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Toukokuun alussa koulussamme vieraili kahdeksan amerikka-
laista rehtoria. Heistä yksi kuvaili vierailua sosiaalisessa mediassa 
seuraavasti:

“This Waldorf School celebrates the role of imagination in learning, 
teaching the whole child by integrating the intellectual, practical 
and artistic development of all students. We had the chance to do 
Eurythmia with students, eat Finnish porridge for the first time and 
meet the most inspirational teachers and leader.”

Oli opettavaista katsoa omaa koulua amerikkalaisten linssien 
läpi yhdessä. Muun muassa riemukas kanteleen soitto toises-
sa luokassa, oppilaiden aktiivisuus välitunnilla, taianomainen 
tunnelma eurytmiassa kolmannen luokan oppilaiden kanssa, 
kuvataiteen ja käsityön opetuksen kaikki valloittanut esittely sekä 
lämminhenkiset juttelutuokiot 11. luokan opiskelijoiden kanssa 
ilahduttivat vieraitamme, joista useimmilla ei ollut aikaisempia 
kokemuksia steinerkoulusta. Koulumme on arkisinakin päivinä 
täynnä paljon hienoja asioita.
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Tänä keväänä olen saanut toimia kaksi vuotta koulumme 
rehtorina. Aloitin työn koronaepidemian keskellä poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa työskenneltyäni ennen sitä koulum-
me biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajana 10 
vuotta. Merkittävä osa viime vuosien työajastani on kulunut 
koronaturvallisuuteen liittyvien asioiden hoidossa. Myös 
Ukrainan sota on vaikuttanut arkeemme, mutta sinnikkäästi 
olemme jälleen pitäneet kiinni turvallisista rutiineista tutussa 
porukassa. Olemme olleet vahvoja yhdessä. Loppukeväästä 
nautimme lähikokouksista, vanhempainilloista koululla, 
näytelmistä ja retkistä. Kiitos huoltajille aktiivisesta osallistu-
misesta sekä etä- että lähitapahtumiin.

Vaikka koulumme toiminta on ulospäin näyttänyt viimeiset 
vuodet hiljaisemmalle, jo vähän yli 50-vuotiaan koulum-
me sisällä on tapahtunut paljon. Digiloikkasimme yhdessä 
etäopetuksen taitajiksi, uudistimme johtosäännön ja tieto-
konejärjestelmämme, olemme olleet aktiivisia apurahojen 
hakijoita ja ohjauksen kehittäjiä, oppilas- ja opiskelijakun-
tamme ovat olleet vireitä tapahtumien järjestäjiä, uudemmat 

aineenopettajamme ovat perehtyneet Snellman-korkea-
koulussa steinerpedagogiikkaan ja Steinerkasvatuksen liiton 
koulujaostossakin ollaan käyty ahkerasti vain muutamia 
mainitakseni. Kiitokset sitoutumisesta työskentelyyn näinä 
haastavina vuosina kuuluu koko henkilökunnalle.

Tiinalle lämpimät kiitokset mittavasta työstäsi eurytmian 
opetuksen parissa nyt siirtyessäsi nauttimaan ansaituista elä-
kepäivistä. Ja kaikille teille hyvää ja rentouttavaa kesää Elina 
Salmisen sanoin:

“Tekee hyvää hukata päivät

Tehdä tavallisia asioita toisessa tahdissa

Katsella eri ikkunoista, kulkea muiden teitä

Seota rytmistä huomatakseen hyräilevänsä

onnellisten aikojen sävelmiä.”

Kirsi Peräjärvi, rehtori
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Päiväkoti ja esiaste
Kultainen talo, kultaiset opettajat
Itse aloitin päiväkotiurani kultaisessa talossa 35-vuotta sitten 
ja kun esikoisemme meni sinne, oli talossa vielä samoja 
opettajia kuin minun aikanani. Vaihtuvuus on äärimmäisen 
vähäistä enkä koskaan ole vienyt sinne lapsia tietämättä kuka 
heitä ottaa vastaan. Tämä ei ole itsestäänselvyys kaikille tänä 
päivänä. Turvallisuus, lämpö, sydämellisyys ja aito välitys 
ovat aina läsnä kultaisessa talossa.

Meidän esikoisemme aloitti päiväkodissa vuonna 2013, ujo ja 
herkkä poika, joka rakasti päiväkotia koko sydämestään ja vie-
läkin 6. luokalla haaveilee, että voisi palata päiväkotiin. Perässä 
tuli muutaman vuoden päästä pikkuveli, joka vietti kultaisessa 
talossa vain eskarivuoden mutta sai sinä aikana paljon ystäviä 
ja muistoja sydämeen. Päiväkodin sekaryhmien ansiosta lapsil-
la on koulussa kavereita myös muilla luokilla. 

Kaksi vuotta sitten siirryin vuorotöistä päivätöihin koska 
nuorimmaisemme vaati myös päästä kultaiseen taloon, 
olihan hän jo 4-vuotias eikä kotiin jäänyt minulle enää pieniä 
hoidettavaksi päivisin. Päiväkodissa oli vierailtu isoveljien 
päiväkotitaipaleen aikana ja ilmeisimmin mielikuvat paikasta 
olivat yhtä satumaisia kuin meillä vanhemmilla. Meillä päivä-
kotiin ei jouduta vaan päästään ja halutaan. Mieheni mielestä 
kaikki aamun kiukut häviävät mielestä, kun hän astuu sisään 

Lumivalko ja Ruusunpuna-näytelmä
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päiväkotiin. Vanha kaunis rakennus, aidot luonnon mate-
riaalit, pastellisävyt ja kiireettömästi vanhemman ja lapsen 
kohtaavat opettajat vievät jokaisen rauhalliseen tunnelmaan. 
Ruoan tuoksu on talossa aina huumaava ja itselleni on 
erittäin tärkeää, että lapset saavat terveellistä lähellä tuotet-
tua luomuruokaa ja siitä olen kiitollinen päiväkodin omalle 
keittäjälle. Kuinka moni lapsi voi sanoa, että tietää kuka tekee 
hänen ruokansa päiväkodissa alusta alkaen. 

Vanhempainyhdistyksessä olen ollut mukana aina jo ihan 
siitä syystä, että minusta on ihanaa tutustua lasteni tulevien 
luokkakavereiden vanhempiin. Mikä rikkaus onkaan tuntea 
jo heistä useita ennen koulun alkua ja yhdessä seurata, kun 

Rusettien 
harjoittelua

Vappupiknik päiväkodin 
pihalla
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lapsemme siirtyvät silkkiporttien läpi kouluun syksyllä. Men-
neenä talvena saimme vanhempainyhdistyksessä taas tauon 
jälkeen järjestettyä tapahtumia, oli pikkujoulut metsässä, 
talviriehaa ja joogaa vanhemmille. 

Nyt nuorimmaisemme Iines lähtee kouluun ja haikeus on 
suuri mutta uskon että tavalla tai toisella pääsen vielä vierai-
lemaan kultaisessa talossa. 

Kiitos, kiitos, kiitos kultaiset tädit! 

Rakkaudella, 
Eeliksen, Toomaksen ja Iineksen äiti Paula Talikka Sokerisateenkaaret

Äitienpäivälahjojen 
tekoa
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Pihlajassa puuhataan

Luonnon ihmettelyä

Vappuhulinat
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Täällä meillä on eletty rikas vuosi. Olemme oppineet 
monenlaisia taitoja eri leikkien ohella. Tunteita on 
koettu laidasta laitaan. 

