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Paljon	tapahtumia	keskitalvella

Vantaan	 seudun	 steinerkoulussa	 tapahtuu	 paljon	 tavallis-
ten	koulupäivien	lisäksi.	Tähän	Satakieleen	on	tallennet-
tu	muistoja	monesta	tapahtumasta,	jossa	oppilaat	ja	opis-

kelijat	 ovat	 päässeet	 esittämään	 taitojaan	 muullekin	 koulun	 väelle	
kuin	 omalle	 luokalleen.	 Näistä	 tapahtumista	 jää	 erilaisia	 ja	 joskus	
vahvempia	 muistoja,	 kuin	 luokkahuoneessa	 vietetyistä	 tunneista.	
Näytelmät,	 tanssit,	 matkat,	 tutustumiskäynnit,	 oppilaskuntatyö	 ja	
monet	 muut	 tuovat	 vaihtelua	 arkeen.	 Myös	 ihan	 tavallisella	 oppi-
tunnilla	 onnistumisen	 kokemus	 voi	 jäädä	 positiivisesti	 mieleen	 ja	
kannustaa	 niin	 onnistujaa	 itseään	 kuin	 luokkatoveria	 ja	 opettajaa-
kin.	Tässä	Satakielessä	nähdään	myös	ahkeran	ja	taitavan	työskente-
lyn	jälkiä	onnistuneissa	oppilastöissä.	n

Eveliina Kaartinen
Satakielen	toimittaja

4. lk Matias

4. lk Suvi
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Näytelmämme	 oli	 Pekka	 Töpöhäntä.	 Minä	 olin		
kissapoliisi	Tusse	Patukka.	Minulla	ei	ollut	hirveän	
iso	rooli.	Pekka	Töpöhäntä	oli	Salka.
Elias

Joka	vuosi	5.lk	esittää	näytelmän	ja	nyt	oli	meidän	
vuoromme.	 Päätimme	 esittää	 Pekka	 Töpöhännän.	
Roolien	 jako	osoittautui	hieman	hankalaksi	 ja	 jän-
nittäväksi.

Yllätyin,	 kun	 ilmeni,	 että	 halutuin	 hahmo	 oli	
sähkösanomakissa,	jolla	on	näytelmässä	10	sanaa.

Kun	 roolit	 oli	 jaettu,	 aloitimme	 harjoittelun.	
Se	 oli	 alkuun	 haastavaa,	 mutta	 harjoittelu	 jatkui.	
Täytyy	sanoa,	että	monien	hermot	ovat	olleet	koe-
tuksella.	Välillä	käsikirjoitukset	kotona,	välillä	näyt-
telijät	väärissä	paikoissa.
Salka

Roolihahmoni	 oli	 Metsäkulman	 Murre.	 Murre	
puhuu	 Savon	 murretta	 ja	 itse	 kun	 	 olen	 Savosta	

kotoisin	oli	Savon	murteen	puhuminen	helppoa,	
luonnollisesti.	 Olen	 erittäin	 tyytyväinen	 näytel-
määmme.
Toivo

Viidennen	 luokan	 näytelmässä	 oli	 kommellusta,	
mutta	 myös	 täydellistä.	 Näyttelijöitä	 oli	 kipeinä,	
mutta	 myös	 sijaiset	 olivat	 hyviä.	 Harjoittelimme	
noin	 kolme	 ja	 puoli	 viikkoa.	 Itse	 näyttelin	 Paksua	
Trisseä	ja	sijaisena	Pekka	Töpöhäntää.
Mattei

Aluksi	me	mentiin	neljän	ryhmiin.	Sitten	äänestet-
tiin,	mikä	näytelmä	me	esitettäisiin,	kunnes	lopulta	
päädyttiin	Pekka	Töpöhäntään.	Sitten	valittiin	kuka	
näyttelee	 ketä.	 Itse	menin	Maija	Maitoparran	 roo-
liin,	vaikka	 se	 ei	olisi	ollutkaan	mieluisa.	Mielestä-
ni	 näytelmä	 meni	 kyllä	 kokonaisuudessaan	 hyvin,	
vaikkei	epäonnistumisilta	vältytty.
Jessica

Viidennen	luokan	näytelmästä

näyttelijöiden sanoin
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Säde Laurikainen, lukion 2. lk



8.	luokka	käsikirjoitti	ja	valmisti

kolme satunäytelmää
suomalaisten	kansansatujen	pohjalta	
marraskuussa	2017.

