi leivottiin juustosarvia ja yökouluun
pitsoja, murtolukujen opetteluun ne jäivät hyviksi ja herkullisiksi muistoiksi. Mandariinin, lakun, suklaan sekä kakun
paloja jaettiin ja tietty syötiin PalaBileissä.
• Kalevala oli äidinkielessä teemana niin tarinana, näytelmänä, kielioppitehtävissä kuin muille luokille järjestetyissä
tietokilpailuissakin.

Myös 4. luokka
kävi uimassa.
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Taikinan alustusta
ja kuularadan
muotoilua.

Oppilaiden tekemiä
upeita tuohisormuksia!

5. luokka
Villit joutsenet
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5. luokan opetussuunnitelmassa on helminä mm. kreikkalainen mytologia ja muinainen intialainen kulttuuri sekä
Egyptin ja Kreikan historialliset vaiheet. Steinerkoulun
taiteellinen lähestymistapa yhdistettynä tietopuoliseen
aineistoon johdattaa nuoret tutkimaan itseään ja suhdettaan aikaan. Nyt jos koskaan menneisyyttä koskeva tieto on
paikallaan.
Sen avulla oppilaat ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen
johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa,
kohtaamaan muiden kulttuurien arvoja ja asenteita sekä
pohtimaan omia tulevaisuuden valintojaan.
5. luokka esitti alkusyksystä Villijoutsenet-näytelmän, joka
on tapa saattaa ryhmä yhteen, prosessiin, jossa uinuvat kyvyt
ja taidot pääsevät loistamaan.

VÄLKKÄRItoimintaa
järjestettin
pienemmille.

Portin kautta nykyisen 5.lk oppilaat siirtyvät uuden luokanopettajan luotsattaviksi ja oma luokanopettaja siirtyy
eläköitymisen kautta uusiin haasteisiin.
Kiitos mahtavista yhteisistä kokemuksista
(1. lk – 5. lk) niin oppilaille kuin vanhemmille.
Kirsti Temmes
luokanopettaja

5. luokka
vieraili myös
LUMA-keskuksessa.
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Acta est fabula,
nunc plaudite!

Kiitokset Kirstille
mahtavista vuosista!
NÄHDÄÄN!

6. luokka
Yrittäjyys on tekemistä
Kuudesluokkalaiset toteuttivat syksyllä yhteiskuntaopin
opettajan Vilman kanssa ikimuistoisen projektin aina yrityksen perustamisesta tuotteen toteutukseen ja markkinointiin.
MEHILÄISVAHALIINAPROJEKTI
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Teimme yhteiskuntaopissa projektin, jossa perustimme yrityksen. Yritys myi mehiläisvahaliinoja. Ensimmäisenä yritykselle
piti miettiä nimi. Seuraavaksi luokan oppilaat jaettiin ryhmiin.
Ryhmät olivat tiedonhaku, graafinen, markkinointi ja tuotteen
toteuttava ryhmä.
Tiedonhakuryhmässä etsittiin tarvittavat raaka-aineet ja
mistä niitä saa halvimmalla. Meille oli tärkeää löytää tuotteeseen kestävää luomumateriaalia oleva puuvillakangas.
Graafisessa ryhmässä suunniteltiin tuotteen ja pakkauksen
ulkoasu. Markkinointiryhmässä laskimme tuotekustannukset
ja päätimme tuotteen hinnan.
Toteuttava ryhmä silitti ensin liinat. Sen jälkeen liinan päälle ripoteltiin mehiläisvahamurua, joka silitettiin voipaperin
avulla liinaan kiinni. Nyt tuote oli valmis paketoitavaksi.
Saimme liinoja hyvin myydyksi ja luokkatilille kertyi mukava summa rahaa.
Hemminki Uusitupa
6. lk
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"Vastuullisuutta tarkastellaan yhä
kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin.
Esimerkiksi ympäristövaikutuksia
tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta,
tuotekehityksestä kierrätykseen.„
- ek.fi/mita-teemme/energia-liikenne-jaymparisto/vastuullisuus/

7. luokka

Bees & Trees -- löytöretkiä
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’Historiê’ tarkoitti
antiikin Kreikassa tutkimusta.
Oman koulunkin historian
tutkiminen valottaa syitä
tapoihin ja kulttuuriin.

8. luokka

Luokanopettajavaiheen
viimeinen lukuvuosi
Suuren
järven
alueella asuu kansa...
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...jolle hikimaja on
pyhä paikka; kansa, joka osaa
tehdä kättentöitä ja viihtyy
läheisessä metsässä.
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Kaukana,
toisella puolella maapalloa
asuu kansa, jolle samat asiat
ovat rakkaita.

9. luokka

Fysiikka & kemia
Koulumme opetussuunnitelma löytyy koulun nettisivuilta.
Sinne on kirjattu perusopetusta koskevat asiat monisatasivuiseksi PDF:ksi. Fysiikan opetuksesta 9. vuosiluokalla sanotaan
muun muassa näin…

24

Fysiikan opetuksessa korostuu sovellusten historiallinen ja nykyinen merkitys erityisesti liikenteessä ja energiantuotannossa.
Fysiikan opetukseen sisällytetään runsaasti tilaisuuksia
harjaantua esittämään huomionsa rakentavasti ja toimimaan
eettisesti.
Oppilaita ohjataan tuntemaan omia oikeuksiaan ja vastuitaan sekä oikeuksiensa eettistä käyttöä. Oppilaat saavat
perustiedot teknologiasta ja opastusta järkeviin teknologisiin
valintoihin, teknologian vastuulliseen käyttöön ja siihen liittyviin eettisiin pohdintoihin.
Monilukutaidossa huomioidaan media- ja digitaalista lukutaitoa.
Huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.
Tekniikkaa voidaan käyttää
mallintamisen ja tallentamisen apuna.
Edellä mainittujen lisäksi vuosiluokalla 9 oppilaita ohjataan
tuntemaan lähialueen yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita ja toimintatapoja esimerkiksi työelämään tutustumisen
avulla.

Muistoina metsissä
Meidän luokkamme saapui koululle vuonna 2010. Aluksi
jännitimme paljon, mutta pikkuhiljaa tutustuimme toisiimme
sekä saimme uusia kavereita. Tapasimme myös ensimmäistä
kertaa silloisen luokkamme opettajan Tuulin, joka otti meidät
ilolla vastaan. Ensimmäiset vuodet menivät tutustuessa uuteen
ympäristöön ja kouluun totuttelussa.
Ala-asteella leikittiin ja ulkoiltiin paljon. Tuulin kanssa kävimme monesti metsäretkillä sekä kuuntelimme paljon erilaisia
tarinoita. Aamut menivät leppoisasti laulellen ja vihkotöitä
tehden. Teimme myös paljon maalauksia, joita emme yläasteella enää tehneet.
Päällimmäisenä ala-asteelta tulee mieleen väli25
tunnit kavereiden kanssa ja metsäretket, joilla
kävimmekin joka perjantai. Mukaan otettiin
aina eväitä ja leikimme paljon kirkonrottaa.
Kemian tunneilla poltettiin Metsäretket olivat viikon kohokohta.
Teimme myös näytelmiä, muun muassa
mm. sokeria
”saksan sirkuksen”, Kalevalan sekä näytelmän
Olga-opettajan johdolla.
nimeltä Momo. Näitä oli hauska tehdä, ja
saimme myös paljon kehuja.
Vuosien aikana on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista, mutta niistä on aina selvitty tähänkin
päivään saakka, ja koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan.
Terveisin 9. luokka