Meillä lapset saavat suunnitella itse Iltsi-päiviä aina 
keväisin. Kylläpä he ovatkin innokkaina osallistuneet 
toiminnan järjestämiseen. 

Täällä on hyvä olla. Joskus niin kivaa, ettei kotiin 
malttaisi lähteä. 

Kaunis kiitos Kaikille,
Terkuin Teija ja Leila

Sirkustelua
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Ensimmäinen luokka Havu-nallen matkassa

Syksyn ensimmäisenä koulupäivänä lasten ja opettajan astuessa luokkaan, 
siellä olikin odottamassa jo Havu-nalle. Havu ei oikeastaan ole oppilas, 
vaikkei vielä aivan kaikkea osaakaan. Open apulaisena toimivan Havun 
oma paikka on luokan edessä opettajan tarinatuolissa, josta on hyvä 
tähyillä lapsia ja tarkkailla luokan työrauhaa.

Syksy alkoi Havu-nallen kirjaintarinoilla. Kirjainten nimet ja niiden 
äänteet tulivat tutuiksi Havun, hänen perheensä ja ystäviensä seikkai-
lujen myötä. 

Matematiikassa kerto- ja jakolaskut tulivat tutuiksi nalleperheen pe-
rustaman pienen kanalan myötä. Ja voi sitä päivää, kun Amalia-ka-
na karkasi! Lapset kirjoittivat ja piirsivät tarinaa kanan etsimisestä 
ja onneksi myös löytymisestä.

Talvella Havu lähti lasten koteihin yökylävieraaksi. Omassa kassissa 
kulki mukana myös Havun vihko, johon kirjoitettiin ja piirrettiin sii-

tä, mitä Havun kanssa oli puuhailtu. Kävipä ilmi, että Havu osaa olla 
myös aikamoinen huimapää. Niin monesti hän kävi mäkeä laskemassa 

ja leikkimässä vaikka mitä hurjia leikkejä.
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Ihan kaikkialle ei Havu kuitenkaan päässyt mukaan. Luistelu, hiihto ja uima-
koulu sujuivat ekaluokkalaisilta varsin mallikkaasti siitä huolimatta. Havun 
lempipaikka taitaakin olla aina jonkun oppilaan syli. Sinne pääsee tarinatun-
neilla ja onneksi halauksia liikenee sen lisäksi Havulle päivittäin, niin kuin 
myös tälle luokastaan onnelliselle opettajalle, joka jo innokkaana tähyää 
ensi vuoteen! Niin taitavat tehdä oppilaatkin “Hei, ensi syksynä me emme 
enää olekaan koulun pienimpiä!”

Henrika Engström
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Zirkus Tortelliini
12

2. luokka
Arkea ja sirkushuvia

2. luokalla koulutyö lähti tutusti liikkeelle arkisen aherruk-
sen; lukemisen, laskemisen, kirjoittamisen, muotopiirus-
tuksen, käsitöiden, lyyran- ja huilunsoiton, laulun ja monen 
muun asian myötä. Kaiken ahkeran koulutyön rinnalla 
sosiaaliset taidot olivat kehittyneet hienosti kohtaamaan eri-
laisuus ja hyväksyä toiset. Luokassa näkyi hienosti mahtava 
yhteishenki.

Toisen luokan ehdottomia kohokohtia olivat “Ritari Mart-
ti-esitys marraskuun pimeydessä lyhtyjuhlassa ja Zirkus 
Tortelliini”, joka myös “saksan sirkuksena” tunnetaan. Tänä 
vuonna saksanopettaja Andrealla oli suurena haasteena saada 
luokan 14 oppilasta riittämään kaikkiin sirkuksen rooleihin. 
Nopeilla rooliasujen ja roolien vaihdoilla haasteesta kuiten-
kin selvittiin ja esitys onnistui hienosti. 

Tärkeä osa koulutyötä toteutui viikottaisten metsäretkien, 
ohjattujen liikuntatapahtumien, kirjastoautokäyntien ja uinti-
en parissa. Sokerina pohjalla toteutamme vielä viljelyjakson 
toukokuun lopulla ja luokan perheet käyvät hoitamassa pals-
taa kesän ajan. Syksyllä saamme toivottavasti korjata runsaan 
ja onnistuneen sadon. 

Anita Haarnio



Martti-kuvaelma

Itsevirkatut 
käsinuket 
esittäytyvät 
tekijöineen
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Palstalta löytyi paljon kotiloita, tässä 
muutamia maalausten aiheena

Lyhtyni kanssa mä   
  kuljen ja lyhtyni  
    seuraa vain mua.

10 vuotta täyttävistä oppilaista on 
kolmannen lukuvuoden aikana kas-
vanut ahkeria koululaisia. Lukuvuosi 
onkin kulunut myös ansiokkaasti 
opiskellen. Kolmasluokkalaisten 
koulutyön rinnalla arkea on rytmit-
tänyt yökoulu, vuodenaikajuhlat, 
Lasten Finlandia- hiihto sekä reissut 
Trampolin Parkiin ja uimahalliin. 
Lukuvuoden kruunaa kahden yön 
leirikoulu Hauholla. 

Vilma Tuomaala

3. luokka on kuluneen lukuvuoden aikana oppinut millaista elämä 
oli aikaan ennen sähköä, autoja ja internetiä. Suurta ihmetystä op-
pilaissa herättivät ajatukset arjesta ilman pyykinpesukonetta ja jää-
kaappia, omasta puhelimesta puhumattakaan. Tutustumisen vanhan 
ajan elämään aloitimme oikeastaan jo 2. luokan keväällä istuttamalla 
itse mm. viljoja, porkkanoita, perunaa ja tilliä. Syksyllä elonkorjuus-
sa nostetut maan antimet ilahduttivat oppilaita, kun he ruokailussa 
pääsivät nauttimaan itse kasvattamistaan perunoista.
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Elämää ennen ja nyt



Oman palstan porkkanoiden iloa!

Kirje joulupukille 
kirjoitettiin sulkakynällä.

3. luokan uskomattoman kaunista vihkotyötä.
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Lohikäärmeen luolasta kevään aurinkoon
Syksyllä kauhea lohikäärme tepsutteli ruokalan käytävillä 
ja syöksi tulta suustaan. Pelkäsikö se koronaa vai Mikael-ri-
taria?  Kuka tietää? Eurytmiasaliin sillä ei kuitenkaan ollut 
asiaa, vaan Mikael piti kohdata käytävillä. 

Rohkeus voitti,  ja Mikael lohikäärmeen, eli paha sai palk-
kansa. Prinsessakin pelastui!

4.lk.esitti perinteisen Mikael-kuvaelman, ja innostus oli suu-
ri, kuten aina, kun saa esiintyä!

Lukuvuoden aikana tutustuimme myös ympäristöopin sisäl-
töihin eli ”eläinoppiin” ja Suomen maantietoon, opettelimme 
solmujen tekoa muotopiirustuksessa, tutustuimme murto-
lukuihin ja kotiseudun historiaan, luimme ja kirjoittelimme  
paljon ja usein aamuisin kävimme pitkiä keskusteluja elämän 
suurista salaisuuksista ja kysymyksistä. Koko lukuvuoden 
”suuri tarina” oli Kalevala, jonka runoissa, rytmeissä ja 
lauluissa elimme koko vuoden! Vihdoin kevätaurinko kutsui 
meitä pihaleikkeihin, vaikka itsepäinen talvi vaan yritti pitää 
pintansa ja kieltäytyi sulattamasta lumiaan. Kevätjuhlaan 
valmistimme pienen osan tarinaa ja ehkä syksyllä, kuka ties, 
saamme vihdoin esittää Kalevalaa vielä lisää?

