
Lahden Rudolf Steiner -koulun
VUOSIKERTOMUS 2020 -2021



3  Mistä on Lahden Rudolf Steiner -koulu tehty 2020-2021? 
4  Kohtaa lapsi kunnioituksella, kasvata häntä  

         rakkaudella ja saata hänet vapauteen 

12  Päiväkodin vuosikello
14  Iltapäiväkerho Pihlajan vuosi
16  Ensiaskeleet koulutiellä
18  Joukossa on voimaa!
20  Elämänmenoa ennen ja nyt 
22  Ristiin, rastiin Kalevalan kankahilla
24  Viitosten vuosi
26  Kerros kerrokselta
28  Seitsemännellä luokalla ainakin tähtitiedettä ja fysiikkaa
30  Hyppäys Lontoon mysteeriin
32  9. lk:n oppilaiden kokemuksia maatalousleiriltä
34  Kympin tunnelmia
36  Meille vai teille?  -draamaa linjoilla
38  Steinerlukiosta valmistuvien mietteitä keväällä 2021
40  Lukion oppilaskunnan hallituksen terveisiä
42  Terveiset entisiltä oppilailta
44  Uudet opettajat esittäytyvät
46  Hyvää ruokahalua!
48  Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys

         Vuosikatsaus 2020-2021
50   Kuin äidin syli

52   Kiitos yhteisistä vuosista

Enni 8.lk 



Mistä on Lahden Rudolf Steiner -koulu tehty 2020-2021?

Tämä eriskummallinen koronavuosi, jonka ohjelmasta ovat 
puuttuneet lähes kaikki steinerkouluamme elävöittävät 
isom mat tapahtumat, on paljastanut altaan paljon tärkeää. 
Koulumme piirissä toimivat ihmiset ovat kantaneet arjen toi-
missaan sen, jota olemme normaalisti mm. juhlilla ja retkillä 
Steinerissa vahvistaneet.

Lukuvuotemme alkoi syksyllä 2020 lähi opetuksessa. Koulun 
yhteisistä tilaisuuksista järjestettiin syyslukukaudella vain 
keväällä 2020 valmistuneiden lukiolaisten ylioppilasjuhla 
29.8.2020. Vierasmäärä kirjoittajaa kohti oli juhlissa rajoi-
tettu vain muutamaan kaikkein läheisimpään. Silti saatiin 
aikaiseksi hyvin tunnelmallinen tapahtuma. Sekä syksyn, että 
kevään ylioppilaskirjoitukset sujuivat hyvin, kuitenkin nor-
maalia useammalle kirjoituspäivälle pidennettyinä, erityisesti 
reaaliaineiden ja matematiikan osalta. 

Ensimmäinen koronarajoitus tuli marraskuun loppupuolella 
maskisuosituksen muodossa, ensin yhdeksäsluokkalaisille, 
lukiolaisille sekä henkilökunnalle, ja pian tämän jälkeen myös 
luokille kuudennesta kahdeksanteen. Etäopiskelun aloittivat 
lukiolaiset joulukuussa, jolloin myös joulujuhlaa juhlittiin 
lukiossa Zoomin välityksellä, onnistuneesti. Hetken lukio 
jatkoi joulun jälkeen lähiopetuksessa, mutta tammikuun 

loppupuolelta toukokuun alkuun lukiolaisien lähipäivät olivat 
vähemmistössä. Myös penkkarit ja vanhojentanssit jäivät juhli-
matta. Perusopetuksen luokkien seitsemännestä yhdeksänteen 
etäopiskelu- ja hybridijaksot sijoittuivat maalis-huhtikuulle.

Alaluokat ensimmäisestä viidenteen eivät ole olleet etäopis-
kelussa tänä lukuvuonna missään vaiheessa. Heidän osal-
taan koronarajoitukset  koulutyössä ovat näkyneet onneksi 
pääasiassa käsien normaalia huolellisempana pesemisenä, 
yhteistyömuotojen vähenemisenä ja keskittymisenä normaa-
lia enemmän luokassa tapahtuvaan perusopiskeluun.  

Koronan värittämä lukuvuosi 2020-2021 ei ole kuitenkaan 
sisältänyt pelkkiä rajoituksia, vaan esimerkiksi välitunneilla 
opiskelijat ovat saaneet puuhailla lähes normaalisti. Välitun-
tivälinelaatikko pysyi kyllä pitkään kiinni, mutta sopivasti 
toukokuun aurinkoisempien päivien mukana saatiin myös 
lupa laatikon avaamiseksi. Välitunneilta ei ole iloa ja riemua 
puuttunut, kuten ei myöskään koululle merkityksen antavasta 
työskentelystä opiskelijoiden kanssa. Kiitosta on opettajille 
jaettu muun muassa kärsivällisyydestä, selkeydestä, tsemp-
pauksista ja myös siitä, että kuulumisia kysellään, vaikka 
vastauksia ei aina kuulukaan.

3



Koulumme pitkäaikainen talouspäällikkö Päivi Messo jää 
eläkkeelle, ja juuri parhaillaan tätä kirjoittaessani on käyn-
nissä haku Päivin työn jatkajaksi. Eläkkeelle jää myös pitkään 
koulussamme työskennellyt siistijä Elise Inkinen. Sekä Päi-
ville että Eliselle suurkiitos tekemästänne mittavasta työstä. 
Kaija Taskista kiitämme hänen pitkäaikaisesta omistautumi-
sestaan työlle koulumme lasten ja nuorten hyväksi. Kaikille 
teille paljon myötäistä tuulta matkalla eteenpäin.

Olisimme jo valmiita siirtymään normaalimpaan kouluar-
keen ja rikastuttamaan päiviämme muun muassa yhteistoi-
minnallisilla vuodenaikatapahtumilla, mutta vahvat perinteet 
omaava koulu on kantanut viestinsä myös poikkeusvuoden 
yli. Ja onhan meillä vielä yhdet juhlatkin säästössä, nimittäin 
ne koulun 50-vuotisjuhlat! 

  Iloista kesää toivottaen, 
  Kirsi Peräjärvi, rehtori

Mio 8.lk
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Kohtaa lapsi kunnioituksella, 
kasvata häntä rakkaudella 
ja saata hänet vapauteen 
 

Näiden Rudolf Steinerin sanojen mukaan Lahden Rudolf 
Steiner -koulu on toiminut jo 50 vuotta! Juhlavuoden yhtei-
sen juhlinnan 18.9.2020 esti pandemia, mutta ainakin tässä 
aviisissa muistelemme menneitä tapahtumia, suurimmaksi 
osaksi alkuvuosia, jolloin kouluyhteisöä koeteltiin kovimmin 
- toisaalta yhteishenki ja innostus kannustivat nykysilmin 
katsottuna ihailtaviin suorituksiin ja tuloksiin.

Helsinkiin oli perustettu maamme ensimmäinen steinerkou-
lu vuonna 1955, jonka ensimmäisiin opettajiin kuului Ilse 
Römer, myöhemmin Ilse Witters. Hänestä tuli Lahden Rudolf 
Steiner-koulun ensimmäinen opettaja. Annette Jungebrand, 
myöhemmin Annette Lindroos oli  Helsingin koulun ensim-
mäisiä oppilaita ja hänestä tulikin myöhemmin Lahden koulun 
toinen luokanopettaja.
 
Steinerpedagoginen erityiskoulu Sylvia-koti muutti Lahteen 
Renkomäkeen.  Sylvia-kodin henkilökunnan lapsille toivottiin  
steinerpedagogista koulua Lahteen. Kaarina ja Friedrich (Fred-
dy) Heimsch tiedustelivat Lahden koulutoimenjohtajalta Olavi 
Ketoselta mahdollisuutta lähteä perustamaan Lahteen Steiner 
-koulua.  Koulutoimenjohtaja antoi kaiken tuen perustamisel-
le, mutta korosti, ettei hän voi yksittäisenä virkamiehenä  tehdä 
muuta kuin toivottaa menestystä.

Etelä-Suomen Sanomissa oli ilmoitus mahdollisuudesta tutus-
tua steinerpedagogiikkaan. Helsingin Steiner -koulun avustuk-
sella  järjestettiin monipäiväinen näyttely ja esitelmiä Lahden 
Mieskuoron huoneistossa. Tässä tilaisuudessa  oli esillä lista, 
johon kaikki, joita steinerpedagogiikka kiinnosti, kirjoittivat 
nimensä. Nimiä oli listassa lopulta toista sataa.  Lahteen pe-
rustettiin koulun aikaansaamiseksi kannatusyhdistys 1.7.1969  
Lahden Kansallis-Osake-Pankin tiloissa. Kannatusyhdistyksen 
perustamisen jälkeen tammikuussa 1970 anottiin kouluhal-
litukselta toimilupaa Lahden Steiner-koululle. Toimilupaa ei 
myönnetty, joten päätettiin aloittaa koulu yksityisopetuksena. 
Elokuussa kansakoululautakunta vapautti ilmoitetut lapset 
yksityistä Steiner-opetusta varten. Koulutilat saatiin Mukkulan 
yhteiskoulusta ja kaupungin sosiaalilautakunta myönsi talou-
dellista tukea esiluokalle. Näin aivan viime hetkillä varmistui 
Steiner-opetuksen alkaminen 1.9.1970 Lahdessa.

Monet erilaiset näkökulmat synnyttivät  kiinnostuksen stei-
nerpedagogiikkaa kohtaan. Esim. seuraavat syyt vaikuttivat 
koulun valintaan.

Kirkkohistorian ja etiikan opettajani Anna-Maija Raittila, 
sittemmin erityisesti virsirunoilijanakin tunnettu, oli joululo-
malla 1955-1956 tutustunut alkavaan Helsingin Rudolf Steiner 
-kouluun ja kertoi meille abeille lämpimästi steinerpedagogii-
kasta.-  - Salpakankaan koulu (jonka koulupiiriin Toivosten 
neljä lasta kuuluivat)  oli oppilasmäärältään Suomen suurin, 
rinnakkaisluokkia oli peräti 10. (Kyösti Toivonen)

Koulun valinta myös pelotti.
Kouluun ilmoittautuminen oli vanhemmille uhkarohkea päätös.  
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lähetti Hämeen lääninhallituksen kouluosaston tarkastamaan 
oppimistuloksia. Tarkastuksia oli alkuvuosina vähintään kaksi 
kertaa vuodessa.

Koulun kasvatuksessa ja opetuksessa pyritään oppilasmyön-
teisyyteen, tasa- ja monipuoliseen oppilaiden kehitykseen sekä 
kokonaisvastuuseen heistä yhteistyössä kotien kanssa. -- Koulun 
kasvatus- ja opetustyöstä sai hyvin myönteisen kokonaiskäsityk-
sen. Koulun henkilökunta tekee innostuneesti ja kokonaisvas-
tuullisesti arvokasta työtä lasten ja nuorten hyväksi.-- Yleisvai-
kutelmana koulusta jäi erityisesti mieleen oppilaiden elämänilo 
ja välittömyys,  opettajien innostuneisuus ja asiallinen lempeys. 
(Pedagoginen yleistarkastus 5.2.1986)

Kouluhallitus tuli tutuksi neuvottelupaikaksi. Pysyvän toi-
miluvan saamiseksi, opetussuunnitelman vahvistamiseksi ja 
monen muun jatkuvan koulutoiminnan varmistamisen takia 
jouduttiin neuvottelemaan viranomaisten kanssa.

Oppilaita oli ensimmäisellä ensimmäisellä luokalla 12 ja 20  
esiluokalla, vaikka halukkaita olisi ollut enemmänkin.

Muutimme toukokuussa Suomeen Saksasta, minä, isäni, 
äitini, veljeni ja pikku siskoni. Vain äiti osasi suomea. Onneksi 
muutimme kerrostaloon, koska sen pihalla me lapset opimme 
nopeasti uuden kotimaamme kieltä. Minä aloitin ensimmäisellä 
luokalla ja veljeni Bernhard Tuuli Pesosen esiluokalla. Veljeni 
mukaan Tuuli Pesonen kertoi jännittäviä juttuja. Minä itse 
kyttäsin tiettyä paikkaa luokkahuoneessa, mutta myöhästyin – 
ja paikan vei Markku! Juhanin tunsin ennestään, mutta muut 
luokkatoverit opin tuntemaan nopeasti. Markku ja Christer 

Olihan se päätös  oman lapsen koulupolusta.  Miten koulu tulee 
hyväksytyksi Suomen laillisessa koulumaailmassa? Onko lapsilla  
samat oikeudet tulevaisuudessa kuin  kansakoulun oppilailla. 
Vanhempana piti uskoa steinerpedagogiikan toimivuuteen,  olla 
sitoutunut tähän vaihtoehtoon, jotta pystyisi perustelemaan valin-
tapäätöstä uteliaille ja epäröiville ihmisille.  Miten koulu pystyisi 
toimimaan ilman valtion apua ja muuta taloudellista tukea? 
(Virpi Varjos)

Steinerkoulun valinneet vanhemmat joutuivat vastaamaan 
epäileviin kysymyksiin: Miksi ette valinneet kunnon koulua? 
Onko lapsessasi jotain vikaa? Peruskoulun tultua (1975) 
kysyttiin jopa, eikö lapsi päässyt peruskouluun.