10. luokka

Lapin ja Steinerin lumoa
Lukuvuosi alkoi elokuussa, ja siitä alkoi myös luokkamme
yhteinen matka kohti ylioppilaslakkia! Vuosi on kulunut
yllättävän nopeasti ja siihen on sisältynyt muun muassa
ikimuistoinen reissu Luostolle ja monet muut luokkaamme
yhdistävät asiat.
Luokkamme vuoden kohokohta on ehdottomasti ollut Lapin
leiri, joka oli myös biologian kurssi. Matkalla oli luokkamme
lisäksi mukana Sanna, Kirsi ja Sami.
Matka Luostolle kesti noin kymmenisen tuntia ja sen aikana
ehdimme jutella, tutustua, tehdä vihkoja, nukkua ja nauraa!
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Päivät olivat täynnä tekemistä: vaelsimme Ukko-Luoston
huipulle, kävimme Viiankiaavan suolla ja vierailimme ametistikaivoksella, jossa saimme kaivaa omat ametistit muistoksi. Teimme suurimman osan asioista yhdessä, joka nosti
luokkamme yhteishenkeä.
Paluumatkalla Lahteen vierailimme Rovaniemellä Arktikum
-museossa, jossa saimme tutustua vielä enemmän Lappiin,
arktiseen alueeseen ja arktisen alueen ihmisiin ja elinkeinoi-

hin. Toisen kymmentuntisen matkamme aikana ehdimme
tehdä vielä vihkoja loppuun ja jutella kuluneesta leiristä
yhdessä.
Vuosi on tuonut mukanaan upeita muistoja ja kokemuksia,
joita on jälkeenpäin hauskaa muistella yhdessä. Toisiin luokkalaisiin tutustuminen ja yhteiset hetket ovat luoneet parhaan
mahdollisen kokemuksen lukion aloittamiselle!
Mette Vilkman
10. luokkalainen

Koulumme kympit
kävivät kuudetta
kertaa Luostolla
syksyllä 2018.

Lapinleiri on perinne
muuallakin kuin Lahden
steinerkoulussa.
Lapin ruska on koettava
edes kerran!
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Etsi kuvasta
Sanna-ope.

11. luokka

Nummisuutarit-näytelmä
Lukion kakkosluokka tekee koulussamme kokoillan näytelmän ikivihreästä klassikosta. Näytelmämme ohjaajaksi meillä
oli ilo saada Lahden kaupunginteatterin huippunäyttelijä
Anna Pitkämäki. Vuodenvaihteen jälkeen Anna tuli käymään
koulullamme ja saimme olla vaikuttamassa näytelmän valintaan. Olimme kaikki lähes yksimielisiä siitä, että aiheen tulisi
olla humoristinen sekä ironinen. Anna päätyi lopullisessa valinnassaan Aleksis Kiven Nummisuutareihin vuodelta 1864.
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Jo heti seuraavalla viikolla näytelmän julkistamisen jälkeen
alkoi työskentely käsikirjoituksen parissa. Meillä oli tiukka
aikataulu, sillä näytelmä piti saada valmiiksi noin kahdessa ja
puolessa viikossa. Tässä vaiheessa Anna Pitkämäen ammattitaito ja osaaminen astui isoon kuvaan. Jaoimme roolit hyvässä yhteisymmärryksessä ja saimme Annalta tarkat aikataulut.
Nummisuutareiden työstäminen oli jo täydessä vauhdissa
ensimmäisenä päivänä.
Harjoituksissa meillä oli todella hauskaa, ja joka aamu oli
mukava saapua kouluun, kun tiesi mitä oli luvassa. Annan
johdolla hioimme kaikki eleet, ilmeet ja asennot huolella
kuntoon jokaiseen kohtaukseen. Tavallisesti harjoittelimme
näytelmää pelkästään aamutunneilla, mutta sattui sinne sekaan myös muutama yhdeksän tunnin päivä koululla pelkästään näytellen. Näinä pitkinä päivinä monet olivat sairaina,
mutta silti kaikki halusivat hoitaa oman tehtävänsä vaikka

kuumeessakin. Tämä on sitä aitoa
luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä!
Lopulta koitti Nummisuutareiden
ensi-ilta. Ensimmäisessä näytöksessä oli havaittavissa pientä
hermostuneisuutta, mutta nopeasti
jännitys kaikkosi näytelmäpäivien
edetessä. Perjantain viimeisen
esityksen jälkeen näkyi sekä huojentuneita että onnellisia kasvoja.
Palaute, mitä saimme, oli pelkästään hyvää, ja katsomot pullistelivat jokaisena iltana.

11. luokan opiskelijat
Veeti & Lucas

Nummisuutareita
on pidetty A. Kiven
rikkaimpana ja
omintakeisimpana
teoksena.
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Kuva: Jaacob Lahtinen

12. luokka

Kulttuurimatka Kroatian Dubrovnikiin

30

Tutustuimme tarkasti Vanhaan kaupunkiin. Kävelimme lähes
kahden kilometrin pituisen muurin, joka kiersi koko vanhan
kaupungin. Muurilta näkyi upeasti kaunis Adrian meri ja
vanhan kaupungin katot ja kujat. Vanhassa kaupungissa on
kaksi satamaa, toinen niistä vilkkaassa käytössä. Valitettavasti
merimuseo oli suljettuna. Portaita oli paljon, erittäin paljon,
joten kuntoilua saimme. Luzan aukiolla ihailimme Sponzan
palatsia, jonka sisäpihalla oli modernin taiteen näyttely. Sen
vieressä oli usein soiva kellotorni 1400-luvulta. Orlandon
pylväs oli paketissa korjauksen vuoksi. Kävimme sisällä Rehtorin (venetsialaisvallan aikainen johtaja) palatsissa, jossa oli
museo. Siellä erityisen viehättäviä olivat kantotuolit.
Aukiolla oli myös Dubrovnikin suojeluspyhimykselle Blasiukselle omistettu kirkko. Useita barokkikirkkoja näimme
sekä kullanhohtoisen ortodoksikirkon. Fransiskaaniluostarissa toimi maailman kolmanneksi vanhin apteekki. Luostarin
sisäpihalla oli kaunis puutarha, jota kiersi ristikäytävä.
Köysiratahissillä nousimme Srd-vuorelle (412m), josta oli
upeat näkymät yli Dubrovnikin ja Bosnia-Hertsegovinan
rajalinjan. Majapaikkamme oli vaatimaton, mutta hyvällä
sijainnilla. Sieltä parin kilometrin kävelyn jälkeen sukelsimme lukuisia kertoja Pile-portista vanhaan kaupunkiin. Sää ei
meitä suosinut kuin yhtenä päivänä, mutta saimmepa ihailla
myrskyä meren rannassa.
12. luokan oppilaat, Andrea & Erja

Kaikki yhdessä Srd-vuorella,
takana Dubrovnikin
vanha kaupunki.
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Valonpisaroita

6. -- 9. luokkien oppilaskunta
Koulu on joskus kovaa työtä; toistuvia kokeita ja määräyksiä opettajilta. Onneksi on kuitenkin valonpilkahdus tässä
tavallistakin tavallisemmassa kouluarjessa, nimittäin oppilaskunta. Tänäkin vuonna koulumme oppilaskunta on järjestänyt
kaikenlaista mukavaa ja yllättävääkin toimintaa. Ja ovat sen
jäsenet päässeet vaikuttamaankin, esimerkiksi suosikkiruokaviikon tarjoiluun.
Oppilaskunnan hallitus on järjestänyt tempauksia: nurinkurinpäivän ja hyvänolonviikon; tapahtumia: vappugaalan,
Keke-keksijäkilpailun ja jokaviikkoiset kahvivälkät, sekä paljon
muuta mukavaa normaalin kouluarjen piristykseksi.
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Ensi lukukautena jatkuvat varmasti vanhat mukavat tapahtumat ja tempaukset, sekä osa vanhasta porukasta on tekemässä
ja ideoimassa niitä. Toivottavasti saamme oppilaskunnan
hallitukseen myös uusia ideoita ja tekijöitä.
Roope Tervonen 8. lk,
oppilaskunnan hallituksen jäsen

Oppilaskunta pääsee
myös tekemään sisältöjä
koulun someen ja
tähänkin julkaisuun.