Tuuli Väistö
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Kevään aurinkoleikkejä

4. luokan Mikael-kuvaelmasta
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Totuutta etsimässä
5. luokka

Viidennellä luokalla sukelsimme varhaisiin korkeakulttuurei-
hin ja antiikin Kreikkaan. Tarinat olivat kiehtovia, mutta my-
tologian rinnalla tutustuimme myös historian tapahtumiin. 
Vihkotöitä tehtiin ahkerasti. Pohjoismaat sekä Baltia tulivat 
tutuiksi ja karttojen piirtäminen alkoi jo sujua. Keväällä 
tutkimme kasveja ja opimme tunnistamaan niitä.

Oli harjoittelua, pientä jännitystä, toisten tsemppaamista, 
onnistumisia, itsensä ylittämistä ja koko luokan yhteinen 
projekti. Kauan odotettu hetki koitti, kun pääsimme esittä-
mään Totuuden helmi -näytelmämme yleisön edessä.

Hannamari LaaksoTotuuden helmi -näytelmä

    Ensimmäisenä  
  valmistuneet 
villasukat
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”Parasta vitosluokalla on ollut 
leiri ja näytelmän tekeminen!”

Olympos-vuori

Kasviopin jaksolla
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Maailman tutkiminen alkaa
Fysiikka alkaa kuudennella luokalla. Nykyään se sisältyy 
ympäristöopin jaksoihin. Tunneilla ei käsitellä teorioita ja 
perusolettamuksia, vaan pyritään kokemaan muun muassa 
akustiikan ja optiikan perusilmiöitä. Tehdään erilaisia kokei-
ta yksin, parin kanssa ja erilaisissa ryhmissä.  Harjoitellaan 
tulosten ylöskirjaamista, koeselostusten laatimista ja päätel-
mien tekemistä. 

Geologia on toinen uusi asia kuudentena kouluvuotena. Siinä 
tarkastellaan maapallon rakennetta sekä maankuoren liikkei-
den vaikutusta pinnanmuotojen muuttumiseen. Pohditaan, 

Tulivuorien maalaus

Tulivuori toimii!

     Alkukiteen 
solmiminen
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mitkä asiat saavat aikaan hitaita muutoksia ja mitkä taas 
muuttavat muotoja nopeastikin ja miksi. Tutustutaan lisäksi 
eri kivilajeihin. 

Geologian jaksolla oppilaat tekivät oman tulivuoren ja kokei-
livat myös sen toimivuutta. Lisäksi kasvatimme kiteitä.  

Johanna Ruokosalmi

Kevään kukkaloiston alku

Kiteitä ta-daa!
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Heurêka! „Olen löytänyt!„
Seitsemännellä luokalla jatketaan maailman  
havainnoimista konkreettisesti mm. fysiikan ja 
kemian avulla. Löytöretket, tähtitiede ja renes-
sanssi kertovat monista ihmiskohtaloista suu-
rienkin keksintöjen sekä tapahtumien taustalta. 

Luokka teki huhtikuussa opintoretken Heure-
kaan. Näyttelyt kokosivat hienosti monia luku-
vuoden teemoja ihmisen ruuansulatuksesta 
hiilen kiertokulkuun maapallolla. Planetaario-
elokuva tempaisi oppilaat mukaan hurrikaanin 
pyörteisiin ja valtamerten syvyyksiin. 

7. luokka

Vihkotyöskentelyä, terveystietoVihkotyöskentelyä, fysiikka

Tähtitorni, akvarelli, yksityiskohta
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Oivaltaminen tuo iloa!

Koulumme opetussuunnitelma pyrkii ohjaamaan opetusta 
niin, että oivaltamisen ilo löytyisi eri yhteyksissä ja oppiai-
neissa niin pienenä kuin isonakin oppilaana. Oivaltaminen 
voi tulla käytännön tekemisen, ajatustyön, kokemuksien sekä 
tietojen karttuessa tai vaikkapa sattuman kautta. 

Seija Hänninen

Afrikka, silkkipaperi

Lohikäärme, pistetekniikka
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Shakespearin jalanjäljillä 
Tämän vuoden 8. luokka siirtyi Sannan ja Marikan johdolla luokanvalvo-
javaiheeseen. Viikottaisilla luokanvalvojan tunneilla puuhailtiin luokan 

yhteisiä asioita ja luokanvalvojien opetuksessa opiskeltiin 
ahkerasti saksaa ja ruotsia tutustuen samalla saksankielis-

ten maiden ja Pohjoismaiden kulttuuriin.

8. luokan äidinkielessä draama on vuoden tärkein 
teema. Näytelmän avulla nuoret työskentelevät 
kielellisen taideteoksen parissa sosiaalisella tavalla. 
Tänä vuonna 8. luokka teki hienon näytelmäpro-
jektin Shakespearin klassikon Romeo ja Julia paris-
sa. Oppilailta kysyttäessä näytelmäprojekti olikin 
ylivoimaisesti lukuvuoden mieleenpainuvin juttu.

Keskeistä 8. luokalla on työskentely maailman 
lainalaisuuksien parissa. Oppilaat johdatetaan 
yhdistämään kaikki oppimansa mielekkääksi  

maailmankuvaksi. Esimerkiksi fysiikassa syvennyttiin 
sähkömagnetismin ihmeelliseen maailmaan ja kemian jaksolla opiskeltiin 
ravinto kemiaa, eli rasvoja, proteiineja ja hiilihydraatteja. Kemian jaksolla 
luokka pääsi tekemään itse jopa voita!

Historian jaksolla kasiluokkalaiset johdatettiin yhä syvemmälle todelliseen 
maailmaan - aiheina oli teollisuuden alku, teollinen vallankumous sekä 
ihminen yhteiskuntajärjestyksen muovaajana. Aiheiden kautta nuorta kasva-
tetaan maailman kansalaiseksi.
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Käsitöissä loihdittiin tänä vuonna mm. vaatteita. Käsi-
töissä nuori saa mahdollisuuden yksilölliseen ilmaisuun 
suunnittemalla ja toteuttamalla omat vaatteensa. Tekni-
sessä työssä oppilaat pääsivät nikkaroimaan esimerkiksi 
sinkkaliitoslaatikoita, lastoja ja kauhoja.

Keväällä luokka pääsi tutustumaan maatilan toimintaan 
kahden päivän pituisella maatalousleirillä Tapolassa. 
Maatalousjakso jatkuu 9. luokalla kolmen päivän mittai-
sella leirillä.

Koulutyön ohella 8. luokka osallistui keväällä kolmen 
hengen joukkueissa paloturvallisuuteen liittyvään 
NouHätä-kilpailuun. Yksi joukkue pääsi Päijät-Hämeen 
parhaana joukkueena jopa loppukilpailuun yltäen lopul-
ta kahdeksannelle sijalle - upea suoritus! 

Luokan kanssa olemme tänä lukuvuonna saaneet 
mahdollisuuden tutustua toisiimme lähemmin ja oppia 
yhdessä sekä haasteiden että ilon aiheiden kautta. Kii-
tämme tästä lukuvuodesta 8. luokkalaisia sekä heidän 
vanhempiaan. Tästä on hyvä kirmata kesälaitumille ja 
jatkaa 9. luokalle!