Lahden Steiner-koulun ensimmäisiksi opettajiksi saatiin Ilse ja 
Reinald Witters sekä esiluokan opettajaksi Tuuli Pesonen. Vuosi 
vuodelta opettajakunta kasvoi. Toisena lukuvuotena perustettiin 
myös lastentarharyhmä.  Alussa koulu toimi koulutyöskente-
lyyn jopa sopimattomissa  tiloissa ja koulutoiminta oli talou-
dellisesti hyvin niukkaa ja haasteellista. Vaeltavan koulun aikaa 
kesti peräti 18 vuotta. Koulua käytiin Mukkulan koulussa ilta-
päiväopetuksena, Keijupuiston erään kerrostalon nuorisotilassa, 
Kyöstilän vanhassa kartanossa (kaksi ja puoli vuotta), Tapanilan  
kartanossa (edelleen koulumme päiväkotina), Löytynharjun 
kansakoulun tiloissa ja viipalerakennuksessa sen pihalla ja vih-
doin omassa uudisrakennuksessa vuodesta 1987 alkaen.

Lahden Rudolf Steiner -koulu ei aluksi ollut varsinaisesti kou-
lu: opetus alkoi yksityisopetuksena, jota kutsuttiin Steiner-ope-
tukseksi ennen toimilupaa. Alkuvuosina tiivis yhteistyö 
Sylvia-kodin opettajakunnan kanssa oli tärkeää. Kouluhallitus 
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olivat niin nopeita juoksijoita, ettei heitä saanut kiinni kukaan. 
Meistä kaikista tuli vuosien kuluessa kuin sisarukset.

Parhaimmat alkukoulun muistot ovat Kyöstilän ajalta. Oli kivaa 
käydä koulua kauniissa ympäristössä. Meillä oli jopa kasvimaa. 
Vanhemmat olivat jatkuvasti mukana koulun toiminnassa eri-
laisissa talkoissa. Olin ilmeisesti helppo kiusattava, mutta taisin 
minäkin tulistua joskus: kerran heitin halolla Hannelea.

Tapasimme jokin aika sitten luonani. Oli kulunut 50 vuotta siitä, 
kun olimme ekaluokkalaisia. Kävimme läpi välissä olevia vuosia 
ja mitä meille oli tapahtunut. Markku, Janne, Juhani, Tuomas, 
Taina ja Tuula olivat nyyttikesteillämme.. Tiina ei päässyt 
paikalle. Pia eli muistoissamme. Vaikka luokkatoverit eivät enää 
tuntuneet sisaruksilta, jäljellä oli hyvä ja avoin ystävyys. Kat-
soimme kaikki tarjolla olevat valokuvat ja muistelimme varsinkin 
Tuomaksen vaihtelevia hiustyylejä.  (Roswitha Witters) 
 

Kävimme koulua Mukkulan koulun tiloissa, varmaankin 
iltavuorossa, koska en muista koskaan nähneeni muita kuin 
meidän koululaisia. Koulu aloitti kahdella luokalla, ensimmäi-
nen ja esiluokka. 

Mukkulasta muutimme jossain vaiheessa Keijupuistoon, kerros-
talon alakertaan kerhohuoneistoon. En muista varmasti, milloin 
muutto tapahtui. Ehkä esiluokan aikana, ehkä ensimmäisen 
luokan alussa. Koulu tuntui tuolloin valtavan suurelta, kun 
oppilaita tuli yksi luokallinen lisää. Eihän niitä enää voinut edes 
oppia tuntemaan. 

Toiselle luokalle tai sen aikana muutettiin Kyöstilän kartanoon 
kauas kaikesta. Nyt paikalla on Penopen rakennus Renkomäen 
ABC:n vieressä. Pihalla oli pyöreä suihkulähde, jonka ympä-
rillä leikittiin mustaa pataa. Jos oikein tarkkaan katsoo, näkyy 
suihkulähteen hahmo ilmakuvassa edelleen.

Kyöstilässä oli puulämmitys ja meistä oppilaista oli nimetty 
tavallisten järjestäjien lisäksi puujärjestäjät. Tehtävänä oli kantaa 
kuistin valtavasta puulaatikosta puut uunien viereen. Joskus kuis-
tin puulaatikko oli tyhjä, ja silloin leikittiin sen olevan radio. Yksi 
oppilas meni sisään ja höpötti jotain.

Annette aloitti meidän luokanopettajana. Annette oli tiukka 
ope. Hän muun muassa vaati ehdotonta hiljaisuutta, ennen kuin 
koulupäivä lopetettiin. Hiljaisuus testattiin nuppineulaa pudot-
tamalla. Äänen piti kuulua takariville asti. Usein joku vilkas ei 
malttanut olla hiljaa ja kotiin pääsy venyi. Silloin myöhästyttiin 
katselemasta Mustaa oria telkkarista. Se tuli iltapäivällä. Nuppi-
neulaa pudoteltiin vielä 6. luokalla, yhtä huonoin tuloksin.

Koulumme ensimmäinen ensimmäinen luokka kokoontui.
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Annette kuvasi kameralla paljon kuvia. Kerran hän kuvasi 
huilunsoittoa ja sanoi, että soittakaas nyt ihan oikein, koska 
tämä kamera taltioi myös äänen. Emme uskoneet, mutta luokan 
älypää keksi, että tottahan se tavallaan on: kuvasta näkee, onko 
kaikkien sormet oikealla paikalla eli samalla tavalla kaikilla. 

Koulussa syötiin eväitä. Ruokailua ei ollut. Joskus lasitermos 
oli rikki ja kaikki kaakao pitkin laukkua. Oma ruokaliina piti 
olla pulpetilla, koska syötiin luokissa. Toisinaan ope määräsi 
sen pesuun, kun alkoi näyttää röhnäiseltä. Kouluruokailu tuli 
vasta kuudennella luokalla 1976.

Kyöstilästä siirryttiin Tapanilaan syksyllä 1974 eli neljännelle 
luokalle. Alettiin olla jo jonkinlaisia vilperttejä, koska jälki-is-
tuntoakin tuli. Kerran saatiin sitä, kun joku huusi opettajan (ei 

Kyöstilässä

Annette) tullessa että ”nyt se kauhu tulee!”. Joulunäytelmässä 
olin luminen puu. Ihannerooli minulle, ei yhtään vuorosanaa 
eikä tarvinnut liikkua minnekään. En halunnut koskaan olla 
erityisesti esillä. Näytelmä oli runo ”Tonttu vain ei saa unta”. 
Heikki Hiilamo oli tonttu.

Messilässä käytiin laskemassa pulkkamäkeä ihan oikeassa 
laskettelurinteessä. Syksyisin kävimme poimimassa omenia 
Messilän omenatarhasta. Ei itselle vaan ihan kartanolle.

Tapanilan aikoihin meitä alemman luokan opettajaksi tuli 
Tapani Ripatti. Hän oli ilmestys: oikea hippi! Farkun puntit 
olivat leveät kuin purjeet ja kukkakirjaillut. Tukka oli pitkä. 
Meille Tapani opetti uskontoa Tapani oli pitkä mies ja muistan, 
kun hän kirjoitti jotain taululle. Hän seisoi keskellä taulua ja 
aloitti kirjoittamisen vasemmalla kädellä, vaihtoi keskellä liidun 
oikeaan käteen ja jatkoi loppuun asti taulun reunasta reunaan 
hievahtamatta paikaltaan.

1977 syksystä muutettiin mäeltä alas Löytynharjun kouluun. Se 
oli oikea koulurakennus voimistelu- ja veistosaleineen päivineen. 
Koulu oli jäänyt tyhjäksi, kun Jalkarannan kansakoululle (vai 
oliko se jo peruskoulu?) valmistui uudet tilat. Löytynharjun kou-
lu sijaitsi koulumme nykyisellä tontilla mäen rinteessä, nykyisen 
koulun takana. Siinä ja pihalla olevassa viipalerakennuksessa 
kävin kouluni loppuun asti. Ylioppilaaksi kirjoitin 1984.
Ysin jälkeen luokka hupeni puoleen, kun osa lähti muihin 
lukioihin tai ammattikouluun. Muistan yllättyneeni 10. luokan 
syksyllä, kuinka vähän oli tuttuja kasvoja. Siihen aikaan 
lukioon ei tullut ulkopuolelta uusia oppilaita. Kulttuurimatka 
Venetsiaan, 12. luokan näytelmä ja lopputyö, unohtumattomia 
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juttuja. 13. luokka, abivuosi oli omanlaisensa. Silloin vasta 
alettiin opiskella. (Marko Varjos)
 
Keijupuiston huonetilat olivat jotkut niin ahtaat, että kun 
oppilaan piti siirtyä luokassa, niin muutaman oppilaan oli 
väistyttävä oven toiselle puolelle tehdäkseen tilaa.  Välitunnit 
vietettiin  kerrostalon katupihalla. Kerran kun ambulanssi 
tuli hakemaan jotakuta potilasta, niin eräs ekaluokkalainen 
tyttö pohti, että varmaankin haetaan jotain vanhusta, joka on 
saanut sydänkohtauksen, kun olemme niin metelöineet.

Alussa koululla ei ollut pysyvää toimipistettä. Tilojen nk. 
kerjäily ja etsiminen oli jokavuotinen toiminta.  Tiedusteluihin 
käytettiin apuna kaikki tuttavat ja sukulaiset.  Vanhempien ja 
opettajien piti  aina koulun loputtua ruveta muuttamaan ja 
kunnostamaan uusia tiloja  seuraavaa syksyä varten. Talkoissa 
tuli tutuksi perheiden sukulaiset ja isovanhemmat, jotka jak-
soivat uurastaa jopa vuodesta toiseen. (Annette Lindroos)

Koulun talous oli kaikkien yhteinen haaste.  Kaikkia vanhem-
pia ja steinerkoulun ystäviä tarvittiin talkoissa ja lukuisissa 
rahankeräysprojekteissa. Vanhemmat maksoivat ns. vapaa-
ehtoista tukimaksua, jota ilman koulu ei olisi voinut toimia. 
Johtokunnan jäsenet hakivat pankista henkilökohtaiset 
vekselit, jotta saataisiin maksetuksi opettajien ja muun henki-
lökunnan palkat.

Talkootoiminta jatkui virkeänä ja varainhankintaa varten 
perustettiin 23.5. 1972  Lahden steinerpedagoginen työpiiri. 
Monenlaiset käsityö- näytelmä. maalaus-, puutyö- ,nukente-
ko- yms. kurssit keräsivät yhteen vanhempia ja tukihenkilöi-

tä. Tällä toiminnalla ja sen tuotolla hankittiin esim. koulussa 
tarvittavia välineitä ja oppimateriaaleja. Varoilla järjestettiin 
myös monipuolista steinerpedagogista koulutusta ja valistus-
ta.  Samalla se voimisti  koulua yhteisönä. Kaikkien yhteisenä 
ponnistuksena järjestettiin lastenjuhlia ja myyjäisiä, jotka 
keräsivät steinerkoululle paljon uusia ystäviä.

Alkuvuosina vanhemmat osallistuivat koulun toimintaan 
aktiivisesti, seurattiin opetusta ja ennen kaikkea  hankittiin ra-
haa! Kun meillä oli neljä lasta samanaikaisesti koulussa, taisi 
joka viikko olla joku aktiviteetti. Myyjäiset ja koulun näytel-
mät olivat suosittuja. Minä sain olla yhden näytelmän ohjaaja. 
Mielenkiintoinen ja opettava kokemus.

Hauskin projekti oli lehtikioski Aleksin ja Mariankadun kul-
massa. Jotkut vanhemmat eivät sitä oikein hyväksyneet, koska 
siellä myytiin myös vähän kyseenalaisia lehtiä. Tabe Slioor 
oli pitkään juorujen keskushenkilö. Minä en päässyt myyjäksi 
kuin pari kertaa, sillä anoppini, lastemme isoäiti, halusi varata 
kaikki meidän perheen vuorot. (Kyösti Toivonen)

Se aika oli meille vanhemmille oikein vireää ja kivaa aikaa, nyt 
aika on muuttunut hurjasti. Vaikka silloinkin oli rahasta puutet-
ta, aina uskottiin, että kyllä ne rahat löytyvät. Opettajien palkan 
maksuakin jouduttiin joskus siirtämään, kunnes oli riittävästi 
rahaa koossa. 

-- Salpausselän kisoissa oltiin makkaraa myymässä. Arpajai-
sia pidettiin Askon ja Citymarketin eteisessä.--Voitot kerättiin 
porukalla, hyvälaatuisia ja runsaasti. Sormet puuduksissa 
pyöritimme sukkapuikon kanssa paperirullia arvoiksi. Koulun 
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Arpojen myyntiä

Vaikka vanhempien ja opettajien haasteet koulun jatkumisen 
ja toiminnan turvaamiseksi olivat suuret ja joskus vaikeatkin, 
oppilaat katsoivat kouluelämää ihan toisilla silmillä.

Neljännellä luokalla perustimme näytelmäkerhon, jonka 
ensimmäisen näytelmän nimi oli “Ufo hyökkää”. Anoimme 
tasavallan presidentiltä siihen 1000 markan avustusta. Presi-
dentillä ei kuulemma ollut rahastoa, josta kerhoja olisi voinut 
tukea. Taisi tuo näytelmä jäädä valmistumatta.

Viidennen luokan näytelmä oli nimeltään “Kuu kuuluu kaikil-
le”. Muistot juonen käänteistä ovat haalistuneet, lienevätkö ne 
niin kummallisia olleetkaan. Ostimme näytelmästä saamillam-
me lipputuloilla Maija-opettajalle käytetyn Jopon, jotta hänen 
ei enää tarvitsisi kävellä kouluun.

Aloitimme ykkösluokan Öystilän kartanossa (Kyöstilä). Sen 
pihalla oli suuri lintulammikko, joka oli peitetty puukehikolla. 
Lumen sulettua keikuimme kehikon päällä kastellen kenkämme. 
Vessa oli monireikäinen ulkohuussi, jonne menemistä vältimme 
viimeiseen hätään asti. Estetiikan ja hajuhaitan lisäksi toimi-
tusta häiritsivät ajoittain huussin takaa kurkkivat pojat. Omat 
eväät syötiin luokissa. Kaikilla oli litteät muoviset juomapullot 
ja eväsrasiat. Lempiväreissä, totta kai. Aika Öystilässä (Kyösti-
lässä) oli huoletonta, lämminhenkistä ja muistorikasta.

