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Yhdessä

Lukuvuosi 2019 -20 jää historiankirjoihin erityisesti koronan 
vuoksi, kun 18. 3. kaikki Suomen koulut siirtyivät etäopetuk-
seen etätehtävineen ja videoyhteyksineen. Oppimisesta tuli 
hetkeksi yksinäisempää, ja usea oppilas kaipasikin heti takaisin 
kouluun (sic!). Onneksi valtaosa vuotta opiskeltiin perintei-
semmin kasvokkain ja yhdessä. Lahden Rudolf Steiner -koulu 
tulee olemaan jatkossakin suuressa määrin oppiva yhteisö. 
Meillä kasvetaan ja opitaan yhdessä kasvokkain opettajien, 
avustajien, oppilashuoltoryhmän, henkilökunnan sekä kave-
reiden ja huoltajien kanssa – toki tietotekniikkaa jatkossakin 
hyödyntäen.

Koulun huomaan kuljetaan silkkiportin kautta kaikkien kou-
lun oppilaiden ja aikuisten toivottaessa uudet oppilaat terve-
tulleiksi.  Tänä vuonna kouluumme tuli 26 keltanokkaa. Hyvin 
näytti Vilman luokalla vuosi vierähtäneen. Tulipa luokalle 
muutama oppilas lisääkin kesken lukuvuoden.

Yhdessä koulusta myös lähdetään. Koulumme kauneimpia 
perinteitä ovat mielestäni ylioppilasjuhlassa luokanvalvojan ja 
entisen luokanopettajan puheet. On sykähdyttävää kuunnella 
opettajan tuntoja 12 vuoden taipaleelta, kun pyörä vaih-
tuu mopoautoksi ja autoksikin. Tämän vuoden ylioppilaat 
saavat tutkintotodistuksensa postissa. Luokanvalvoja Kirsi 

ja luokanopettaja Anita lähettänevät 30. 5. onnitteluviestinsä 
virtuaalisesti. Yhteinen juhla järjestetään sitten, kun se on taas 
mahdollista – todennäkäisesti 29. 8.

Uusia oppilaita tulee kouluumme koko ajan mukavasti lisää. 
Tällä hetkellä koulussamme on noin 280 oppilasta ja opiskeli-
jaa.

Myös meitä aikuisia tulee ja menee. Erityisopettaja Sari Sees-
teilä ja musiikinopettaja Päivi Ilkka löysivät heti paikkansa 
yhteisöstämme. Keväällä koulussamme uutena kouluisäntä-
nä aloittanut Juho Ehrukainen näyttää myös olevan henkilö 
paikallaan. 

On lähtälaulun aika. Nostan purteni purjeet.  Viisi vuotta Lah-
den Rudolf Steiner -koulun historian opettajana ja rehtorina 
ovat olleet työelämäni parasta aikaa. Perhesyiden takia nyt on 
kuitenkin aika vaihtaa maisemaa. Ollaan yhteyksissä. 

Kiitos ja kumarrus <3
Joonas Korhonen

rehtori
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Syksyllä tulee kuusi vuotta siitä, kun toimme esikoistyttärem-
me Helgan ensimmäisen kerran Lahden Steinerpäiväkotiin 
esikouluun. Seuraavaksi sinne pääsi keskimmäisemme Hilma, 
ja tänä keväänä kolmas ja nuorimmainen lapsemme Torsti 
päättää koronaeristyksen aikaan esikoulunsa ja 
jatkaa syksyllä ensimmäisellä luokalle Lahden 
Steinerkoulussa. Haikeana ja kiitollisena 
vanhempana jätän nyt hyvästit Kultai-
sen talon väelle. 

Yhtenä talvipäivänä puoli vuotta sit-
ten anoppini Tytti kertoi, että hänelle 
tuli voimakas liikutuksen tunne, kun 
hän haki Torstia päiväkodista. ”Kun se 
on vain niin ihana paikka”, sanoi hän 
ja meitä molempia alkoi itkettämään. 
On jotenkin vaikea selittää sitä miksi 
me molemmat liikutuimme. Kuusi vuotta 
täynnä kauniita muistoja ja viimeinen vuosi 
yksinkertaisesti vain herkistää. 

Ne muistot ovat innostuneita, uuden oppimisen äärellä olevia 
lapsia, jotka löytävät itsensä yksilöinä, ja samalla kuuluvat 
johonkin itselle tärkeään porukkaan. Ne ovat syyskoristeita, 
nyörejä, huopatonttuja ja äidin kyyneleitä kevätjuhlassa. Seka-
ryhmien liikuttavia esityksiä, isompi ja pienempi kaveri käsi 

kädessä, samat lorut ja laulut, jotka nyt pienempikin sisarus 
viimein osaa ulkoa. 

Muistan kurahousut kuivauskaapista, vanhempainyhdistyksen 
talkoot, lyhtyjuhlat, lasten intoilemat välipalakiisselit ja 

Maijan lähettämät kuvat synttärisankarin vierel-
lä onneaan loistavasta airueesta. Nämä kaikki 

ovat muistoja, joita toivoisin kaikkien pienten 
lastensa vanhempien saavan. Mikään ei ole 

vanhemmalle töihin lähtiessä tärkeämpää, 
kuin nähdä tyytyväinen lapsi vilkuttamassa 
ikkunassa. Lähdin aina sydän tietäen, että 
lapseni on hyvissä käsissä.

Korona vei meidän perheeltä viimeisen 
päiväkodin kevätjuhlan. Ehkä se on minulle 

tavallaan helpotus, sillä luopuminen olisi ollut 
tosi liikuttavaa ja samalla äidin itkeminen olisi 

taatusti aiheuttanut lapsilleni myötähäpeää. Olen 
tyytyväinen kun sain kirjoittaa tämän tekstin. Näin 

tämä itkupilli saa kiittää Kultaisen talon väkeä rauhassa pa-
perilla. Kiitos näistä vuosista ja iloa tulevaan, maailman paras 
päiväkoti.

Olga Temonen
Helgan, Hilman ja Torstin äiti 

Hyvä päiväkodin väki
Päiväkoti ja esiaste

”Kun se on 
vain niin ihana 

paikka”
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Vanhempainyhdistyksen 
löydät Facebookista

ja päiväkodin Instasta @kultainentalo . 



Riemun kiljahduksia, iloisia hetkiä, naurun tyrskähdyksiä, 
onnistumisia, uuden oppimista, ystävyyttä. Halauksia, laasta-
reita, elämäntaitoja, jatkuvaa liikettä.

- Miltäs kuulostaa?
- Uskomattoman mahtavalta!

Sellaista meillä täällä on.
 

Kiitos kaikille & lämpöistä kesää
Teija ja Leila
Iltsin ohjaajat

Iltapäiväkerho Pihlaja  

Taas on yksi 
kouluvuosi takana

Iltapäiväkerhopaikkojen 
haku oli keväällä, 

varmistus paikasta tulee kesällä 
Syksyllä voi kysellä vapaita paikkoja . 
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Iltsissa meno on päällä, 
säällä kuin säällä . 
Pihalla ja sisällä .

Sitten myös 
ihan vain ollaan .
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Ensimmäinen kouluvuosi

Ensimmäisenä kouluvuotenaan ykkösluokkalaiset tekevät 
monta asiaa aivan ensimmäistä kertaa elämässään. Koulu-
vuoden aikana pienistä oppilaista kasvaakin taitavia koulu-
laisia. 
 Rytmien ja rutiinien, runojen, lorujen ja vihkotöiden ke-
hystämät koulupäivät saivat kouluvuoden aikana vastapainoa 
metsäretkistä ja vuodenajan juhlista. 
 Muita kohokohtia olivat silkkiportin lisäksi varsinkin kau-
nis adventtispiraali ja riehakas itsenäisyyspäivän vastaanotto 
Sibeliustalolla.

Ykkösluokkalaiset itse lisäisivät kouluvuoden kohokohdiksi 
varmasti välitunnit, koulukummit ja kouluruuan, varsinkin 
puuron. Näitä asioita ainakin kevään aikana kotikoululaiset 
kertoivat kaipaavansa. 
 Tässä nouseekin hienosti esiin koulun merkitys osana 
oppilaiden elämää muutenkin kuin vain opiskelun osalta; 
koulussa ensin harjoitellaan ja sitten luodaan mahdollisesti 
läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita. 

Vilma Tuomaala 
luokanopettaja

1. luokka

Läpi lukuvuoden oppilaiden vanhemmat ahkerasti 
osallistuivat lastensa koulunkäyntiin mm . autta-

malla metsäretkillä makkaran grillaamisessa, toi-
mittamalla adventtispiraaliin havuja, työlauantain 

organisoinnissa, pikkujoulujen herkuissa . . . . 

Ensimmäisen luokan vanhemmille  
suuren suuri kiitos tästä lukuvuodesta! 
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Lisää kuvia ja tunnelmia
ekalta luokalta

 löydät koulun somesta!
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Arkea ja sirkushuvia

Varsinkin alaluokilla arkisen aherruksen, lukemisen, kirjoit-
tamisen, muotopiirustuksen, käsitöiden ja huilun- ja lyyran-
soiton ja kaiken muun koulutyön keskelle ilmestyy luokkaan 
usein vaaterekki, jossa saattaa riippua ritarin, prinsessan, 
leijonan, pingviinin tai sirkustirehtöörin asuja. Mitähän nyt 
tapahtuu? Taas on aika draamalle, esiintymiselle, eläytymisel-
le ja innostukselle heittäytyä tarinaan mukaan.   

Toisen luokan ehdottomia kohokohtia olivat varmasti ”Ritari 
Martti”-esitys marraskuun pimeydessä lyhtyjuhlassa päivä-
kodilla ja ”Zirkus Tortellini”, joka myös ”saksan sirkuksena” 
tunnetaan. Tänä vuonna saksanopettaja Andrealla oli suure-
na haasteena saada luokan 16 oppilasta riittämään kaikkiin 
sirkuksen rooleihin. Nopeilla rooliasujen ja roolien vaihdoilla 
haasteesta kuitenkin selvittiin ja esitys onnistui hienosti. 
Kiitos Andrealle ja loistaville sirkuslaisille!

On aina suuri ilo seurata lasten esiintymisinnostusta ja roh-
keutta heittäytyä draamaan mukaan. Koulussamme vuosit-
tain toistuvien esitysten lisäksi osa oppilaista näyttelisi mielel-
lään vaikka joka päivä. Omien tarinoiden pohjalta tehtyihin 
pieniin esityksiin riittääkin onneksi aikaa ainakin alimmilla 
luokilla kouluarjen keskellä. Draaman käyttö ihan tavallisilla 
oppitunneilla on antoisa tapa rohkaista ujoimpiakin oppilaita 
esiintymään suullisesti. 

Myös vuodenaikojen juhlat, vierailijat koululla, 
erilaiset teemapäivät, retket, kummioppilaiden 
tapaamiset ja oman luokan ”lelupäivät” ovat 
kovasti toivottuja ja odotettuja tapahtumia, jotka 
rytmittävät kouluvuotta mainiolla tavalla.

Tuuli Väistö 
luokanopettaja

2. luokka
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3. luokka
Tekemällä oppii

Kolmannen luokan oppilaat ovat päässeet tutkimaan maa-
ilman ilmiöitä itse käsin tekemällä. Vuoden aikana on muun 
muassa karstattu villaa, kehrätty lankaa ja valmistettu omat 
metrin mitat. Elämä entisajalla on ollut kantava teema koko 
vuoden ajan. Matematiikassa on harjoiteltu muun muas-
sa mittaamista ensin oman kehon mitoilla ja sen jälkeen 
moderneja mittayksiköitä käyttäen. Äidinkielessä kolmoset 
tutustuivat kaunokirjoituksen saloihin ensin vanhan ajan 
tyyliin mustepulloon kastetulla sulalla kirjoittaen. 

Työteliäs ja ikimuistoinen sekä oppilaille että vanhemmille 
oli jo toisen luokan keväällä aloitettu jyvästä leiväksi -projek-
ti. Oppilaat muokkasivat keväällä oman vuokraviljelypalstan 
savisen maan viljelyskelpoiseksi ja kylvivät neljää perusvil-
jaa, porkkanaa, salaattia, perunaa, sipulia, punajuurta sekä 
auringonkukkia. 
 Kesällä auringon lämmittäessä sato kypsyi, ja heti elo-
kuussa koulun alkaessa päästiin nauttimaan elonkorjuusta. 
Viljan kuivattua se puitiin, ja oppilaat oppivat erottamaan 
jyvät akanoista. Jyvistä jauhettiin käsimyllyllä luokassa jau-
hoa ja leivottiin herkullisia sämpylöitä. Kyllä kelpasi nauttia 
lämpimistä leipäsistä itse valmistetun voin kera!
 

Aurora Luotonen
luokanopettaja

Lisää kuvia ja tunnelmia
kolmannelta luokalta

 löydät koulun somesta!
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Luokan oppilaat ja 
vanhemmat haluavat kiittää 
Auroraa yhteisestä ajasta . 

Samalla myös toivottaa 
Hannamari takaisin .
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Kotiseutua ja lukupiiriä 

Neljännen luokan vuosi lähti liikkeelle kotiseutuhistorian 
jaksolla, jossa tutustuimme Lahden alueen historiaan aina 
jääkaudesta alkaen. Monet tutut paikat, rakennukset ja 
muistomerkit saivat uutta merkitystä, kun niiden historias-
ta sai lisää tietoa. Herkuttelimme ajatuksella, että kenties 
kivikauden ihmisiä oli kulkenut retkillään jopa juuri meidän 
koulumme kohdalla.