Luokanvalvojat Sanna ja Marika 
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Kasiluokan näytelmä
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Projekti hitsasi luokkaa yhteen ihan uudella tavalla ja meillä 
oli aidosti hauskaa toistemme kanssa läpi jakson. Mutta 
kyllä teki openkin mieli hyppiä käsikirjoituksen päällä, kun 
vihdoin olimme saaneet kaksi esitystä putkeen kuvattua ja 
homma oli valmis.

Päivi Ilkka

Sain tehdä kasiluokan kanssa tänä vuonna draamaprojektin 
Ronja ja Julia. Vaikka luokka oli ehdottomasti sitä mieltä, että 
ei ainakaan tehdä mitään vanhaa tylsää klassikkoa, päädyim-
me silti tekemään uudelleen dramatisoinnin Shakespearen 
klassikkonäytelmästä Romeo ja Julia. Tosin sillä muutoksella, 
että tämä upea porukka halusi ottaa näytelmään Romeon 
tilalle Ronjan, ja ravistella vähän rakenteita.

Päivi-ope käsikirjoitti näytelmää sekä Shakespearen alkupe-
räisteoksen että Timo Mäkelän sarjakuvaversion pohjalta. 
Projektin edetessä jokainen oppilas sai itselleen sopivan 
hahmon ja sille sopivat vuorosanat. 

Vuosi 2021 alkoi ihan lupaavissa merkeissä koronan kannalta, 
ja olimme luottavaisia sen suhteen, että saisimme esittää näy-
telmämme ihan livenä, oikealle yleisölle. Koronatilanne paheni 
kuitenkin taas kerran, ja olimme tilanteessa, jossa emme yk-
sinkertaisesti olisi voineet ottaa salia täyteen yleisöä. Onneksi 
Tuukka Temonen lupautui taas pelastamaan draamajaksomme 
ja tuli kuvaamaan näytelmämme. Kiitos Tuukka!

Luokan ja Suskin kanssa oli ihan mielettömän hauskaa tehdä 
töitä draaman parissa ja tunnelma oli hilpeä loppumetreille 
asti. Ihan mahtavaa osaamista, innostumista, panostamista 
ja heittäytymistä tällä porukalla! Harmi, ettemme saaneet 
esittää tätä kaikille livenä, mutta toisaalta hauskaa, että tämä 
jäi meille nyt videon muodossa talteen ja muut näkevät näy-
telmämme kuvattuna versiona. 
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Kasvua ja kokemusta
9. luokkalaiset ovat saaneet perusopetuksen päätökseen. 
Tämän lukuvuoden ajan me luokanvalvojat olemme saaneet 
olla heidän matkassaan mukana. Matka ei ole ollut raskas, 
pikemminkin hauska ja leppoisa. Luokan asiat ovat sujuneet 
mallikkaasti ja erinomaisessa hengessä.  

Oppilaita hupaisasta ja kivasta vuodesta kiittäen, 
luokanvalvojat Outi ja Juha.

Maatalousleiri
Olimme kolmen päivän maatalousleirillä syyskuussa Tapolas-
sa. Teimme ryhmissä erilaisia töitä maatilalla. Näitä töitä olivat 
esimerkiksi metsän harvennus, vihannesten keruu, tuoreiden 
yrttien käsittely, vihannesten puhdistus mullasta ja ojanpien-
tareiden raivaaminen heinistä. Maatilalla oli paljon eläimiä, 
kuten lehmiä, ankkoja, kanoja sekä possuja. Tapolan kyläyhtei-
sön asukkaat olivat ystävällisiä ja yhteishenki oli hyvä.

Elsa ja Venla

Yrityskylä
Teimme yritystoimintaan liittyviä tehtäviä tableteilla luokassa 
ennen Yrityskylä-vierailua. Yrityskylä-vierailu järjestettiin Isku 
Centerissä Mukkulassa. Kilpailimme ryhmissä, joissa oli noin 
viisi henkeä. Joka ryhmällä oli yritysvastuuhenkilö, markki-
nointipäällikkö, tuotantojohtaja, myyntipäällikkö ja toimi-
tusjohtaja eli jokaisella oli oma tehtävänsä. Kilpailun voitti 
Peikko-ryhmä, joka oli pyörittänyt yritystä parhaiten. Opimme 
yrityksen pyörittämisestä ja miten vaikeaa se oikeasti on.

Hilla, Viivi, Minéa ja Leo

Yrityskylässä 
yritystoimintaa 

opettelemassa
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9. luokka

Maatalousleirillä Tapolassa



Eurytmia
Olemme opetelleet eurytmiassa esimerkiksi säveliä ja äänne-
liikkeitä nyt yhdeksän vuoden aikana. Tänä vuonna harjoit-
telimme dramaattisia eleitä. Teimme itse ryhmissä esityksiä, 
jotka esitimme toisillemme ja Tiinalle. Jouduimme selviy-
tymään tuplatunneista ilman rusinoita ja pähkinöitä, kiitos 
koronan. Eukkasimme myös ulkona ja kiitos syyssateiden, 
kenkämme ovat vieläkin kuraiset. 

Alina, Helmi ja Sofia

Taksvärkki
Ysiluokkalaiset lähtivät innokkaina taksvärkkiin, vaikka 
työpaikkalappu täyttyikin monella aivan viime tingassa. 
Taksvärkkipaikkoja oli erilaisia ja jokainen hoiti hommansa 
omalla tavallaan. Taksvärkin yksi idea oli, että oppilaat etsivät 
yhdeksi päiväksi työpaikan ja palkka (vähintään 15 €) menee 
hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyskohde vaihtelee ja 
oppilaskunnan jäsenet äänestävät minne rahat menevät.

Lilia ja Eetu

Taidehistoria
Käsittelimme eri aikakausien taidetta kivikaudesta lähtien. 
Kirjoitimme vihkotekstejä ja piirsimme kuvia vihkoon sekä 
erilaisille papereille. Katsoimme dokumentin Da Vincin elä-
mästä. Teimme myös ruusuikkunat luokkamme ikkunoihin.

Hemminki, Elmeri ja Mio

TET-viikko
Tänä vuonna pääsimme vihdoin TET-harjoitteluun ensim-
mäistä kertaa, koska aikaisempina vuosina se on jäänyt väliin 
syystä tai toisesta. Jokainen oppilas sai hakea TET-paikkansa 
vapaasti oman mielenkiintonsa mukaan hiihtolomaan men-
nessä. TET-jakso oli heti hiihtoloman jälkeisellä viikolla.
TET-jakso tarjosi jokaiselle arvokasta työkokemusta. Olimme 
monissa erilaisissa yrityksissä töissä, esimerkiksi R-kioskilla, 
Trampolin Parkissa ja Myllylähde-yhteisössä.

Paavo ja Max
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9. luokalla on opiskeltu tietysti myös 
reaaliaineita. Kuvissa Mion piirtämä 

fysiikan vihkon kansi ja Helmin 
piirtämä biologian vihkon kansi



10. luokka

Messilän huipulla ja herkuttelua
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Syksystä kevääseen
Elokuussa lukio-opinnot aloitti mahtava joukko nuoria luo-
kanvalvojapari Päivin ja Erikan hellässä huomassa. Ensim-
mäiset viikot tutustuimme kouluun, sen toimintatapoihin, 
opettajiin, toisiimme ja myös itseemme uudessa roolissa, 
lukiolaisena.

Kymppiluokan syksyyn suunniteltu Lapin leiri toteutettiin 
tänä lukuvuonna lähiseutujen luontokohteissa: vaellettiin, 
melottiin, vaellettiin, kiipeiltiin, laskeuduttiin kalliolta ja 
vielä kerran vaellettiin. Viimeisenä retkipäivänä saimme 
nauttia myös lounaan kauniissa ja tunnelmallisessa Messilän 
Kartanoravintolassa. Näistä yhteisistä päivistä onkin jäänyt 
opiskelijoille paljon muistoja:

“Kymppiluokasta jäi retkipäivät mieleen.”