Koulun ensimmäiset ompelukoneet olivat poljettavat Singerit. 
Pyörä lähti helposti pyörimään väärään suuntaan, ja lanka 
oli solmussa. Ompelimme niillä essut, jotka osalla meistä ovat 
edelleen käytössä. Näppärimmät ehtivät valmistaa jonkin 
vaatteenkin itse painetuista kankaista.

lehtikioski kauppatorin kulmalla oli pieni koppi, jossa myytiin 
vain lehtiä. Monet vapaapäivät istuin kioskissa myymässä, sai-
han siinä samalla lukea lehdet ja työkin oli mukavaa.--Helsingin 
Steinerkoulussa kävimme myymässä nukkeja ja puuleluja, jotka 
menivät hyvin kaupaksi, paljon paremmin kuin omissa myy-
jäisissämme. Ja matkat olivat kuin luokkaretkiä vanhemmille! 
Vappuna olimme tietysti torilla riehakoimassa  ja myymässä itse 
valmistettuja kukkia ym. vapputavaraa. Syksyisin haravoimme 
Messilän lehtiä talkoilla. Palkaksi saimme maittavan ruoan ja 
koulu rahaa tililleen. Mummot ja ukitkin olivat työssä mukana. 
Messilästä saimme myös useana vuonna myyntiin joulukuusia. 
(Eeva Ilen)
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Alaluokilla käsityönopettajana oli Rintalan Marja. Hän luki 
lempeällä äänellä satua meidän virkatessamme tai kutoessam-
me. Kuinka ihana muisto!

Potkiaisissa opettajat esittivät näytelmän meistä abeista. 
Hulvatonta komiikkaa, osuvaa ironiaa, täydellistä heittäyty-
mistä. (Laura Heinonen, Minna Nieminen, Leena Malinen, 
Sariseelia Salmenkivi, Satu Sommelo ja muistiin merkinnyt 
Hilkka Toivonen-Alastalo)

luokan oppimäärän suorittaminen tuottaa samat edut kuin 
kunnan peruskoulun oppimäärän suorittaminen. Kolman-
nentoista luokan oppimäärän suorittaminen tuottaa samat 
edut ja oikeudet kuin valtion lukion oppimäärän suorittami-
nen. (1977/417)  Steiner-kouluasetus (1977/625) määritteli 
opetussuunnitelman vahvistamisen ja hallinnon, johon 
kuului johtokunta, opettajakunta ja ns. vuosirehtori.

Lahden Rudolf Steiner -koulu sai virallisen toimiluvan 
23.12.1977. Koululla oli oma rekisteröity kannatusyhdis-
tys, josta tuli myös uuden koulurakennuksen rakennuttaja.
Rakennushankkeen sysäyksenä oli vuokrasopimuksen ehto 
Lahden kaupungin kanssa, että vuokraajan on rakennettava 
uusi rakennus tontille 1990 mennessä. Silloiset tilat eivät 
myöskään olleet asianmukaiset ja valtionapuun oikeuttavat.

Pelkän tilanpuutteen lisäksi motiiviina uuden koulun raken-
tamiseksi oli se, että koulu toimii julkisuudessa virikkeiden 
antajana ja arkkitehtonisesti onnistunut kouluympäristö 
tukee kasvatus- ja opetustoimintaa.

Omaa ja tarkoituksen mukaista koulurakennusta ryhtyivät 
suunnittelemaan arkkitehdit Pirjo Kinnunen, Pauli Lind-
ström ja Jorma Vesanen, opettajat Ilse ja Reinald Witters ja 
Kristina Englund. Rakennuksesta tulikin nähtävyys, jossa 
steinerpedagoginen muotokäsitys näkyi kaikessa: luokkien 
muodossa, niiden sijoittelussa, materiaaleissa, väreissä ja 
rakennuksessa ja siinä, miten se sijoitettiin Löytynharjun 
kauniille mäntyjä ja koivuja kasvavalle rinteelle. “Tässä työssä 
on alkuun ollut  henki ja kuva, sitten yhtä välttämättömät 
materia ja talous”, totesi Rakennustoimikunta. Eri osapuolten 

Steinerkoululaki saatiin vasta 27.5.1977. Se takasi, että kou-
lulaisemme olivat tasaveroisessa asemassa muiden koulujen 
oppilaiden kanssa, varmisti turvatun talouden ja jopa takasi 
opettajien ja muun henkilökunnan säännöllisen palkan.

Vuonna 1977 säädettiin Steiner-koululaki ja Steiner-koulua-
setus. Laki takasi seuraavan: Steiner-koulun yhdeksännen 

Marja Rintalan käsityötunti
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ja uteliaina. Yhdessä seurattiin niin koulun kuin yksittäisen 
oppilaan koulupolkua. Oli kausijuhlia, joissa esitettiin koko 
koululle opetuksesta tuotettuja asioita: mm. lauluja, runoja , 
musiikkia ja pieniä näytelmiä. Näin nähtiin, mitä oli me-
neillään eri luokissa. Kaikki vuodenkiertoon liittyvät juhlat 
vietettiin. Opettajat ja vanhemmat esittivät joulunäytelmän. 
Aina oli yhtä jännää, kuka opettaja oli missäkin osassa. 

Viidennen, kahdeksannen ja kahdennentoista luokan näytel-
mät  olivat odotettuja tapahtumia.  Iltaesityksiin tultiin sankoin 
joukoin:muiden luokkien oppilaita ja vanhempia sekä paljon 
koulun ulkopuolista väkeä. Esityksistä ilmoitettiin itse tehdyin 
julistein ja mainoksin. 12. luokan päättötyöt olivat koulukauden 
kypsyysnäyte, jossa vanhemmat  pystyivät seuraamaan  yksilön 
kasvukaarta. Taidehistorian huipennuksena tehtiin kulttuuri-
matka historiallisesti, taiteellisesti ja arkitehtonisesti merkittä-
vään kohteeseen. 12. luokka oli monella tapaa yhtä juhlaa! 

 Vanhempainkokouksia pidettiin tiiviisti. Niissä pohdittiin 
ja avattiin  useimmiten opettajan johdolla steinerkoulun 
opetussuunnitelmaa,  opiskelu- ja kasvatusperiaatteita. 
Vanhemmatkin joutuivat vastaamaan  kysymyksiin, mitä on 
muotopiirustus,  eurytmia, miksi ei ole kirjoja tai miksi ei 
heti ensimmäiseksi opeteta lukemaan. 

Heinäkuussa 1996 Steiner-koululaki purettiin. Uudistuk-
sessa steinerkoulut joutuivat perusopetuksen ja lukiolain 
alle. Samalla menetettiin erillisen lain turvaama ja suojaama 
steinerpedagoginen painotus opetuksen järjestämiselle. Ny-
kyisin kaikkeen koulutoimintaan vaikuttavat monet erilaiset 
valtakunnallisen opetuksen uudistukset. 50 vuodessa on 

ennakkoluuloton asennoituminen ja osallistuva työskentely 
takasivat kuitenkin oikean ja onnistuneen ratkaisun myös 
työmaan kannalta, jopa alkuvuoden 1987 ennätyspakkasiss-
sa”, totesi Pauli Lindström.

 Uudisrakennuksen varainkeruuta varten järjestettiin juhlia, 
konsertteja, tanssiaisia, teatterimatkoja ja muita tapahtumia. 
Koulun jokaista luokkaa velvoitettiin hankkimaan 17 000 
markkaa kalustusta varten, joten talkoita tarvittiin taas kai-
kenlaiseen varainhankintaan. 

Ensimmäisinä uuteen rakennukseen siirtyivät 1. - 5. luokat 
lokakuussa 1987 vanhasta puukoulusta ja 1988- vuoden 
alusta muu kouluväki viipalekoulusta pääsi nauttimaan 
kauniista ja pedagogisesti toimivista tiloista. Peruskivi las-
kettiin loppiaisena  6.1. 1987 hyytävässä  pakkasessa. Koulun 
vihkiäiset olivat Pyhän Mikaelin päivänä 29.9.1988. Vuonna 
2018 koulurakennus täytti 30 vuotta. Vihkiäisissä luettiin 
Steinerin sanat:
Ihmiset, jotka eivät ole oppineet 
omaksumaan kauneutta
ja kauneuden kautta valloittamaan totuutta, 
eivät koskaan pysty saavuttamaan
täyttä ihmisyyttä,
joka vahvistaa heidät
elämän vaatimuksia vastaan. 
Rudolf Steiner

Yhteisöllisyyttä tukivat vuotuiset yhteiset sisäiset  opetus-
suunnitelmaan kuuluvat koulutapahtumat, jotka rytmillisesti 
toistuivat vuosi vuodelta. Näitä odotettiin aina innokkaasti 
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steinerkoulun erityisluonne joutunut monenlaisten vaatimus-
ten eteen. Nykypäivän haasteet kohdistuvat koko kouluun ja 
sen steinerpedagogisiin perusperiaatteisiin. Valtakunnalliset 
opetussuunnitelmauudistukset haastavat nimenomaan, miten 
säilyttää steinerpedagogiikan  ydin: mitä ja milloin.

Steinerkoulun perusperiaatteisiin kuuluu, että kasvu ja 
kehitys koulussa samassa luokkayhteisössä kestää ainakin 
12 vuotta. Opetussuunnitelmassa  kulkevat tiede, taide ja 
käytäntö käsi kädessä, kukin yhtä tärkeinä ja toisiaan tukien. 
Näin koulu tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ihmiseksi, joka 
kykenee tarttumaan vastuullisesti tehtäviin, jotka yhteiskunta 
ja maailman tilanne myöhemmin tarjoavat. 

Vuosien kuluessa lukiouudistus on koskenut kovimmalla 
kouralla 10. – 12. luokkien sisältöihin, mm. niin että monet 
ennen kaikille yhteiset luokkakohtaiset aineet ovat muuttu-
neet valinnaisiksi tai vapaaehtoisiksi. Olennaiset ryhmähen-
keä ja yksilöä vahvistavat tahto- tunne- ja ajatus -keskeiset 
jaksot eivät toteudu koko luokkayhteisön kesken.  

Alun perin steinerkoulun 12-vuotisen yhtenäiskoulun 
jälkeen 13. luokka varattiin ylioppilaskirjoituksia varten. !2 
vuoden yhteiselon jälkeen kahdeksan pioneeria jatkoi 13. 
luokalle ja kirjoitti ylioppilaiksi ensimmäisinä koulumme 
historiassa keväällä 1983.

Minulta on monesti kysytty, millaista on olla Steiner-koulussa. 
Vastaus ei ole helppo. Mutta ainakin voi sanoa, että vaikka 
täällä ei ehkä opi kaikkea sitä kirjatietoa, mitä normaalissa 
koulussa, niin ainakin täällä on oppinut elämään ja sitä ei 

muissa kouluissa opeteta. On myönnettävä, että ylioppilaskir-
joitusten aikana, esimerkiksi reaalin kysymyksiin vastatessa, 
oli välillä vaikeata. Paperille piti kirjoittaa sellaiset asiat, jotka 
ylioppilastutkintolautakunta haluaa, eikä kertoa asiaa siten, 
kuin sen itse tuntee. (Pia Huistinoja, ESS 1.6.1983)

Lahden Rudolf Steiner -koulussa keväällä 2018 ylioppilaskir-
joituksiin osallistui kaksi luokkaa, 12:s ja 13:s. Syksyllä 2018 
13. luokkaa ei enää ollut, vaikkakin osa oppilaista suoritti 
lukion neljässä vuodessa.

Koko kouluyhteisö on kasvanut 50 vuodessa melkoisesti. 
Vuonna 1970 esiasteella ja  ensimmäisellä luokalla oli 32, nyt 
oppilaita on 289, opettajia 1970 oli 3, nyt  24 ja muuta henki-
lökuntaa ei 1970 ollut ollenkaan, nyt 12. 

Savi taipuu tahdon alla
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Päiväkodin vuosikello
Steinerpäiväkodissa eletään rauhallista ja turvallista lapsuutta. 
Päiväkodin arki pohjautuu elämää tukeviin viikkorytmeihin. 
Ympäröivä luonto on meillä suuressa arvossa ja vuodenkier-
ron luonnollinen seuraaminen ja havainnoiminen on tärkeää. 
Erilaiset juhlat ja niiden valmistelu ovat tärkeitä kohokohtia 
arkisten askareiden lisäksi. Vaikka tämä vuosi on ollut monella 
tapaa erilainen ja haastava, niin siitä huolimatta olemme jär-
jestäneet lapsille unohtumattomia tapahtumia ja juhlia.

Sadonkorjuujuhla
Vuodenkierron juhlat aloittaa sadonkorjuujuhla, rohkeuden 
ja tahdon juhla. Tänä vuonna lapsille järjestettiin nukketeat-
teri Makea puuro. Ulkona heille oli järjestetty rohkeusrata. 
Lopuksi kokoonnuimme notkuvien sadonkorjuupöy-
tien ääreen kiitollisina nauttimaan sadonkor-
juun antimista.

Martinpäivä
Syksyn yhä pimetessä vietetään 
Martinpäivän juhlaa. Lapset tekivät 
kauniit lyhdyt, joiden kanssa kuljim-
me lyhtykulkueena aamuhämärässä 
metsään lyhtylauluja laulellen. Kulkue 
päättyi läheiselle pellolle, jonne lasten 
innokkaat isovanhemmat olivat sytyt-
täneet komeat nuotiot roihuamaan. 
Tarjolla oli lasten leipomia pullia ja 
lämmintä, höyryävää mehua.