Lukemisen teemavuoden kunniaksi pistimme pystyyn luku-
piirit. Luokka oli jaettu neljään pienryhmään, ja jokaisella 
ryhmällä oli oma kirjansa, jota luettiin samaan tahtiin. 
Luku-urakoiden välissä ryhmät kokoontuivat keskustele-
maan lukemastaan ennalta annettujen tehtävien ja kysymys-
ten perusteella. 

Aina mieluinen eläinopin jakso sai oppilaat intoutumaan 
huimiin taiteiluihin. Jakson yhteydessä harjoiteltiin myös 
itsenäistä työskentelyä omaa eläinesitelmää tehden, sekä 
asiatekstin kirjoittamista omien muistiinpanojen pohjalta.
 Suomen maantietoon tutustuttiin erilaisten maise-
ma-alueiden kautta. Karttakirjoja tutkittiin ahkerasti, ja jopa 
maalasimme Suomen kartat.

Henrika Engström
luokanopettaja

4. luokka
Lisää kuvia ja tunnelmia

neljänneltä luokalta
 löydät koulun somesta!
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Vihkotyö opettaa 
asioiden jäsentelyä . 
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5. luokka
Oppimiseen ei ole muuta  
alkua kuin ihmettely . (Platon)

Syksy alkoi ympäristöopin jaksolla, jolla tutustuimme kas-
vimaailmaan; levistä ja sienistä kortteisiin ja liekokasveihin. 
Keväällä oppilaat saivat aloittaa hyvin itsenäisesti kasvion 
tekemisen, jota jatketaan 6. luokalla. Kasvion tekotavan 
sai valita joko perinteisesti prässäämällä tai piirtämällä tai 
diginä.

Historian jaksolla tutustuimme Antiikin Kreikan historiaan. 
Myös musiikissa, kuvataiteessa, eurytmiassa ja äidinkielessä 
käsittelimme samoja aihepiirejä. Aamuisin oppilaat lausuivat 
vuorotellen suurten filosofien elämänviisauksia. 

Lyhyt, mutta hauska ja mieleenpainuva jakso oli ohjelmointi, 
koulumme matematiikan opettajan Juhan kanssa. Oppilaat 
tutkivat tietokoneita purkamalla niitä, harjoittelivat binää-
rilukuja ja ohjelmoinnin salakieltä. Näppäintaitoja oppilaat 
kehittivät koulussa ja kotona NäppisTaituri -ohjelmalla. 

Tämän vuoden koko koulun teema “lukeminen” kulki op-
pilaiden mukana mm. kirjaesitelmissä, sanomalehtiviikolla, 
kirjastovierailulla ja suosituilla lukuvälkillä. 

Seija Hänninen
luokanopettaja

Sana ’filosofia’ on lähtöisin kreikan kielen sanoista 
filia ja sofia, joista ensimmäinen merkitsee rakasta-
mista tai ystävyyttä ja jälkimmäinen viisautta 
-- filosofia tarkoittaa näin „viisauden rakastamista". 

Kaikki virtaa, mikään ei ole pysyvää . 
(Herakleitos)

Haluan pisaran onnea tai ruukullisen älyä . 
(Menandros) 

Ei ole aikaa parempaa neuvonantajaa . 
(Menandros)

Kukaan ei tiedä mitä ajattelet, mutta tekosi näkyvät . 
(Menandros)

Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: 
taukoamaton muuttuminen . 
(Herakleitos)

Viisas ihminen ei sure sitä mitä hänellä ei ole vaan 
iloitsee siitä mitä hänellä on . 
(Demokritos)

Mieluummin minä olen tietämätön ja tiedän 
olevani tietämätön kuin tietämätön tietämättä 
olevani tietämätön . 
(Aristoteles)
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Lisää kuvia ja tunnelmia
viidenneltä luokalta

 löydät koulun somesta!
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6. luokka
Linja-autossa on tunnelmaa!

Kuudes luokka aloitti kouluvuotensa vauhdikkaasti. Jo 
yhden viikon ”kouluilun” jälkeen matka suuntautui leiri-
kouluun Kilpisjärvelle. Matkaa oli innokkaasti suunniteltu 
jo varmaankin ensimmäiseltä luokalta alkaen, ja varoja oli 
kerätty ahkerasti muun muassa kahdella Enonsaari-tapahtu-
malla. 
 Matkan pääsuunnittelija, Kirsti Temmes, oli edelliskevää-
nä jäänyt eläkkeelle, ja remmiin astui Kaija Taskinen. Mu-
kaan lähti myös kahdeksan vanhempaa turvaamaan reissua.
 Noin 15 tunnin menomatkalla kaikuivat Haltin häät ja 
muut laulut, kunnes yksi ja toinen sam-
mahti unenhorteeseen. Heräsimme 
hotelli Kilpiksen pihalla, ja edessämme 
näimme Saanan komean tunturin. 
Ensimmäiseen päivään, ainoaan 
sadepäivään, saimme mahtu-
maan tutustumisen ihanaan 
13 oppilaan Kilpisjärven 
kouluun sekä vierailun 
Luontokeskuksessa.

Tiistaipäivän ohjelmaan kuu-
lui käynti kolmen valtakun-
nan rajapyykillä sekä vaellus 
Mallan luonnonpuistossa. 
Keskiviikkona matkustimme 

Norjan puolelle aina Jäämerelle asti, jonka viilentäviä aaltoja 
uskalsi moni uimari kokeilla. 
 Torstaina pääsimme vihdoin unelmiemme täyttymykseen 
eli huiputtamaan Saanan. Viimeisetkin väsähtäneet nousijat 
olivat varmasti sitä mieltä, että kyllä kannatti hikoilla upei-
den maisemien vuoksi. Kilpisjärven koulun oppilaat halusi-
vat meidät vielä uudemman kerran vieraakseen pelaamaan ja 
leikkimään upouuden koulunsa liikuntasalissa. 

Perjantaina koitti karvas totuus: kotiinlähtö. Koukkasim-
me vielä Luoston ametistikaivoksen kautta, joten 

saavuimme Lahteen myöhään yöllä monia 
kokemuksia ja muistoja rikkaampina. Ei 

mennyt kauaakaan, kun kuulin suunni-
teltavan jo Haltin-reissua ja Jekkevaa-

ran jäätikkömatkaa. Jekkevaaran 
jäätikkö on vielä, mutta kuinka 
pitkään…?

Uuden oppiaineemme, yhteis-
kuntaopin, innostamina pää-
timme osallistua Yrityskylään, 
yhteiskunnan, talouden ja työ-
elämän oppimiskokonaisuuteen. 
Jaksolla opimme asioita yksilön 

oikeuksista ja vastuista, oman 
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rahankäytön suunnittelusta, verotuksesta, kiertotaloudesta ja 
yrittäjyydestä. Nyt tiedämme, kuinka haetaan töitä, tehdään 
työhakemus tai toimitaan työpaikassa työyhteisön sääntöjen 
mukaan. 
 Mielenkiintoisinta oli päästä vierailulle Kaakkois- Suo-
men Yrityskylään, Lappeenrantaan. Oppilaiden työpaikat 
päivän aikana olivat seuraavat: Kaupungintalo (kaupun-
ginjohtaja, projektisuunnittelija, kaupunkisuunnittelija ja 
vaalivirkailija), Kehruuhuone ja Lehmus Roastery (yrittäjä, 
keittiömestari, tarjoilija, paahtomestari), Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto (rehtori, kauppatieteiden tutkija, kier-
totalouden tutkija), Stora Enso (toimitusjohtaja, tuotanto-
päällikkö, pakkaussuunnittelija, asiakaspäällikkö), ArtLAB 
(kulttuurituottaja, elämysopas), Yrityshubi (kosmetologi, 
puutarhuri, creative director) sekä Kouvolan lakritsi (laku-
tehtailija, tuotantopäällikkö, myyntiassistentti, lakunkeittä-
jä). 
Olipa rikas kokemus! Puuhaa riitti enemmän kuin tarpeeksi. 
Palkat ja verot piti maksaa, samoin sähkö- ja jätemaksut. 
Tilauksia piti tehdä, ruokalistoja laatia, asiakkaita palvella, 
järjestää mielipidekysely ja suunnitella uusia tuotteita, istu-
tuksia ja kaupunkialueita. Onneksi työstä maksetun palkan 
saattoi käyttää Yrityskylän kaupassa. Jos vain ennätti!
 

Kaija Taskinen

luokanopettaja

Lisää kuvia ja tunnelmia
kuudennelta luokalta mm . 

Lapinleiriltä ja Yrityskylästä
 löydät koulun somesta!

Saanan valloittamiseen oli 
monta tapaa . Osa kiri ylös kuin 
vuorikauriit, osa sahasi reitillä, 

osa piti maisemataukoja, 
mutta kaikki söivät 

eväät ylhäällä .
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Kouluvuosi seiskaluokkalaisena

Tämä oli ensimmäinen vuosi yläkoululaisena. Opettaja va-
roitti heti syksyllä koulutyön määrän kasvamisesta, mutta 
siihen tottui nopeasti, eikä se tuntunut enää niin suurelta.

Heti syksyllä aloitimme kouluvuoden tähtitieteellä, johon 
liitimme yökoulun. Siellä oli kivaa ja erityisesti vapaa-ajalla 
saimme leikkiä monia leikkejä, joista pimeä-piilo oli kaik-
kein hauskinta.  Vierailimme Tähtitornilla alkuyön aikaan.  
Pilvisyyden takia tähtiä ei juurikaan näkynyt, mutta muuten 
saimme tutustua tähän mahtavaan paikkaan ja kuulla esitte-
lyjä aiheesta. 
 Fysiikassa teimme tänä vuonna paljon hauskoja kokeita. 
Pidän paljon  fysiikasta, sillä emme vain käsittele asioita 
teoriassa, vaan testaamme niitä pienissä ryhmissä tai koko 
luokan kesken. Hauskin koe oli tasapainokoe, jossa kiikku-
lauta piti tasapainottaa parin kanssa.
 Historiassa meillä oli aiheina löytöretket ja renessanssi 
mukaan lukien Suomen historia. Löytöretkillä pääsimme 
tutustumaan erilaisiin maailmanvalloittajiin, heidän laivoi-
hinsa ja välineisiin, mitä he tarvitsivat. Löytöretkeilijöistä jäi 
erikoisesti mieleeni Marco Polo, joka kulki silkkitietä pitkin 
Kiinaan ja tutki vuosia Kiinaa sekä monia muita Aasian 
maita.
 Kemian jakson ajaksi vaihdoimme luokanopettajaa 8.luo-
kan kanssa. Kemiassa teimme paljon palamiskokeita ja ket-
jureaktioita. Ne olivat erittäin mielenkiintoisia. Mieleeni jäi 

erityisesti se, kun poltimme eri materiaaleja, kuinka nopeasti 
taikka hitaasti jotkut materiaalit paloivat.

Joulujuhla oli kyllä mahtava. Siellä oli paljon huikeita esi-
tyksiä, ja mikä parasta, saimme tehdä kummilasten kanssa 
yhteisen esityksen. Heidän kanssaan on aina mahtavaa 
työskennellä, koska he ovat vaan niin upea porukka.

Maantiedon jaksolla matkustimme Afrikkaan ja Aasiaan. 
Afrikasta opin, kuinka vaikeat olot oikeasti joissakin maissa 
ovat. Luimme äidinkielen jaksolla kirjan ”Tulen salaisuus”, 
joka myös sijoittuu Afrikkaan. Aasian maista teimme esi-
telmät pienissä ryhmissä. Itse tein esitelmän Intiasta ja opin 
paljon uutta tietoa siitä. 
 Biologiassa meillä oli aiheena ihminen. Tutkimme ih-
misen eri osia, ja olin hämmästynyt, kuinka monta osaa ja 
elintä ihmisessä on.
 Uskonnossa tutustuimme maailmanuskontoihin. Tämän 
vuoden uskontotunnit olivat enemmänkin historiaa kuin 
uskontoa, mikä on minun mielestä mielenkiintoisempaa. 
Mieleeni jäi, kuinka erilaisia uskontoja on ja kuinka paljon 
niiden tavat eroavat toisistaan. Aasian uskonnoista voi löytää 
paljon samankaltaisuuksia, mutta silti ne ovat kaikki hyvin 
omanlaisiaan.
 Kielten oppitunnit ovat hyvin monipuolisia, sillä se ei ole 
vain kirjoittamista tai kielioppia, vaan opettelemme myös 
pikku näytelmien tekojen kautta. Tänä vuonna oli toinen 
vuosi ruotsia. Kun aikaisemmin on ollut saksaa ja englantia, 

7. luokka
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ei ruotsin opiskelu ole ollenkaan niin vaikeaa kuin jos yrit-
täisi opetella ilman muiden kielien taustaa. Englanti ja ruotsi 
vaihtelivat, mikä helpotti kielten opiskelua paljon. 
 Valinnaisissa aineissa oli valittavana kotitalous, draama, 
musiikki ja oppilaskunta. Minä valitsin draaman ja kotitalo-
uden. Draamassa teimme lyhyttä näytelmää, kotitaloudessa 
pidimme esitelmiä ja teimme ruokaa joka viikko jonkun 
teeman mukaan.

Maaliskuussa teimme luokkaretken Heurekaan. Pääsimme 
katsomaan hienon planetaario-elokuvan, tuntevat aivot 
-oppitunnille sekä ketjureaktio-tuokioon. Siellä saimme 
valmistaa pienissä ryhmissä oman ketjureaktion erilaisista 
materiaaleista.  Saimme myös vapaa-aikaa, jolloin pääsimme 
tutkimaan paikkaa itse. Retki oli erittäin kiva. 