“Kymppiluokasta mieleeni jäi erityisesti 
alkusyksy ja siihen liittyvät tutustumisleikit ja 

kolmen päivän ajan kestävät retkipäivät.“

“Retkipäivät jäivät hyvin mieleen  
sekä kaikki uudet kaverit.”



31

Lukio-opintojen myötä opiskelijoille avautui mahdollisuus 
tutustua ihan uusiin oppiaineisiin. Reaaliaineista muun 
muassa psykologian ja filosofian opintojaksot haastoivat 
pohtimaan ihmisenä olemisen luonnetta ja siihen liittyviä ai-
heita syvemmin. Myös steinerlukion omat opintojaksot olivat 
monelle opiskelijalle positiivinen lisä:

“Kotitalous ja muut steiner-aineet, kuten 
sanataide ja maton kutominen, ovat jääneet 

kirkkaimpana mieleen.”

“Lukiosta jäi erityisesti uudet oppiaineet,  
joita ei ollut aiemmin.“

“Tunnit, mistä itse nautin oli musiikki,  
kotitalous ja eurytmia.”

“Maton tekeminen oli kivaa.”

“Sanataide on mun lemppari.”

“Kotitalous oli ihan sairaan kivaa ja jäi  
mieleen hyvät ruuat mitä siellä tehtiin.”

“Musiikintunnit alkuvuodesta olivat  
mukavia ja nautinnollisia.”

Lukuvuoteen on mahtunut myös muutama vierailu koulun 
ulkopuolelle. Syksyllä opiskelijat kävivät äidinkielentunnilla 
Teatteri Jukossa katsomassa näytelmän Seitsemän veljestä ja 
yhtenä syksyisenä perjantaina piipahdettiin radio- ja tv-mu-
seo Mastolassa koko lukion voimin. 

“Teatteri oli kiva käydä katsomassa. Teatteri oli 
moderni versio seitsemästä veljeksestä.”

“Teatterikäynti ja syksyn retkipäivätkin  
sekä eri aineissa tehdyt projektit muistuvat 

myös mieleen.”

Paljon on ehditty! Ja vielä ennen lukukauden loppua tehdään 
kevätretki Lahden visuaalisten taiteiden museoon Malvaan 
ja tietysti jäätelölle. Sitten ollaan valmiita lomaan, lepoon ja 
toiseen lukiovuoteen. 

Erika, Päivi ja 10. luokan opiskelijat



11. luokka
Terveisiä 11. luokasta Koulumme 11. luokkalaiset ovat ehtineet tekemään paljon 

kaikenlaista lukuvuoden 2021-2022 aikana. On retkeilty 
yhdessä, tanssittu vanhojen tansseja, pidetty 12. luokkalaisille 
potkiaiset, painettu omat päättötyökirjat, aloitettu yo-kirjoi-
tusten suorittaminen, ja näin toukokuussa 11. luokka harjoit-
telee vielä näytelmän tekemistä. Luokka harjoittelee ja esittää 
Minna Canthin näytelmän, Murtovaras. Näytelmän ohjaa 
ja sovittaa Anna Pitkämäki, ja näytelmä esitetään koululla 
kesäkuun alussa. Luokka on innoissaan harjoituksista ja siitä, 
että he pääsevät tuomaan eloon tunnetun tarinan räikeästä 
rakkaudesta ja jalosta uskollisuudesta.  

Päättötöiden pyörteissä 
Päättötyöurakan 11. luokkalaiset aloittivat ennen joulua. 
Ensin opiskelijat valitsivat aiheen ja sen jälkeen siirryttiin 
kirjansidontavaiheeseen, jossa jokainen 11. luokkalainen sai 
itse päättää, minkä tyylisen kirjan halusi tehdä. Kun kaikki 
sivut oli ommeltu kirjaan kiinni ja kansi oli valmis, piti palata 
miettimään, mitä kansien sisälle voisi kirjoittaa. Aiheet kum-
puavat nuorten omista mielenkiinnon kohteista: kuolema 
viktoriaanisella ajalla, kuntosalin kunnostus, koiran koulutus. 
Pikkuhiljaa työt ovat edistyneet, ja valmiita niiden pitäisi olla 
syksyllä 2022, jolloin ne myös esitellään yleisölle.

Retkellä harjoiteltiin 
myös köysilaskeutumista
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Wanhat jee! 
Yksi lukuvuoden kohokohdista oli varmasti vanhojen tanssit. 
Yhdeksän paria 11. ja 12. luokkalaisista tanssi vanhojen tansseja 
helmikuussa 2022. Harjoitukset alkoivat tammikuussa, kun 
joululomalta oltiin palattu. Aluksi treenien ajankohta aiheutti 
hieman hämmennystä, sillä koulupäivät saattoivat venyä jopa 
kuuteen illalla. Kun ensimmäiset harjoitukset olivat ohi, se ei 
tosin häirinnyt enää ketään. Kun tärkeä päivä lähestyi, alkoi 
koristeiden suunnittelu. Juhlapaikkaa koristivat mustat ja  
hopeiset ilmapallot, jotka toivat päivään juhlan tuntua. 

Tanssipäivänä jännitys nousi toden teolla tanssijoilla pintaan. 
Aamulla herätykset olivat aikaisia, sillä osa suuntasi kampaa-
jalle, ja leninkeihin ja frakkeihin sonnustautuminen vei aikaa. 
Tanssit sujuivat hienosti ja koko komeus tallennettiin videolle. 
Vanhojen tanssit olivat hieno kokemus niin tanssijoille kuin 
pienelle yleisöllekin ja päivästä jäi kaikille mahtava fiilis!

Katriina Laukkanen

Vanhat 2022

Retkellä Mäkelässä
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12. luokka
Ilolla läpi lukion

Lukio alkoi elokuussa, korona jysähti päälle maalis-
kuussa. Kolmen seuraavan vuoden aikana zoom ja 
meet tulivat tutuiksi ja koulussa luokkakavereiden 
kanssa vietetty aika oli vain harvinaista herkkua. 
Meillä ei kuitenkaan mennyt sormi suuhun, vaan 
järjestimme luokkamme ja koko lukion kesken mo-
nenmoista toimintaa kissanristiäisistä illanistujaisiin. 
Pisimmän ja rankimman etäkoulujakson päätteeksi 
päätimme ostaa opettajille kiitokseksi oikein muh-
kean Sinuhen suklaakakun, joka keräsikin suuret 
kiitokset ja onnenkyyneleet opettajakaartilta. 

Luokkamme pelisilmä ei pettänyt myöskään penk-
karipäivänä. Marssimme täysissä kostyymeissa 
lukioluokkiin keskeyttämään oppitunnit, laitoimme 
opettajat tanssimaan, käänsimme kajareista Pojun 
Esson baariin ja nautimme opejen tanssishowsta. 
Aikamoiset sambakarnevaalit saimme aikaan myös 
11.2., kun kaksi koko Suomen urheilukansaa sy-
kähdyttävää urheiluhetkeä osui samalle perjantaille: 
IIvo Niskasen kultahiihto ja Lahden steinerkoulun 
wanhojen tanssit. Eurytmiasali tarjosi parastaan 
kun yhdeksän paria pyörähteli hymyssä suin läpi 
upeat klassikkotanssit ja huoli koko lukioaikaamme 

Kevätretkellä
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Valo ja Kasperi 
tarkkana

varjostaneesta pandemiasta oli tipotiessään. Koronasta huo-
limatta en kuitenkaan muistele lukiotaipalettamme karvaasti. 
Lukiovuotemme jäävät varmasti historiankirjoihin; aloi-
timmehan lukion kuuluisana koronavuotena ja lopetamme 
samana keväänä kun Ukrainan sota syttyi. Kulttuurimatkan 
suuntaamme Länsi-Suomeen.  Aikamoinen jackpot. 