Päiväkoti ja esiasteTässä artikkelissa ei ole kerrottu kaikkea Lahden Rudolf 
Steiner -koulun 50 vuodesta, vain muutamia yksityiskohtia 
ja joitakin muistoja alkuvuosista. Koulumme elää vahvas-
ti nykypäivässä ja tähtää tulevaisuuteen. Silti on hyvä olla 
kiitollinen niille sisupusseille ja visionääreille, jotka jaksoivat 
vakiinnuttaa koulumme toiminnan.  

Vasta aikuisena olen ymmärtänyt, kuinka etuoikeutettuja 
olimme saadessamme olla osa Lahden Steinerin kasvutarinaa. 
Olimme alkuun kuin suuri perhe, kaikkien vuosiluokkien oppi-
laat tunsi nimeltä ja kaikkien kanssa saattoi jutella tai leikkiä. 
Kiertolaiselämä monessa rakennuksessa oli jännää ja toi oman 
viehätyksensä pikkukoulun toimintaan. 

Steiner-koulu oli levottomalle, uteliaalle, uskaliaalle ja mo-
nesta innostuvalle lapselle paras mahdollinen paikka kasvaa 
ja koetella siipiä. Ilman Steineria en olisi se ihminen, joka nyt 
olen, luova, rohkea, eteenpäin katsova, suvaitseva, empaatti-
nen ja avoin. Kiitos! (Laura Heinonen, Minna Nieminen, Lee-
na Malinen, Sariseelia Salmenkivi, Satu Sommelo ja muistiin 
merkinnyt Hilkka Toivonen-Alastalo)

Tähän artikkeliin on saatu muistoja oppilailta, vanhemmilta 
ja muulta kouluväeltä ja koulun ystäviltä. Osa muistoista on 
poimittu menneiden vuosien vuosikertomuksista ja muista 
aineistoista ja muistiinpanoista.. Koulurakennusta koskevia 
tietoja on poimittu Saara Hakasteen (2004) artikkelista Kas-
vatusidea ja sen käytännön toteutus. Lahden Rudolf Steiner 
-koulu ja sen uusi rakennus.

 Artikkelin toimittivat Annette Lindroos, Marja-Terttu  
Lounavaara ja Johanna Ruokosalmi.
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Adventtispiraali
Adventti on joulun 
valmistelun ja odotuk-
sen aikaa. Vanhemmat 
toivat havuja adventtis-
piraaliin, joka oli valaistu 
kauniisti salin keskelle. 
Lapset hiljentyivät sen äärelle, 
joululauluja kuunnellen ja laulellen 
huilun säestyksellä. Kukin vuorollaan sai kulkea spiraalin 
keskelle hakemaan jouluvalon sydämeensä. 

Joulujuhla
Tänä vuonna joulujuhla vietettiin koko päiväkodin lasten 
ja henkilökunnan yhteisenä aamujuhlana. Kokoonnuimme 
yhteen kuusen äärelle ja joululaulut raikuivat Konsta Hie-
tasen laulamina ja säestäminä. Juhlan lopussa tonttu saapui 

kolkuttelemaan ovelle ja jokainen lapsi sai joulupukilta 
pienen tervehdyksen kotiin vietäväksi.

Laskiainen
Kevätkauden juhliin lukeutuvaa laskiaista vietimme 

värikkäissä karnevaalitunnelmissa. Lapset saivat pukeutua 
naamiaisasuun ja heitä varten oli valmisteltu nukketeatteri. 
Ulkona laskettiin mäkeä ja hiihdettiin viereisellä pellolla, jos-
sa meitä koko talven on ilahduttanut hyvät hiihtoladut, joista 
saamme kiittää aktiivista vanhempaa. 

Pääsiäinen
Pääsiäisjuhlan teemana on kevään eteneminen ja luonnon 
herääminen. Kuten muissakin juhlissa, pääsiäisenkin alla 
teimme erilaisia kädentöitä, pupuja ja tipuja. Kävimme myös 
lasten kanssa virpomassa läheisessä hoivakodissa. Juhlas-
sa esitettiin taas kaunis, keväinen nukketeatteri, jonka 

jälkeen jokainen sai oman kukkasipulin kotiin vie-
täväksi. Sekä tietysti oli juhlapöytä herkkuineen.

Vappu
Vappua vietimme yhteisellä kevätretkellä hy-
vien vappueväiden kanssa. Myös ryhmätilat 
oli koristeltu värikkäin koristein.

Kevätjuhla
Tänä vuonna kesäkuussa vietämme perinteisen 
kevätjuhlan lauluineen ja leikkeineen. Juhlassa 
eskarit kukitetaan ja kruunataan koululaisiksi. 
Kruunatut esikoululaiset laulavat juhlan lopuksi 
lähtölaulun, jonka myötä lähetämme heidät koulupolulle.

Syntymäpäivät
Oma syntymäpäivä on lapselle merkittävä juhlapäivä. Juhlis-
tamme  päivää kertomalla lapsen oman syntymäpäivätarinan, 
jossa kuvaillaan hänen elämänsä tärkeitä tapahtumia. Jokainen 
lapsi saa päiväkodista lahjaksi syntymäpäiväkiven ja lounaan 
jälkeen nautitaan yhdessä lapsen tuomia herkkuja.

Kultaisentalon väki

Päiväkoti ja esiaste
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Iltapäiväkerho Pihlajan vuosi
Alla auringon alkaa kerhomme toiminta, jolloin saamme 
vastaanottaa koulutiensä aloittaneet sekä taidokkaat  

kakkosluokkalaiset.

Iloinen vuosi on nautittu yhdessä tekemällä, 
tunteita  pursuten, toisiltamme oppien, 
leikkien ja nauraen.

Rohkein mielin kohti uutta vuotta kuljemme!
  Teija ja Leila

Me kasvamme yhdessä, 
opimme uutta, koko vuoden. 
Liikumme päivittäin ja kehi-

tämme erilaisia taitoja.
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Iltapäiväkerho Pihlaja



Monipuolinen toimintam-
me elää hetkessä, sekä 
muuntautuu tarvittaessa.

Ryhmäytyminen tukee jokaista 
iltsiläistä, turvallisuuden tunne 

kasvaa tuttujen ihmisten keskellä.
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Vappuriemua

Liikuntaleikit
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Elokuussa 2020 sain luokanopettajana ottaa vastaan nämä 
pienet ja suloiset ekaluokkalaiset auringonkukkineen ja 
silkkiportteineen. Ensimmäisen koulupäivän aloitimme 
muotopiirustuksella piirtämällä suoran ja kaaren liitutaulul-
le. Muotopiirustus oppiaineena on tärkeä, koska sen avulla 
oppilailla kehittyy hahmotuskyky, hienomotoriset taidot, 
keskittyminen, tarkkuus sekä se toimii pohjana myös kirjoi-
tustaidon oppimiselle. 

Hiljalleen syksyn mittaan oppilaat ovat tutustuneet toisiinsa 
ja opettajaan. Metsäretket ovat olleet ryhmäytymisen kannal-
ta erittäin merkittäviä hetkiä. Rauha, leikki, ilo ja vilkkauden 
pyörteet vuorottelivat arjessamme. Kirjainten maailmaan 
matkasimme Metsätontun, Assin ja Einon matkassa. Mate-
matiikassa laskimme laskukivien avulla lukualueella 1 – 20.

Ensiaskeleet koulutiellä

Musiikissa vuorottelivat laulu, huilunsoitto, lyyransoitto 
ja erilaiset rytmit sekä sosiaalis-musikaaliset harjoitukset 
unohtamatta erilaisia rytmisoittimia. Kansansadut ja muut 
kertomukset ovat siivittäneet kouluvuottamme ja opettaneet 
paljon elämästä. Käsitöissä jokainen sai kudottua huilulle 
pussin ja lukuisia muita kädentöitä. Koulukummit ovat olleet 
tärkeitä tukijoita ekaluokkalaisten kouluvuodessa. Pienet 
yllätykset ja muutamat yhteiset retket ovat tuoneet paljon iloa 
ekaluokkalaisille. Meillä on ollut ilo ja innostus kaikessa kou-
lutyössä. Kantakoot se askeleitamme jatkossakin opintiellä.

Anita Haarnio
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Joukossa on voimaa!
Toisena kouluvuotenaan kakkosluokkalaiset ovat vahvista-
neet jo aiemmin oppimaansa ja innokkaasti opetelleet uusia 
taitoja. Arkisen aherruksen vastapainoksi kakkoset ovat 
metsäretkeilleet, juhlineet vuodenaikajuhlia ja esiintyneet 
kuuluisassa saksankielisessä sirkuksessa eli Zirkus Tortel-
linissa. Toinen kouluvuosi kului vahvasti ryhmäytymisen 
merkeissä, onhan joukossa voimaa, kun luokassa porhaltaa 
30 erilaista oppijaa.

Toukokuussa kakkosluokkalaiset upottavat sormensa mul-
taan aloittaessaan oman palstan viljelyn. Kylvötyöt tehdään 
yhdessä keväällä, ja kesän ajan jokainen oppilas perheineen 
käy omalla vuorollaan kastelemassa ja kitkemässä palstalla. 
Syksyllä kouluun paluu tuo mukanaan myös sadonkorjuun!

Vilma Tuomaala

Menossa. Tulossa.
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Menossa. Tulossa.
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Vappuveikeilyä Vappulookista ei tingitä

Vuoden käsitöitä 
karstausta ja 

kehräystä
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Elämänmenoa ennen ja nyt 
3.luokan lukuvuosi kului iloisissa ja innostuneissa tunnel-
missa oppien uutta ja kerraten vanhoja asioita äidinkielessä, 
matematiikassa, kielissä ja eurytmiassa. Laulettiin, leikittiin, 
hassuteltiin ja keskusteltiin paljon. Ihan ”oikeat liikunta-
tunnit” alkoivat oppilaiden iloksi. Maalattiin, piirrettiin ja 
opittiin villan käsittelyä karstaamalla, kehräämälla ja val-
mistaen hienot seinäkoristeet näin itse tehdystä villalangasta 
pujotellen.

Uutena ihmettelyn kohteena oli entisaikojen maalaiselämä 
ja vanhat työtavat ”talonpoikaisjaksolla”. Monet tuon ajan 
puuhat ja elämänmeno olivat oppilaille ihan tuntemattomia, 
vaikka vanha opettaja olikin noita aikoja itse maalla elä-
nyt ja mielellään niistä kertoili. Kevään viimeisillä viikoilla 
olivat tutkimuskohteina vuoden kiertokulku, kevään merkit, 
kasvien ja eläinten vuosi ja luonto yleensä ympäristöopin 
jaksolla. Nämä asiat toivat luokkaan monia suuria kysymyk-
siä elämän kiertokulusta oppilaiden kesken.

Vuoteen mahtui siis paljon kysymyksiä ja keskusteluja elä-
mästä, ahkeraa työssä puurtamista, mutta myös naurua, iloa 
ja hauskoja tapahtumia.

Tuuli Väistö
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Mieleni minun tekevi,  
aivoni ajattelevi

lähteäni laulamahan,  
saa’ani sanelemahan,

sukuvirttä suoltamahan,  
lajivirttä laulamahan.

Sanat suussani sulavat, 
 puhe’et putoelevat,
kielelleni kerkiävät,  

hampahilleni hajoovat.

Muotopiirustus

Ristiin, rastiin  
Kalevalan kankahilla

Neloset saivat tutustua Kalevalan tarinoihin monella eri 
tavoin. Oppilaat kuuntelivat, piirsivät, kirjoittivat, maalasivat 
ja muovailivat. He saivat tutustua Kalevalaan myös musiikin ja 
eurytmian avulla.  

Käsitöissä aloitimme ristipistotöiden tekemisen. Oikean tek-
niikan oppiminen vaati tarkkaa keskittymistä ja huolellisuutta. 
Jokainen oppilas suunnitteli oman tyynynsä ja eteni suunnitel-
mansa mukaisesti. Valmiissa töissä näkyivät upeat eläimet. 

Hannamari Laakso
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     Ristipistotyön 
harjoittelua

Ristipistotyöt
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Viitosten vuosi
Viidennen luokan vuoden kantavana teemana on ollut ottaa 
yhä itsenäisempi ote omasta opiskelusta. Tämä on toden-
tunut etenkin itsenäisten tehtävien muodossa, joissa lapset 
ovat saaneet laajentaa oppimaansa oman mielenkiintonsa 
mukaan. Tiedonhaun ja kirjoittamisen lisäksi mukana on 
aina ollut myös kuvataiteellinen aspekti. Ja miten taidokkaita 
piirtäjiä viidesluokkalaiset jo ovatkaan!

Mutta mitä olisi opiskelu ilman rakkaita luokkakavereita! 
Vaikka vallitsevien olosuhteiden vuoksi lähes kaikki ”ylimää-
räinen” on jouduttu perumaan, kantaa oman luokan tuttu 
tuki halki kouluviikkojen. Saimme keväällä pitkään harjoitte-
luun nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskelevan Salinan, joka 
näyttötutkintoihinsa liittyen ohjasi monenlaista toimintaa 
ryhmäytymiseen, toisten huomioimiseen ja omaan kasvuun 
liittyen. Harjoittelijat tuovat aina mukanaan raikkaan tuulah-
duksen koulun ulkopuolelta. Kiitos Salina!

Kiitos myös viidesluokkalaiset ja vanhemmat! Tämän open 
taival tämän luokan kanssa päättyy tähän minun siirtyessäni 
opettamaan tulevaa ensimmäistä luokkaa ja viitosten jatkaes-
sa isojen käytävälle Johanna-open luotsattavaksi. Onneksi 
tavataan ensi lukuvuonnakin tiuhaan, sillä tulevat kuudes-
luokkalaisethan ovat uusien koulutulokkaiden kummeja!