Kuvat	näytelmistä:	Tuomo	Oksanen

Totuus ja valhe Tuhkimuksen uni

Tuhkimuksen uniVeljiään etsivä tyttö
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Veljiään etsivä tyttö Veljiään etsivä tyttö
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Katkelmia		
Shakespeare-näytelmistä
Lukion	1.	luokka	esitti	katkelmia	Shakespearen	
näytelmistä	käyttäen	draamaa,	tanssia,	eurytmiaa,	
musiikkia,	valoja	ja	lavastuksia.

Katkelmat	olivat	näytelmistä:
As you like it, Lordi Amiens, Kesäyön unelma,  
Romeo ja Julia, Hamlet, Othello, Macbeth
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Helsingin	 kirjamessut	 kaikessa	 mittavuu-
dessaan	tarjoaa	aina	myös	jotain	mielen-
kiintoista.	Tällä	kertaa	se	jokin	oli	Jarno 

Paalasmaan	haastattelu	Kullervo-lavalla	ja	haastatte-
lijana	 piispa	 ja	 arkkipiispaehdokas	 Björn Vikström.	
Salissa	 oli	 kuulijoita	 ihan	 mukavasti	 ja	 haastattelu	
lähti	käyntiin	asiantuntevin	kysymyksin	 ja	vastauk-
sin.	Tässä	joitakin	ajatuksia,	joita	haastattelu	Jarnon	
Maailman	parhaat	kasvatusajatukset	-kirjan	pohjalta	
minussa	herätti:

On	 paikallaan	 palata	 aina	 aika	 ajoin	 kasvatus-
ajattelijoiden	 viisauksien	 äärelle	 miettimään,	 olisiko	
heillä	 jotain	 annettavaa	 tähän	päivään	 ja	 tämän	päi-
vän	 kysymyksenasetteluihin.	 Erityisesti	 tämä	 tietty	
pätee	 kolmeen	 kasvatusajattelijaan,	 joiden	 ajatusten	
pohjalta	toimii	maassamme	myös	koulu	ja/tai	päivä-
koteja.	Tarkoitan	Steineria,	Montessoria	ja	Freinet´tä.	
On	 mielenkiintoista	 myös	 nähdä,	 kuinka	 kaikkien	
Paalasmaan	kirjan	sisältämien	10	ajattelijan	ajatukset	
leikkaavat	ja	yhtyvät	joissain	kysymyksissä.	Usein	yh-
tymäkohtia	löytyy	juuri	lapsilähtöisyyden	kohdalta.

Mielenkiintoinen	 on	 havainto	 siitä,	 että	 useat	
näistä	ajattelijoista	ovat	edustaneet	aikanaan	hyvin-
kin	kerettiläisiä	 ajatuksia	 ja	 silti	heistä	on	kasvanut	
´salonkikelpoisia´	 kaiken	 kasvatuksen	 isiä	 ja	 äitejä.	
Hyvänä	 esimerkkinä	 toimii	 amerikkalainen	 John	
Dewey,	 jonka	 	 learning	by	doing,	oppiminen	 teke-
misen	 kautta,	 on	 oikeastaan	 koko	 uusimman	 ope-
tussuunnitelman	 taustalla	 oleva	 periaate.	 Niin:	 tar-
vitaanko	 vielä	 vaihtoehtokouluja?	 Eikö	 peruskoulu	
ole	jo	muuttunut	aika	edistykselliseksi?