Tämä vuosi oli täynnä kaikkea mukavaa, mutta suurin asia 
on silti, että vietimme viimeisen vuoden Anitan kanssa. Ani-
ta tuli opettajaksemme 3.luokalla, mutta tuntuu siltä kuin 
Anita olisi ollut kanssamme ensimmäisestä koulupäivästä al-
kaen. Ikävä kyllä meidän retkemme Anitan kanssa on tulossa 
päätökseen. Kahdeksannella luokalla luokanopettajaksemme 
tulee Johanna. Ensi syksyllä ensimmäinen luokka saa kyllä 
hyvän opettajan. Kiitos Anita näistä vuosista!

Max & Elmeri
7-luokkalaiset

Lisää kuvia ja tunnelmia
seitsemänneltä luokalta 
löydät koulun somesta!



20

8. luokka

KAIKKI AIHEET:
Maalaus
Valokuva-albumin tekeminen
Bliz-kilven rakentaminen
Tuunatut housut ja laukku
Juhlamekko
Cosplay
Tubulum-putkisoitin
Novelli
Pelikortit
Liikuntaohjelma
Pöytä
Tuoli
Korut
Star Wars -juliste

Tuolin entisöinti
Työpöytä
Vaatteiden ompelu
Kakku
Hevosen lihaksisto
Lepakonpönttö

Luokanopettajavaiheen päättötyöt
Puiset eläinkorut
Valitsin päättötyöni aiheeksi puiset eläinkorut. Aihe tuntui 
hyvältä ja aika helpolta, sillä olen aiemminkin tehnyt koruja 
vapaa-ajallani. Pidän korujen valmistamisesta, joten pidin 
päättötyönkin tekemisestä. Myös kirjallisen osuuden kir-
joittaminen oli ihan mukavaa. Otin kuvia eri työvaiheista ja 
kuvasin lisäksi koruja. Näitä kuvia laitoin paljon kirjalliseen 
osuuteen. Toivottavasti pääsemme syksyllä esittelemään 
päättötyömme muille!

Marikki

Novelli
Kirjoitin novellini käyttäen Pages-sovellusta, omaa mieltäni ja 
kokemuksiani. 
 Aloittaminen oli minulle haastavaa, mutta kun pääsin 
vauhtiin, ei minulla kestänyt kuin muutama päivä novellin 
kirjoittamisessa. Se oli haastavaa, ja hermoni olivat koetuksel-
la, mutta tässä sitä nyt ollaan valmiina ja kaikkensa antanee-
na. 
 Ensin totta kai piti keksiä teema/aihe, jossa kesti kauan. 
Halusin novellin merkitsevän minulle jotain, ettei se olisi vain 
väkisin väännetty tarina onnellisista lopuista ja elämän 
valoisista puolista. Seuraavaksi tuli siten kirjoittaminen tai 
sen aloittaminen, joka oli yhtä tuskaa. Tiedättekö kuinka 
vaikeaa on päästä yli valkoisesta tyhjästä paperista ja aloittaa 
kirjoittaminen? 

No tämän jälkeen kirjoittaminen sujui omine haasteineen, 
kuten inspiraation puutos. Vihdoin kuitenkin pääsin loppuun 
ja olin huojentunut, mutta tietenkään en tyytynyt vain yhteen 
kirjoituskertaan.  Korjailin ja korjailin niin paljon, että olin 
tyytyväinen lopputulokseen. En kyllä tiedä onko novellini 
vieläkään valmis, mutta olen antanut kaikkeni ja vaikka 
joskus nauraisin sille, niin muistan varmasti kuinka ylpeä olin 
itsestäni. Toivon myös, että muut ovat ylpeitä minusta.  

Saga
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Maatalousjakso on jaettu kahdeksannen ja yhdeksännen 
luokan kesken. Viime vuoden keväällä 9.lk. teki puutarhatöitä 
koulun pihalla. Puita ja kukkia istutettiin alueen kaunistuk-
seksi, kaadettiin pienempiä runkoja, sahattiin niitä pätkiksi, 
haravoitiin ja perustettiin mehiläisille pientä kukkapeltoa. 
Syksyllä suunnattiin Orimattilaan, Tapolan Kyläyhteisöön. 
Siellä ahkeroitiin sadonkorjuussa, ympäristön kunnostuk-
sessa, puiden sirkkelöinnissä, polttopuiden pinoamisessa ja 
mausteyrttien pakkaamisessa. Lehmät, porsaat ja kanat olivat 
näköetäisyydellä seuranamme.
 Aurinkoa riitti. Vuosien mittaan on totuttu hyvin erilaisiin 
sääolosuhteisiin ja monenlaisiin maatalouden tehtäviin aina 
hevosaidan rakentamisesta sipulinistutukseen ja perunankyl-
vöön. On lapioitu, kuokittu, istutettu, harvennettu ja kerätty 
satoa. On työskennelty puutarhassa, pelloilla ja kasvihuoneis-
sa. Ruoan tuotannon alkulähtökohta on tullut oppilaille 
kokemukseksi omien käsien kautta.

Tiina Häkkänen & Andrea Krohn
 

Niduli Udayana on syntynyt samana vuonna kuin ysiluokan 
oppilaat. Hän asuu Sri Lankassa Hikkaduwan kaupungissa, 
saaren eteläosassa. Hän on erityisen lahjakas piirtämisessä 
sekä käsitöissä, laulamisessa ja maalaamisessa. Niduli on ollut 
luokan kummioppilas kuusi vuotta. Luokka tukee Nidulin 
koulunkäyntiä mm. koulupuvun hankinnassa (130 €). 

Tänä vuonna Niduli sai stipendinä erinomai-Tänä vuonna Niduli sai stipendinä erinomai-
sesti sujuneiden opintojensa vuoksi polkupyö-sesti sujuneiden opintojensa vuoksi polkupyö-
rän.rän.
 On todella hauskaa, kun Niduli lähet- On todella hauskaa, kun Niduli lähet-
tää hyvinkin usein Whatsapp-viestejä ja kertoo tää hyvinkin usein Whatsapp-viestejä ja kertoo 
touhuistaan. touhuistaan. 

9. luokka
Maatalousjakso
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10. luokka
Lapin ja Steinerin lumoa

Koulumme kympit 
kävivät seitsemättä 

kertaa Luostolla 
syksyllä 2019 .

Aloitin ensimmäisen lukiovuoden Lahden Steiner-lukiossa 
syksyllä 2019. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme uuteen 
luokkaamme ja koulutiloihin. Opiskelu alkoi seuraavana 
päivänä hyvin rennoissa merkeissä. Se, mikä tekee koulum-
me ainutlaatuiseksi ja muista lukioista eroavaksi, on muun 
muassa omien opiskeluvihkojen tekeminen ja koulun yhteis-
henki. Paras juttu verrattuna muihin kouluihin ja lukioihin, 
on tämän koulun pienikokoisuus eli kaikki tuntevat toisensa 
jollakin tavalla. Opettajat oppivat tuntemaan oppilaat – ja 
toisinpäin. Omasta mielestäni tämä on aika ainutlaatuista, 
enkä ole sitä missään muualla tavannut. Oppilaiden asioiden 
kanssa ollaan myös tarpeen vaatiessa joustavia ja ymmär-
rystä löytyy. Luokat ovat pieniä eikä koulussa ole juurikaan 
kiusaamista tai syrjintää. Itse koen opetustilat mukavina, 
ja koulussa on käytössä myös kirjasto ja lukiolaisille oma 
lukiotila, minne saamme ehdottaa uusia tavaroita.Oppilaat 
saavat päättää sekä vaikuttaa koulun asioihin suuressakin 
mittakaavassa. 

Kävimme viikon pituisella Lapin-leirillä Sodankylän Luos-
tolla. Leiri oli osa biologian kurssia, mutta sen tavoite oli 
myös oppia tuntemaan toisemme. Leiri kesti kokonaisuudes-
saan noin viikon, ja siihen mahtui monenlaista nähtävää ja 
koettavaa. Itselleni jäi mieleen etenkin vaellus Luostotunturin 
huipulle, ja vaikka sinne kävely oli raskasta, niin huipun 
nähtävyydet saivat koko matkan tuskat unohtumaan! Me-

nimme myös ametistikaivokselle, jossa saimme kaivaa omat 
ametistikivet. Teimme myös vaellusretken Isokuruun, jossa 
on Pyhänkasteenputous. Lisäksi pysähdyimme Rovaniemellä 
Arktikum-tiedekeskuksessa. 
 Leirillä monet saivat uusia ystäviä, ja opimme tuntemaan 
Lapin luontoa parhammillaan. Kaikki osallistuivat ruoanval-
mistukseen ja hauskoihin leikkeihin. Matka Lappiin ja sieltä 
takasin on myös mainitsemisen arvoinen. Luokkahenki oli 
nimittäin paluumatkalla kasvanut valtavasti.

Ensimmäisestä lukiovuodesta minulla ei ole valittamista: 
kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on hyvin rento ja mukava 
asenne opiskeluun, mikä motivoi itseänikin tallustamaan 
eteenpäin.

Eveliina Lehman
10-luokkalainen
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Lisää kuvia ja tunnelmia
Lapinleiristä löydät 
koulun somesta!
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11. luokka
Suvantovaiheesta kohti uusia haasteita

Meillä koululla aina sanotaan, että 11. luokka on sellainen 
suvantovaihe, jolloin ei tapahdu juuri mitään erikoista tai 
rutiineista poikkeavaa, varsinkaan luokanohjaajan näkökul-
masta. Lukio-opiskelu on silloin jo asettunut uomiinsa, oman 
ryhmän jäsenet ovat tulleet tutuiksi, eikä ole vielä huolta 
yo-kirjoituksista tai kulttuurimatkasta. Toden totta, vuosi on 
näyttäytynyt minulle varsin rauhallisena. Kun alan muis-
tella kulunutta vuotta, se on kuitenkin ollut monella tapaa 
erityinen. Olemme yhdessä kohottaneet arkea ja viettäneet 
mukavia hetkiä oppituntien lomassa tai koulun ulkopuolella.
Viime lukuvuoden viimeisestä koulupäivästä on syytä 
mainita, että kokoonnuimme omaan luokkaan pitämään 
kesälomalle läksiäisiä ja ihailemaan Davinin kunniakirjaa ja 
stipendiä, jotka hän sai menestyksekkäästä kemian opis-
kelusta parhaimpana koko Suomessa. Nostimme maljat ja 
iloitsimme kaikki omista vuoden saavutuksistamme ja loman 
alkamisesta.
 Syyslukukauden tärkein ja haastavin koitos 11-luokkalai-
sille oli varmasti Wiener-kahvilan järjestäminen lastenjuh-
lissa. Andrean vankalla kokemuksella ja ohjauksella luokka 
onnistui yhdessä vanhempien kanssa upeasti tässä perin-
teikkäässä tapahtumassa. Seurasin ylpeänä luokan iloista ja 
ystävällistä asiakaspalvelua ja sujuvaa yhteistyötä kaikkien 
kesken. 
 Ennen joululomalle lähtöä pidimme luokan pikkujoulut 
Sinuhessa. Pohdimme kynttilän valossa ja herkkujen keskellä  

kuluneen lukukauden onnis-
tumista ja kevään tavoitteita.
Yhdennentoista luokan aikana 
useat opiskelijat tulevat täy-
si-ikäisiksi. Dantai ja hänen 
äitinsä järjestivät koululla kunnon 
kekkerit. Maukkaasta thaimaalai-
sesta ruoasta saivat luokan lisäksi 
nauttia myös opettajat. Luokkalaisten 
18-vuotissyntymäpäiviä olen saanut seu-
rata Whatsapp-ryhmässämme muutaman 
yöaikaankin tulleen kuvan muodossa. Peuk-
kukuvilla ja ”kyllä äiti” -teksteillä ovat oppilaat 
minua muistaneet, kun olen käskenyt pitämään huolta itsestä 
ja toisista. 

Helmikuisena iltana 11-luokkalaiset järjestivät abeille on-
nistuneet potkiaiset 80-luvun tyyliin. Ohjelma oli hauskaa 
ja monipuolista. Me mukana olleet opettajat jammailimme 
täysillä mukana. Wanhojen tansseja emme päässeet ikävä kyl-
lä juhlimaan tänä vuonna luokkamme pienen koon vuoksi. 
Muutama opiskelija onnistui loikkaamaan toisiin lukioihin 
ja sai tanssinsa siellä. Meidän koululla 11. luokan Wanhat 
kiersivät luokissa leikittäen pieniä oppilaita ja jaellen kark-
keja. Kokoushuoneessa opettajat tarjoilivat arvon Wanhoille 
kahvit.



27

Kevätlukukaudella saimme kaksi 
uutta vahvistusta, kun vaihto-op-
pilaat Alina Saksasta ja Maam 
Alankomaista tulivat luokkaamme. 
He olivat meille mukava piristys 

muuten työntäyteisen kevään aikana. 
Vaihto-oppilaat otettiin hyvin vastaan ja 

kaveruussuhteita solmittiin. Myös englan-
nin ja saksan kieli sai vahvistusta.

Suureksi harmiksi 11. luokan näytelmää ei tänä 
keväänä ollut. Draamajaksolla on ollut koulussamme 

vahva pedagoginen tarkoitus luokkaa yhdistävänä ja 
yksilöä kasvattavana tekijänä. Jakson ohjaaja Anna Pitkämäki 
loi luokalle kuitenkin hienon etäkokonaisuuden.

Lopuksi haluan kiittää luokkaani ja luokan vanhempia kulu-
neesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Jatkamme yhteiseloa 
taas ensi syksynä. Tuolloin 12- luokkalaiset abit pääsevät 
näyttämään taitonsa yo-kirjoituksissa. Kirjoitusten ohella 
myös päätökset jatko-opinnoista tulevat viimeistään ajankoh-
taisiksi. Levätään kesällä hyvin, niin jaksamme ottaa tulevat 
haasteet ilolla vastaan. Yhdessä.