 Henrika Engström
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Kerros kerrokselta
Kuudennella luokalla eri aineiden kokonaisuudet alkavat 
pitää sisällään yhä useampia kerroksia, aikaisempina vuosina 
harjoiteltuihin ja opittuihin asioihin tukeudutaan yhä enem-
män uusia asioita opiskeltaessa. Keskustelut sekä oppiminen 
syvenivät ja tiivistyivät kuudesluokkalaisilla tänä vuonna kuten 
luokan keväiset kuultomaalaukset vesiväritekniikalla;

Syksyllä ympäristöopissa porauduttiin maan uumeniin geolo-
gian jaksolla ja biologiassa sukellettiin lähivesiemme syvyyk-
siin  -  makeisiin sekä suolaisiin.

Äidinkielessä oppilaat laajensivat kirjoitustaitojaan harjoittele-
malla omien vihkotekstien kirjoittamista opettajan kertomaa 
referoiden. Kieliopissa lauseenjäsennykseen otettiin mukaan 
myös adverbiaali, genetiivi- ja adjektiiviattribuutti. Kuivaako? 
Oppilaiden mukaan ihan ok plus ja sehän riittää opettajalle : )

Keväällä oli 6. luokan vuoro vierailla Lappeenrannan Yritys-
kylässä koulumme viidennen luokan kanssa. Ennakkotehtä-
vissä ja Yrityskylän pienoiskaupungissa oppilaat harjoitteli-
vat muun muassa miten toimia yhteiskunnassa vastuullisina 
kuluttajina ja kansalaisina. Oppimiskokonaisuus tuki ja 
elävöitti hienosti yhteiskuntaopin sisältöjä.

Näillä sekä monilla muilla kerroksilla luokka lisäsi tietojaan 
ja taitojaan tänä lukuvuonna. 

Seija Hänninen
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Miten kauniisti värit 
kuultomaalauksissa 
soivatkaan ja oivallukset 
syntyvät kiireettömästi 
kerros kerrokselta.
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Nousisikohan 
kaksivartisella 
vivulla!

Ohjeet tähtiretkelle

Seitsemännellä luokalla ainakin 
tähtitiedettä ja fysiikkaa
Luokanopettaja on koonnut oppilaiden 
kirjoitelmista tämän yhteenvedon.

Tähtitieteen jaksoa ei taida olla muissa kouluissa, ja joiden-
kin toisten koulujen oppilaiden mielestä se on tosi eksoot-
tinen aine. Jakson aikana oli kiva kuulla, kuinka ihmisten 
käsitys aurinkokunnasta on muuttunut vuosisatojen aikana. 
Tähtikuvioihin liittyvät myytit ja syntytarinat olivat kivoja 
pieniä hetkiä, jolloin saattoi vain kuunnella miten esimer-
kiksi Isolle ja Pienelle karhulle tulivat pitkät hännät. Nyt 
osaamme käyttää planisfääriä sekä hyödyntää Ursan nettisi-
vuja. Pääsimme myös lukioluokkaan tarkastelemaan tähtitie-
desovelluksen avulla reaaliaikaista tähtitaivasta.

Ehkä siisteintä oli kuitenkin se, että kun tuli alkuvuodesta 
illalla kotiin, niin pystyi ihan oikeasti tunnistamaan täh-
tikuvioita, kuten Otavan ja Orionin. Nyt tiedämme myös, 
miten Otavan avulla voi löytää Pohjantähden, Kassiopeijan 
ja Ajomiehen tähdistöstä Capellan. Orionin avulla voi löytää 
meille näkyvän kirkkaimman tähden, Siriuksen sekä myös 
Kaksoset, Seulaset sekä Aldebaran Härän tähtikuviosta. 
Teimme lisäksi kattavan listan kaikista asioista, joita on syytä 
tietää tähtiretkellä ja mitä pitää ottaa mukaan. 

Fysiikan kokeita teimme ulkona kahdessa ryhmässä. Toiset 
kokeilivat työkaluja, jotka käyttävät viputekniikkaa, esimer-
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Iso ja Pikku karhu
Galileo Galilei

kiksi sorkkaraudalla vedettiin nauloja 
laudoista ja kokeiltiin löytää keinu-
laudan tasapaino eri painoisilla op-
pilailla. Toisessa ryhmässä siirrettiin 
kiviä yksi- ja kaksivartisella vivulla. 
Teimme myös sisällä painovoimako-
keita, joissa pudotimme muttereita 
eri korkeuksilta saveen ja pellille. 
Alaeurytmiasalissa testasimme taljan 
ja väkipyörän toimintaa. 

Kotitaloudessa tutustuimme eri maiden 
ruokakulttuureihin ja valmistimme 
niiden ruokia. Jokainen teki oman 
esitelmän valitsemastaan mausteesta. 
Jaksolla opiskelimme myös tulevaisuuden kannalta tärkeää 
taitoa, oman talouden hoitamista. 

Joku kertoi, että piti maantiedosta, koska uusista kulttuu-
reista oppiminen on kiinnostavaa. Hän myös pitää kartoista 
ja siitä, että sai pitää esitelmän itse valitsemastaan aineesta. 
Myös käsityö ja veisto olivat monen lempiaineita.
Uutena aineena tuli myös kemia, jossa tehtiin paljon kokeita.

Kaija Taskinen
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Hyppäys Lontoon mysteeriin

Syksyllä 2020 aloitimme kirjoittamaan 8. luokan kanssa 
musiikkinäytelmää. Työstimme projektia musiikin tunneilla: 
valitsimme genreksi murhamysteerin 1920-luvun Lontoossa. 
Oppilaat tutkivat  ajan vaatemuotia, arkkitehtuuria ja nimiä. 
Jokainen loi ja suunnitteli oman hahmonsa sekä tapahtu-
mapaikkoja ja lavastuksia, käyttäen apuna netin ihmeellistä 
maailmaa. 

Harjoittelimme kappaleita elokuvan musiikiksi, tutkimme ja 
kuuntelimme 20-luvun musiikkityylejä sekä sävelsimme ja 
improvisoimme jännitysmusiikkia.

Kevään 2021 etäopetusjakso osui juuri meidän näytelmä-
jaksomme kanssa päällekkäin, joten lisää improvisointia oli 
tiedossa. Kirjoitimme koko näytelmän zoomissa etäyhteydel-
lä, työskentelimme pienryhmissä ja saimme elokuvaohjaaja 
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Tuukka Temosen pitämään meille tunnin käsikirjoittamisesta 
ja kuvaamisesta. Siinä kohtaa kevättä kävi selväksi, että emme 
voi esittää näytelmäämme perinteisellä tavalla -tehdään siis 
elokuva! Tuukka lupasi lainata meille kuvauskaluston ja 
luokasta löytyi paljon innokkaita oppilaita kuvaamaan ja leik-
kaamaan elokuvaa. Myös kuvauspaikat aukesivat meille ihan 
eri tavalla, kun emme olleet enää sidoksissa esiintymislavaan. 
Opettaja oli yhteydessä Myllysaaren Paviljongin yrittäjiin, 

ja saimme luvan kuvata Paviljongin sisätiloissa kohtauksia. 
Lisäksi päädyimme kuvaamaan suurimman osan kohtauksis-
ta Myllysaaressa.

Tunneilla on ollut innostava ja inspiroitunut meininki. Tästä 
tulee hieno! Jännityksellä odotamme, millainen elokuvasta 
tulee valmiina. 

Päivi Ilkka
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 9. lk:n oppilaiden kokemuksia maatalousleiriltä

Minulle jäi parhaiten mieleen sipuleiden maasta nosta-
minen. Takiaiset eivät olleet kivoja, koska vaatteemme olivat 
täynnä niiden siemeniä. Siellä oli myös paljon eläimiä, ja ne 
olivat mukavia.  

Jimi

Maatalousleiri oli kivaa vaihtelua koulunkäynnille. Ta-
polaan kesti ajaa 45 minuuttia ja meillä oli hauskaa bussissa.
Tapolassa oli mukava henkilökunta ja paljon eläimiä. Myös 
kyläläiset olivat kivoja ja heidän kanssaan oli mukava jutella. 
Pääsimme tekemään puutarhatöitä, kuten pesemään valkosi-
puleita ja   keräämään tyrnimarjoja. Kolmantena päivänä 
       ryhmämme pääsi tutustumaan sikalaan, kanalaan ja 
       navettaan, pääsimme myös ruokkimaan  
   lampaita.

Marikki                         

Pellolla
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 9. lk:n oppilaiden kokemuksia maatalousleiriltä

Leiri oli kivaa taukoa koulusta ja muutenkin erilaista 
kuin normaali kouluarki. Minulle jäi eniten mieleen kaikki 
eläimet, joita näimme. Sää oli myös suurimmilta osin hyvä. 
Yhtenä päivänä korjasimme rikkoutunutta aitausta, johon 
lehmät tuotiin seuraavana päivänä.

Hilla

Parasta leirillä oli vasikoitten taluttaminen toiselle laitu-
melle. Kaikkien eläinten ruokkiminen oli myös kivaa. Myös 
puiden pilkkominen ja puutarhahommat olivat kivoja.

Viivi

Valo ja Kasperi 
tarkkana
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10. luokka
Kympin tunnelmia
Kymppiluokkalaisten ensimmäinen lukiovuosi on kohta 
takana päin. Kesän kynnyksellä pohdimme opiskelijoiden 
kanssa mennyttä lukuvuotta: sen kulkua, yllätyksiä, motivaa-
tion lähteitä, haasteita ja mahdollisuuksia. Mukaan mahtui 

niin monta mielipidettä ja kokemusta kuin on opiske-
lijaakin. Kaikki mielipiteet ja kokemukset ovat 

yhtä tärkeitä ja arvokkaita!

Lukuvuotta muistellessa ei voi ylit-
tää, alittaa tai ohittaa vallitsevaa 

pandemiatilannetta ja vaikka 
se on ollut tiukasti osa 

kouluarkeamme, niin 
oppilaiden elämään 
on mahtunut paljon 
muutakin. Nopeat 
opiskelujärjestelyihin 
liittyvät muutokset 
ovat kasvattaneet opis-
kelijoita kohti itsenäi-
sempää työskentelyä, 
ja he ovat ottaneet hie-
nosti vastuuta omasta 

oppimisestaan. 

Eeli kutoo mattoaan     Kamilla ja Veera kudontajaksolla
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”Korona ja etäopetus eivät kuitenkaan ole haitanneet minua 
opiskelun suhteen, sillä nautin itsenäisestä työskentelystä 
kotona.”

”Ainoat asiat, jotka ovat  haitanneet, ovat jotkin itseeni liit-
tyvät sisäiset tekijät, sillä ulkoiset tekijät, opettajat ja koulun 
muu väki ovat leiponeet vuodesta mahdollisimman mieleisen.”

Vaikka moni nautti etäkouluajan mahdollisuuksista, niin 
ainakin yhtä moni nosti tämän myös haasteeksi.

”Vaikka kuinka tykkäänkin opiskella kotoa käsin, on se huo-
mattavasti haitallisempaa opiskelulle, sillä kyllähän se omassa 
sängyssä loikoilu houkuttaa enemmän kuin pöydän ääressä 
istuminen.”

”Kotona opiskelu on hidastanut oppimista, koska on liikaa 
vapauksia.”

”Etäkoulu ja houkutus päiväunille…”

Töitä on tehty ja oppimista on tapahtunut kuitenkin päiväu-
nista huolimatta. Sekä opettajien että opiskelijoiden on täy-
tynyt sopeutua ja mukautua muutoksiin, heittäytyä tilanteen 
vietäväksi. Myös suunnitelmista on opeteltu luopumaan ja 
luotu luovasti uusia tavoitteita tilalle. 

”Koitan siitä huolimatta elää 
vain päivä kerrallaan.”

Ja mikä tärkeintä, on 
harjoiteltu elämään 
hetkessä.
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Iloiset improilijat.
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11. luokka
Meille vai teille?
-draamaa linjoilla

Pariviikkoinen draaman etäjakso tuotti hauskoja ja yllättäviä 
elämyksiä ja kokemuksia 11.luokkalaisille. Tunnit alkoivat 
aamusin alkuverryttelyllä, joka viritti luokkalaiset draaman 
erilaisiin hauskoihin harjoituksiin. Tunnit kuluivat esi-
merkiksi tulkitessa eri henkilöhahmoja, kuten Jarkkoa tai 
tomaattia. Iltapäivisin aikaa käytettiin isompiin ryhmähar-
joituksiin, joissa tehtiin pidempiä näytelmäprojekteja. Näillä 
tunneilla esimerkiksi Hellästi mukiloitu tomaatti viihdytti 
niin opiskelijoita, kuin myös tunnilla vieraillutta rehtori Kirsi 
Peräjärveä.

Mikael Laakso

„Hauskinta kurssilla 
olivat miniesitykset, 

joita tehtiin noin 
neljän hengen 

ryhmissä.„

„Ryhmän ilmapiiri 
oli todella hyvä, 

mikä teki kurssista 
hauskan ja 

miellyttävän.„
„Aluksi jännitti 
ja pelotti, mutta 

kurssin edetessä 
uskalsi pikkuhiljaa 

heittäytyä ja 
esiintymisestäkin 

tuli hauskaa.„

„Anna kannusti ja 
oli pirteä. Tunneilla 
ei tarvinnut osata 

mitään. Riitti 
vain, että yritti 

parhaansa.„
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12. luokka
Steinerlukiosta valmistuvien mietteitä 
keväällä 2021

”Lukion jälkeen pidän välivuoden, koska sen aikana on hyvä 
tilaisuus kerätä työkokemusta. Tulevaisuudessa haluaisin 
opiskella sosionomiksi.”