Lukion oppilaskuntatoiminta
on osa yhteiskuntaopin
opetusta.
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Perusasteen oppilaskunnan hallituksessa on edustajat luokilta 6 – 9.
Hallitus kokoontuu kerran viikossa aamuisin ja sen tehtäviin
kuuluu mm. erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä torstain
kahvivälkän toteuttaminen. Työskentelyn tavoitteena on lisätä
oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman
koulun asioihin.
Seija Hänninen,
oppilaskunnan ohjaava opettaja

Tukioppilaat toimivat
Yhteisen ilmapiirin hyväksi

Tämä vuosi on ollut meille tukareille eli tukioppilaille hyvin
antoisa. Olemme järjestäneet kaikkea hauskaa koulun oppilaille mm. erilaisia diskoja, musavälkkiä, jäätelövälkkiä, kummivälkkiä sekä väriviikon. Aivan uutena toimintana meillä on ollut teemakuukaudet, ja yleensä joka kuukauden ensimmäisenä
maanantaina aamunavauksissa olemme käsitelleet esimerkiksi
yhdenvertaisuutta, kiusaamista, some-käyttäytymistä, päihteitä
ja terveellisiä elämäntapoja.
Tänä vuonna on pidetty paljon erilaisia diskoja, esimerkiksi
halloween-, tonttu- sekä tipudisko sekä ihan tavallisia diskoja.
Niitä on ollut mukava järjestää ja toivomme, että mahdollisimman moni on niistä tykännyt.
Nyt – ja jatkossakin – tukioppilaita on sekä yhdeksänneltä
että kahdeksannelta luokalta. Koulutus käydään aina seitsemännen luokan keväällä. Tukarina oleminen on ollut hauskaa,
ja olemme tutustuneet uusiin ihmisiin sekä myös toisiimme.
Toivottavasti mahdollisimman moni hakee tukariksi ensi
vuonna!
Meidän tarkoituksenamme on ollut parantaa koulun
ilmapiiriä, sekä luoda kivoja tapahtumia kaikille. Olemme
halunneet myös korostaa sitä, että kaikki otetaan mukaan eikä
ketään jätetä yksin.
Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet jotenkin
tukareitten toimintaan. Meillä on ollut mahtava vuosi ja olemme saaneet paljon uusia kokemuksia.
Peppi & Enni
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Opintomatka CERNiin

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen
Meidän koulusta
minä (Wili) sekä
toinen abi Veeti
pääsimme osallistumaaan yhdessä
Espoon ja Vantaan
Steinerkoulujen
fysiikan opiskelijoiden
kanssa järjestetylle reissulle Sveitsissä sijaitsevaan
hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNiin. Reissu kesti viisi
päivää, jotka pitivät sisällänsä
fysiikan lisäksi paljon muutakin
mielenkiintoista ja hauskaa. Ennen varsinaista reissua oltiin
kokoonnuttu samalla porukalla pari kertaa luennolle mm.
Helsingin yliopiston fysiikan laitokselle, jossa saatiin pientä
pohjaa CERNiä varten.
Matka starttasi varhain aamulla 28. elokuuta. Kokoonnuttiin porukalla Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta lennettiin
Sveitsin Geneveen, jossa CERNin päämaja sekä hostelimme
sijaitsi. Ensimmäisenä päivänä ei kuitenkaan vielä fysiikkaa liiaksi mietitty, mutta päästiin tutustumaan niin ikään Genevessä
sijaitsevaan YK:n päämajaan. Tutustuttiin rakennukseen ja
sen historiaan sekä siihen, mitä YK tekee ja mitä varten se on.
Minulle mieleen jäi hienot maisemat sekä ”tappajaroboteista”

käyty kokous, joka nähtiin sivusta.
Seuraavat kolme päivää kuluivatkin CERNissä erilaisilla
luennoilla sekä paikkoihin tutustuessa. Ohjelma tutkimuskeskuskella alkoi aamulla 8 – 9 aikoihin ja loppui 15 – 17 aikaan,
jonka jälkeen olimme illat vapaana. Saimme kuulla CERNin
historiasta ja merkityksestä, erilaisista projekteista ja hankkeista sekä mielenkiintoisista fysiikan aiheista kuten pimeä aine.
Pääsimme myös näkemään mm. ensimmäisen olemassa olleen
hiukkaskiihdyttimen ja menimme aina sadan metrin syvyyteen maan alle CMS-asemalle (osa nykyistä suurta kiihdytintä). CERNin ehdoton periaate tuli kaikille selväksi, TIEDE
EDELLÄ. Tutkimuksia, projekteja tai yhtään mitään muutakaan ei CERNissä tehdä rahan takia, vaan tieteen.
Viimeisenä päivänä vierailimme Geneven steinerkoululla.
Oli hienoa nähdä, millainen meininki steinerkouluissa ympäri
maailmaa on. Koulurakennus oli erittäin hieno ja oli juhlasalit
ja kaikki. Tulevat abit olivat koululla remontoimassa tulevan
lukuvuoden luokkahuonetta itsensä näköiseksi. Kierreltiin
koululla ja päästiin juttelemaan oppilaiden kanssa.
Kokonaisuudessaan oli superhyvä reissu. Uusia tuttavuuksia niin Espoosta, Vantaalta kuin Genevestäkin. Paljon uutta
mielenkiintoista tietoa ja uusia näkemyksiä. Plus skedeparkki
– jossa minun iltani pääasiassa vietin – oli yksi hienoimmista,
missä koskaan olen käynyt.
Wili Hämäläinen

Uutta verta -- uusiutuva opettajakunta
Aurora Luotonen

Aloitin maaliskuussa Hannamari Laakson äitiysloman sijaisena
toisen luokan opettajana.

Opiskelin Snellman-korkeakoulussa ja valmistuin sieltä
toukokuussa luokanopettajaksi.
Työkokemusta olen kartuttanut
opintojen ohella sijaistamalla steinerpäiväkodissa ja -kouluissa. Steinerpedagogiikka on lähellä sydäntäni ja
olen myös itse käynyt steinerkoulun.
Olen 24-vuotias, joten intoa ja energiaa riittää! Harrastan
vapaa-ajallani pariakrobatiaa. Sen lisäksi musiikki, teatteri
ja kuvataide ovat vahvasti läsnä elämässäni. Toimin viime
keväänä teatterikerhon ohjaajana. Olen ollut myös lavalla useasti näyttelijänä, laulamassa ja tanssimassa. Laulan
luokassa paljon oppilaiden kanssa ja teemme loppukeväästä
nukketeatteri-esityksen oppilaiden virkkaamilla käsinukeilla.
Olen viihtynyt todella hyvin ja odotan innolla
tulevaa lukuvuotta!

Maria Aaltio

Aloitin viime syksynä Lahden Rudolf Steiner -koulun englannin ja
saksan opettajana luokilla 6 – 12.
Steinerpedagogiikka on minulle
tuttua, sillä olen itsekin käynyt steinerkoulun. Ennen Lahtea olen opettanut helsinkiläisessä peruskoulussa ja
tehnyt erilaisia töitä matkailualalla sekä
viettänyt muutamia vuosia ulkomailla.
Syksy toi tullessaan monia uusia ihmisiä ja paljon
opittavaa. Koulussa vallinnut lämmin ilmapiiri sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa tekivät minuun suuren
vaikutuksen jo ensimmäisinä päivinä.
On hienoa opettaa täällä ja tuntuu kivalta, että ensi syksynä
tänne polkiessa vastassa onkin jo paljon tuttuja kasvoja!

Tervetuloa joukkoon!
Ilo ja into on molemminpuolista!