Ruusu Juonala

Tätä luokkaa on ollut 
suuri ilo luotsata läpi 
lukion. Toivotan teille 

ihanille nuorille  
valoisaa tulevaisuutta!
Susanna Lindman, luokanvalvoja

Vauhdilla eteenpäin

Penkkaririemua
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12. luokan päättötyöt

Mikael Laakso: Pianosävellys ennen ja nyt

Siri Mälkönen: Formula1 ja Kimi Räikkönen

Jerry Tevajärvi: Jalkapallon taktiikan historia

Alexander Laurett Souza: Elokuvan käsikirjoitus

Tarla Tuliainen: K-popin juuret
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Meeri Leinonen: Huussin kunnostus

Enni Liukkonen: Videopelit

Peppi Koivunen: Teatterin vaikuttavuus

Jessi Roine: Harrastuksena pullip-nukkeilu

Isa Mälkönen: Parimaalaus

Aylin Sahin: Parimaalaus
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Lukion opiskelijakunta
Intoa opiskeluun

Tänä lukuvuonna lukion opiskelijakunnan hallituksen toi-
minta on ollut huomattavasti toiveikkaampaa ja suunnitelmia 
on saatu jopa toteutusasteelle. Korona-aika viritti ideoinnin 
ihan uusille leveleille ja eikös se sanontakin kuulu: “hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty”. Nyt ollaankin saatu keräillä 
viime lukuvuoden suunnitelmien satoa. 

Tätä joukkoa on ollut helppo innostaa ja opiskelijat ovat otta-
neet hienosti vastuuta erilaisten tempauksien järjestämisessä. 
Jokaiselle on mietitty rooli sen mukaan, miten aikataulut ovat 
antaneet myöten ja mikä on ollut kenellekin mieleistä. 

Opiskelijakunta on vastannut muun muassa: syksyllä 
Halloween-pukukisasta, lämpimillä ilmoilla musavälkistä, 
itsenäisyyspäivän tempauksesta, joulun aikaan jouluisesta 
musiikista ruokaloissa, ystävänpäivän ohjelmasta, pääsiäisen 
suklaamunajahdista ja vappuvisasta. Lisäksi opiskelijoita 
osallistui huhtikuussa “The Amazing Steinerlukio Race- vi-
deosarjan tekemiseen, jossa pyrittiin lisäämään steinerlukioi-
den yhteistyötä ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tärkeitä 
ja arvokkaita hetkiä on ollut myös opiskelijoiden vierailut 
opekokouksissa sekä oppilashuoltoryhmän tapaamisissa. 

Elokuussa jatketaan!
Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen

Erika
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Mitä heille kuuluu nyt?

Lilli Merinen
Lukion jälkeen tein vuoden töitä ja vuonna 2014 aloitin 
opiskelut Haaga-Heliassa Vierumäellä. Opiskeluaikana tein 
myös paljon erilaisia töitä liikunnan parissa ja perustin toi-
minimen. Lukion päättötyöni tein psyykkisestä valmentautu-
misesta urheilussa ja samalla teemalla jatkoin Haaga-Helian 
opinnäytetyössäni, toteuttaen psyykkisen valmennuksen 
verkkokurssin. Valmistuttuani liikunnanohjaajaksi vuonna 
2018 muutin puolisoni luokse Pälkäneelle. Tapasimme kesäl-
lä Steinerista valmistuttuani. 
 

Steinerissa meitä oli useampia hevosharrastajia luokallam-
me. Minulla harrastus on säilynyt samana ja siitä on tullut 
myös ammatti. Minulla on tällä hetkellä kaksi omaa hevosta 
ja valmennan yritykseni LiMe Liikunnan kautta eri tasoisia 
vikeltäjiä Pälkäneellä ja Lahdessa. Lisäksi ohjaan jumppia ja 
olen työskennellyt erilaisissa hankkeissa.

Sebastian Behrmann
Kiirettä pitää! Töitä ja harrastuksia, ensimmäinen lapsi on jo 
steinerin jonossa. Vuokra-asunto ja farmarivolvo rahoituk-
sella :).

 
Jarkko Sumanen
Lukion jälkeen pääsin opiskelemaan ICT-asentajan tutkin-
toa, joka ei vuoden jälkeen tuntunutkaan siltä oikealta alalta, 
jota opiskella. Onneksi pääsin siitä seuraavana lukuvuotena 
opiskelemaan datanomin tutkintoa, jonka suoritin kunnialla 
loppuun. Työnsaralla olen saanut tehdä monipuolisesti vähän 
kaikkea, on ollut arkistointia, mausteiden pakkaamista sekä 
viimeisimpinä olen päässyt työskentelemään parissakin kier-
rätyskeskuksessa.
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Simo Lähderinne
Valmistuin Steineristä ylioppilaaksi 2013 ja saman vuoden 
kesällä alkoi vuoden varusmiespalvelus. Armeijan käytyäni 
kokeilin itsenäistymistä Lahden kansanopistossa sarjakuva ja 
animaatio-linjalla. Huomasin kuitenkin lukuvuoden aika-
na intressieni olevan täysin muualla ja jouduin palaamaan 
takaisin kotilieden ääreen miettimään tulevaa. Mieleeni jäi 
kuitenkin opettajan kehu, miten hän oli elämänsä aikana 
huomannut tapaamiensa Steinerkoulun oppilaiden olevan 
tavallista iloisempia ja sosiaalisempia!

Seuraavat vuodet kuluivat hanttihommia tehdessä, juhliessa 
sekä matkustellessa maailmalla. Tuohon aikaan hain myös 
korkeakouluihin opiskellakseni restonomiksi tai hortono-
miksi. Pääsin varasijalle restonomiksi Rovaniemelle, mutta 
kieltäydyin opiskelupaikasta henkilökohtaisista syistä. Koin 
tarvitsevani vielä aikaa kasvaa ja pohtia.

Tekemällä töitä, joista en niinkään välittänyt, tajusin mitä 
todella haluan tehdä. Samaan aikaan luin lehdistä, että 
Suomessa on iso tarve sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. 
Perheeni kannustuksella hain opiskelupaikkaa lähihoitajaksi 
Tampereen seudun ammattiopistoon. Saadessani hyväksy-
tyn päätöksen oppipaikasta, palautui mieleeni tärkeä opetus 
kouluajoilta: lue tehtävänanto aina huolella loppuun asti. 
Tampereen toimipisteen sijaan olin hakenut ykköspaikalle 
vahingossa Virtain toimipisteeseen.

Ensimmäinen vuosi pienessä kaupungissa, lähes koko 
elämänsä isommassa kaupungissa kasvaneena, oli karvasta 
kalkkia. Nielin kuitenkin katkeruuteni ja lähtökohtaisesti 
aina asioita positiivisessa valossa näkevänä ihmisenä ajat-
telin, että tästäkin kuprusta löytyvät vielä ne hyvät puolet. 
Ainakin vuokra oli halpa, niin opintolainaakaan ei tarvitse 
ottaa hirveästi! Valmistuin lähihoitajaksi lokakuussa 2019 
ja sain vakituisen työpaikan vanhusten palvelutalosta heti 
marraskuussa. 