Roosa Keski-Saari

“Lukion aikana koin monenlaisia haasteita, mutta onneksi 
niistä tuli selvittyä. Nyt on katse kohti tulevaa ja armeijaan 
pitäisi tästä seuraavaksi lähteä, jonka jälkeen pyrin liikunnan 
alalle jatkamaan opintojani.”

Jasper Kautiainen

“Lukion jälkeen suunnitelmissa on pitää välivuosi töitä teh-
den ja ensi vuoden puolella mahdollisesti jopa matkustellen. 
Välivuoden jälkeen ajattelin hakea ehkä kauppatieteitä tai 
biologiaa opiskelemaan.” 

Opri Saari

“Tässä on nyt 12 vuotta takana Steinerissa ja koulu-uraa 
menty. Seuraavana edessä on armeija ja mahdollisesti poliisi-
koulu. Hyvä pohja tallessa kohti uusia haasteita!”

Okko Sipponen

“Kun taaksepäin katsoo, niin lukio meni todella nopeasti. 
Monta kertaa teki mieli luovuttaa, mutta tässä sitä kuitenkin 
ollaan. Nyt lukion jälkeen odottaa armeija, sekä korkea-
koulujen pääsykokeet. Toivottavasti ne menisivät ihan jees ja 
pääsisin taas jonkin suuremman projektin pariin.”

Jan Zeus 

“Lukioaika ei ehkä ollut odotusten mukainen, kun niin moni 
isosti odotettu asia jäi uupumaan. Penkkarit peruttiin, eikä 
kulttuurimatkakaan päässyt toteutumaan. Seuraavaksi väli-
vuodelle ja miettimään, mitä sitä lähtisi opiskelemaan. Joitain 
vaihtoehtoja on mielessä, mutta mikään ei ole vielä satavar-
maa. Kivaa kesää!“

Eveliina Nevalainen

”Hassua ja haikeaa ajatella, ettei enää kesän jälkeen palaakaan 
samaan paikkaan, vaan 12 vuoden Steiner-taival on nyt päät-
tynyt. Samalla kuitenkin on  onnellinen ja helpottunut olo, 
että iso urakka on ohi. Seuraavaksi ajattelin viettää välivuo-
den tehden töitä ja pohtien tulevaisuuden suuntaa.”

Neea Paloniitty
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Tämän vuoden päättötyöt Lahden Steiner -lukiossa

Jan Zeus  
Tietokoneen kasaus 
kierrätysosista

Eveliina Nevalainen 
Mangon ja hyötykasvien 
kotikasvatus

Roosa Keski-Saari 
Päätepysäkkinä kuolema, 

Auschwitz

Opri Saari 
Muinaisen 
Egyptin 
faaraot

Jasper Kautiainen
Pelikonsoleiden historia ja 

teknologinen kehitys

Eveliina Louhelainen
Toscana

Aatu Martikainen 
Psykedeelit
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Lukion oppilaskunnan hallituksen terveisiä

Tällä lukukaudella lukion oppilaskunnan hallituksessa on ol-
lut oppilaita sekä 10. että 11. luokalta. Opettajajäsenenä mu-
kana menossa on ollut Erika Messo-Karhu. Oppilaskunnan 
hallituksen tehtävänä on tukea lukiolaisten yhteistoimintaan, 
viihtyvyyteen ja jaksamiseen liittyviä asioita koulussamme. 
Hallitus on ollut myös kaikkien lukiolaistemme ääni opetta-
jankokouksissa. 

Haastavasta ja erilaisesta vuodesta huolimatta hallituksessa 
on säilynyt hyvä tunnelma, toivo ja myönteisyys tulevaisuutta 
kohtaan. Olemme kokoontuneet aktiivisesti niin ”lähinä”, 
etänä kuin hybridinäkin. Annammekin itsellemme kouluar-
vosanan 10 joustavuudesta!

Ensi lukuvuotta varten meillä on paljon kivoja suunnitelmia 
takataskussa. Tavoitteenamme on pyrkiä näkymään koulun 
arjessa vielä enemmän. 
Toivomme myös kaikilta lukiolaisilta lukuisia yhteydenotto-
ja erityisesti hyvien ideoiden tiimoilta! Tervetuloa mukaan 
oppilaskunnan hallituksen toimintaan!

Terveisin: Diin, Erika, Eveliina L., Lumikki,  
Miina, Nea, Ruusu ja Tarla
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Terveiset entisiltä oppilailta

jossa olen työskennel-
lyt  nyt kuusi vuotta. Asun 
tällä hetkellä Helsingissä, 
mutta vietän paljon aikaa 
viikonloppuisin edelleen 
myös Lahdessa. Vapaa-ai-
kani kuluu suurelta osin 
liikunnan ja ystävien parissa 
sekä erilaisia kokkaus- ja 
leivontareseptejä kokeillen. Steiner-koulussa vietettyjä vuosia en 
vaihtaisi mihinkään, nauttikaa ajastanne siellä! 
Atte Väänänen

Joka neljäs vuorokausi palomiehenä, viikonloppuisin muusik-
kona, välipäivillä kattohommissa. Omakotitaloasumista Hollolas-
sa, taloudessa 2 aikuista ja 2 koiraa. Harrastuksena maastopyöräily.
Kaisu Jussila

Valmistuttuani minulla ei ollut oikein selkeää päämäärä tule-
vaisuudesta, mutta tiesin vain, etten ikinä ainakaan aio opiskella 
Helsingissä ja työhön ei saa tarvita englantia tai asiakaspalve-
lutaitoja. Noh, voitte vaan kuvitella, kuinkas siinä sitten kävi-
kään… kaikkihan näistä sitten tuli tehtyä.

Lukion jälkeen muutin Tampereelle, jossa suoritin Ikaalisten 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa tekstiiliartesaanin opin-
not. Sain lisäaikaa miettiä, mitä haluan elämältäni ja päädyin 
Helsinkiin opiskelemaan  laboratorioanalyytikoksi. Vihdoinkin 
löysin sen, missä olen loistava. Työssä yhdistyy kaksi lempiai-
nettani: käytännöntyö ja kemia. Opintojeni loppuvaiheessa sain 

Elina Nippala
Lukion jälkeen pidin välivuoden ja muutin Tanskaan au pair 

-hommiin. Sieltä palattuani alkoi armoton opiskelu pääsykokei-
siin, ja onnekseni sainkin opiskelupaikan Helsingin yliopistosta 
keväällä 2013. Pääaineenani oli suomen kieli, ja sivussa opiske-
lin myös äidinkielen opettajan pätevyyden. Valmistuin HY:stä 
vuonna 2019 filosofian maisteriksi. 

Jo opiskeluaikana olin vaihdossa Ruotsissa, ja muutinkin takai-
sin Tukholmaan heti valmistumiseni jälkeen ruotsalaisen kump-
panini kanssa. Onnekseni sain sieltä heti vakituisen viran suomen 
kielen opettajana, ja nyt opettajan hommia on takana kaksi vuotta. 

Opetan suomea sekä vieraana kielenä että äidinkielenä muu-
tamassa eri koulussa. Suomen kielellä on Ruotsissa vähemmistö-
kielen asema, joten monella lapsella ja nuorella on täällä oikeus 
opiskella kieltä. Koulumaailmaa on opettajan ammatissa tullut 
nähtyä sekä Suomessa että Ruotsissa, ja tämä on vain vahvistanut 
tunnettani siitä, että Lahden Steiner -koulu oli aivan mahtava 
paikka omalle koulutaipaleelle.

Elämä täällä Tukholmassa on arkista, mutta kivaa. Tällä hetkel-
lä mielessä on vuoden päästä vietettävät häät. Kukapa muuten tiesi 
vielä kouluaikoina, että ruotsin kielestä on tulevaisuudessa näin 
paljon hyötyä! Kielten opiskelu kannattaa aina.
Jasmiina Heino 

Vuosien aikana olen muutaman kerran miettinyt, koska olisi 
aika kirjoittaa vuosikertomukseen, ja vihdoinhan se hetki koitti. 
Lukion jälkeen siirryin suoraan Lahden ammattikorkeakouluun 
opiskelemaan ja valmistumisen jälkeen siirryin pankkialalle töihin, 
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vielä päähänpiston ja lähdin puolen vuoden opiskelijavaihtoon 
Hollantiin lukemaan rikosteknistä tiedettä (ja se oli yhtä siistiä 
kuin miltä se kuulostaa). 

Valmistuttuani laboratorioanalyytikoksi päädyin Helsingin 
yliopistolle Jussi Taipaleen syöpä-tutkimusryhmään tutkimus-
avustajaksi, jossa työkieleni oli englanti. Ei hullummin lukihäi-
riöiseltä, jolle kielet tuottivat tuskaa koko kouluajan. Muutama 
vuosi sitten vaihdoin Helsingistä Hollollaan töihin lähemmäs ko-
tia. Faballa olen Sonninsperman logistiikkakeskuksessa töissä ja 
tällä hetkellä vastaan asiakaspalvelusta. Nautin työstäni suuresti, 
vaikka se ei ole todellakaan sitä mitä kuvittelin vielä muutama 
vuosi sitten tekeväni työkseni.

Lukion jälkeen elämäni on ollut yhtä vuoristorataa onnistu-
misista pettymyksiin, joista viimeisimpänä päättyi yhdentoista 
vuoden parisuhteeni. Mutta olen niin monta elämänkokemusta 
rikkaampi, ja päivääkään en vaihtaisi pois! Nyt vain kohti tunte-
matonta, jännityksellä odota mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Kristoffer Heikkinen

Mitä enemmän muistaa, sitä vähemmän aikaa tuntuu kulu-
neen. Kun tarkkaan pohtii, mahtuu valkolakin ja nykyhetken 
väliin jos jonkinlaista tapahtumaa. 

En itse samantien hypännyt töihin tai suuremman tiedon 
saavuttamiseen, vaan pääsin viettämään puolivuotisen valtion 
tukemana ja kouluttamana. Metsäleikeistä päästyäni vietin vuoden 
toisen puoliskon vaatealalla, joka oli jo tutuksi tullut lukioaikoina. 

Olin jo lukiossa ollessani hakenut tiedonkeruulle jatkoa kor-
keakoulusta, mutta saanut sieltä rukkaset. Armeijan jälkeen heitin 
isomman verkon vesille, johon hädin tuskin jäi satimeen se koulu, 
johon halusin. Näin alkoi neljävuotinen tieni Muotoiluinstituu-
tissa, Lahdessa. Vietin aikaa enemmän koulussa suunnitellen ja 
prototyyppejä väännellen kuin kotona. Kävimme kaveriporukalla 

huonekalumessuilla niin kotomaassa kuin ulkomailla. Osallis-
tuimme kilpailuihin ja voitimmekin jotain. Vietin myös osan 
kesistä leireillä opiskellen sekä mestarin opissa Turussa. Niin kuin 
on tapana, kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin neljä vuotta oli 
mennyt, koulu muutti Niemeen ja minä Helsinkiin. Pääsin näet 
maisteriksi opiskelemaan suurkaupunkiin, jossa ensimmäinen 
vuosi sujui hyvin Aalto-yliopistossa. Toisena vuotena en käynyt 
koulussa laisinkaan, kun olin eksynyt harjoittamaan ammattia 
teollisena muotoilijana paikallisessa yrityksessä. Neljän vuo-
den myönnetty opintoaika uhkasi käydä vähiin, joten hyppäsin 
takaisin koulunpenkille pahimpaan pandemia-aikaan. Nyt kynä 
sauhuten maisterin työtä kirjoitan ja haaveilen omasta studiosta. 
Roosa Nyman

Steinerin jälkeen lähdin opiskelemaan Pajulahteen liikunta-
neuvojaksi. Nyt olen työskennellyt Fustra-ohjaajana sekä perso-
nal trainerina. Asustelen omakotitalossa, puolisoni (steinerissa 
samalla luokalla) sekä kahden Australian Labradoodlen kanssa!
Siru Väänänen

Piiiitkän ja hartaan steineruuteni päätyttyä löysin itseni Tam-
pereelta lukemasta yhteiskuntatutkimusta, pääaineena sosiaa-
lipsykologia.  Miksi? Millä perusteella? Kenen määrittämänä ja 
kenen etua ajaen? Kysymyksiä ja kyseenalaistamista, vastauksien 
etsimistä, löytöjä ja uusia kysymyksiä. Koin vahvasti tulleeni 
(uuteen) kotiin. 

Ensimmäisenä kesälomana astelin aamunkasteisessa metsässä 
paljain jaloin avioon toisen paljasjalkaisen Steinerlapsen kanssa. 
Voinen sanoa siis, että pala Steineria kulkee mukanani ihan 
konkreettisestikin.

Kandiksi valmistumisen jälkeen kutsui maailma isommin. Ai-
emmat reissumme olivat kypsyttäneet tätä suunnitelmaa. Myim-
me muumimukikokoelman ja muun, mikä ei reppuun mahtunut 
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ja nähdä tutut naamat vastassa. Bonuksena mahdollisesti uusi 
opiskelupaikka syksyllä. 
Onni Varjos 

Lukiosta valmistumisen jälkeen suoritin varusmiespalve-
luksen F-18 Hornet hävittäjän apumekaanikkona, josta jatkoin 
suoraan työsuhteeseen samoihin hommiin. Sen jälkeen opiskelin 
ympäristöinsinööriksi LAMKissa ja nykyään työskentelen kon-
sulttitoimistossa ympäristöinsinöörinä viidettä vuotta. Esikois-
poikani syntyi elokuussa 2019. 
Lauri Karimo

Seitsemän opiskeluvuoden jälkeen valmistuin vihdoin 
kone-ja tuotantotekniikan insinööriksi. Valmistumista jarrutti 
täysipäiväinen pesti mekaniikkasuunnittelijana, jonka sain nel-
jäntenä opiskeluvuotenani. Vaihdoin työpaikkaa ja valmistuin, 
uudessa työssä pääsin tekemään projektiluonteisia vaihtelevia 
tehtäviä metallituotannon parissa. Nyt vastaan tietyistä asiak-
kuuksista, teen myyntiä ja ostoja sekä autan tuotannon ohjaami-
sessa. Asustelen Heinolassa 20-viikkoisen Rasse-koiran kanssa. 
Paavo Karvonen

Valmistumisen ja asepalvelun suorittamisen jälkeen aloitin 
liiketalouden opiskelut LAMK:ssa. Näihin aikoihin tapasin elä-
mänkumppanini, jonka kanssa on nyt melkein 8 vuotta yhteistä 
taivalta takana.