Tuokiokuvia eurytmiasta

Eurytmian opettaja Tiina avaa eurytmian ideaa
Ensimmäisellä luokalla satumaailma tempaa meidät mukaansa liikkeiden myötä. Käsillä ja jaloilla hahmottaminen alkaa.
Keho taipuu ja suoristuu, sormetkin notkistuvat rytmisyyteen. Me – tunnelma vallitsee.
Kolmannella luokalla ollaan jo minä ja sinä – vaiheessa,
erillisyyden kokemisessa, kohtaamisen ja ristiinmenemisen
tiimellyksessä.
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Viidennellä luokalla keveys näyttää vielä olevan vallalla harjoittelussa. Kreikkalaisen muinaiskulttuurin käsittelyn kautta
ilmaisusta tulee hengittävää ja taipuisaa.
Seitsemäs luokka käy läpi tuli- ja palamisteeman eri oppiaineiden kautta. Eurytmiassa nopea alhaalta ylös suuntaava
liike yhdistetään sisäiseen tuleen ja ihmisen oman minuuden
voimaan.
Yhdeksäs luokka syventyy erilaisten tunnelmien kokemiseen
ja ilmaisuun: Rakkaus – viha, toivo – epätoivo.
Yhdestoista luokka analysoi ihmistä kokonaisuutena eri
näkökulmista. Ajattelu, tunteminen ja tahtominen saavat
erilaiset hahmotukset, intensiteetit ja tilamuodot.

Kehittyminen
eurytmian myötä
vahvistaa, syventää, harmonisoi ja
kehittää yhdessä
tekemisen taitoa.

Lasten liikunnan riemusta

puhumassa Englannin Michael Hall -koulun Martin Baker
Liikunnasta oppiaineena koulumme opettajille ja tämän
jälkeen vanhemmille kävi lumisena torstai-iltana puhumassa
pitkän ja maineikkaan uran liikunnanopettajana Englannin
Michael Hall- koulussa tehnyt Martin Baker. Nykyään Mr.
Baker viettää eläkepäiviään kiertäen maailmalla steinerkouluissa auttaen ja neuvoen juuri liikunnanopetukseen ja
bothmer- liikuntaan liittyvissä kysymyksissä.
Puhuessaan koulumme vanhemmille Martin Baker on
eläväinen ja helposti lähestyttävä, kuten liikunnanopettajan
kuuluukin. Mr. Bakerin sanoma vanhemmille on yksinkertainen; mitä nuorempi lapsi on kyseessä olisi suotavaa, että
vanhempi itse osallistuisi harrastukseen. Positiivinen suhde
liikuntaa kohtaan syntyy positiivisten kokemusten myötä.
Pieni lapsi jäljittelee aikuisia siis myös tässä mielessä. Jos
ja kun aikuiset kotona ja koulussa arvostavat liikuntaa, sitä
suuremmalla todennäköisyydellä myös lapsi kasvaa liikunalliseksi aikuiseksi.
Entäpä se koululiikunta, johon vanhemmat kotoa käsin
voivat vaikuttaa vain hankkimalla lapselle välineet ja rohkaisemalla oppilasta omaamaan positiivisen asenteen liikuntaa
kohtaan?
Koululiikunta on äärimmäisen sosiaalinen oppiaine, ja
liikkatunnin tärkein tavoite on tuoda oppilaat yhteen. Liikunnassa oppitunneilla ei ole pulpettia jonka taakse oppilas voi
lysähtää tai taulua, jota tuijottaa. On vain avara tila, luokkakaverit ja yhteiset säännöt, joita noudattaa.

Suomen Opetushallitus linjaa liikunnan opetusta suurin
piirtein näin: ”Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista
ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista
omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen
elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus,
fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla.”
Tarkoitus ei siis ole tehdä oppilaista yhden tietyn urheilulajin
ammattilaisia, tätä varten ovat omat harrastukset ja tavoitteellinen treenaaminen. Koulussa liikkatunneilla oppilaat rakentavat yhteisöllisyyttään ja parhaassa tapauksessa viikottain
ryhmäytyvät aina uudelleen ja uudelleen.
Loppujen lopuksi meidät on luotu liikkumaan. Jo pienenä
vauvana olemme pyrkineet ylös ja eteenpäin, muksahdelleet ja kompuroineet kunnes olemme löytäneet tiemme
liikkeeseen. Kouluun tullessaan pienet ekaluokkalaisetkin
ovat riemuissaan tyhjästä eurytmiasalista ja haluavat täyttää
sen juoksentelulla ympäriinsä. Millaisenkohan riemun uusi
liikuntasali saisi oppilaissamme aikaan?
Vilma Tuomaala
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30 vuotta sitten
Viime syksynä juhlistimme pienimuotoisesti koulussamme 27. 9. 2018
oppilaiden ja henkilökunnan kanssa
30-vuotista koulurakennustamme.
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Oppilaat, henkilökunta ja kutsutut
saivat kuulla arkkitehti Pauli Lindströmin kertomana rakennuksen syntyvaiheet. Entiset koulumme oppilaat Jaakko
Vesalainen, Simopetteri Muuronen ja Topi
Järvinen kertoivat minkälaista oli olla oppilaana rakentamisen keskellä ja nähdä luomuksen kohoaminen vaihe vaiheelta. Topi Järvinen muisteli miten
hän 13. luokkalaisena sai kunnian laskea oktagoni-uurnan
peruskiveen 30 asteen pakkasessa 6. 1. 1987.
Koulun käytävillä oli syksyllä myös kattava valokuvanäyttely rakennusvaiheista. Historiasta kävi ilmi että, kun
rahoitus selvisi valtion ja Lahden kaupungin kanssa niin
suunnittelu pääsi alkamaan.Urakkahinta oli 18,5 miljoonaa
markkaa. Se oli selvästi sen ajan toteutettuja koulurakennuksia edullisempi.
Yli 30 vuotta sitten koulun puolesta oli asetettu rakennustoimikunta, jonka jäseniä olivat: Lasse Eerola (pj), Kristiina
Englund, Simo Hiilamo, Juhani Huistinoja, Risto Kivekäs,
Jarmo Kölli, Ilmari Liisanantti, Pauli Lindström, Aarno
Lämpsä, Kari Porra, Reijo Puolanne, Marjatta Ratilainen,
Kyösti Toivonen ja Reinald Witters.

Topi Järvinen, Simopetteri Muuronen
Pauli Lindström ja Jaakko Vesalainen
koulurakennuksen 30-vuotisjuhlassa.

Rakennustoimikunta kokoontui kaikkiaa40 kertaa.
Aluksi pyydettiin kaikilta
opettajilta ja oppilailta ideoita kirjallisesti tai kuvina
koulun suunnittelemiseksi.
Oppilaiden ideat ja
vanhempien luokittain
keräämät ylimääräiset kaksi
miljoonaa markkaa Kouluhallituksen hyväksymiin pintamateriaalien parantamiseksi loivat valtavan
yhteenkuuluvaisuuden hengen koulun suunnitteluun ja
rakentamiseen. Kaikki työskentelivät lasten hyväksi.
Suunnittelun ensimmäisenä lähtökohtana oli rakennuksen
avautuminen ja sen ele. Muutamien villienkin versioiden jälkeen rakennus muotoutui syliksi, äidin syliksi, joka avautuu
pohjoiseen ja maailmaan.
Vasemmalla kädellä ”äiti” pitää pieniä lapsia tiukassa
otteessa, kun samaan aikaan oikea käsi on vapaa työhön ja
toimiin. Luokkien muotoilu perustuu kirjassa ”Die Waldorfschule baut” esitettyyn tutkimukseen oppilaiden fyysisestä käyttäytymisestä suhteessa opettajaan. Luokan muoto siinä
kehittyy 1. luokan melkein pyöreästä 9. luokan ”sotilaalliseen”
suorakaiteeseen ja sen jälkeen abstrakteihin geometrisiin
muotoihin.