Sanna Parviainen-Sahin
luokanohjaaja 

Onnittelut Davinille 

kemian valtakunnallisesta 

ykkösstipendistä!

Whats App? Moderneina aikoina on 
modernit viestintävälineet .
Terkkuja laitetaan myös kuvina, 
kuin muinaiset egyptiläiset ikään .
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12. luokka
Yhteinen matka saman katon alla

Oli kaunis elokuinen aamu 
syksyllä vuonna 2008, jolloin 
astelin läpi silkkiportin, ja tapasin 
ensimmäistä kertaa luokkatoverini 
sekä Anita-open. Ensimmäisen 
luokan aloitti silloin 24 vaahto-
sammuttimen kokoista vipeltäjää, 
ja nyt 12 vuotta myöhemmin on 
meitä steinerkasvatuksen saaneita 
vielä seitsemän jäljellä. Maailma 
ympärillämme on muuttunut 
valtavasti tässä ajassa, mutta 
samaan aikaan siinä on ollut 

myös jotain pysyvää - nimittäin arki. 
Arki määrittelee valtavan suurta osaa ihmisen elämästä, ja 
sitä taas ylläpitävät rutiinit. Tuntuu uskomattomalta, että me 
seitsemän oppilasta olemme jakaneet arkemme toistemme ja 
kouluyhteisön kanssa jo 12 vuoden ajan. Alaluokilta abitu-
rienteiksi saman katon alla ja samojen rutiinien kanssa. Tässä 
hektisessä ja muuttuvassa maailmassa tämä on ollut vahva 
turvatekijä elämässä. 

Ensimmäiset vuodet koulussa kuluivat perusasioiden oppi-
misen parissa. Ensimmäiseltä luokalta muistan sen, että vii-
kot alkoivat aina metsäretkillä, jolloin tutustuimme toisiim-
me sekä ympäröivään luontoon. Alaluokilla tulivat tutuiksi 

myös muodot ja erilaiset rytmit, jotka ovat vielä vuosienkin 
jälkeen tuoreessa muistissa selkärangassa. Samaan aikaan 
luokkamme kasvoi tiiviiksi ryhmäksi lukuisten leirikoulujen 
ja näytelmien myötä. Alaluokilta kaipaan seesteisen arjen 
lisäksi maalaamista sekä tietenkin mannapuuroa, jota ei jos-
tain syystä olla tarjoiltu enää vuosikausiin. Ennen oli kaikki 
siis paremmin! 
Jonkinlainen siirtymävaihe lapsuudesta nuoruuteen koitti 
kuudennella luokalla. Silloin pääsimme ”isojen käytävälle” ja 
saimme uusia oppiaineita, sekä ruokailu siirtyi tunnin myö-
hemmäksi. Yksittäisenä kohokohtana kuudennelta luokalta 
on jäänyt mieleen Kolin leirikoulu Suomen kansallismaise-
missa.

Luokanopettajavaiheen päätös koitti meillä poikkeuksellisesti 
jo seitsemännellä luokalla, kun Anitan tilalle luokanvalvo-
jaksi tuli Kirsi. Tähtitieteen jaksolla pidimme kuitenkin vielä 
Anitan kanssa Tähtien yö -leirin, jolla menimme yhdeksi 
yöksi katselemaan tähtiä Parinpeltoon. Leiristä jäi mieleen 
aamun tunnelmat hyisessä säässä, jossa koko luokka ahtautui 
pienelle laiturille silmät ristissä katsomaan auringonnousua, 
joka ei kuitenkaan pilvisen sään takia näkynyt. Mikä petty-
mys! Samalla luokalla myös käsikirjoitimme sekä teimme 
itse oman musikaalin kestävästä kehityksestä, joka ei tänä 
päivänä juuri ajankohtaisempi enää voisi olla. “Peruskoulun” 
viimeisellä luokalla pääsimme Kirsin ja Joonaksen kanssa 



Edinburghiin, jossa vietimme viikon paikallisten steiner-
koululaisten kanssa. Reissu oli ikimuistoinen, sillä olihan se 
oikein ulkomailla.

Peruskoulun viimeistä kevättä vietimme haikeissa merkeissä, 
kun yhteinen taival ainakin osan kohdalla tulisi katkeamaan. 
Moni meistä lähtikin limusiinilla (joka oli vuokrattu luokan 
viimeisillä varoilla kevätjuhlaan) kohti uusia seikkailuja! 
Myös allekirjoittaneen ja Steinerin tiet olivat erkaantumassa, 
mutta lopulta kävi kuitenkin toisin ja päätin jäädä Steinerin 
lukioon. Näin jälkiviisaana voin sanoa sen olleen ainoa oikea 
ratkaisu.
 
Lukioon siirryttäessä moni tuttu asia muuttui: uudet luok-
kakaverit, tietokoneet sekä lukion haasteellisempi arki, jota 
kuvaa hyvin Anitan käyttämä sanonta ”Sen minkä taakseen 
jättää, sen eestään löytää.” Perinteisten lukio-opintojen ohella 
kolmeen vuoteen mahtui monenmoista tapahtumaa aina La-
pin leirikoulusta näytelmään ja penkkareihin. Luokallemme 
saapui paljon uusia oppilaita muista kouluista, mutta häm-
mentävän nopeasti niin vanhojen kuin uusienkin oppilaiden 
kemiat kohtasivat  muodostaen erinomaisen luokkahengen. 
 Viimeiset kolme vuotta lukiossa ovat olleet hauskaa aikaa, 
ja koulua on ollut mieluisaa käydä. Kahdentoista vuoden 
yhteisen taipaleen piti päättyä Sisilian auringon alla kulttuu-
rimatkalla, mutta toisin kävi ja korona tuli. Edes parhaimmat 
käsikirjoittajat eivät olisi keksineet vastaavaa päätöstä tälle 
saagalle. Ylioppilaskirjoitukset vedettiin läpi historiallisessa 
poikkeustilassa epävarmoina aikoina. Kokeisiin lukiessa  ei 
ollut edes enää varmaa, pystytäänkö ylipäätään yo-kokeita 
pitämään.

Käynnissä oleva vuosi on isojen muutosten aikaa. Minulle 
kuitenkin se suurin muutos on, että en enää kesän jälkeen 
palaakaan tuttuun ja turvalliseen lintukotoon, 
jossa arki rullaa tiettyjen kaavojen mukai-
sesti. 
 Steinerkoulu on antanut hyvät opit 
elämään sekä ennen kaikkea läpi 
elämän kestäviä ystävyyssuhteita. 
Kuljimme Steineriin saapuessam-
me silkkiportista, ja nyt keväällä 
kuljimme ulos siitä potkiaisissa. 
Ympyrä sulkeutuu ja Tuomaksen 
sanoin: ”Tästä se alkoi ja tähän se 
päättyy.” 

Veeti Salomaa 
12-luokkalainen

Annastiina Aaltonen 
Crossfit
Tuomas Aaltonen  
Amerikkalainen jalkapallo
Aili Emmons  
Magia mytologiassa ja  
kirjallisuudessa 
Joanna Kuusisto  
Terapiaratsastus ja  
pararatsastus

Helen Lahtinen  
Pompeiji
Risto Leppänen  
8-kielinen kitara
Veeti Salomaa  
Doping hiihdossa
Jenny Tschokkinen 
Muumien jäljillä

12. LUOKAN PÄÄTTÖTYÖT:



Tukarit tukena
Yhteisen ilmapiirin hyväksi
Koulumme tukioppilastoiminta on ollut aktiivista tänäkin 
vuonna. Tukioppilastoiminnassa yhdistyvät tunne- ja  
vuorovaikutustaitojen harjoittelu, muiden koulun oppilaiden 
ryhmäyttäminen ja monet hauskat tapahtumat. Tukarit ovat 
järjestäneet tänä lukuvuonna muun muassa diskoja, arvon-
toja ja välkkäritoimintaa. He järjestivät alkukeväästä myös 
elokuvaillan sekä pienille että isommille oppilaille. 

TUKIOPPILAS ON…

T tukeva, tuki, tarmokas
U uskollinen, uskottava, urhea
K kiva, kestävä, kannustava
I iloinen, innostava
O osaava, opettava, opastava
P puolustava, pirteä
P poikkeuksellinen, 
 ”periksiantamaton”, panostava
I ihana, innokas
L luotettava, luova, lahjakas
A auttava, avulias, avoin
S sisukas, suvaitsevainen, 
 suvaitseva
 

Aurora Luotonen
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Luonnontiede & teknologia 
-valinnaisainekurssi
Keväällä selatessani Wilmaa huomasin ilokseni, että kurssi-
tarjottimella oli minulle mielenkiintoinen uutuus. Uutuuden 
nimi oli LUMA. Päätin valita, hiukan kokeilun halua mieles-
säni, tämän kurssin. Mitään ei tapahtunut moneen kuu-
kauteen, ja hiljaiseloa riitti koko alkusyksyn. Sitten vihdoin 
kokoonnuimme ensimmäisen kerran. 
 Päivä oli harmaa ja sateinen loppusyksyn päivä. Aluksi 
LUMA vaikutti vähän tylsältä ja tavalliselta luontodoku-
menttien luokan perältä tiiraamiselta. Onneksi Kirsi-opetta-
jamme päästessä vauhtiin, oli loppusyksyn iltapäivistä tylsyys 
kaukana. 
 Tunneilla teimme monenlaista. Joskus olimme luokassa ja 
opettelimme esimerkiksi ruokien ekologisuutta, mutta yleen-
sä olimme jossain aivan muualla, kuten tiedeluokka Solussa 
ja Heurekassa. Kaiken kaikkiaan oli kurssi mielestäni oikein 
onnistunut. 
 Minussa, ja uskoakseni luokkatovereissanikin, se herätti 
tieteen kipinän. Kurssilla oli oppiminen nimittäin irrotettu 
kirjoista, ja kaikki saivat tehdä itse käytännön tiedettä, koska 
nimenomaan itse tutkien voi oivaltaa jotain aivan uutta.

Roope Tervonen
9-luokkalainen
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Musahommia
valinnainen musiikki
Syksyllä 2019 teimme neljännen 
ja viidennen luokan valinnaisten 
musiikinryhmäläisten kanssa 
kansanmusiikkiprojektin. Har-
joittelimme valinnaisen musiikin 
tunneilla Kis kis kippurahäntä 
-kappaletta. Viidennen luokan po-
jat ottivat haltuun bändisoittimia, 
joten sähkökitarat ja basso raikasivat 
tunneilla. Neljännen luokan tytöt 
valitsivat kansanmusiikkisoittimia, 
kuten viulu ja kanteleet. Lopulta, kun 
molemmat ryhmät olivat hioneet omat 
kappaleensa timanttisiksi, yhdistimme 
ryhmät. Lukujärjestyksessä valinnaiset oli-
vat sopivasti peräkkäisillä tunneilla, joten saimme 
pidettyä yhteistunteja.

Aivan mielettömiä taitureita löytyi molemmissa ryhmissä! 
Laulu raikasi, ja soitto soi, vaikka oppilaat eivät olleet koskaan 
ennen soittaneet yhdessä. Meidän oli tarkoitus säestää soitol-
lamme korvaavana koululauantaina koulun pihalla tanssivia 
oppilaita ja vanhempia, mutta sää tarjosi meille kaatosadetta 
ja tuulta, joten saimme soittaa käytäväkonsertin pääaulassa. 
Sinne koko koulu ja vanhemmat kokoontuivat meitä kuuntele-
maan. Miten upea kokemus!

Joulujuhlassa kuu-
dennen luokan va-
linnaisen musiikin 
oppilaat valmistivat 
huikean esityksen 
Harry Potter -tee-
makappaleesta. 

Ryhmä harjoitteli 
pitkäjänteisesti koko 

syksyn, ja lopputulos 
oli upea! Lyyrat, kellopeli, 

marimbat, pianot, sähköbas-
so ja perkussiosoittimet soivat 

upeasti yhteen, ja lapset antoivat 
parastaan. 

Joulujuhlassa saimme kuulla myös valinnaisen seitsemännen 
luokan taidonnäytteitä, kun he säestivät upeasti entisen kum-
miluokkansa, nykyisten kakkosten, Tonttu- esitystä. Kontra-
basso otettiin kiitettävästi myös esityksessä haltuun ja koko 
esitys toimi niin hyvin, ettei opettajan tarvinnut muuta tehdä, 
kuin olla vaan tosi ylpeä. Hyvä meidän oppilaat! 

Päivi Ilkka
musiikinopettaja
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5/5 Ilkka, Päivi Ilkka - lupa musisoida
musiikin ja et:n opettaja

Aloitin musiikinopettajana 
Lahden Steinerkoulussa 

jo viime vuoden ke-
väällä, hiihtoloman 

jälkeen. Lisäksi 
olen et-ope. Heti 
ensimmäisestä 
päivästä lähtien 
olen kokenut 
olevani oikeassa 
paikassa, oikeiden 
ihmisten ympäröi-
mänä, tekemässä 

työtä josta nautin 
ihan tosi paljon!

Olen 37-vuotias, kahden 
lapsen äiti Lahdesta. Olen 

opiskellut paljon ja vaikka 
mitä: musiikkiterapiaa, erityispedagogiik-

kaa, varhaisiäin musiikkikasvatusta, ohjaustoimintaa ja olen 
muun muassa tarpeiston valmistuksen artesaani. Viimeiste-
len parhaillaan Jyväskylän yliopistoon musiikkikasvatuksen 
maisteriopintoja, kirjoitan gradua steinerpedagogisesta 
musiikiinopetuksesta, ja edessä siintelevät myös Steinerpe-
dagogiset opinnot. Olen työskennellyt musiikinopettajana 

erityisoppijoille yli kymmenen vuotta, toiminut soitinopet-
tajana, vetänyt muskareita ja soitinkaruselleja sekä ollut 
alkuluokan ja musiikkiluokan opettaja.