Opiskelut LAMK:ssa ei oikein napannut ja päätin keskeyt-
tää opinnot ja kokeilla itselle jotain aivan uutta. Opiskelinkin 
putkimiehen ammatin ja niiden töiden parissa vietin seuraavat 
4 vuotta. Lomautusen saattelemana vaihdoin alaa ja nyt toimin 
työkoneiden kuljettajana betoniteollisuudessa.

Loppuun pieni kiitoksen sana. Haluaisin vielä kiittää oman 
kouluaikani opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa siitä, että 
loitte ympäristön, missä oli lapsen hyvä kasvaa. Kiitos siitä!

 

ja lähdimme keräilemään kokemuksia. Kastelimme mangopuita 
Kambodzassa, vierailimme orpokodissa Vietnamissa, telttailim-
me Japanin Zamamilla, asuimme koulussa Indonesiassa ja opim-
me ja opetimme kieliä. Sohvasurffaus mahdollisti uusia ystäviä ja 
sisäpiirin kulttuurisia pilkahduksia uusissa maissa.

Suomeen paluun jälkeen itselläni jatkui opinnot, “mikä mi-
nusta tulee isona” -kriisin päätteeksi tällä kertaa kasvatustieteissä, 
luokanopettajakoulutuksessa. Kriisi ei varsinaisesti vielä uran puo-
lesta ratkennut, mutta pian oli selvää, mitä minusta varmasti tulee: 
äiti. Paluumuutimme juuri ennen Silmun syntymää Lahteen, kun 
opinnot saivat jäädä tauolle uuden elämänvaiheen kynnyksellä. 
Puolitoista vuotta myöhemmin kodin rauhassa, oman ammeen 
lämpöiseen veteen syntyi Saarni.  

Nyt aika kuluu, välillä todella nopeasti ja välillä todella pitkillä 
sekunneilla, kotona lasten kanssa elämää ihmetellen ja uutta 
oppien. Vanhemmuus on hauskinta, rankinta, jännittävintä, hie-
nointa, pelottavinta ja upeinta, mitä itse osaan kuvitella. Ja tämä 
tie on vasta alussa. Opiskelut odottelevat vielä, kunnes Saarnikin 
reilun vuoden päästä täyttää kolme ja aloittaa oman taipaleensa 
Steiner-tarhassa. 

Steinerkoulu tarjosi itselleni tilaa ja aikaa omaan kasvuun 
sekä runsaat eväät elämän seuraaviin seikkailuihin. Ihminen voi 
lähteä Steinerista, mutta Steiner ei ihmisestä. 
Samuli Kaufmann

Kirjoitettuani ylioppilaaksi suoritin armeijan alta pois, jonka 
jälkeen lähdin opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopistoon. Se 
ei kuitenkaan ollut oma juttu, ja aloinkin haaveilemaan lääkärin 
ammatista. Seuraavat vuodet menivät kuitenkin enemmän tai 
vähemmän reissuissa ja niitä suunnitellessa. Lääkiksen ovet eivät 
kyseisellä taktiikalla auenneet, joten kävin kuluneena lukuvuon-
na korottamassa yo-arvosanojani. Oli hauskaa käydä koululla 



Uudet opettajat esittäytyvät

Reilun kahdenkymmenen vuoden 
jälkeen tie on tuonut takaisin Lah-
teen ja Steinerkouluun, tällä kertaa 
opettajan roolissa. Työskentelin pit-
kään taiteen perusopetuksen puolella, 
mutta muutama vuosi sitten opiskelut 
jatkuivat erityispedagogiikan ja psyko-
logian opintojen parissa. 

Ja sillä tiellä ollaan! Aloitin viime syksynä lukiolaisten 
tukiopettajana, lukuvuoden aikana olen saanut sijaistaa 
monipuolisesti 1-12 luokkia ja Johannan jäätyä äitiyslomalle 
“hyppäsin” Katriinan luokanvalvojapariksi kymppiluokalle.
Yksikään päivä koululla ei ole ollut samanlainen kuin toinen! 
Olen nauttinut täysin siemauksin koulun ilmapiiristä, lämpi-
mästä työyhteisöstä ja tietenkin oppilaista. Odotankin innolla 
uutta lukuvuotta ja sen tuomia kohtaamisia ja kokemuksia. 

Erika Messo-Karhu

Hei! Olen Marika ja opetan koulussamme tällä hetkellä saksaa 
6. luokasta ylöspäin ja lukiossa muutaman kurssin ruotsia. 

Matkani Lahden Rudolf Steiner -koulussa alkoi jo syksyllä 
2001, kun astelin kouluun silkkiportin läpi ja aloitin ensim-
mäisen luokan. Keväällä 2014 kirjoitin koulustamme yliop-
pilaaksi, ja siitä matka jatkui Espanjassa vietetyn välivuoden 
jälkeen Helsinkiin opiskelemaan kieltenopettajaksi. 13 vuotta 
koulussamme jätti niin mukavat muistot, että tilaisuuden 
avautuessa otin innolla vastaan töitä saksan ja ruotsin opetta-
jana – vieraiden kielten lisäksi nimittäin myös steinerpedago-
giikka kiinnostaa minua kovasti. Opetin jo viime lukuvuonna 
muutamia kursseja lukiossa, ja tänä vuonna olen ilokseni 
saanut opettaa saksaa myös peruskoulun 
puolella. 

Kuten oppilaana, myös opettajana 
olen viihtynyt täällä erittäin 
hyvin. Ensimmäiset opettaja-
vuodet ovat olleet antoisia ja 
erityisen opettavaisia. Iloisella 
mielellä palaan taas syksyllä 
tänne opettamaan!

Marika Koiranen

46



Aloitin koulussamme tammikuussa Kirsi Peräjärven sijai-
sena. Opetan siis terveystietoa, biologiaa ja maantietoa. 
Kevätlukukauden edetessä aloin sijaistaa myös Johanna Kal-
lialaa, joten olen nyt opettanut lisäksi uskontoa, historiaa, 
yhteiskuntaoppia ja filosofiaa.

Olen kotoisin Lohjalta, joten vaikka olen asunut pitkään pääkau-
punkiseudulla, on harjumaisema järven rannalla tuttu ja mie-
luinen. Lahti on osoittautunut mukavaksi kaupungiksi, mutta 
erityisen mieleistä on ollut työ tässä lämminhenkisessä koulussa. 
Steinerpedagogiikkaan tutustun pikkuhiljaa työn edetessä.

Outi Pakkala

Minun nimeni on Katriina Laukkanen ja 
opetan englantia yläkoulussa ja lukiossa. 
Olen opettanut englantia pitkään ala-
koulun puolella ja syksyllä 2020 siirryin 
opettamaan englantia Lahden Steiner-
kouluun. Olen alunperin kotoisin Liedosta, 
mutta asuin pitkään pääkaupunkiseudulla ja 
muutama vuosi sitten muutimme täysin yllättäen Lahteen. 
Opiskelin englantia ja saksaa Helsingissä ja opiskelujen aikana 
olin joko vaihdossa tai töissä Englannissa, Itävallassa ja Ruot-
sissa. Minua kiinnostaa kansainvälisyys ja siihen liittyvät asiat.

Steinerkoulu oli minulle ennaltaan melko tuntematon käsite, 
mutta luettuani steinerpedagogiikkaa, huomasin löytäväni 
siitä paljon positiivisia asioita ja ajatuksia.

Ensimmäinen lukuvuoteni Steinerkoulussa on ollut työte-
liäs, mutta myös antoisa. Olen iloinen siitä, että oppilaat ja 
opiskelijat ovat olleet mukavia ja avoimia ja he ovat myös 
auttaneet minua paljon työssäni. Koulussamme on mieles-
täni hyvä henki ja muut opettajat ovat ottaneet minut hyvin 
vastaan. Ensi lukuvuodelta toivon ehkä enemmän perusarkea 
ja vähemmän poikkeusoloja, olisi kiva päästä kokemaan ihan 
tavallinen lukuvuosi Steinerkoulussa.

Katriina Laukkanen
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Hyvää ruokahalua!
Keittiö on henkilökunnan vaihtumisen myötä vuoden 

aikana uudistunut, ja samaan aikaan säilyttänyt maineensa 
opiskelijoiden positiivisen palautteen kestosuosikkina. 

Etäkoulueväitä jaettiin lastauslaiturilla, onnistuneesti 
monessa kohdassa lukuvuotta, mutta parhaimmalta 

ruoka maistuu koululla ja hyvässä seurassa!

Tiina Tolppala, emäntä
Kuinka kauan olet ollut Lahden steinerkoulussa 

töissä? 23 vuotta tulee täyteen tammikuun 7. päivä. 
Mitä työhösi kuuluu? Mm. ruokatilausten teko, ruoka-

listan suunnittelu sekä yhteydenpito oppilaisiin ja opettajiin.
Viihdytkö työssäsi? Viihdyn hyvin. Työpaikka on sopivan 
kokoinen, saan päättää monista asioista ja on mukavaa, kun 
on eri-ikäisiä oppilaita. Kiire ja korona on vaikeuttanut työtä-
ni jonkin verran. 
Piditkö lapsena kouluruuasta? Suurimmasta osasta tykkäsin 
ja söinkin aina kaiken, kaalilaatikko oli ainoa poikkeus.
Missä olet ollut aikaisemmin töissä? Insinööritoimistossa 
rakennesuunnittelijana.
Jos et työskentelisi keittiöllä, mitä haluaisit tehdä työksesi? 
Olisin mahdollisesti rakennussuunnittelija.
Laitatko mielelläsi kotona ruokaa? Tykkään laittaa ruokaa! 
Teen ruokaa aina viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Omena, 
timjami, juurekset ja keittokasvikset ovat suosikkiraaka-ai-
neitani. Lempiruokiani ovat kaalilaatikko ja balkankeitto. 
 

Piia Vainikainen, kokki
Kuinka kauan olet ollut Lahden 
steinerkoulussa töissä? Elokuusta 
noin neljä kuukautta.
Mitä työhösi kuuluu? Mm. ruuan 
valmistus, ruokanäytteet, lämpö-
seuranta, astiahuolto, puhtaanapito ja 
jätehuolto.
Mikä on parasta ja ikävintä työssäsi? Viihdyn työssäni kok-
kina, olen aina ollut alalla kouluttautuen eteenpäin. Ikävintä 
on ruokahävikki ja se kuinka kaikki eivät arvosta ravitsevaa 
monipuolista kouluruokaa.
Piditkö lapsena kouluruuasta? Pidin kaikesta muusta kuin 
veripaltusta. En jättänyt koskaan syömättä kouluruokaa. 
lempiruokani oli kanaviilokki ja riisi.
Missä olet ollut aikaisemmin töissä? Olen ollut koulutus-
keskus Salpauksessa kokin tehtävissä, tein myös ravintola-
päälliköiden sijaisuuksia, ISS:llä olin keittiössä vuoropäällik-
könä ja olen tehnyt myös keittiöpäällikön töitä. 
Laitatko mielelläsi kotona ruokaa? Teen ruokaa kotona, 
mutta syön mielelläni muidenkin tekemää ruokaa. On ihanaa 
käydä myös ravintolassa syömässä. Lempiruokani on me-
dium naudan sisäfilepihvi 
Jos et työskentelisi keittiöllä, mitä haluaisit tehdä työksesi? 
Jos en olisi keittäjä, olisin varmaan kampaaja. Unelma-am-
mattini oli/olisi olla keittiömestari.
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Sanni Vartiainen, keittiöapulainen
Kuinka kauan olet ollut Lahden steinerkoulussa töissä? 
Aloitin työt elokuussa, neljä kuukautta sitten.
Mitä työhösi kuuluu? Kaikki muu paitsi lämpimän  
ruuan valmistaminen eli salaattien teko, tiskaus, ruoan- 
jako, siivoaminen ja muut pienet keittiöhommat.
Viihdytkö työssäsi? Mikä on parasta työssäsi? Mikä on 
ikävintä työssäsi? Viihdyn työssäni hyvin. Pidän tästä pai-
kasta ja olen itsekin ollut täällä luokat 4 - 13. Pidän erityisesti 
Suskista ja hänen käytävälauluistaan. Töitä saan tehdä sopi-
vasti porukassa ja itsekseen. Ikävintä työssäni on, kun jotkut 
oppilaat unohtavat ruokailussa käytöstavat. 
Piditkö lapsena kouluruuasta? Tykkäsin yleensä kouluruo-
asta. Lemppareitani olivat pinaattiletut ja uunilohi.
Missä olet ollut aikaisemmin töissä? Työskentelin seitsemän 
vuotta tarjoilijana Scandic-hotellissa ja lounasravintolassa 
keittöapulaisena vuoden.
Laitatko mielelläsi kotona ruokaa? Arkisin olen laiska lait-
tamaan ruokaa töiden jälkeen, mutta viikonloppuisin tykkää 
tehdä ruokaa. Pidän tulisista ruoista ja hyvin valmistetuista 
pihveistä.
Jos et työskentelisi keittiöllä, mitä haluaisit tehdä työksesi? 
Minulla ei ole varsinaista haaveammattia. Osittain eksyin 
ravintola-alalle, mutta ehkä urheilun parissa olisi kiva työs-
kennellä.