Eurytmiasali on rakennuksen sydän. Nyt pääsisäänkäynnin
juhlavat graniittiportaat odottavat vain juhlasalin rakentamista, jonka toteutuminen vaatii samanlaista yhteishenkeä,
kuten uudisrakentamisen prosessin aikana oli.

30 vuotta sitten -tilaisuuden kunniavieraana oli Helmut v.
Kügelgen Saksasta. Hän oli iloinen koulumme eleestä, koska
se muistuttui Rudolf Steinerin piirtämää kuviota ”rakkauden
tunnustuksesta”.

Rakennuksestamme on pidetty hyvää huolta.
Vaalikaamme sitä myös jatkossakin.

Koonnut Pauli Lindströmin kirjoituksesta
ja 30-vuotistilaisuudesta
Annette Lindroos
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Ensimmäiset elementit
nousevat paikoilleen.

Peruskiven muuraus ja
uurnan lasku.

Bye, bye ladies, ladies goodbye!
Konkari Kirsti Temmes

Kirsti on toiminut opettajana koulussamme ansiokkaat 31
vuotta. Hän kertoo, että on aiemmin toiminut terveydenhoitajana. Mutta hän kaipasi työtä, jossa voisi käyttää enemmän
omaa luovuuttaan.
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Erinäisten tuttavuuksien ja polkujen kautta Kirstin tie johti
Helsinkiin ja Snellman -korkeakouluun.
Täällä kolmen vuoden opiskelu oli impulssina lähteä tutkimaan; kuka minä olen henkisen ihmiskuvan valossa. Koulutuksen aikana pääsi hän vuosien tauon jälkeen sukeltamaan
omille luovuuden lähteille ja se oli mahtavaa aikaa.
Snellman -korkeakoulussa Kirstiä inspiroi mm. kulttuurikaudet. Hän toteaa, että kulttuurikausien tarkastelu antaa
työvälineitä ymmärtää ihmiskunnan
askelia. Kirsti kokee, että ulkoinen
avaa sisäisiä polkuja. Kulttuurikaudet ovat ilmaisua ihmiskunnan tietoisuuden tasosta.
Vuonna 1981 Temmeksen perhe muutti Lahteen.
Kirsti osallistui Martin Gullin
vetämään antroposofisista
virikkeistä ammentavaan
Kirsti on ollut esimerkillisen
työpiiriin. Muuton yhteydessä
aktiivinen koulun
Kirstille tuli tietoon, että Laharjenkuvaaja.
dessa on Steiner-koulu. Perheen

Somemummo
kuittaa

tytär Laura ilmoitettiin kouluumme. Samalla Kirstille
tarjoutui tilaisuus liittyä koulun silloisten opettajien perustamaan näytelmäpiiriin, joka esitti monena vuotena lasten
satunäytelmiä mm. Pikkuteatterilla.
Kirstin äiti oli myös joskus aiemmin kertonut, että jos Kirstin lapsuuden perhe olisi muuttanut Kotkan sijaan Helsinkiin, olisi Kirstistä tullut steinerkoululainen.
Opettajuudessa Kirstiä on inspiroinut eniten luovuus; miten
taiteellinen lähestymistapa tukee tieteellistä puolta. Oppilaat ja opettaja saavat taiteellisen työskentelyn kautta uusiä
elämyksiä. Syntyy intoa opettamiseen ja opiskeluun. Opettaja
pääsee itsekin sisälle prosessiin, joka parhaimmillaan johtaa
flow-tilaan. Kirstin kokemuksen mukaan tämän ajan lapset
ovat erilaisia kuin uran alussa.
Steiner-koulussa toimiminen on osa kansainvälistä liikettä. Se
on työn kannalta merkityksellistä. Kansainvälisillä ja kansallisilla koulutuspäivillä pääsee tutustumaan vieraan kulttuurin
opettajiin ja vaihtamaan kokemuksia. Antina tästä on ollut
näkemys ja kokemus siitä miten voidaan valottaa samaa asia
omista lähtökohdista. Olla osa yhteistä kansaivälistä steinerkoululiikettä on työn kannalta inspiroivaa ja voimaannuttavaa. Kirstillä on ollut myös mahdollisuus tutustua afrikkalaisiin steinerkouluihin. Hänen tyttärensä asui perheineen
Etelä-Afrikassa.

Kirsti Temmes,
Outi Vallius
ja Tuula
Huhtala-Salmisto
Kirsti, mitä nyt
koulu-urakan
jälkeen? 31 vuotta
on pitkä aika.
Kirsti kuvailee, että
nyt tulee täydellinen
pysähdys. Hän ei aio
liittyä yhteenkään yhdistykseen, ei osallistua
mihinkään kurssiin. ”Sen
kun on ja möllöttää vaan.”
Kirsti kertoi muuttavansa Helsinkiin meren rannalle. Onhan hän alkujaankin meren rannan
kasvatti. ”Kotkan Ruusu”, merimiehen tytär, maailman meriä
isänsä mukana kolunnut.
Kulttuurin suurkuluttajana Kirsti haaveilee jo Helsingin
upeasta kulttuuriannista. Hän toteaa, miten hän nyt pääsee
nopeasti teatteriin, elokuviin, näyttelyihin, etnisiin ruokapaikkoihin etc. Hän palaa tuttuun ystäväpiiriin, jossa on löytänyt
ainoana lapsena ne sisarukset, jotka hänelta lapsuudestaan
puuttuivat. Kirsti sanoo haaveilevansa maalaamisen ja näyttelemisen jatkamista ja samaten on aika liittyä tuttuun meditaatioporukkaan.

Kirsti, mitä jäät kaipaamaan?
Kirsti toteaa, ettei osaa kaivata nyt mitään. Hän on osallistunut
niin täysillä kaikkeen, että nyt on aika katsoa eteenpäin. Tämä
työ on tuonut lapset ja aikuiset, oppilaat ja kollegat yhteistyöhön, joka toimii samalla hyvänä henkisen kasvun kasvualustana. Muistamme Kirstin innostavana, innostuneena ja asioihin
koko olemuksellaan tarttuvana.
Koulumme toivottaa Kirstille aktiivisia vuosia nauttien hetkistä
lastenlasten, ystävien ja kulttuuririentojen parissa.
Kirstiä haastatellut
Annette Lindroos

Outi Vallius

Outi Vallius toimi Lahden steinerkoulun erityisopettajana ja
oppilashuollon vastuuhenkilönä vuosina 1989 – 2016 sekä
rehtorina 2010 – 2015.
Aloittaessani erityisopettajana 30 vuotta sitten Suomen steinerkouluissa ei ollut juurikaan erityisopetusta. Ei ollut oikein
ketään, jolta kysyä. Onneksi luokanopettajana toimineesta
Annette Lindroosista ja minusta tuli hyvä työpari. Muutaman
vuoden ajan jaoimme tunnit ja suunnittelimme yhdessä oppilaiden opetuksen, ja koska steinerpedagogisen erityisopetuksen opetusta ei ollut saatavilla, järjestimme sitä itse.
Annetten siirtyessä muualle, löysin kollegoja muista steinerkouluista ja kutsuimme Gyllenbergin Säätiön avustuksella
opettajia Englannista, Hollannista ja Amerikasta opettamaan
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steineropettajille muun muassa niin sanottuja Extra Lesson
-harjoituksia.
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Oppilashuoltotyö kuului koulussamme erityisopettajan
vastuulle. Se eli monenlaisia vaiheita. 1990-luvulla meillä oli koulussa työryhmä, jota kutsuimme ohraksi. Siihen
kuuluivat (osa-aikaisina ja vaihdellen) antroposofinen
koululääkäri, terveydenhoitaja, hoitoeurytmisti, maalausterapeutti, oppilaanohjaaja ja erityisopettaja. Silloin olimme
oikeasti edelläkävijöitä oppilashuoltotyössä ja meillä oli vahva
yhteistyö niin keskenämme kuin muiden steinerkoulujen
kanssa. Kansainvälisen yhteistyön huippu oli vuonna 2002,
kun Sibeliustalossa oli Kolisko-konferenssi, johon osallistui
satoja steinerkoulujen oppilashuollon ammattilaisia ympäri
maailmaa.
Erityisopetuksen kenttä laajeni hurjaa vauhtia, oppilaiden tarpeet monimutkaistuivat ja tutkimustieto lisääntyi.
Halusin ymmärtää enemmän, ja niinpä opiskelin työurani
aikana lääkintäpedagogin tutkinnon lisäksi erityisopettajaksi,
luokanopettajaksi, kasvatustieteen maisteriksi ja erikoistuin
kuvaamataitoon, taidekasvatukseen ja psykologiaan. Lisäksi suoritin lukuisia oppilashuollon- ja oppilaitosjohdon
opintoja. Koulutukset toimivat itselleni myös eräänlaisena
työnohjauksena. Oppimani siirsin opetukseen käyttämällä
monipuolisia menetelmiä ja motivoimalla oppilaita, sillä
mielestäni hyvin oleellista oppimisessa on kiinnostuksen
herääminen.
Koulun taloustilanteen heiketessä leikkauksia kohdistui
paljon oppilashuoltoon ja aivan heikoimmassa resurssitilanteessa oppilashuoltoon kuuluivat vaihtuvat terveydenhoitajat,