Olen luonteeltani iloinen, empaattinen ja äänekäs. Nauran 
paljon ja usein ja nautin hyvistä keskustelusta. Soitinreper-
tuaari meillä musiikkikasvattajilla on usein aika laaja, niin 
kuin minullakin. Alun perin olen viulisti, mutta jossain vai-
heessa elämää pääinstrumentiksi vaihtui laulu. Soitan myös 
aktiivisesti pianoa, kitaraa, ukulelea, kontrabassoa, ja koulus-
sa on lisäksi käytössä bändisoittimet, choroi-huilut, laattasoit-
timet – siis kaikki meidän koulun soittimet!

Vapaa-ajalla soitan ja laulan Tanssiteatteri Huumassa, jossa 
moni koulumme alumneista ja vanhemmistakin on mukana. 
Lisäksi olen yksi Sabrina & Saarten tytärten laulukollektii-
vin jäsenistä. Lisäksi hoidan rintamamiestalomme puutar-
haa, retkeilen perheeni kanssa, teen taidetta, luen, sisustan, 
yleisesti ottaen innostun paljon ja usein! 

En malta odottaa uuden lukuvuoden 
alkamista ja sen mukanaan tuomia 
uusia tuulia ja haasteita! 

Päivi Ilkka
musiikin ja et:n opettaja

K: Kenen etätunneista  
 oot tykannyt eniten?

V: No . Ilkan tunnit 
 on kivoja .



34

100 vuotta maailmalla, pian 50 vuotta Lahdessa
Juhlaa juhlan perään

Steinerkouluilla on ollut syytä juhlaan omalla porukalla sekä 
isommin. Myös oppilaitamme matkusti Suomen steinerkou-
lujen yhteiseen päivään Suomenlinnaan. Yhdessä olemme 
enemmän. Steinerkouluissa kaikkialla on paljon samaa, ja jo-
kainen on omanlaisensa. Sata vuotta on kuin välitilinpäätös – 

työvoitto. Koulumaailma on muuttunut tuossa ajassa paljon, 
ja jälleen olemme huomanneet sen olevan muutosprosessissa.
 Syksyllä juhlitaan Lahden steinerkoulun taivalta. Juhla-
toimikunnan Johanna ja Annette ovat suunnitelmissaan jo 
pitkällä, mutta nämä ajat vaikuttavat suunnitelmiin.

Lisää kuvia ja 
tunnelmia

koulun somesta!
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Joka vuosi on
 arkea piristäviä 

pienempiä ja 
isompia hetkiä .

Opettajien tyky-
päivää, raitapaitaa,
Leenan tekemiin 
ikoneihin tutustu-
mista, lipunkantoa,
koulurauhan julis-
tusta, näytelmiä, 
herkku- ja sisä-
välkkiä, käytävä-
lauluja, diskoja, 

talkoita, 
joulumyyjäisiä, 
vierailuja, mm . 

kansantanssijoita

Niin ja tietenkin
vanhempainiltoja!
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Sanni Vartiainen o.s. Savolainen
Menin naimisiin heti samana kesänä, kun valmistuin Stei-
nerista. Aloitin sitten heti syksyllä (2011) restonomiopinnot 
Lahden ammattikorkeakoulussa. Valmistuin hotelli- ja ravin-
tola-alan restonomiksi keväällä 2015. Menin ensimmäiseen 
työharjoitteluuni Lahden Scandic -hotellin ravintolaan kevääl-
lä 2012 ja jäin sille tielle. Työskentelin tarjoilijana opiskelu-
jen ohella (ja valmistumisen jälkeenkin) aina kesään 2019 
asti, jolloin Scandic-hotelli myytiin. Irtisanouduin ja pääsin 
heti samana syksynä töihin lounasravintola Piuccuun, jossa 
työskentelen tänäkin päivänä keittiöapulaisena/tarjoilijana 
(joskin nyt korona-aikaan olen ollut lomautettuna). Suunni-
telmissa on opiskella myös kokiksi oppisopimuksella nykyi-
sessä työpaikassani, kunhan tämä koronatilanne helpottaa.
 Lisäksi tärkeimpänä: minulla on 3-vuotias ihana, pieni  
Valtteri-poika. Asumme siis edelleenkin täällä Lahdessa.

Anni Lång o.s. Haverinen
Kun lähdin Steinerista, niin pidin ensin välivuoden ja tein 
töitä. Sitten hain ammattikouluun ja pääsin linja-autokul-
jettajakouluun. Pääsin myös restonomikouluun, mutta olin 
jo aloittanut tuon bussikuskilinjan, joten jäin sinne. Kahden 
vuoden opintojen jälkeen pääsin vakituiseksi Lehtimäen 
liikenteelle ja siellä olin pari vuotta, kunnes 2016 aloitin 
sairaanhoitajaopinnot Metropoliassa. Sen myötä muutin 
Helsinkiin. 2017 toukokuussa ostin mieheni kanssa Lah-
desta asunnon. Työharjoitteluita tein lähinnä Helsingissä, 

yhden Porissa, yhden Lahdessa ja syventävän harjoittelun 
Helsingin kotisairaalassa. Tein koulun ohella töitä Lahdessa 
kotihoidossa yksityisellä. Valmistuin sairaanhoitajaksi 2019 
toukokuussa ja siitä menin suoraan töihin Päijät Hämeen 
keskussairaalaan kirurgian vuodeosastolle. Ehdin olla siellä 
muutaman kuukauden kunnes tein positiivisen raskaustestin. 
Jäin sairauslomalle lokakuun puolessa välissä ja synnytin 
esikoispojan 14. 4. Tässä nyt opettelemme uutta elämänvai-
hetta päivä kerrallaan. Sairausloman aikana olen tehnyt ihan 
urakalla villasukkia ja virkannut kaikenlaista. Hirmuinen 
ikävä on kyllä Steiner-kouluaikoja.

Janne Mettälä
Lukion jälkeen suoritin varusmiespalveluksen. Vuoden 
kestäneen varusmiespalveluksen jälkeen edessä odotti 
muutto pääkaupunkiseudulle. Syksyllä aloitin opiskelun 
Metropolia-ammattikorkeakoulussa, jonne olin hakenut jo 
ylioppilaskirjoitusten aikaan. Seuraavat 3,5 vuotta kului-
vat opiskeluiden parissa ja loppuvuodesta 2015 valmistuin 
hammasteknikoksi. Valmistumisen jälkeen sain työpaikan 
Plandent Oy:ssa, jossa suoritin myös opintojen viimeisen 
harjoittelun edeltävänä syksynä. Samassa yrityksessä olen 
työskennellyt nyt neljä vuotta hammasteknikkona.

Taija Blankenstein o.s. Grönholm
 Lukion jälkeen tein vuoden opettajan, kerho-ohjaajan 
sekä päiväkodissa hoitajan sijaisuuksia. Lähdin seuraavana 

Mitä heille kuuluu tänään?
10 vuotta sitten koulusta kirjoittanut luokka
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vuonna au pairiksi Amsterdamiin, jossa olin vajaan vuoden 
verran. Sen jälkeen minun oli palattava Suomeen, koska olin 
jo edellisenä vuonna saanut opiskelupaikan Lahden ammat-
tikorkeakoulusta. Fysioterapeutin opinnot tuntuivat omilta, 
ja matkustelin aina välillä Hollantiin, jossa suomalainen 
mieheni opiskeli. Meillä oli koti Suomessa ja Hollannissa. 
Jatkoin töitä Suomessa ja aika pian sain vakituisen työpai-
kan fysioterapeuttina. Yksi elämäni hienoimpia kokemuksia 
lapsen saannin lisäksi, on ollut työvaihto Kanadassa. Pääsin 
näkemään Kalliovuoret ja reissaamaan mm. Hawaiilla ja 
Mexicossa.
 Aika on mennyt todella nopeasti, ja olen todella nautti-
nut elämästä, vaikka välillä on ollut haasteitakin. Olen ollut 
onnekas, koska kaikki unelmani ovat toteutuneet, ja saan nyt 
jakaa elämääni elämäni rakkauden ja pienen poikani kanssa. 
Arki menee nyt pienen pojan kasvamisen 
ihmettä seuratessa ja hoitovapaasta ja 
perheestä nauttiessa. Olen suunnitel-
lut jossain vaiheessa opiskelevani 
terveystieteiden maisteriksi, mutta 
nyt keskityn tähän hetkeen.

Otso Vartiainen
Kävin steinerkoulun pitkän 
oppimäärän tarhasta 
ylioppilaaksi asti. Val-
mistumisen jälkeen 
asuin vuoden verran 
Lahdessa, kävin töissä 
Anttilassa ja hain 
opiskelemaan. Hain en-

sisijaisena opiskelupaikkana opiskelemaan valosuunnittelua 
Teatterikorkeakouluun. Muun muassa näytelmät steinerkou-
lussa ja vapaaehtoistyöt festivaaleilla veivät tähän suuntaan 
jatko-opintoja etsiessä. Useamman päivän kestäneiden Teat-
terikorkeakoulun pääsykokeiden ja piinallisen odottamisen 
jälkeen kävin katsomassa tulokset ja pääsin sisään! Muutin 
opiskelujen perässä Helsinkiin ja syksyllä meitä aloitti neljä 
opiskelijaa valosuunnittelun ja neljä äänisuunnittelun koulu-
tusohjelmassa. 
 Uudet kuviot, ystävät ja opiskelu Helsingissä olivat jännit-
täviä juttuja ja ensimmäinen vuosi menikin nopeasti. Ensim-
mäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä pääsin festareille 
töihin ja siitä asti oman alan työt ovat vieneet mennessään. 
Valmistuin kolmessa vuodessa kandiksi, kerrankin ajallaan, 

mutta maisteriopintoja tein viisi vuotta. 
 Työt meinasivat häiritä opiskelua, mutta 2019 

keväällä valmistuin teatteritaiteen maisteriksi 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. 

Opiskeluiden parissa ja ohella sekä 
opiskeluiden jälkeen on tullut tehtyä 

jos jonkinlaista keikkaa tanssin, 
musiikin, näytelmien, tapahtu-

mien ja arkkitehtuurin parissa. 
Valosuunnittelua niin free-

lancerina kuin vakituisesti 
suunnittelutoimistossa-
kin, unohtamatta satun-

naisia opetustöitä alan 
kouluissa, satoja keikkoja. 

Löysin itselleni valosuun-
nittelusta työn, jossa pääsen 

Hei alumni!

Muistathan että olet 
tervetullut aina myyjäisiin, 

katsomaan näytelmiä ja 
seuraamaan nykymenoa 

vaikka somessa . 
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valjastamaan teknistä kiinnostusta ja osaamista taiteellisiin 
tavoitteisiin sekä tunteiden välittämiseen työni kautta. Olen 
saanut tehdä töitä upeiden ihmisten ja projektien kanssa ja 
olen siitä erittäin iloinen ja ylpeä. 
 Nyt kuitenkin korona vei keikat, mutta tässä kohtaa onkin 
hyvä hetki pysähtyä ja hengähtää. Vaikkei sitä koskaan tiedä 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan, haluan tehdä jatkossakin töitä 
ja tekoja, joilla pääsen tuottamaan hyvän olon ja ilon tunteita 
toisille ihmisille. Ajattelin kuitenkin tänä vuonna keskittyä 
festivaalien sijasta mökkeilyyn avovaimoni ja koirani kanssa.

Karoliina Virkkunen 
Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2011 rakkaiden luokkaka-
vereiden kanssa ja olin onnellinen siitä, että olin päättänyt 
peruskoulun jälkeen hakea Steineriin lukioon. Vuonna 2007 
ei vielä kaikesta päätellen ollut kovin tavallista, että joku tulisi 
Steiner-kouluun ”kesken kaiken” ja pelkästään lukioon, mutta 
kaksi laulukaveriani musiikkiopistolta houkuttelivat minut 
sinne ja hyvä niin.  
 Aluksi jännitti, että miten tulen sulautumaan porukkaan 
joka on ollut yhdessä lapsesta saakka, mutta hyvinhän se 
sitten lopulta meni. Lukio-opintojen aikana minulle muodos-
tui erityisesti Antero Karimon ja toisaalta Susanna Lindmanin 
kannustamana ajatus humanistisista tieteistä yliopistos-
sa. Lukion jälkeen löysin itseni hämmennyksekseni lähes 
yksin Lahdesta, kun suurin osa ystävistäni kaikkosivat joko 
jatko-opiskelemaan tai muuttivat muuten vaan toisiin kau-
punkeihin tai ulkomaille. Päädyin lopulta pitämään — osin 
ihmissuhdesotkujen, osin yleisen hukassa olemisen vuoksi 
— kolme välivuotta opiskeluista ja tuona aikana työskentelin 
lähinnä S-Marketissa. Muutin omaan asuntoon heti 2011 

kesän lopuksi ylioppilaslahjarahojen turvin, sillä asuminen 
äidin kanssa ei 20-vuotiaana oikein enää tahtonut sujua. 

Vuoden 2014 alussa olin jo aivan tolkuttoman väsynyt S-Mar-
ketissa työskentelemiseen ja koin, että potentiaalini menee 
hukkaan jos en nyt vihdoin hae yliopistoon. Pänttäsin yötä 
päivää Helsingin yliopiston uskontotieteen pääsykoekirjoja. 
Uskontotieteen oppiaineeseen (jota ei enää sellaisenaan ha-
kukohteena ole) otettiin sisään vain kourallinen opiskelijoita 
vuodessa, joten tein kaikkeni päästäkseni kerralla sisään ja 
pääsin kuin pääsinkin, ylioppilaskirjoitusten arvosanojen ja 
pääsykokeen yhteispisteillä. Otin uutisen vastaan Steiner-ys-
tävä Lauran kanssa Berliinissä, jossa hän yhä asuu. Sinä yönä 
koko Saksa juhli jalkapallovoittoa, joten tunnelma oli katossa 
kaikin puolin.  