Vaihtoehtokoulujen olemassaolon ehto
Yleisen	koululaitoksen	sisällä	tarvitaan	vaihtoehtoja	pi-
tämään	koululaitosta	virikkeellisessä	liikkeessä,	keskus-
telua	yllä.	Ja	toisaalta	on	tärkeää,	että	tietyt,	turvallisiksi	
ja	hyviksi	koetut	vaihtoehdot	voivat	kehittää	pedago-

giikkaansa	 omalta	 pohjaltaan,	 omien	 ajatuksellisten	
virikkeidensä	 pohjalta.	 On	 kuitenkin	 selvää,	 etteivät	
vaihtoehtokoulut	voi	linnoittautua	ja	eristäytyä	yleisen	
koululaitoksen	ulkopuolelle,	 ja	tämähän	on	myös	nii-
den	olemassaolon	ehto.	Toinen	seikka,	mikä	varmasti	
velvoittaa	omalla	tavallaan	on,	että	koulun	pitää	myös	
toimia	 tässä	ajassa,	 sen	on	otettava	huomioon	yhteis-
kunnan	yleinen	kehitys,	sen	vaatimukset.

Tässä	 tullaankin	 mielipiteet	 herkästi	 jakavaan	
kysymykseen	opetuksen	luonteesta,	siitä	voiko	ope-
tus	esimerkiksi	olla	digitalisaation	läpäisemää;	voiko	
kone	opettaa	 jonkin	asian	 jopa	paremmin	kuin	 ih-
minen	itse?	Mikä	on	tietokoneiden	asema	koulussa,	
onko	 se	 väline,	 vai	 annetaanko	 sille	 myös	 päämää-
rän	asemaa?

On	 varmasti	 niin,	 ettei	 tässäkään	 pidä	 mennä	
äärisuuntiin,	 mutta	 on	 havaintoja	 siitä	 kuinka	 tie-
tokone	voi	 elävöittää	opetusta	 ja	 tehdä	 siitä	 vuoro-
vaikutteisempaa	 ja	 tietty	 myös	 oppilaille	 kiinnos-
tavampaa.	 Tämä	 on	 oppimismotivaation	 kannalta	
merkittävä	seikka.

Vikström	 asetti	 lopuksi	 mielenkiintoisen	 kysy-
myksen	siitä,	pitäisikö	opettajan	itse	toimia	niin	kuin	
opettaa.	 Tärkeä	 kysymys,	 joka	 ainakin	 Rousseaun	
kohdalla	 jäi	 toteutumatta;	 hän	 antoi	 omat	 lapsensa	

Pitääkö	opettajan

elää niin kuin opettaa?
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Oppilaamme	 valitsisivat	 Sauli	 Niinistön	 presiden-
tiksi	suoraan	ensimmäisellä	kierroksella	

Koulumme	 osallistui	 11.1.2018	 valtakunnalli-
siin	 nuorisovaaleihin.	 Kyseessä	 ovat	 presidentinvaa-
lien	 varjovaalit,	 joilla	 selvitetään	 kuka	 olisi	 nuorten	
valitsema	presidentti.	Samalla	kyse	on	osallistavasta	ja	
toiminnallisesta	yhteiskuntaopin	opetuksesta.	Nuori-
sovaaleissa	äänesti	yhteensä	52	alle	18	vuotiasta	kou-
lumme	 oppilasta	 kasiluokkalaisista	 lukion	 kakkos-
luokkalaisiin.	Hylättyjä	ääniä	oli	yksi	kappale.

Koulumme nuorisovaalien tulos:
1.	 Sauli	Niinistö	 32	ääntä
2.	 Pekka	Haavisto	 10	ääntä
3.	 Nils	Torvalds	 5	ääntä
4.	 Paavo	Väyrynen	 3	ääntä
5.	 Laura	Huhtasaari	 1	ääntä

Loput	ehdokkaista	eli	Tuula	Haatainen,	Merja	Kyl-
lönen	ja	Matti	Vanhanen	jäivät	ilman	ääniä.

Valtakunnallisesti	 nuorisovaaleissa	 oli	 mukana	
yli	800	oppilaitosta	 (yläkouluja,	ammattikouluja	 ja	
lukioita).	 Myös	 valtakunnallisesti	 nuoret	 valitsivat	
Niinistön	 suoraan	 jatkokaudelle.	Haavisto	 tuli	 toi-

seksi	 ja	 Huhtasaari	 kolmanneksi.	 Oikeastaan	 ainut	
silmiin	 pistävä	 ero	 meidän	 koulun	 oppilaiden	 po-
liittisen	käyttäytymisen	ja	valtakunnallisten	tulosten	
vertailussa	on	se,	että	meidän	koulussamme	Huhta-
saari	sai	vain	yhden	äänen	ja	Torvalds	sijoittui	Huh-
tasaaren	sijaan	kolmanneksi.	n
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Sauli	Niinistö	steinerkoululaisten	valinta