ostopalveluna toimivat psykologi ja kuraattori sekä minä. Ei
voinut edes puhua ryhmästä, oli vaan irrallisia toimijoita.
Palettia oli todella vaikea pitää kasassa. Onneksi lainsäädäntö
muuttui vuonna 2014 ja turvasi tasapuolisesti oppilashuollon
palvelut kaikille oppilaille ja opiskelijoille.
Vuosina 2010 – 2015 toimin erityisopetustyöni ohella rehtorina. Lahden steinerkoulu oli pitkään oma saarekkeensa
Lahden kouluverkossa, mutta vuonna 2010 aloitimme yhteistyön kaupungin rehtoreiden kanssa. Apulaisrehtori Susanna
Lindmanin kanssa menimme avoimin mielin mukaan perusopetuksen ja lukioiden kokouksiin ja kutsuimme vierailijoita myös koulullemme. Päivitimme johtosäännön, opetussuunnitelmat, järjestyssäännöt ja lukuisan määrän erilaisia
suunnitelmia. Tuli tietokoneluokka ja luokkiin nettiyhteydet.
Koko koulumaailmassa myllersi ja niin myös meillä. Hyvien hallintotapojen ja ammatillisuuden merkitys korostui.
Samoihin aikoihin aloittivat myös Suomen steinerkoulujen
rehtorit säännöllisen yhteistyönsä. Olen todella iloinen, että
nykyisin rehtoriverkostot ovat osa koulun normaalia hallintokäytäntöä.
Iloa työhöni ovat aina tuoneet niin oppilaat kuin hyvät työkaverit. Opetustyö oli minusta aina parasta, samoin kuin se, että
sai työkavereiden kanssa jakaa niin arjen asiat kuin pohtia
syntyjä syviä.
Elämäni muuttui, kun sairastuin syöpään kolme vuotta
sitten. Hoitojen jälkeen en ole pystynyt palaamaan takaisin
energiseen ja hektiseen koulutyöhön, vaikka olen sitä kovasti
ikävöinyt.

Nykyisin asun kumppanini ja tyttäreni perheen kanssa Hollolan vanhalla paloasemalla, hoidan taloa ja pihaa, opiskelen
elämänkaaripsykologiaa, luen, maalaan, järjestän kodissamme
erilaisia tapahtumia ja nautin viidestä lastenlapsestani. Kohta
olen taas takaisin koulussa, tällä kertaa isovanhempana, sillä
Ronja, Alma, Siiri ja Sulo aloittavat syksyllä keltaisessa talossa, Lahden steinerpäiväkodissa.
Haluan kiittää koko kouluyhteisöä yhteisistä vuosistamme ja
toivottaa kaikille aurinkoista kesää!
Outi Vallius

Tuula Huhta-Salmisto

Ensimmäisen kerran tutustuin Lahden
steinerkouluun vuonna 1996. Opiskelin silloin
Snellman-korkeakoulussa steinerkoulun luokanopettajaksi. Opiskeluun kuuluvan kolmen
kuukauden harjoittelujakson suoritin Anita
Haarnion ohjauksessa viidennessä luokassa.
Palasin kouluun syksyllä 1998 Kristiyhteisön uskonnonopettajaksi. Tässä tehtävässä
olen ollut Lahden steinerkoulussa vuosina
1998 – 2000, 2002 – 2004 sekä 2011 – 2019.
Tuula Huhtala-Salmisto
Steinerkoulun luokanopettaja
Kristiyhteisön pappi

Tuulalle

Tänä keväänä saimme kuulla, että meidän Kristiyhteisön
uskonnon opettaja Tuula jää eläkkeelle. Tuulaa tulee ikävä,
koska hän on todella hyvä opettaja. Hän antaa useasti neuvoja
tunneillaan ja kertoo mielenkiintoisia asioita. Hän on viisas,
lämmin, sydämellinen, hyväksyvä ja rakastava ihminen.
Tuulan tunneilla on yleensä rauhallista. Kun hän kertoo, niin
kaikki ovat hiljaa ja kuuntelevat.
Tuula on Kristiyhteisön pappi. Myös hänen aviomies Harri
Salmisto on pappi ja hän opetti meidän uskonnontunnilla
kun Tuula oli estynyt.
Toivon sinulle, myös kaikkien sinun
oppilaittesi puolesta, mukavia
eläkepäiviä!
Louise Lahtinen
5. lk
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Mitä heille kuuluu tänään?

10 vuotta sitten koulusta kirjoittanut luokka
Henriikka Malinen
Lukion jälkeisenä syksynä muutin Tampereelle välivuotta
viettämään. Suoritin liikunnanohjauksen peruskurssin Varalan
urheiluopistossa, ja tanssin paikallisessa kilpajoukkueessa.
Vuonna 2012 muutin Helsinkiin opiskelemaan ja 2015 valmistuin Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmasta. Viime vuosina olen tehnyt töitä lasten ja nuorten
parissa ja tällä hetkellä toimin varhaiskasvatuksen opettajana
Helsingin kaupungilla.
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Oona Howard
Ylioppilaskevään jälkeen hain Lahden ammattikorkeakouluun
opiskelemaan kansainvälistä kauppaa. Opiskeluaikana vietin
lukukauden vaihto-oppilaana Karlsruhessa, Saksassa, jossa pääsin hieman verestämään saksankielen taitojani ja tietysti ennen
kaikkea matkustelemaan ympäri Keski-Eurooppaa. Valmistuin
2013 kv.kaupan tradenomiksi, ja tällä hetkellä työskentelen
omalla alallani pääasiassa Kaukoidän maahantuonnin parissa.
Olen naimisissa ja asumme mieheni kanssa paritalossa
Vantaalla. Tulevaisuuden haaveisiini tällä hetkellä kuuluvat oma
koira ja maisteriopintojen suorittaminen lähivuosina.
Muistelen luokkakavereita ja opinpolkuani Steiner-koulussa
suurella lämmöllä. Tapasimme luokkakokouksen merkeissä pari
vuotta sitten ja totesin, että vuosienkin jälkeen tunnen sisarusmaista rakkautta tätä monenkirjavaa sakkia kohtaan. Olisi tosi