Ensimmäiset kaksi vuotta opiskelin Helsingin yliopistos-
sa, kunnes parisuhdekuviot saivat minut hakemaan siirtoa 
Turun yliopistoon ja muuttamaan Turkuun vuonna 2016. En 
ollut juuri koskaan käynyt Turussa, ja yhtäkkiä muutin sinne. 
Hassua kyllä, löysin Turusta kotini, josta en ollut osannut 
edes haaveilla! Parisuhde oli ja meni, mutta Turku jäi. Turun 
murrekin kuulemma kuuluu puheestani, mutta näitä pidän 
vain mitättöminä huhuina. Viime syksynä olin korkeakoulu-
harjoittelussa Suomen Pakolais- 
apu -järjestössä viestintäharjoittelijana, ja tällä hetkellä 
kirjoitan pro gradu -tutkielmaa Suomen islaminuskoisten 
hautajaisista ja yritän valmistuakin jossain kohtaa. Monikult-
tuurisuuteen liittyvät teemat ja yhteiskunnalliset asiat ovat 
olleet lähellä sydäntäni koko opintojeni ajan, ja uskon työs-
kenteleväni tulevaisuudessa niiden parissa tavalla tai toisella. 
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Tällä hetkellä teen töitä edelleen kaupassa. Asun Turun kes-
kustassa Aurajoen tuntumassa ja haaveilen kenties ulkomailla 
työskentelystä nykyisen kumppanini kanssa. Pikkusiskoni 
saa toukokuussa ensimmäisen lapsensa, mitä odotan myös 
enemmän kuin innoissani.

Laura Lappalainen
Haaveilin pitkään ulkomaille lähdöstä ja ylioppilaskirjoi-
tusten jälkeen tartuin heti ensimmäiseen mahdollisuuteen, 
jonka kautta päädyin sen enempää suunnittelematta suoritta-
maan kulttuurivaihto-ohjelmaa Saksaan. Vaihdon Berliinissä 
oli tarkoitus kestää kolme kuukautta, mutta nyt takana on 
reilut kahdeksan vuotta täällä oloa. Jäin harjoittelun jälkeen 
töihin ja tällä hetkellä opiskelen sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logiaa.

Emma Salomaa
Valmistuttuani ylioppilaaksi Steinerista pääsin Turun yli-
opistoon opiskelemaan englantilaista filologiaa. Valmistuin 
kandiksi kesällä 2014 ja syksyllä lähdin vaihtoon Chicagoon. 
Siellä tapasin mieheni, muutin hänen luokseen ja menimme 
naimisiin. Asuimme USA:ssa vähän yli vuoden, jonka aikana 
tein sekalaisia osa-aikatöitä. 
 Halusin jatkaa maisteriopintojani, joten muutimme yhdes-
sä Suomeen. Suoritin opetusharjoitteluni ja kirjoitin graduni. 
Valmistuin filosofian maisteriksi aineenopettajan pätevyy-
dellä keväällä 2019. Jatko-opinnot houkuttivat, mutta sainkin 
määräaikaisen työn Humanistisesta ammattikorkeakoulusta 
pääkaupunkiseudulla, jossa työskentelen tällä hetkellä kiel-
tenlehtorina. Odotamme perheenlisäystä loppusyksystä.

Niklas Sädekoski
Lukion jälkeen tiesin, että haluan lähteä opiskelemaan, mutta 
minulla ei ollut hajuakaan mitä haluaisin opiskella. Asepal-
veluksessa vietetyn vuoden jälkeen lähdin siis Helsinkiin 
opiskelemaan matematiikkaa, sillä pääsin sinne papereilla 
sisään. Suoritin siellä jonkin verran opintoja, tapasin ny-
kyisen avovaimoni, matkustelin ja lopulta muutama vuosi 
myöhemmin päädyin opiskelemaan maantiedettä Helsingin 
Yliopistoon. Se oli hyvä valinta ja sillä tiellä olen yhä ja opin-
toni ovat vieneet minut mm. Keniaan Taitavuorille asti, jossa 
kävin keräämässä graduaineistoni. Opintoni ovatkin gradun 
valmistumista vaille valmiina ja tällä hetkellä työskentelen 
gradunteon ohessa osa-aikaisesti HSL:llä paikkatietoasian-
tuntijana ja asustelen ystäväpariskunnan kanssa jo neljättä 
vuotta kimppakämpässä Helsingin Kalliossa.
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Hallinnon vinkkelistä 
Korona saavutti Steinerkoulun hallinnon perjantaina 
13.3., jolloin ensimmäiset hiljaiset signaalit koronan 
vaikutuksista koulullemme alkoivat voimistua. Maaliskuun 
iduksena kuopukseni juhli ensimmäistä syntymäpäiväänsä, 
joka oli sattumoisin myös vaimoni syntymän merkkipäivä. 
Vietin kyseisen sunnuntain lähes kokonaan etäkokoustaen 
Seijan ja Kirsin, päiväkodin Maijan ja johtokunnan puheen-
johtajan Markon kanssa. Olin havaitsevinani paheksuntaa 
anopin katseesta, kun jouduin nousemaan jämäkakkupöy-
dästä vastatakseni Etelä-Suomen Sanomien toimittajan 
soittoon.

Turvataksemme ylioppilaskirjoitukset, suljimme koulumme 
osittain jo 16.3., kun varsinainen koulusulku alkoi 18.3.
 Kyseisellä viikolla laadittiin etäopetussuunnitelma, joka 
kevään osalta korvasi lukuvuosisuunnitelman. Käytimme 
paljon aikaa opettajakollegiossa poikkeusajan opetus-
menetelmien miettimiseen ja hiomiseen. Samalla 
seurasimme oppilaiden ja huoltajien kokemuk-
sia. Tilanteen kehittyessä täydennettiin 
erityis- ja tukiopetussuunnitelmia sekä 
ruokailun järjestämisen organisointia.

Joonas Korhonen
rehtori

Kanarian Kalimasta kotiin koronan kurimukseen. Heti 
talviloman jälkeen kokoonnuimme suunnittelemaan koulun 
50-vuotisjuhlaa. Kokouksen alussa Andrea tarjosi minulle 
käsidesiä, josta minä kieltäydyin kohteliaasti, koska oli juuri 
rasvannut käteni. Tämä kertoo ehkä sen hetkisestä ymmär-
ryksestäni siitä, mitä oli odotettavissa. Ei montaakaan hyvin 
nukuttua yötä myöhemmin se iski tajuntaan, ja se iski kuin 
hyökyaalto. Valtava huoli kaikesta ja kaikista. Olimme äkkiä 
tilanteessa, johon ei ollut kirjoitettua ohjeistusta eikä selviy-
tymisopasta. 

Innovatiivisuus, mielikuvitus ja intuitio olivat työvälineitä, 
joilla oli tultava toimeen. Henkilökunnan työt oli järjesteltävä 
niin, että lähikontakteja olisi mahdollisimman vähän.
Työpalaverikin pidettiin koulun takapihalla isossa piirissä 
turvaetäisyydellä toisistamme. Nyt tuo järjestely tuntuu hie-
man liioitellulta, mutta muuta tietoa ei sillä hetkellä ollut.
 Se tunne, kun tajuaa, ettei pysty eikä osaa huomioida kaik-
kea sitä, mistä on vastuussa, on tuskallista.  Jokainen meistä 

otti kuitenkin vastuun omasta työstään ja tiesi tar-
kalleen, miten työt tulee hoitaa. ”Kyllä me tästä 

selviämme” – henki oli varmasti lähes yhtä 
vahva kuin sotiemme sankareilla aikoinaan. 

Henkilökohtaisessa elämässäni päällim-
mäinen huoli oli siitä, miten äiti saadaan 

pitkältä ulkomaan- matkaltaan kotiin. 
Ulkoministeriö lähetti tiedotteita ja ohjeis-

Korona & etäopetus - mietteitä poikkeusajalta

Korona-aikana on 
mm . hiottu ja lakattu 

tilojen lattioita . 
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tuksia erilaisista kotiintulo-
mahdollisuuksista, mutta 
lentoreititykset tulisi tehdä 
omalla vastuulla.
Oma matka Amsterdamiin 
tapaamaan lapsenlapsia jää 
hamaan tulevaisuuteen. On-
neksi videoyhteyden
välityksellä voi lievittää 

suurempaa ikävää ja laulaa 
unilauluja. Virpomispalkkakin 

hoitui virtuaalisesti. Kun on mie-
likuvitusta ja innovatiivisuutta niin 

kaikki järjestyy.

Salpausselän harju ja Tapanilan maasto ovat tulleet tutuiksi. 
Ventovieraitten vastaantulijoiden kanssa tervehditään, ja pieni 
hymy viestittää siitä, että samassa veneessä ollaan ja ”kyllä me 
tästä vielä selvitään”.
 Vaikka olen monta kertaa tämän koronan aikana lohduttau-
tunut sillä, että kyllä ihminen on sopeutuvainen, niin kaikilta 
osin se ei ole pätenyt itseeni. Koska tulostin, läppäri, mappipi-
no ja erilaiset toimistotarvikkeet valtasivat välillä suurimman 
osan ruokapöytää ja säännöllisestä päivärytmistä ei tahtonut 
tulla mitään, niin päätin luovuttaa. Pakkasin matkalaukun ja 
muutin työpisteen takaisin koululle.

Mottoni onkin: ”Säännöllisyys säästää voimia”.

Päivi Messo
talouspäällikkö

Opettajien vinkkelistä
Vielä maaliskuun alussa ensimmäisen luokan opettajana olin 
tottunut heräämään puoli seitsemän aikoihin ja aamukahvin 
sekä koiran ulkoilutuksen jälkeen hurauttamaan bussilla kes-
kustasta Jalkarantaan, jossa klo 8.30 koulun kellot soittivat 27 
kirkassilmäistä, innosta puhkuvaa ekaluokkalaista sisään.  
 Koulupäivät täyttyivät vihkotöistä, lasten ilojen ja surujen 
jakamisesta, halauksista, metsäretkistä ja maalaamisesta. Ilta-
päivisin, pienten oppilaiden siirtyessä Iltsin iloiseen huomaan, 
kiersin  kaupungin liikuntapaikkoja ympäri eri liikkaryhmien 
kanssa. Koulupäivien jälkeen usein valmistelin seuraavalle 
päivälle vihkotyötä, hain kirjastosta uusia satukirjoja tai jos 
illalle ei ollut sovittu oppilaan luokse kotikäyntiä, ehdin vielä 
joogatunnille.

Koronakevät ja eristäytyminen heitti siis sekä opettajien että 
oppilaiden arjen aivan päälaelleen. Miten toteuttaa koko en-
simmäisen luokan opetus etänä?
 Arkirutiinit menivät ensimmäisenä uusiksi. Työmatkan 
taittaminen julkisilla vaihtui omaan autoon, kirjastot, joogasali 
ja kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat menivät kiinni. Koulun 
käytävät hiljentyivät kertaheitolla, ja enää ei työpäivää aloi-
tettu pienten oppilaiden halauksilla. Koulupäivät kuluivat nyt 
kootessa oppilaille etäopiskelun ajaksi tehtäväpaketteja, har-
joitellessa uusia digityövälineitä, etäkokouksissa ja oppilaiden 
videopuheluissa. Vaikeinta tässä poikkeustilanteessa on ollut 
itse eristäytyminen. Kotona loputtomalta tuntuva kykkiminen, 
se kun arki sekoittuu viikonloppuun, eivätkä koulupäivät-
kään enää selvästi ala tai lopu. Metsäretket ovat olleet kevään 
parhainta antia: olen koiran kanssa kiertänyt suuren osan 
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Lahden alueen luontopoluista- ja kohteista. Kaikkein parasta 
etäopiskelussa ovat kuitenkin ollut oppilaiden lähettämät 
kuulumiset, kuvat ja videot kotikoulun etenemisestä ja itse 
videopuhelut oppilaiden kanssa.