kasvatuslaitokseen	 kasvatettaviksi	 ja	 jatkoi	 omien	
lapsi-	 ja	 luontolähtöisten	 ajatustensa	 kehittelyä.	 No	
hänen	ajatustensa	pohjalta	syntyi	merkittävää	kasva-
tusajattelua,	mutta	 tietty	oman	 työn	yksiulotteisuus	
aina	 epäilyttää:	 hedelmistään puu tunnetaan, on 
sanonta, joka velvoittaa tiettyyn totuudellisuuteen 
sanoissa ja teoissa; niiden yhteen ohjautumista.

Lähdin	 Jarnon	 haastattelutilaisuudesta	 hyvillä	

mielin;	olin	saanut	ajateltavaa,	saanut	pysähtyä	hy-
vien	kysymysten	äärelle.	Uskon,	että	muut	mukana	
olleet	kokivat	samaa.	n

Timo Jantunen

Kirjoittaja	Timo	jantunen	on	Vantaan	seudun	steinerkoulun	

isovanhempi,	tietokirjailija	ja	pitkän	uran	tehnyt	peruskoulun	

luokanopettaja.
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Saksanlukijoiden

matka Wieniin
Lukion	saksan	lukijat	tekivät	matkan	Itävaltaan	Wieniin	joulumarkkinoille	7.–10.12.2017.
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Koulun	ruokalassa	dokumentoitu:

 Viikon ruokalista 
27.2.	–	5.3.2018

Tiistaina

tonnikalalasagne, 

vihersalaatti, 

punajuurihapankaali,

sämpylä

Keskiviikkona 

jauhelihapasta, 

porkkana-lantturaaste, 

punajuurihapankaali
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Maanantaina

intialainen kanakastike riisillä,

juuresraaste, 

punajuurihapankaali

Torstaina

kinkkukiusaus,

punajuuria,

hapankaalia

Perjantaina

hernekeitto,

sämpylä,

hedelmä
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Minä	harrastan	kuvataidetta,	käyn	kuvataidekerhossa	
sekä	laskettelua	ja	jalkapalloa.	Kuvataidetta	olen	har-
rastanut	viisi	ja	puoli	vuotta	kerran	viikossa,	jalkapal-
loa	kesäisin	kaksi	kertaa	viikossa,	 laskettelua	 talvisin	
ja	kalastusta	kesäisin.	Pyöräilen	myös	paljon.

Luukas

Olen	 harrastanut	 partiota	 jo	 kaksi	 ja	 puoli	 vuotta.	
Siellä	 tehdään	 melkein	 mitä	 vain	 kuten	 käydään	
retkillä	 kesäisin	 kerran	 viikossa,	 tehdään	 ruokaa	
luonnossa	 trangialla.	Partiossa	on	myös	 suurleirejä.	
Maailman	 suurinta	 leiriä	 kutsutaan	 jamboreeksi.	
Kaksi	ensimmäistä	ikäkautta	olemme	sudenpentuja,	
7-10	 vuotiaat,	 seikkailijat	 ovat	 10-12	 vuotiaita	 tai	
9-12	 vuotiaita.	 Piirileirillä	 olen	 ollut	 kolme	 kertaa	
ja	olen	ollut	myös	yhdellä	aika	suurella	leirillä	jonne	
tuli	ulkomailta	ihmisiä	yli	tuhat.

Eino

Olen	harrastanut	 jalkapalloa	 jo	kolme	vuotta	kaksi	
kertaa	viikossa.	Samassa	seurassa	on	kaverini	Väinö.

Juho

Harrastan	 salibandyä.	 Olen	 harrastanut	 sitä	 kaksi	
vuotta.	 Seuran	 nimi	 on	 Korson	 kaiku.	 Salibandyä	
pelataan	mailoilla.

Väinö

Minä	 harrastan	 rumpujen	 soittoa	 kerran	 viikossa	
tunneilla,	 olen	 harrastanut	 sitä	 noin	 kolme	 vuotta.	
Harrastuskaveria	ei	ole,	koska	käyn	yksityistunneilla.	
Teen	myös	Youtube-videoita.