mukavaa jos yhteyttä ehtisi pitämään tiiviimmin! Steiner-koulun
suurimpana antina näen arvostuksen yhteisöllisyyttä, taidetta
ja luontoa kohtaan. Edellä mainitut ovat asioita, jotka tänäkin
päivänä tuovat valtavasti onnea elämään.
Päivi Saarinen
12. luokan jälkeen lähdin rakkauden perässä Tampereelle. Kävin
abivuoden Tampereen Steiner -koulua ja kirjoitin sieltä ylioppilaaksi. Kirjoitusten jälkeen olin pari vuotta töissä kaupassa.
Puolisoni sai työpaikan Helsingistä ja niin muutimme pääkaupunkiin kesällä 2012. Seuraavana keväänä hain - kolmannen
kerran - opiskelemaan logopediaa Helsingin yliopistoon ja
onnekseni opinahjon ovet viimein aukesivat! Vietin syksyn 2016
vaihto-oppilaana Antwerpenissä, Belgiassa. Vaihto oli antoisaa
aikaa ja sen aikana tutustui moniin ihmisiin eri puolilta maailmaa. Alkukesästä 2018, kymmenen vuoden yhteiselon jälkeen,
häitämme vietettiin Vuolenkoskella. Sen myötä sain sukunimeeni nen-päätteen. Tätä kirjoittaessani työskentelen osa-aikaisesti
puheterapeuttina ja kirjoitan pro gradu -tutkielmaani. Maisemat
vaihtuvat, kun vielä tämän kevään aikana muutamme kissamme
kanssa omaan kotiin Espooseen.
Aleksi Autio
Ylioppilaaksi valmistumista seurasi inttivuosi Parolannummella.
Sitä seuraavana syksynä aloitin Ympäristö- ja energiatekniikan

opinnot Tampereen teknillisessä yliopistossa. Opintojen parissa
viihdyin peräti seitsemän vuotta, kunnes valmistuin energiatekniikan diplomi-insinööriksi elokuussa 2018. Hyvin onnistunut
diplomityöpesti Valmetilla poiki jatkosopimuksen. Suunnittelen
työkseni savukaasujen puhdistusprosesseja ja -laitteita voimalaitoksiin.
Nicolas Krohn
Kirjoitusten jälkeen suoritin asevelvollisuuteni, ja siitä seuraava
etappi oli muutto Wieniin opiskelemaan kauppatieteitä. Olen
viihtynyt täällä erinomaisesti alusta alkaen, onhan Wien useiden
vertailujen valossa yksi maailman parhaimmista kaupungeista
elää. Muutama kesäharjoittelu johti vakituisen paikan saamiseen
nykyisestä työpaikastani. Työpäiväni ovat hektisiä, mutta samalla
palkitsevia. Mikä parasta, pääsen työni puolesta säännöllisesti
matkustamaan Suomeen, johon minulla on edelleen vahvat
siteet. Odotan innolla, mitä seuraavat kymmenen vuotta tuovat
tullessaan.
Liine Heikkinen
Valmistuttuani ylioppilaaksi vuonna 2010 lähdin melkein
välittömästi au pairiksi Saksaan, Bremeniin. Siellä viivyin reilut
puoli vuotta. Tämän jälkeen opiskelin meteorologiksi Helsingin
yliopistossa. Valmistuin maisteriksi 2015 ja aloitin heti perään
jatko-opinnot tähtäimessäni tohtorin tutkinto. Uskallan ehkä
sanoa olevani siinä loppusuoralla. Tutkimusaiheenani ovat
ilmakehän pienhiukkaset, jotka otollisissa olosuhteissa mahdollistavat pilvien synnyn. Tutkimukseni on vienyt minua paljon
maailmalle ja vietän Suomessa aikaa enää hyvin vähän.

Tanja (Saida) Korkka
Koulusta lähdettyäni työskentelin erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja pian muutin Helsinkiin. Omaa paikkaa ei oikein tuntunut löytyvän, kunnes hain kouluun. Mihinkäs muuallekkaan,
kuin Lahteen -Koulutuskeskus Salpauksen Huonekaluverhoilijaksi. Pääsin sisään nipin napin toiselta varasijalta soittamalla
opolle, että minähän tulen ja piste.
Valmistuin 2014 syksyllä ja edelleen paikkani maailmassa
tuntui vajaalta, kunnes taas onni kääntyi. Työharjoittelupaikka,
jossa verhoilija-opintojen aikana olin, tuli tosissaan myyntiin ja
paikan omistaja halusi sen minun käsiini. Niinpä olen pian pyörittänyt pientä huonekaluverhoomoa jo neljä vuotta. Se sijaitsee
Lahden keskustassa Vesijärvenkatu 14sta. Koen, että steinerkoululla on osuutta asiaan. Uskaltaa hypätä ja tehdä leipänsä
käsillään!
Santtu Väänänen
Kun Susannan takomilla retorisilla keinoilla kyllästetty puhe
ylioppilasjuhlissa päättyi, päättyi myös opintieni Steiner-koulussa.
Jatkoin matkaani ensin valtaväylälle. Todistin Tuula Määtänkin
kuria kovempaa Suomen puolustusvoimissa. Testasin Olgalta
haalittuja matematiikan taitoja rakennusinsinööriopinnoissa. Tein
Erjan opeilla itselleni hääpuvun ja menin rakkaan Siruni kanssa
metsässä naimisiin. Palasin viimein omalle polulle.
Kierrettiin hetki Aasiaa vapaana kuin Jukkis. Rytmi palautti
kuitenkin takaisin Suomeen ja aloin toteuttaa Jyrkillä vahvistettua
musiikillista puoltani bassolla. Elämäni täydentyi maailman suloisimmalla ihmisellä ja vaimoni vatsaa täydentää toinen. Nyt elän
tässä. Isänä, puolisona, muusikkona ja onnellisena kuin Antero.
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_
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Engström Henrika
luokanopettaja 3. lk
Eskelinen Juha
matematiikan opettaja
& yläkoulun opo
Haarnio Anita
luokanopettaja 6. lk
Huhtala-Salmisto Tuula
uskonnon opettaja
Häkkänen Tiina
eurytmian opettaja
Hänninen Seija
luokanopettaja 4. lk, apulaisrehtori
Ilkka Päivi
musiikinopettaja (kevätlukukausi)
Karimo Antero
uskonnon ja filosofian opettaja
Korhonen Joonas
historian, yhteiskuntaopin opettaja
ja rehtori
Krohn Andrea
kotitalouden ja saksan opettaja
& luokanvalvoja 12. lk
Laakso Hannamari (äitiyslomalla)
luokanopettaja 2. lk
Lehtinen Olga
fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja
Lindman Susanna
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja,
luokanvalvoja 9. lk sekä opinto-ohjaaja
7.–9. luokille
Lindroos Annette
erityisopettaja

Luotonen Aurora
luokanopettaja 2.lk
Mindru-Turunen Elena
musiikinopettaja (syyslukukausi)
Orpana Erja
käsityön ja kuvaamataidon opettaja
Parviainen-Sahin Sanna
ruotsin opettaja, lukion opo
sekä luokanvalvoja 10. lk
Peräjärvi Kirsi
maantiedon, biologian, terveystiedon
opettaja sekä luokanvalvoja 11. lk
Ruokosalmi Johanna
luokanopettaja 7. lk
Maria Aaltio
saksan ja englannin opettaja
Taskinen Kaija
luokanopettaja 8. lk
Temmes Kirsti
luokanopettaja 5. lk
Tuomaala Vilma
elämänkatsomuksen ja liikunnan opettaja
Vallius Outi
erityisopettaja
Varjos Marko
puutöiden opettaja
Väistö Tuuli
luokanopettaja 1. 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
Inkinen Elise
siistijä
Ketonen Stiina
siistijä
Koiranen Marja-Liisa
keittiön emäntä
Messo Päivi
talouspäällikkö
Mung Huon
keittiöapulainen
Nieminen Leena
koulusihteeri
Santero Leila
iltapäiväkerhon ohjaaja
Skippari Tatjana
eurytmian säestäjä
Tanttu Sami
kouluisäntä
Tolppala Tiina
keittäjä

in
no ?!
on nyt
in tä
sk ve
Su ksi
ä
ik va
M aka
v

**

*

Henkilökunnankin
tunnelmia voi seurata
somessa. Mukavan arjen
merkitystä ei voi väheksyä.
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Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys
Vuosikatsaus 2018 -- 2019