Vilma Tuomaala
1. luokan opettaja

Opettajasta tubettajaksi. Kun koulut menivät kiinni ja etä-
opetus alkoi, alkoi myös tämän steineropettajan kriisi. Miten 
tehdä etänä taiteellista, luovaa ja monipuolista steinerpedago-
giikkaa? Miten ihmeessä tehdä etänä yleensä minkäänlaista 
opetusta? Kuinka olla päivisin kotona äiti ja opettaja omalle 
pikkukoululaiselle, ja samaan aikaan tavoitettavissa oppilail-
le? Kysymyksiä oli paljon, vastauksia vähänlaisesti. Steiner-
koulun luokanopettajan perustyökaluja ovat liidut, vihkot ja 
liitutaulu. Elävä opetus syntyy aina, hyvän suunnittelun lisäk-
si, myös juuri siinä hetkessä, vuorovaikutuksessa oppilaiden 
kanssa. Rakastan työtäni etenkin sen luovuuden vuoksi. Saan 
piirtää, maalata, soittaa huilua ja kertoa tarinoita. Kuinka siis 
inspiroitua surisevista laitteista ja kohdata lämpimästi ruu-
dun välityksellä? Haaste oli heitetty ja se oli otettava vastaan, 
halusi tai ei.
 Heti alusta lähtien ajattelin, että oma YouTube-kanava ja 
sinne tehdyt videot olisivat hyödyllisiä lapsille. Näin opetus 
ei olisi sidottu tiettyyn aikaan. Niitä voisi katsoa useamman 
kerran uudestaan ymmärryksen lisäämiseksi, ja videon voi 
tarvittaessa pysäyttää ja taas jatkaa katselua. Ideoita alkoi 
pian löytyä, mutta toteutus oli varsin hapuilevaa. Askel 
kerrallaan tuli kuitenkin opeteltua editoinnin perusteita ja 
keksittyä kaikennäköisiä luovia ratkaisuja oikean kuvaus-

kulman saamiseksi. Välineet ja vempaimet 
kun eivät ole ihan tubettajien tasoa, vaan 
kamerateline rakentuu tarvittaessa kätevästi 
pahvilautasen ja mustekalan avulla. Perhe 
oppi hienosti sietämään sitä, että äidin 
työ valloitti kirjaimellisesti koko kodin. 
Luonnonvaloa milloin metsästettiin, mil-
loin rajattiin pois, ja työpiste siirtyi sen 
mukaan huoneesta toiseen.
 Alun tuskastumisen ja epätoivon 
jälkeen aloin kokea myös ylpeyttä oppimas-
tani. Minä osasin ja pystyin. En halunnut, 
mutta tein sen, koska oppilaani sitä tarvitsivat. 
Aivan niin kuin he joka päivä koulussa ponniste-
levat oppiakseen asioita, jotka ovat vaikeita tai jotka 
eivät heitä kiinnosta vain siksi, että minä, heidän 
opettajansa, sitä heiltä pyydän. Ja yhdessä me pystymme ihan 
mihin vain!

Henrika Engström
4. luokan opettaja

Opettajana koronan aikaan. Enää en opeta luokkahuonees-
sa, vaan teen työt kotoa käsin. En olisi kyllä ikinä uskonut, 
että tekisin opettajan työtä etätöinä! Mutta kyllä tämä sujuu 
näinkin. Päivät ovat työntäyteisiä, vaikka istun paikallani. 
Työpisteeni on keittiön pöytä, ja kahden kannettavan lisäksi 
siihen kertyy päivän mittaan paljon papereita, muistiinpa-
noja ja kirjoja. Päiväni alkaa, kun herään seitsemältä. Syön 
aamupalan ja sen jälkeen aloitan työt tarkistamalla Wilman 
ja sähköpostin. Aamupäivällä minulla on videon välityksellä 
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liveoppitunteja. Tuntuu hassulta katsoa vain 
ruutua ja puhua itsekseen, kun olisi muka-
vampaa tavata oppilaat luokkahuoneessa. 
Kaikki tuntuu sujuvan hieman hitaam-
min videopuhelussa, mutta on piristävää 
kuulla oppilaiden äänet. Oppilaat ovat 
pääosin hyväntuulisia, mutta melko 
hiljaisia tunneilla.  Tuntien jälkeen syön 
yhden aikaan lounasta ja keitän kahvia. 
Tähän aikaan seinänaapurini aloittaa 
yleensä pianonsoiton. Lyhyen lounas-

tauon jälkeen pidän etäkokeita, tarkistan 
oppilaiden tekemiä tehtäviä tai suunnittelen 

seuraavan päivän tunteja. Työ sisältää paljon nä-
pyttelyä ja viestien kirjoittelua. Illalla viiden jälkeen 

on aika lopetella. Sitten lähden ulos pitkälle kävelylle, 
toivottavasti auringon paisteessa. Seuraavana päivänä 

sama uudestaan... :)

Maria Aaltio
englannin ja saksan opettaja

Keittiön vinkkelistä
Poikkeusajan lounaspusseja, perussiivousta ja desin-
fiointia. Koulumme keittiöllä on ollut muutaman viikon 
aikamoinen huiske. Olemme tehneet ruokaa ja jäähdyttäneet 
sitä lounasrasioihin pakattavaksi. Muutaman kerran olemme 
joutuneet turvautumaan ”äitien tekemiin” annoskeittohin. 
Leipää on pussitettu ja Oivariini-paketteja jaettu.

 Jakelu on hoitunut oikein sujuvasti keittiön lastauslaiturilla 
kaksi kertaa viikossa, kahden – kolmen päivän lounasruoat 
pakattuna yhden henkilön annoksina lisäkkeineen. Annoksia  
meni aluksi noin 60, tällä hetkellä 93.

Oppilaat ja perheet ovat olleet oikein tyytyväisiä paketteihin, 
ja olemme saaneet paljon kiitosta. Vielä tätä kirjoittaessani 
on kolme jakelukertaa jäljellä. 
 Seuraavaksi jännitämme oppilaiden kouluun tuloa ja uusia 
ruokailujärjestelyitä. Kyllä siitäkin selviämme saumattomalla 
yhteistyöllä, joka on aina toiminut meillä hyvin. 

Siistijöilläkin ovat kädet olleet täynnä työtä. Perussiivousta 
on tehty luokissa ja muissa tiloissa. Samalla on kuitenkin joka 
puolella desinfioitu ahkerasti pintoja, koska koululla on ollut 
paljon opettajia pitämässä etäkoulua. Pintojen erityisen tark-
ka puhtaanapito ja desinfiointi jatkuu, koska lapset tulevat 
pian takaisin kouluun.

Tiina
Koulun oma keittiö

Huan löysi 
halaavat porkkanat .
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Oppilaan vinkkelistä
Olemme olleet jo viisi viikkoa kotikoulussa. Koulupäi-
vämme alkaa sillä, että syömme aamupalan ja sitten alamme 
tekemään läksyjä. Välillä pidämme taukoja, jolloin menemme 
yleensä trampalle tai tanssimme äitin kanssa. Kaksi ystävääni 
tulevat joka viikonloppu leikkimään pihalle, mutta on tosi 
tylsää, kun he eivät voi tulla sisälle. Olemme olleet tosi paljon 
metsässä ja olemme käyneet myös kävelylenkeillä koko per-
heen kanssa. Illalla me yleensä käymme saunassa, katsomme 
elokuvia ja soittelemme sukulaisille videopuheluita. Uskal-
simme jopa käydä uimassa meidän lammessa, vaikka vesi on 
vielä tosi kylmää.
 Tavallaan on tylsää, että ei olla koulussa, mutta on tosi 
kivaa, että koko perhe on ollut yhdessä. Tulen kyllä muista-
maan tämän koko loppuelämäni.

Hilma Temonen
3. luokka

Herään aamulla yksivuotiaan pikkusiskoni huutoon. Läh-
den viidentoista minuutin juoksulenkille, jos jaksan. Lenkin 
jälkeen menen tyhjentämään tiskikoneen, syön aamupuuron 
ja menen takaisin alakertaan joogaamaan. Kaikki seitsemän 
perheenjäsentämme, mukaan lukien yksivuotias pikkusis-
ko, osallistuvat kello puoli yhdeksän aamujoogaan. Joogan 
jälkeen alkaa yhdeksältä koulutehtävien teko joko yhdessä 
perheen ison ruokapöydän ääressä tai omissa huoneissamme. 
Kymmeneltä menemme ulos, ja yhdeltätoista on ruokailu. 
Kahdeltatoista alkaa päiväuniaika. Silloin pienemmät nukku-
vat, ja isommat ovat huoneissaan aivan hiljaa ja tekevät hom-

miaan. Äiti sanoo, että se on kallista 
aikaa kaikille. Kahdelta minun kaikki 
kouluhommani ovat ohi ja loppupäi-
vä on vapaata aikaa nukkumaanme-
noon asti.

Veetu Hietanen
6. luokka

Minun kouluarkeeni tuli helmikuun 
puolessa välissä täysin odottamatta vaih-
to-oppilas Italian kautta Kiinasta. Vaihto-op-
pilas taitaa olla aika ujo, koska olen joutunut 
pysyttelemään kotona, enkä ole saanut tavata muita ihmisiä 
kuin tietokoneen välityksellä. Hänen seurassaan täytyy myös 
käyttää suusuojainta, liekö se joku uusi italialainen muotivir-
taus. Vaihto-oppilaalla saattaa myös olla ummetusta, koska 
minun on täytynyt hamstrata meille WC-paperia. Entä sitten 
keskittyminen opiskeluun? Melkein koko ajan pystyn siihen, 
mutta kyllä se vaihto-oppilas aina vähän väliä laittaa ajatukset 
sekaisin. 
 Entäpä päivärytmi? Aamulla herään, sitten teen koulutöitä, 
käyn lenkillä ja illalla katson televisiota. Pikkuhiljaa minulle on 
selvinnyt, millainen julkkis meillä asuu, koska vaihto-oppilaas-
ta puhutaan koko ajan televisiossa. Olen myös paljon pohtinut, 
milloin vaihto-oppilas lähtee pois. Luulen, ettei hän pidä rokot-
teista, koska hän kuulemma häipyy, kun minut on rokotettu. 
Hyvä niin: itse asiassa minä en pidä hänestä lainkaan.

Roope Tervonen
9. luokka
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Jo ensimmäisen viikon aikana tuli ikävä takaisin 
kouluun. Tajusin kuinka helppoa koulussa on, 
kun apua on aina saatavilla. Etäopiskeluun tottui 
kuitenkin melko pian, ja päiviin löytyi oma rytmi. 
Tänä aikana tietotekniikkataitoni ovat kehitty-
neet, ja olen oppinut ottamaan enemmän vastuuta 
opinnoistani. Irtaantuminen vanhoista rutiineista 
on tehnyt hyvää, ja olen pyrkinyt tekemään asioita, 
joihin ei ennen ole ollut aikaa. Epätietoisuus tu-

levasta on ollut kaikkein turhauttavinta, mutta olen 
oppinut elämään enemmän hetkessä.

Neea Paloniitty
lukiolainen, 11. luokka

Vanhemman vinkkelistä
Ennen niin vieras käsite meidän perheelle – 
kotikoulu – on nykyään hyvin tuttu ja jopa 
arkeen sulautunut toimintatapa. Lähdimme 
heti perheenä suunnittelemaan kotikoulun 
ja arjen yhteensopivuutta. Halusimme, että 
lapsillamme on turvallinen olo, ja että arki pysyisi 
normaalina niin paljon kuin näissä olosuhteissa se 
voi pysyä. Vastasimme kysymyksiin koronasta myös 
lapsillemme niin hyvin kuin pystyimme. 
 Vanhempana ei tässä korona-arjessa pysty elämään kuin 
päivän kerrallaan; silloin pysyy palikat kasassa kotikoulun, 
työn ja toisen vanhemman oman opiskelun suhteen. Syli on 
aina avoin lapsillemme, jos jokin harmittaa ja mietityttää, ja 

niitäkin hetkiä on ollut. Luonto on auttanut paljon ja se on 
antanut voimia jaksamaan. Perheen yhteiset hetket luonnossa 
ovat lisääntyneet entisestään. Koemme, että meidän perhettä 
ei ole jätetty yksin vaan koulun henkilökunta on ollut alusta 
lähtien meidän tukena. Poikamme saa puhua kasvopuhe-
luja opettajan ja koulunkäyntiavustajan kanssa, ja luokan 
virtuaalitapaamiset ovatkin olleet viikon kohokohta. Puhelut/
virtuaalitapaamiset muistuttavat, että se normaali arki tulee 
vielä. Etätehtävien anto on ollut selkeää ja kotikoulun myötä 
on vanhempana myös nähnyt  paremmin, missä oma lapsi 
tarvitsee tukea ja mikä on hänelle mieluisaa tekemistä. Ar-
vostus entisestään opettajia ja koulunkäyntiavustajia kohtaan 
on kasvanut: he tekevät tärkeää työtä. Poika kaipaa koulua ja 

etenkin välitunteja kavereiden kanssa.
 

Kiitos myös keittiöhenkilökunnalle! Lapset 
kaipailivat jo ensimmäisellä viikolla teidän 
tekemiänne ruokia. Ikävä on, mutta me 
nähdään kun sen aika on!

Perhe Vaahto
lapset 1. & 4. luokalla

Kukapa olisi ennalta arvannut, millaiseksi 
kevät vuonna 2020 muodostuu? Koululaisille 

tästä tuli ainakin varsin ikimuistoinen, isommille koululai-
sille myös kovasti digimuistoinen lukukausi. Edinburgh’iin 
suuntautuvan leirikoulun sijaan perheemme ysiluokkalainen 
jäi ensimmäisenä etäopetukseen, ja pian tämän jälkeen läksy-
kirjoineen keittiön pöydän ääreen leiriytyivät myös nuo-
remmat, 5- ja 1- luokkalaiset sisarukset. Ja me vanhemmat 
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ryhdyimme muiden vastuidemme ohella  jonkin moisiksi 
etäkoulukoordinaattoreiksi, jeesaten ja tukien, erityisesti 
pienintä koululaista. Jos hetken hellinkin naivistisromant-
tisia kuvitelmia etäkoulun toteutumisesta Sound of music 
-hengessä, niin jo ensimmäisen viikon aikana olivat odotuk-
set asettuneet astetta realistisemmalle tasolle. Jonain päivänä 
voitto oli jo se, kun nuorinkin sai housut ennen lounasaikaa 
jalkaansa - tosin vinkkinä tässä todettakoon, että esimerkiksi 
matematiikkaa, ympäristöoppia ja lukemista voi erinomaisen 
hyvin harjoittaa myös boksereissa ja yöpaidassa. Minusta 
sangen vontrappimainen lähestymistapa tämäkin! 