Topi

Minä	 harrastan	 koripalloa	 kaksi	 kertaa	 viikossa.	
Olen	harrastanut	sitä	kaksi	ja	puoli	vuotta

Iris

Rakas	 harrastukseni	 on	 show	 dance.,	 jonka	 tunnit	
ovat	lauantaisin	klo	4.	Harrastan	myös	vauvan	hoi-
toa	aina	koulun	jälkeen.	Minulla	on	tanssiharkoissa	
kavereina	Yasmin	 ja	Niina.	Vauvan	hoidossa	 ei	 ole	
kaveria.	

Kristina

Harrastan	viulunsoittoa.	Monta	kertaa	viikossa	soi-
tan	kotona,	ja	käyn	tunneilla	kerran	viikossa.	

Leo

Harrastan	 rumpujen	 soittoa,	 jota	olen	 tehnyt	noin	
kaksi	kuukautta	ehkä.	Käyn	tunneilla	yhden	kerran	
viikossa.	Minulla	on	omat	rummut.

Ilo 
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Olen	 harrastanut	 nukkeilua	 suunnilleen	 viime	 ke-
väästä.	 Harrastuksena	 nukkeilu	 on	 enemmän	 fiilik-
seen	pohjautuvaa	 eli	harrastan	 sitä,	 kun	 tulee	 sellai-
nen	 fiilis.	Tästä	 harrastuksesta	 saa	 paljon	 kavereita,	
mutta	 olen	 tutustunut	 heihin	 suurimmaksi	 osaksi	
netissä	ja	nukkemiiteissä.	

Nukkeilua	 voi	 harrastaa	 periaatteessa	 millä	 ta-
hansa	 nukeilla,	 mutta	 itse	 keräilen	 tällä	 hetkellä	
Pullippeja,	joita	nyt	on	kaksi	kappaletta.	Minulla	on	
yksi	Pangju,	mutta	toivon	että	tulevaisuus	tuo	tulles-
saan	myös	muita	nukkeja.	

Jos	sinuakin	kiinnostaa	nukkeilu,muista	katsoa	
nämä:	pullip-wikipedia,	pullipsuomi

Jos	haluat	ostaa	Pullipin,	katso	nämä:	puppip-
style,	mollamania,	plasticpop,	kilala

Vili

Minun	harrastukseni	on	sanataide,	jota	olen	harras-
tanut	kaksi	ja	puoli	vuotta	kerran	viikossa.

Anni

Harrastukseni	 on	 pianon	 soitto,	 jonka	 olen	 nyt	
aloittanut.	Käyn	soittotunneilla.

Eemeli

Minulle	 mieluisinta	 tekemistä	 on	 rakentelu.	 Teen	
sitä	yksin.	Olen	rakennellut	pienestä	pitäen.

Jouni
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Koulumme	 1.-4.luokat	 pitivät	 perinteisen	
hiihtoviikon	ennen	hiihtolomaa.	Innokkai-
ta	 hiihtäjiä	 riitti	 moneksi	 viikoksi	 koulun	

pelloille	 tehdyillä	 laduilla.	 Parhaimmillaan	 Vantaan	
kaupungin	tekemällä	noin	400	metrin	 ladulla	hiihti	
kolme	 luokkaa	 samaan	aikaan,	eli	yhteensä	noin	60	
oppilasta.	Vilskettä	 riitti	 aamuisin	 ja	myös	 iltapäivi-
sin	liikuntatunneilla.	Kiitos	mahtavien	latujen.