Lukuvuosi 2018 – 2019 on kulunut rauhallisissa merkeissä.
Niin rauhallisissa, että jouduimme johtokunnan kokouksessa
oikein miettimään, mitä tähän vuosikatsaukseen kirjoitettaisiin. Kun vähän pohdimme, löysimme toki muutamia asioita.
Ja ne huomattiin kaikki positiivisiksi.
Koulun talous on vakaalla pohjalla. Mitään ylimääräsistä
siinä ei ole, mutta ei mitään huolestuttavaakaan. Toimintaedellytyksiä on viime vuosina turvattu ja selkiytetty mm.
hankkimalla päiväkotirakennus omaan omistukseen ja päivittämällä koulurakennuksen vuokrasopimus.
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Lukioon olemme päättäneet sitoutua ja kehittää sen toimintaa. Ilahduttavasti lukiomme on elinvoimainen ja houkuttelee
oppilaita myös oman koulun ulkopuolelta. Ja mikä on houkutelleessa kun olemme koko Suomen kärkilukioiden kastissa.
Viimeisimmässä STT:n lukiovertailussa joulukuulta 2018
sijoituimme Lahdessa toiseksi parhaaksi lukioksi ja valtakunnan tasollakin 9. parhaaksi lukioksi.
STT:n vertailussa otetaan huomioon oppilaiden lähtötaso
ja verrataan sitä ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Menestyminen tällaisessa vertailussa kertoo paljon enemmän lukion
vaikuttavuudesta ja opiskelijan kehittymismahdollisuuksista
lukion aikana kuin pelkästään ylioppilaskirjoitusten tuloksiin
perustuvat vertailut.
Aikaisemmin lukiomme vertailtavuuteen on vaikuttanut
myös se, että lukiolupamme alla ovat toimineet useat muut

steinerlukiot muualla Suomessa. Nyt meidän filiaalinamme
on enää Turun steinerlukio.
Koulurakennus vietti 30-vuotisjuhlia kuluneena vuonna. Arkkitehti
Pauli Lindström suunnitteli
rakennuksen nimenomaan
steinerkouluksi ja sen
rakentaminen oli valtava
ponnistus kannatusyhdistykselle. Taakka kävikin
liian suureksi ja rakennus
siirtyi valtaosin Lahden
kaupungin omistukseen.
Kannatusyhdistys jäi
vähemmistöomistajaksi.
Tämä järjestely on
jatkunut siitä asti. Koulu tiloissa
on vuokralla, mutta käyttää ja hoitaa
rakennusta kuin omaansa. Poikkeuksellisella järjestelyllä on ollut etunsa: rakennus on hyvässä
kunnossa ja pystymme vaikuttamaan korjaukseen ja ylläpitoon.
Tiedämme rakennuksen kunnon tarkasti ja myös kaupunki
on tyytyväinen, kun koulu ei päädy ongelmarakennusten
pitkälle listalle.
Nykyinen koulutalo on rakennettu Jalkarannan vanhan
kansakoulun, Löytynharjun koulun tontille. Muutimme van-

Lukiovertailussa
kokomaan
Top 10 -listalla
sijalla 9.

haan puukouluun syksyllä 1977 kun se vapautui kaupungilta
tarpeettomana. Jalkarantaan oli valmistunut uusi koulutalo
peruskoulun käyttöön. Tuokin rakennus päätyi ongelmarakennuksena jo purkuun ja tilalla on nyt monitoimitalo Jalo.
Puukoulussa oli oma tunnelmansa ja oikean koulun tuntua. Se oli Lahden Steinerkoulun ensimmäinen oikea koulurakennus. Sitä ei vanhempien tarvinnut talkoilla remontoida.
Siinä oli jopa liikuntasali, näyttämö ja ihan oikea veistoluokka, joka lämmitti erityisesti allekirjoittanutta. Siellä kylvettiin
minuun puuseppyyden siemen ja se on kantanut siitä asti.
Päiväkoti ja esiaste ovat toimineet remontoiduissa tiloissaan
ja ovat niihin tyytyväisiä. Ympärillä tapahtuu paljon, kun
entinen vanhainkodin alue muuttuu asuinalueeksi. Vanha
rakennuksemme, Tapanilan kartanon entinen päärakennus,
nousee hienon alueen yhdeksi keskipisteeksi.
Kuluneena vuonna Suomea on puhuttanut yksityisen varhaiskasvatuksen laatu ja kasvattajamitoitukset. Harvassa uutisessa on huomattu mainita, että ongelmat näyttävät koskevan
ensisijaisesti voittoa tavoittelevia yritysmuotoisia päiväkoteja.
Muut yksityiset, yhdistysten ylläpitämät päiväkodit tekevät
työtään sydämellä eikä rahalla. Niin teemme mekin.
Sydämellään työtään tekevät kaikki muutkin Lahden Steinerkoulun työntekijät ja opettajat. Kiitän jälleen kerran kaikkia
upeasta työstä. Kiitän myös johtokunnan kaikkia jäseniä
työstään koulun jokapäiväisen toiminnan taustalla.
Marko Varjos
johtokunnan puheenjohtaja

Lahden Rudolf Steiner -koulun
Kannatusyhdistyksen johtokunnan
kokoonpano vuonna 2018-2019
HALLITUKSEN JÄSENET;
Leena Adler (4. & 7. lk), Jussi Ingervo (8. lk),
Hanna Kopra (2., 3. & 5. lk), Anna Pitkämäki (8. & 5. lk),
Tommi Reinsaari (7., 5. & 2. lk) ja Marko Varjos.
Uutena, Tommi Reinsaaren tilalle valittiin syyskokouksessa
Jukka Makkonen. (6., 5. & 2. lk)
OPETTAJAKUNNAN EDUSTAJAT;
Seija Hänninen ja Joonas Korhonen sekä
päiväkodin edustaja Maija Kauppila.
LAHDEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT;
Tiina Jokinen (vihr.), Mika Laitila (kok.), Kimmo Puunenä
(sdp) sekä Tuula Tuomaala (sdp).

Lukuvuoden 2019 _2020
Työ- ja lomapäivät
• KOULUTYÖ ALKAA ma 12. 8. 2019
• TYÖLAUANTAI 12. 10. 2019, klo 9 – 12.30
• SYYSLOMA 21.– 27. 10. 2019 (vko 43)
• JOULULOMA 22. 12. 2019– 6. 1. 2020
• KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA ti 7.1.2020
• TALVILOMA 24. 2.– 1. 3. 2020 (vko 9)
• LUKUVUOSI PÄÄTTYY la 30. 5. 2020
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Materiaalin kokoaminen: Opettajakunta & Hanna Kopra
Graafinen suunnittelu & taitto: Hanna Kopra
Kannen kuvat: Anna Rautio
Painatus: Markprint Oy

Lahden Rudolf Steiner -koulu
Eeronkatu 2a, 15900 Lahti
puh.050 4668 077 - www.lahdensteiner.fi
sähköpostit: etunimi.sukunimi@lahdensteiner.fi

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

rehtori Joonas Korhonen: 050 526 0877
talouspäällikkö Päivi Messo:040 7212 303
opettajainhuone: 050 4668 155
kouluisäntä Sami Tanttu: 050 4677 667
terveydenhoitaja Henna Haavisto: henna.haavisto@lahti.fi, 044 4163 719
päiväkoti: yläkerta 050 4668 770, alakerta 050 4667 718
iltapäiväkerho Pihlaja: 050 4668 447
opinto-ohjaaja Sanna Parviainen-Sahin:050 3044 245