Haastattelut: oppilaskunnan hallitus (8-9)
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Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys
Vuosikatsaus 2020-2021

myös ulospäin. Nämä tarpeet havaittiin viimeistään, kun 
koronan takia jouduttiin tekemään nopeita päätöksiä ja vies-
timään niistä koulun vanhemmille ja koulun ulkopuolelle. 

Koulun talous on tasapainossa ja myös tulevaisuus näyttää 
hyvältä. Liikkumavaraa ei koskaan ole pienessä koulussamme 
liikaa tai edes tarpeeksi, mutta selviämme kyllä. Erityisen 
ilahduttavaa on lukion vetovoiman kasvaminen. Lukio on 
vakiinnuttanut paikkansa Lahden seudun lukiotarjonnassa ja 
syksyllä voimaan astuva laajennettu oppivelvollisuus näyttää 
vielä lisäävän oppilasmääriä.

Koulun pitkäaikainen kulmakivi, talouspäällikkö Päivi ”Päkä” 
Messo jää eläkkeelle kesällä. Seuraajan valinta on käynnissä 
eikä ole vielä tätä kirjoitettaessa selvillä. Päkä jättää suuren 
aukon koulun arkeen. Kuka ikinä valitaankin uudeksi talous-
päälliköksi, joutuu hän valtavien isojen odotusten äärelle. 
Koko johtokunnan puolesta toivotan Päkälle mitä parhainta 
ja ansaituinta vapaa-aikaa pitkän työrupeaman jälkeen.

Koulu täytti 50 vuotta syksyllä. Juhlimaan ei päästy muuten 
kuin ajatuksissa. Itselleni juhlavuosi oli erityisen merkityksel-
linen. Olen ollut Lahden Steinerkoulun toiminnassa mukana 
koko tuon ajan, lukuun ottamatta lyhyttä opiskeluaikaa. Nyt 
jo aikuiseksi kasvaneiden lasteni jälkeen olen ollut johtokun-
nassa mukana.

Kulunut vuosi on ollut johtokunnan näkökulmasta yllättävän-
kin rauhallinen vaikkakin työteliäs. Paljon tärkeitä asioita on 
päätetty tai ollaan parhaillaan työstämässä. 

Koulun johtosääntöä päivitetään. Työ on vielä kesken, ja sitä 
on työstetty johtokunnassa ja opettajakunnassa. Johtosään-
töuudistuksessa mm. hahmotellaan rehtorille lisää tehtäviä. 
Hän tulee toimimaan opettajien ja muun opetukseen liitty-
vän henkilöstön esihenkilönä.

Tämä ei tarkoita luopumista Steinerkoulun yhdestä ydinaja-
tuksesta, yhdessä päättämisestä. Opettajakunta ja johtokunta 
ovat edelleen keskeisessä roolissa koulun asioissa. Kaikki tär-
keät asiat keskustellaan koko opettajakunnan kanssa edelleen. 
Johtokunta päättää lakisääteisistä asioista. Esimerkiksi opetta-
javalinnat tehdään vastaisuudessakin opettajakuntaa kuullen.

Kirsi Peräjärvi valittiin rehtoriksi ja Seija Hänninen apulais-
rehtoriksi. Rehtorin virkakausi on määräaikainen 5 vuotta ja 
apulaisrehtorin 3 vuotta. Rehtorin tehtävä muuttuu koko-
naistyöajaksi eli periaatteessa toimistotyöaikaa vastaavaksi 
työaikamuodoksi vuosilomineen ja työaikoineen.

Tavoitteena on selkiyttää rehtorin roolia koulussa, mahdollis-
taa perempi työskentelyresurssi sekä huomioida ympäröivän 
yhteiskunnan muutokset. Koululla täytyy olla selkeä edustaja 
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Joku kysyi minulta, mikä saa jatkamaan? 
Kysymys mietitytti hetken, mutta vastaus 
on selvä: koulun henki. Välillä se pihisee, 
välillä puuskuttaa, huokailee tai nauraa 
iloisesti. Aina se kuitenkin on voimakas 
ja vahva. Se saa jatkamaan.

Kiitos omasta ja johtokunnan puolesta 
kaikille.
 Marko Varjos,  
 johtokunnan puheenjohtaja

Kuvis 2. kurssin töitä Aliisa, Isa, Jessi ja Tarla
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Olin äitiyslomalla, kun silmiini osui ESS:ssa ilmoitus, jossa 
haettiin talouspäällikköä steinerkouluun.
Kälyni äiti Aune Reinikainen oli ollut steinerkoulussa opet-
tajana ja hänen kauttaan olin saanut koulusta myönteisen 
mielikuvan, muuta tietoa steinerista minulla ei silloin vielä 
ollut.

Vauvan nukkuessa päiväuniaan ja perheen ekaluokkalaisen 
ollessa vielä koulussa, päätin ottaa matkakirjoituskoneen 
kaapista ja aloin laatia työhakemusta. Vappuaattona sain 
tiedon, että minut oli valittu tehtävään ja työ tulisi aloittaa 
heti kesäkuun alussa.

Kiirehän siinä sitten tulikin. Ennen töiden alkua oli vielä hoi-
dettava mm. kodin muutto ja vauvalle hoitopaikka. Silloinen 
työnantajani kehotti lykkäämään irtisanoutumisilmoitustani 
syksyyn. Jos vaikka tulisin siihen lopputulokseen, että vaka-
varainen työnantaja, liikemaailma ja moderni avokonttori 
houkuttelisivat sittenkin enemmän. 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1987 avasin parakin oven. 
Kesä kului ”avokonttorissa” tutustuen koulu-maailman 
saloihin ja säädöksiin. Uusi koulurakennus oli hyvää vauhtia 
valmistumassa parakin viereen. Valmistauduimme kumpikin 
samaan aikaan tahoillamme tulevaan koitokseen.

Kuin äidin syli

Mitään suurempia ennakkosuunnitelmia elämä oli järjesty-
nyt niin, että syyslukukauden alussa myös tyttäreni Jonna 
ja veljentyttäreni Erika siirtyivät steinerkouluun. Siitä alkoi 
meidän yhteiset vuosia kestäneet aamukyytimme.

Lokakuussa uusi kaunis koulurakennus oli valmis ottamaan 
meidät syliinsä. Muistan vieläkin sen tuoreen puun ja maalin 
tuoksun, kaikki oli niin uutta ja kaunista. Minä kalustin ja 
sisustin omaa huonettani. Iltaisin luokan äitien kanssa vär-
jäsimme ja ompelimme kotiluokkaan verhoja sillä aikaa kun 
isät sahailivat veistoluokassa verholautoja ja lapset leikkivät 
keskenään, olimme kuin yhtä suurta perhettä. Steinerpeda-
gogiikkaan pääsin perehtymään sitä mukaa kun Jonna siirtyi 
luokka-asteelta toiselle.

Koulun talouden tukemiseksi järjestettiin paljon erilaisia 
tapahtumia ja juhlia. Milloin tanssittiin teatterilla, milloin 
koulun pihalle pystytetyssä jazz-teltassa. Leivottiin, laulettiin 
ja askarreltiin.  Niiltä ajoilta on jäänyt paljon ratkiriemukkai-
ta muistoja.

Varainhankinta ei valitettavasti riittänyt miljoonien mark-
kojen lainojen hoitoon. Koulurakennus oli luovutettava 
varoineen ja velkoineen kiinteistöyhtiölle, jonka pääosak-
kaaksi tuli Lahden kaupunki. Omistusjärjestelyt eivät onneksi 
vaikuttaneet koulun jokapäiväiseen toimintaan. Taloutta 
hoidettiin tarkalla markalla ja välillä luovuuskin piti ottaa 
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avuksi. Kun uskon puute sai joskus ylivallan, niin kanslian 
puolelta Pirjo jaksoi aina kannustaa: ”Kyllä me Päkä pärjä-
tään.” Leena on jatkanut onnekseni tätä tukea.

Jos olisin tiennyt mitä haasteita työ toi tullessaan, niin olisin 
varmasti jättänyt kirjoituskoneen kaappiin, mutta onnek-
si en tiennyt. Vaikka jouduin painiskelemaan haastavien 
työtehtäviä parissa monesti melko yksin, niin aina sain kokea 
työyhteisön tuen ja että se kannatteli minua. 

Tytöt saivat opiskelunsa päätökseen ja heidän oli aika jättää 
äidin syli.  Koulu oli antanut heille mitä parhaat eväät tulevaa 
elämää varten. Tyttöjen lähdettyä vuosisata vaihtui ja muuta-
ma vuosikymmenkin vielä. Nyt on tullut minun aikani jättää 
jäähyväiset tutulle, turvalliselle ja niin rakkaalle työyhteisölle. 
 
Ken unelmitta elää, hän elämättä jättää!
Minä lähden elämään ”sitku” -elämän unelmia. Toivottavasti 
koulurakennus ”äidin syli” saa vielä jonakin päivänä kauan 
unelmoidun liikunta-/juhlasalin kaverikseen. 

Elämää pitää tarrata liepeestä ja sanoa: 
”Mukana ollaan. Antaa mennä!”     
Maya Angelou

Päivi Messo

Piti olla vuoden pesti, 20 vuotta
sitä sit kuitenkin kesti (käynköhän hitaalla...).

Kiitos siitä koko työyhteisölle,
että tuli viihdyttyä näinkin monta vuotta 

saman talon leivissä.
Talo on hyvä,

ja tunne sitä kohtaan syvä.
Siitä huolimatta, on nyt aika sanoa:

kiitos ja näkemiin.
 

Elise Inkinen
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Kiitos yhteisistä vuosista

Kävelin aurinkoisena iltapäivänä Salpakankaalla, kun vastaa-
ni tuli tuttu vanha rouva vuosien varrelta. Tervehdin häntä. 
Meillä molemmilla oli maski kasvoilla. Ehdin kulkea jo tovin 
autolle päin, kun kuulin huudon:

Onkos se kirpputorin rouva?
Käännyin, juttelimme pitkään, ja 

lupasin ehdottomasti laittaa 
kirpputorimainoksen 
hänen käyttämänsä mar-
ketin ilmoitustaululle. 
Sitten kun kirpputorin 
aika on.

Kyllä vaan. Minut tunnetaan kaupungilla parhaiten steinerin 
kirpputorin vuoksi, mutta saattaa joku tietää, että olen opet-
tajakin samaisessa paikassa. Olenhan toki muutaman tunnin 
saanut koulun kirpputorien merkeissä vierähtämään.

Lahden Steinerkoulussa aloitin opettajaurani jo vuonna 1982. 
Silloin oli vielä vanha ja ihana puukoulu, sekä parakkiraken-
nukset nykyisen koulun paikalla. Pieni ja idyllinen yhteisö. 
Uudisrakennus alkoi pian kuitenkin jo hahmottua paikalleen. 
Kävin välillä pyörähtämässä pääkaupunkiseudulla, josta pa-
lasin vuonna 1999 ihanaan uudisrakennukseen ja jo suuresti 
kasvaneeseen kouluun.

Lähes neljäkymmentä kertaa ”Enkeli taivaan”, lukemattomia 
tonttuja ja pienten enkelten parvia. Lähes neljäkymmentä 
kertaa ”Jo joutui armas aika”. Arkipäivät täynnä aherrusta, 
väkerrettyjä kirjaimia ja hikisiä sormia täyttämässä huilun 
’ikkunoita’. Ja iloa siitä, kun joku oppi yhtäkkiä lukemisen 
taidon tai murtoluvun lavennuksen. Paljon ihmisenhajuisia 
muistoja. Mikä pääoma!

Yksi ovi sulkeutuu, ja toinen aukeaa. Se on ihmisen osa.

Kiitos kaikista yhteisistä vuosista kanssasi Lahden 
Steinerkoulu.

Kaija Taskinen
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Isan 11.lk  
fantasiakala

Niin kuin meri on ihmisen elämä...
 Niin kuin meri on ihmisen elämä,
 tyynet ja tyrskyt siinä vaihtelevat,
 ja vaahtopäiden vaimentuessa
 kimaltelee aurinko kirkkaampana
 kuin koskaan.
 Uljaasti ja täysin purjein
 On elämän merelle uskallettava mennä,
 Sillä kootuin purjein
 Satamassa lepäävä laiva
 On vain surullinen sivustakatsoja
 Elämän suuressa seikkailussa.

(Raili Malmberg)

LUKUVUODEN 2021 - 2022 
KOULU- JA LOMAPÄIVÄT:
Koulutyö alkaa keskiviikkona 11.8.2021
Syysloma 25. - 31.10.2021 (vk 43)
Joululoma 22.12.21. - 9.1.2022
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022
Talviloma 28.2. - 6.3.2022 (vk 9)
Perjantai 27.5.2022 koulua
Lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6.2022
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rehtori Kirsi Peräjärvi: 050 5260 877 

talouspäällikkö Päivi Messo: 040 7212 303 

opettajainhuone:  050 4668 155 

kouluisäntä Juho Ehrukainen: 050 5277 578 

terveydenhoitaja Henna Rohtla:  
henna.rohtla@phhyky.fi, 044 4163 789 

päiväkoti: a lakerta 050 4667 718  
& yläkerta 050 4668 770

iltapäiväkerho Pihlaja: 050 4668 447 

opinto-ohjaaja Sanna Parviainen-Sahin:  
050 3044 245 

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

Materiaalin kokoaminen: Susanna Lindman ja Erja Orpana

Graafinen suunnittelu & taitto: Markprint

Kannen kuvat: Opettajakunta 

Painatus: Markprint Oy

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