2.luokassa	 kierroksia	 hiihdettiin	 yhteisvoimin,	
mitkä	 kirjattiin	 luokan	 hiihtolaskuriin	 ylös	 parin	
viikon	 ajalta.	 Aluksi	 kierrokset	 laskettiin	 omassa	
muistissa	 mutta	 kierroslukumäärän	 kasvaessa	 otet-
tiin	 kirjuri	 lopulta	 käyttöön,	 jotta	 varmistaisimme	

yhteiskierrosten	 oikeellisuuden.	 Kävi	 nimittäin	
niin,	 että	 usein	 kovasti	 hiihtäessä	 ja	 puuskuttaessa	
suuren	 hiihtäjäporukan	 seassa	 saattoi	 sotkeentua	
laskuissa.	 Kilpailua	 ei	 onneksi	 päässyt	 syntymään	
kun	 kaikkien	 kierrokset	 laskettiin	 koko	 luokan	
hiihtomäärään.	 Kierroksia	 hiihdettiin	 omien	 voi-
mien	 mukaan.	 Yhteensä	 saimme	 neljän	 hiihtopäi-
vän	 ajalta	kerättyä	noin	700	kierrosta	 (osa	päivistä	
jäi	 merkitsemättä),	 joka	 kilometreiksi	 muutettuna	
on	noin	280	kilometriä.	Matka	on	sama	kuin	olisi	
hiihtänyt	 koululta	 Poriin	 ja	 vielä	 hieman	 pidem-
mälle.	Melko	pitkä	reitti	hiihtäen,	mutta	yhteistyöl-
lä	suuremmatkin	urakat	on	saatu	tehtyä.

Hiihtoviikko
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Onneksi	 hiihtoviikolla	 pääsimme	 myös	 las-
kemaan	 mäkeä.	 Menimme	 kahtena	 päivänä	 pik-
kumetsän	 takaiselle	 pellolle	 latuja	 tekemään.	 Siellä	
kävimme	 haarakäyntiä	 ylös	 metsänreunaa	 pitkin	
kohti	 omenapuita,	mistä	 teimme	muutamia	 lasku-
latuja	 alas	 Herttoniemen	 puutarhaporukan	 majaa	
päin.	 Toisia	 mäen	 ylös	 kapuaminen	 ei	 tuntunut	
rasittavan	 kovien	 vauhtien	 rinnalla	 lainkaan,	 kun	
taas	toiset	saivat	nauttia	eväistä	ylösmenoladun	var-
rella.	Tänä	 vuonna	 emme	 uskaltaneet	 ylittää	 jokea	
heikon	 jäätilanteen	 takia.	 Ehkä	 meillä	 on	 jonakin	
vuonna	 suuren	pajun	 luona	kaunis	 silta,	 josta	pää-
semme	joen	yli	kesät	talvet.	

Hiihtoviikolla	 jollekin	 saattaa	 herätä	 oikea	
hiihtointo.	Eräs	oppilas	kertoikin	hiihtäneensä	mel-
kein	aina	koulun	jälkeen	ja	jopa	viikonloppunakin.	
Suksia	oli	 tässä	 tapauksessa	 vaikea	 säilyttää	koulul-
la	 seuraavaan	 aamuun.	Toivottavasti	 saamme	 täällä	
etelässä	 vielä	 tulevina	 vuosina	 nauttia	 näin	 mahta-
vista	 hiihtokeleistä	 ja	 koulumme	 perinteisestä	 ala-
luokkien	hiihtoviikosta.	n



Kevään	2018	penkkarit
Abit	olivat	valmistelleet	huolellisesti	penkkaripäivän.	Opettajia	palkittiin	ja	nimettiin	muiden	mu-
assa	 vuoden	 tulokas	Tuukka	Ylinampa.	 Abiluokan	 mukana	 monessa	 kulkeneet	maskotin	 sai	 luo-
kanohjaaja	Anne	Kautiainen.	Opettajat	ja	nuoremmat	oppilaat	pääsivät	osallistumaan	leikkimieli-
siin	kilpailuihin,	muun	muassa	räppäämään.



Pinja Hietala, lukion 2. lk ruotsin työ

Joona Kupiainen, lukion 3. lk

Jade Tamminen, lukion 3. lk
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Alaluokkien	oppilaskunta	 ideoi	 ja	 toteutti	kouluisännän	
kanssa	 Ystävänpäivän	 Onnenpyörän.	 Onnenpyörän	
pyöritys	maksoi	yhden	euron	ja	voittoina	oli	monenlai-
sia	herkkuja.	Onnenpyörän		tuotto	148,50	euroa	meni	
uudisrakennuksen	hyväksi.

Ystävänpäivän 
juhlintaa pyörähdellen
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Ystävänpäivänä	9.	luokka	tanssi	perinteisiä	tansseja.