Lopulta koulu sujui etänä varsin hyvin. Välillä meno oli aika, 
hmm, intensiivistä, mutta niinhän se pitää ollakin: elävää 
elämää! Ysiluokkalaiset olivat etänä tiiviisti yhteyksissä 
kouluun, vitosluokkalainen yllätti itseohjautuvuudellaan ja 
aikatauluttamisella, ja ykkösluokkalainen oppi kotiopetuk-
sessa sujuvasti lukemaan - housuilla tai ilman!  Lapsista ko-
tona opiskelussa parasta oli se, että opintoja sai tehdä omassa 
tahdissa, ilman luokkahuoneen hälyä.

Kun uutinen kouluun palaamisesta tuli, olin iloinen 
siitä, että lapset pääsevät henkisesti sulkemaan luku-
vuoden, tekemään siirtymän kesälomaan ja sitten 
syksyllä palaamaan kouluun tuoreina kakkos- ja 
kuutosluokkalaisina sekä - tässä nyt sormet 
ristissä tietty etäkoulun tuloksia vielä odo-
tellessa - uutena lukiolaisena.

Sari Saaristo
1. lk., 5 lk. & 9. lk.

Tämä aika muistetaan meillä Vesa Vierikon kaikkialla kai-
kuvana äänenä (Harry Potter -äänikirjat), politiikkaradiona, 
(muka) loputtomina pihatöinä – vaikka iso piha on kyllä 
ollut loistava paineventtiili, Wilmassa sekoiluna, etämiiteis-
tä, köksän alkamisesta jo 3. luokalla (koska miksei alkaisi), 
4-luokkalaisen huoneeseen linnoittautumisena ja 6-luokka-
laisen tekemisen itseohjautuvuutena – esimerkiksi tiramisun 
ja pataleivän muodossa. Onnea on ollut kaukaa viisas sijoitus 
tylsään arkeen. 

 Vanhempana kaipaan vanhempainiltoja ja tiiviimpää yh-
teydenpitoa muutenkin. Jotenkin Tylypahkan tapaan kaikki 
kaikkoontuivat. Elämme merkillistä aikaa. Onneksi kuitenkin 
on zoomit, meetit, hangoutsit ja muut. Vielä kun olisi muis-
tanut, että meet-vanhempainilta alkaa kello 17 eikä totutusti 
kello 18 – kuten entisaikoina ennen koronaa.

Kolmosluokkalainen elää ristiriitaisissa tunnelmissa. Oma 
luokaopettaja Hannamari palaa vanhempainvapaalta, mutta 

Aurorasta on tullut niin tärkeä. Onneksi 
vielä pääsee hetkeksi kouluun. Näkee 

Suskiakin.

Olemme pistäneet merkille, 
että tässä uudenlaisessa 

koulumuodossa on myös 
paremmat puolensa. 
Uutta arkea odottaen.

Hanna Kopra
lapset 3. lk., 4. lk. & 6. lk.
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Yhteen millimetriin mahtuu peräkkäin 6250 pientä biolo-
gista kummajaista, joita ei voi kutsua edes eläväksi eliöksi, 
koska sillä ei ole solujen rakennetta tai aineenvaihduntaa. 
Se on siis niin pieni yksikkö, ettei sitä voi edes nähdä, paitsi 
elektronimikroskoopilla. Aivastaessa sen vauhti vastaa 
Lahdentiellä reilua ylinopeutta kesärajoituksilla, 
160km/h.
 Koostaan huolimatta se on jälleen 
kerran saanut ihmiskunnan kyyk-
kyyn. Sen ansiosta, tai sen takia, mi-
ten ikinä asian haluaakaan nähdä, 
vanhemmat ovat päässeet takaisin 
koulun penkille, tosin opettajan 
rooliin. Kuulostaa rennolta, 
kotoisalta ja ehkä välittävältäkin 
käydä läpi matematiikan yhtä-
löitä, yh:n perusteita ja ruotsin 
sanastoa, mutta oman työpäivän 
päätteeksi viikkoja kestävänä jat-
kumona ei aina ihan ruusuistakaan.

Tämä minimaalinen kummajainen on 
saanut aikaan opettajan työn, koulu-
ruoan, koulukavereiden ja sosiaalisten 
suhteiden arvostuksen lisääntymisen. Nuoret 
ovat oppineet tietokoneen käyttöä; valtava voimavara tulevai-
suutta varten. Shanghaissa on ensimmäisen kerran aikoihin 
näkynyt sininen taivas.

Yksittäisenä ihmisenä ja oppilaan vanhempana voin todeta, 
että tämä erityislaatuinen, kummallinen ja outo kevät on 

opettanut paljon ja tuonut mukanaan paljon hyvää. Mutta 
olisi se vaan mukavaa, että voisimme palata takaisin arkeen. 
Aamuiseen hankalaan herätykseen, kasvokkain tapahtuvaan 
opetukseen, yhteiseen kouluruokailuun ja harkkoihin. Mutta 

asiat otetaan stoalaisesti semmoisina kuin ne tulevat, ja 
pyritään tekemään tilanteesta niin hyvä kuin 

mitä kulloinkin on tehtävissä. Hyvää 
kesää steinerilaisille.

Arno Sipponen
lapset 8. & 11. luokalla

Yhteen millimetriin 
mahtuu peräkkäin 

6250 pientä biologista 
kummajaista

Etäkyttääjät Maria ja 
Suski, Eeronkadun 
erikoispartio, ovat ol-
leet erityisen tärkeitä 
etäkouluarjessa .
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Aaltio Maria
saksan ja englannin opettaja sekä 
luokanvalvoja 9 lk.
Engström Henrika
luokanopettaja 4. lk. 
Eskelinen Juha 
matematiikan opettaja 
Haarnio Anita
luokanopettaja 7. lk. 
Häkkänen Tiina
eurytmian opettaja
Hänninen Seija
luokanopettaja 5. lk., apulaisrehtori
Ilkka Päivi
musiikin ja elämänkatsomuksen opettaja
Karimo Antero
uskonnon ja filosofian opettaja
Koiranen Marika
saksan opettaja 
Korhonen Joonas
historian, yhteiskuntaopin opettaja  
ja rehtori
Krohn Andrea
kotitalouden ja saksan opettaja
Kuusisto Mikko
puutöiden opettaja 
Lehtinen Olga
fysiikan, kemian ja  
matematiikan opettaja
Lindman Susanna
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, 
luokanvalvoja 10. lk. sekä opinto-ohjaaja 
7.– 9. luokille

Luotonen Aurora 
luokanopettaja 3. lk. ja uskonnon opettaja
Orpana Erja
käsityön ja kuvaamataidon opettaja sekä 
luokanvalvoja 9 lk. 
Parviainen-Sahin Sanna
ruotsin opettaja, lukion opo  
sekä luokanvalvoja 11. lk. 
Peräjärvi Kirsi
maantiedon, biologian, terveystiedon 
opettaja sekä luokanvalvoja 12. lk. 
Ruokosalmi Johanna
luokanopettaja 8. lk.
Seesteilä Sari 
erityisopettaja 
Taskinen Kaija 
luokanopettaja 6.lk. 
Tuomaala Vilma
luokanopettaja 1. lk. ja liikunnan opettaja
Väistö Tuuli
luokanopettaja 2. lk. 
Lindroos Susanna
koulunkäyntiavustaja
Koiranen Maria
koulunkäyntiavustaja

Hirvimäki Maarit
lastenhoitaja
Kauppila Maija
varhaiskasvattaja 
Kettunen Sari 
lastenhoitaja 

Laine Isa-Lotta
varhaiskasvattaja
Larinto Elina
varhaiskasvattaja 
Tuura Sari 
keittäjä

Braun Teija
iltapäiväkerhon ohjaaja
Ehrukainen Juho
kouluisäntä 
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 
Tolppala Tiina 
keittäjä
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Kiitos tästä 
koulvuodesta kaikille!

Nähdään syksyllä!
Missä Suski luuraa?
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Kulunut lukuvuosi alkoi rauhallisesti ja jatkuikin sellaisena 
pitkälle kevääseen. Koulun talous on vakaalla pohjalla, ja 
rakennuksenkaan osalta ei ole mitään erityistä tiedossa. 
Jatkamme edelleen hyväkuntoisessa ja hyvin pidetyssä, omiin 
tarkoituksiimme rakennetussa koulurakennuksessa steiner-
pedagogisen opetuksen järjestämistä.

Kevään korvalla maaliskuussa koronavirusepidemian rajoit-
tamisen takia kaikki koulut suljettiin muutaman päivän va-
roitusajalla, ja Suomi siirtyi etäopetukseen. Kaikkien aikojen 
suurin opetusmenetelmien ja opetuksen sisältöjen mullistus 
tehtiin ilman ennakkovaroitusta ja suunnittelua. Opettajat 
ryhtyivät mukisematta työhön, ja se tuntui toimivan pääsään-
töisesti hyvin.
 Lahden Steinerkoulussa siirryttiin etäopetukseen jo 
muutamaa päivää aikaisemmin. Siirtyminen tapahtui vielä 
nopeammassa tahdissa kuin valtakunnassa muualla. Saim-
me tiedon koronaepäilystä koulun oppilaan lähipiirissa ja 
päätimme välittömästi siirtyä varmuuden vuoksi alaluokkien 
osalta etäopetukseen. Näin turvasimme ylioppilaskirjoitusten 
sujumisen häiriöttä loppuun asti.

Tätä kirjoitettaessa epidemia ja sen torjumiseksi asetetut 
rajoitukset ovat vielä voimassa. Kouluja avataan porrastetusti, 
mutta tärkeät lukuvuoden päättäjäisjuhla ja ylioppilasjuhlal-
lisuudet jäävät pitämättä. Joka tapauksessa, onnittelut kaikille 
valmistuville oppilaille, ja menestystä elämässä. Koulussa 

jatkaville toivon koulutyön jatkuvan mahdollisimman nor-
maaleissa merkeissä elokuussa.

Syksylle olemme suunnitelleet 
koulun 50-vuotisjuhlal-
lisuuksia. Vuoden 1970 
syksyllä aloitti piskuinen 
esiluokan ja ensimmäisen 
luokan käsittävä koulu 
lainatiloissa Mukkulan 
kansakoulussa. Muistaak-
seni kävimme koulua 
iltapäivävuorossa, kun 
Mukkulan omat oppilaat 
kävivät koulua aamupäi-
vällä. Minä aloitin esiluokan 
silloin, ja muistikuvat ovat hajanai-
sia mutta vahvoja.

Mutta miksi Suomen toinen steinerkoulu Helsingin jälkeen 
perustettiin juuri Lahteen? Syitä oli varmaan monia, mutta 
vaikuttavina tekijöinä olivat ainakin Sylviakodin perustaminen 
Lahteen samana vuonna, sekä Reinald ja Ilse Wittersin päättä-
väisyys yhdessä koulun ensimmäisten vanhempien kanssa. 
 Koulu toimi ilman valtionapua, luokka kerrallaan kasvaen 
ja paikasta toiseen siirtyen monta vuotta. Vasta vuonna 1977 
saatiin laki steinerkouluista ja samana vuonna pääsimme 

Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys
Vuosikatsaus 2019 -- 2020

Onnittelut kaikille 
valmistuville 

oppilaille, 
ja menestystä 

elämässä!
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nykyiselle paikalle pysyviin tiloihin. Myöhemmin valmistui 
nykyinen oma koulurakennus.
 
Lukuvuosi on tuonut paljon muutoksia henkilökuntaan. 
Muutamia opettajia on vaihtunut, ja myös rehtori Joonas läh-
tee uusiin haasteisiin. Muun henkilökunnan puolelta lähtivät 
Sami muihin töihin, sekä pitkän työuran jälkeen Marja-Liisa 
ja Huan eläkkeelle. Haluan johtokunnan puolesta kiittää 
kaikkia lämpimästi ja toivottaa hyvää jatkoa.

Johtokunnan puolesta kiitän myös kaikkia muita opettajia ja 
henkilökuntaan kuuluvia sekä kaikkia vanhempia ja oppilaita 
upeasta työstä koulussamme. Omasta puolestani kiitän johto-
kuntaa värikkäästä paneutumisesta koulun asioihin.

Marko Varjos
johtokunnan puheenjohtaja

Lahden Rudolf Steiner -koulun 
Kannatusyhdistyksen johtokunnan 
kokoonpano vuonna 2019-2020

HALLITUKSEN JÄSENET; 
Leena Adler (5. & 8. lk.), Jussi Ingervo (9. lk.), Anna Pitkä-
mäki (9. & 6. lk.), Vesa Häkkinen (4. lk) ja Marko Varjos.
Uutena, Hanna Kopran (3., 4. & 6. lk.) tilalle valittiin  
syyskokouksessa Vesa Vaahto (1. & 4. 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).

• KOULUTYÖ ALKAA KE 12. 8. 2020
• TYÖLAUANTAI SYKSYLLÄ

• SYYSLOMA 19. – 25. 10. 2020 (VKO 43)
• JOULULOMA 20. 12. 2020 – 6. 1. 2021

• KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA TO 7.1.2021
• TALVILOMA 1. 3. – 7. 3. 2021 (VKO 9)

• Perjantai 14. 5. 2021 on vapaa
• LUKUVUOSI PÄÄTTYY LA 5. 6. 2021

Lukuvuoden 2019 _2020
Työ- ja lomapäivät



Lahden Rudolf Steiner -koulu
Eeronkatu 2a, 15900 Lahti
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Materiaalin kokoaminen: Opettajakunta & Hanna Kopra
Graafinen suunnittelu & taitto: Hanna Kopra
Kannen kuvat: Opettajakunta
Painatus: Markprint Oy

rehtori Joonas Korhonen  
(1 . 8 . 2020 alkaen Kirsi Peräjärvi): 050 526 0877

talouspäällikkö Päivi Messo:040 7212 303

opettajainhuone: 050 4668 155

kouluisäntä Juho Ehrukainen: 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

www.facebook.com/LahdenRudolfSteinerKoulu

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