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin olen vieläkin samalla 
työnantajalla töissä. Kuittasin opintolainat ensimmäisen 
työvuoden jälkeen itselleni syntymäpäivälahjaksi. Virroilta 
löysin myös hyviä ystäviä ja minua pyydettiin liittymään kan-
sainväliseen Round Table-järjestöön! Seuraavaksi suunnitte-
len lähteväni Australiaan työ- ja lomaviisumilla, ennen kuin 
täytän 30 vuotta. Uudessa Seelannissa ja Kanadassa saman 
viisumin saa 35-ikävuoteen asti. Ehkä näemme maailmalla!

Iso käsi kaikille Steiner-koulun  
opettajille ja erityisesti luokkatovereille, 

missä ikinä kuljettekin.

41



Moikka! Olen Johanna ja aloitin koulussamme syksyllä 2020. 
Opetan historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa ja uskontoa 
lukiossa ja yläluokilla. Keväällä 2021 jäin äitiyslomalle ja 
palasin kevätlukukaudelle 2022. 

Olen kotoisin Helsingistä ja olen käynyt siellä koko tien 
steineria eli päiväkoti Aurinkoisen, eskarin ja 13 vuotisen 
yhtenäiskoulun ylioppilaaksi. Kirjoitusten jälkeen seikkailin 

maailmalla mm. kohdeoppaana Itävallan Al-
peilla ja lammaspaimenena Uudessa-Seelan-

nissa. Opiskelin valtiotieteellisessä talous- ja 
sosiaalihistoriaa. Opiskeluaikana sijaistin 

opettajia monissa eri kouluissa ja lähes 
kaikkia aineita tuli sijaistettua.

Kokemusta kertyi yli kymmenestä eri 
koulusta pääkaupunkiseudulla ja Luumäen 

lukiosta ja yläkoulusta. Näiden kokemusten 
jälkeen paluu steinerkouluun ja näin suloiseen 

paikkaan, tuntui kotiin paluulta. Opiskelijoiden 
kanssa on ilo työskennellä ja ihmetellä yhdessä 

maailman ilmiöitä. Koko koulussa on lämmin ilmapiiri. Kiitos 
siitä kaikille! Olen viihtynyt täällä erittäin hyvin. 

Johanna Kalliala

Aloitin työt 1.8.2021 koulun pitkäaikaisen talouspäällikön Päi-
vi Messon jäädessä eläkkeelle. Steinerkoulu on tullut minulle 
tutuksi vuosien ajan, sillä omat neljä lastani kävivät kaikki 
Steinerkoulun ensimmäisestä luokasta aina ylioppilaaksi asti. 
Mieleeni on jäänyt noista vuosista mukavia muistoja yhteisölli-
syydestä, lukuisista talkoista, tapahtumista ja tempauksista.

Työskentelin talouden ja hallinnon tehtävissä Koulutuskeskus 
Salpauksessa 10 vuotta, ja viimeiset 8 vuotta Lahden kau-
pungilla. Poikani Veeti huomasi ilmoituksen talouspäällikön 
avoimesta paikasta, ja kannusti minua hakemaan paikkaa. 
Olin hyvin iloinen, kun kuulin, että minut valittiin kyseiseen 
tehtävään. Koulussa on vielä useita tuttuja opettajia lasten kou-
luajoilta - ja olen saanut paljon uusia mukavia työkavereita.

Vastapainona työlle liikun pal-
jon, juoksen ja ulkoilen koiran 
kanssa. Rakastan mökkeilyä 
mm. saunomista, sienestä-
mistä ja luonnossa samoilua. 
Odotan myös innolla, että 
korona-ajan jälkeen pääsen 
vihdoin matkustamaan esim. 
Euroopan kaupunkikohteisiin.

Päivi Salomaa

Uusi henkilökunta esittäytyy
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Hei, Olen Merike ja aloitin siistijänä Lahden Rudolf Stei-
ner-koulussa syksyllä 2021. Tätä ennen olin töissä suuressa 
yrityksessä, jossa työ oli niin kiireistä, ettei paikka tuntunut 
omalta. Lahden Steinerkoulussa olen sen sijaan viihtynyt 
erittäin hyvin - työympäristö on viihtyisä ja koulun muut 
ihmiset todella mukavia. Täällä on iloinen ja hyvä tunnelma. 
Koulu on itselleni mieluisa työympäristö myös sen takia, että 
olin ennen töissä päiväkotiopettajana. Vapaa-ajallani kävelen 
mielelläni luonnossa ja matkustelen ystävien kanssa. Talvella 
hiihtäminen ja luistelu ovat mieleeni. Vapaa-aikaani vietän 
myös lastenlasteni kanssa. 

Kiitos kaikille koulun ihmisille 
mukavasta lukuvuodesta!

Merike Viljat
Hei! Olen Tarja Tuominen, teknisen työn opettaja ja veis-
tokerhon vetäjä. Aloitin jo viime vuonna täällä steinerissä. 
Olin sijaisena täällä jo vuonna 1985, parina päivänä. Opetta-
mishommia olen tehnyt jo kauan, yli 25 vuotta. Ohjaan myös 
aikuisia Harjulan kansalaisopistossa tämän koulun lisäksi. 
Puuseppämestarin tutkinnon suoritin 90-luvulla. Muita 
saavutuksia on mummous, kun olen viiden pojan mummu. 
Harrastuksena minulla on erilaiset käsityöt, sulatuslasityöt, 
hopeakorut ja kuvanveisto. Myös kangaspuilla olen tehnyt 
aikanaan paljon ja valmistanut omat kangaspuunikin. Ne 
eivät valitettavasti mahdu nykyiseen talooni, kuin varastoon. 
Kotipihan hoitaminenkin on kivaa. 

Iloisin terveisin Tarja
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Eläkkeelle kiitollisena 

Haluan kiittää kuluneista vuosikymmenistä  
kaikkia nykyisiä ja entisiä oppilaita, opettajia, 
vanhempia, henkilökuntia ja johtokuntia.  
Kauniista koulurakennuksesta on ollut myös  
syytä olla kiitollinen.

Steinerkoulussa oppilaiden, vanhempien 
ja opettajien yhteistyö on ollut perustana 
kaikinpuoliselle kehitykselle. Taiteellis - 
käytännöllinen jokapäiväinen puurtaminen on 
luonut pohjaa arviointikyvyn kehitykselle - sille, 
että jokainen oppilas voisi myöhemmin nojata 
ensi sijassa omaan itseensä pohdinnassaan ja 
harkinnassaan.

Toivotan kaikille luottavaista  
mielialaa tulevaisuudessa. 

Ilo ja toivo ovat hyviä kavereita  
pitää mukana.

Tiina Häkkänen 
eurytmian opettaja
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Digikuulumisia

Tietotekniikka kehittyy valtavaa vauhtia 
ja koulutkin ovat olleet digimuutosten 
kourissa. Koulumme tietotekniikka uu-
distui tämän lukuvuoden aikana. Vanhat 
koneet saivat jyväskyläläisen Opinsysin 
Linux-käyttöjärjestelmän ja uusiakin, siis 
käytettyjä yrityskannettavia, tuli heidän kaut-
taan kuvioihin mukaan. Koulumme tvt-luokka poistui 
käytöstä ja sen tilalle tulivat läppärikärryt. Lukiolaiset saivat 
niinikään Opinsysin kannettavat käyttöönsä oppivelvollisuu-
den laajenemisen myötä. Ympäristöystävälliset käytetyt yritys-
kannettavat ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi laitteiksi. 
Laitteiden lisäksi järjestelmänhallinta on ulkoistettu Opinsysille. 
Koulumme tietotekniikasta vastaavana on ollut helpottavaa näh-
dä, kuinka kaikkia koneita voi hallita ja ongelmia ratkaista etänä, 
ja kuinka ohjelmat koneissa ovat aina ajan tasalla. Opinsysillä on 
tukipalvelu, joka on tarkoitettu myös opiskelijoiden avuksi.

Lukiolaisten ylioppilaskirjoitukset ovat täysin digitalisoitu-
neet viime vuosina. Tämän seurauksena myös perinteiset 
kurssikokeet ovat suurelta osin siirtyneet digitaalisiksi abit-
tikokeiksi. Digitaalisten kokeiden pitäminen lukiolaisille ns. 
muistitikkupalvelimen kautta oli aiemmin hyvin haastavaa. 
Esimerkiksi rästitentissä pidettävät eri kurssien kokeet täytyi 
jonkun opettajan avata koejärjestelmä muistitikulta,  paka-

ta kokeet zip-tiedostoksi ja syöttää kokeet 
koejärjestelmään kirjoittaa jokaisen ko-

keen purkukoodi. Tämän on nyt korvannut 
Opinsysin automaattinen kurssikoepalvelin, 

jossa jokainen opettaja syöttää omat kokeensa 
Opinsysin koejakajaan netissä ja automatiikka 

hoitaa loput. Tämä helpottaa kokeiden 
pitämistä suunnattomasti.

Kaiken tämän digitalisaation 
keskellä ymmärrämme, että 
virtuaalitodellisuuksien lisäk-
si on olemassa vanha kunnon 
reaalimaailma. Näiden onnelliseen 
rinnakkaiseloon pyrimme tavoittee-
namme kasvattaa terveitä ja reippaita 
ihmisiä tuottamaan iloa ja toimeliai-
suutta itselleen ja ympärilleen.

Haluamme esittää kiitokset edellisille kouluisännille Anssille 
ja Samille ansiokkaasta työstä aiemman Windows-järjestel-
män kehityksessä ja ylläpidossa sekä koulumme vanhempaa 
Jaakko Vesalaista pyyteettömästä talkootyöstä tvt-luokan 
Mac-koneiden hankinnassa ja ylläpidossa.

Juha Eskelinen, koulun tvt-vastaava
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Lahden Rudolf Steiner -koulun  
kannatusyhdistyksen vuosikatsaus

Johtokunnan työ on monelle näkymätöntä taustatyö-
tä, jota tehdään koulun hyväksi. Johtokunta on kou-
lun päättävä elin, ja se tekee päätökset merkittävistä 
asioista, kuten esimerkiksi rekrytoinneista. Koulun 
arki ja johtaminen on jaettu kahteen eri alueeseen: 
päivittäisestä johtamisesta ja rutiineista vastaa opetta-
jakunta yhdessä rehtorin, apulaisrehtorin, päiväkodin 
johtajan ja talouspäällikön kanssa. Johtokunta vastaa 
suuremmista päätöksistä ja on se, joka viime kädessä 
ratkaisee asiat. Johtokunta on myös taloudellisessa 
vastuussa koulun toiminnasta.

Johtokunta koostuu kannatusyhdistyksen hallituksesta 
täydennettynä opettajakunnan ja päiväkodin edusta-
jilla, talouspäälliköllä ja Lahden kaupungin edustajilla. 
Kaupungin edustajat tulevat puolueiden nimeäminä 
vaalikausien pituisiksi jaksoiksi. Hyvin monella kau-
pungin edustajalla on kytköksiä koulumaailmaan, ja 
siksi hyvä käsitys koulun arjesta ja johtamisesta.
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Tänä vuonna on päivitetty johtosääntöä ja työ valmistui 
keväällä. Radikaaleja muutoksia ei ole tulossa, vaan kou-
lussamme säilyy steinerlähtöinen lähestymistapa asioihin. 
Johtosäännön päivityksessä tarkennettiin esihenkilöt, heidän 
vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä, samoin kuin kolle-
giaalisesti toimivien ryhmien, opettajakunnan ja päiväkodin 
kollegion tehtävät. Syksyllä päivitetään vielä päiväkodin 
ohjesääntö ja päiväkodin henkilöstön tehtävät.

Koronan aiheuttamista järjestelyistä on päästy pikkuhiljaa 
palaamaan kohti normaalia arkea. Taloudellisessa mielessä 
korona on aiheuttanut lisämenoja, mutta myös kompensaa-
tiota on saatu valtiolta. Kaikenlaista järjestelyä ja ajoittaista 
epätietoisuuttakin jatkuvasti vaihtuvien virallisten ohjeiden 
muodossa on ollut ja se on kuormittanut rehtoreita ja koko 
henkilökuntaa monella tavalla. Kaikesta on kuitenkin selvitty 
kunnialla.

Pidennetyn oppivelvollisuuden ja lukion maksuttomuuden 
alkaminen syksyllä oli iso muutos aikaisempaan. Maksut-
tomuus tasa-arvoistaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua 

perusasteen jälkeisiin opintoihin. Teimme päätöksen, että 
maksuttomuus koskee kaikkia lukiomme syksyn 2021 jälkeen 
aloittavia opiskelijoita, ei vain lain minimivaatimusta eli 
suoraan perusasteelta siirtyviä opiskelijoita. Oppivelvollisuus 
ja sen seuraaminen tuo uusia tehtäviä koululle ja opettajille, 
mutta kaiken kaikkiaan muutos on positiivinen.

Koulumme eurytmiaopettaja Tiina Häkkänen jää eläkkeel-
le. Eurytmia on Steinerkoulun keskeisimpiä oppiaineita ja 
pitkäaikaisen opettajan poisjäänti aiheuttaa ison muutoksen. 
Kiitämme Tiinaa vahvasta työstä eurytmian, steinerkoulun ja 
pedagogiikan hyväksi.

Koronan takia jouduimme perumaan koulun 50-vuostis-
juhlat. Tilanteen mukaan katsomme, onko niitä mahdollista 
järjestää ensi syksynä vai päätämmekö pitää ”puoli-tasan” 
juhlat 55-vuotiasta koulua juhlistamaan muutaman vuoden 
kuluttua.

Aika näyttää. Hyvää kesää kaikille!
Johtokunnan puolesta

puheenjohtaja Marko Varjos
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Lukuvuoden 2022-2023  
koulu- ja lomapäivät
Koulutyö alkaa ke 10.8.2022
Työlauantai 8.10.2022 (luokat 1-10)
Syysloma 24.-30.10.2022 (vk 43)
Työlauantai 19.11.2022 (luokat 11 ja 12)
Vapaapäivä 5.12.2022
Joululoma 22.12.2022-8.1.2023
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023
Talviloma 27.2.-5.3.2023 (vk 9)
Lukuvuosi päättyy la 3.6.2023

rehtori Kirsi Peräjärvi: 050 5260 877

talouspäällikkö Päivi Salomaa: 050 5359 985

opettajainhuone: 050 4668 155

kouluisäntä Juho Ehrukainen: 050 5277 578

terveydenhoitaja Niina Walther: 044 4162 789

päiväkoti: alakerta 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: Marika Koiranen, Erika Messo-Karhu  
                                        ja Erja Orpana 
Graafinen suunnittelu & taitto: Markprint Oy
Kannen kuvat: Opettajakunta
Painatus: Markprint Oy

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


