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Muutama vuosi sitten koulun talou-
dessa jouduttiin tekemään säästötoi-
menpiteitä ja keittiökin joutui tiuken-
tamaan budjettiaan. Nyt on aika tuoda 
jälkiruoat taas takaisin!

Ruoka on kaikkia ihmisiä kosket-
tava puheenaihe: meidän on syötävä 
pysyäksemme hengissä. Ruoka ja 
ravinto herättääkin monissa vahvoja 
tunteita, eikä vähiten juuri kouluruoka. 
Ruoan laatu ja ravitsevuus kiinnostaa, 

sekä lehtien palstoilla että blogeissa: 
milloin pinnalla on gluteenittomuus, 
milloin rasvattomuus. Kukapa ei 
haluaisi syödä terveellistä ja maittavaa 
ruokaa?

Koulumme vahvuutena on oma 
keittiö, joka valmistaa maittavaa ja 
ravitsevaa ruokaa paikan päällä. Juuri 
meidän koulussamme yhtenä haasteena 
on oppilaiden suuri ikähaarukka: mikä 
ruoka maistuu ja pitää nälän loitolla 
sekä ekaluokkalaiselta, hurjassa kasvu-
vauhdissa olevalta kasiluokkalaiselta 
että aikuiselta? Yksi tykkää yhdestä, 
toinen toisesta. Ei siis mikään helppo 
tehtävä.

Toinen haaste on useat erikoisruo-
kavaliot joiden tekemiseen menee oma 
aikansa. Siksi onkin todella tärkeää 
ilmoittaa keittiöön jos erityisruoka-
valiota noudattava oppilas jää kotiin. 

Koulun keittiössä entistä 
enemmän luomua 

”kiitos ruoasta tosi paljon, 
olette mukavia”

”borssikeitto pois ja tilalle 
spagetti ja lihapullat”

Nadya, 3.lk
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Silloin keittiöllä säästyy paljon aikaa ja 
vaivaa eikä ruokaa tehdä turhaan.

Alkuvuodesta koulussa toteutettiin 
ruokakysely johon saatiin 128 vastausta. 
Selkeinä suosikkeina ruokalistalla erot-
tuivat tutut perusruoat kuten kala-
puikot ja muusi sekä makaronilaatikko. 
Muita suosikkeja olivat mausteinen 
kanakastike, lasagne ja uunimakkara. 
Jotkut toivoivat enemmän mausteita, 
toiset taas vähemmän. Keittiön 
toimintaan ja ruokalan viihtyisyyteen 
oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja 
ruokaa pidettiin monipuolisena. Myös 
kehittämisideoita ja toiveita annettiin 
runsaasti. Kaikki vastaukset on toimi-
tettu keittiölle ja uusia ideoita pyritään 
ottamaan huomioon ruokalistojen 
suunnittelussa. Keittiön henkilö-
kunnan kanssa voi hyvin mennä myös 
juttelemaan sopivan hetken tullen.

Mutta takaisin koulun talouteen: 
Koulumme johtokunta päätti tammi-
kuussa, että säästötoimenpiteitä ei enää 
kohdenneta keittiöön. Nyt lähdetään 
sen sijaan nostamaan laatua: luomua ja 
kotimaisuutta lisätään ja jälkiruokiakin 
tehdään taas. Pääsimmekin heti naut-
timaan sekä laskiaispullista että Rune-
bergin tortuista.

 Juulia Salonen
Johtokunnan jäsen ja koulun vanhempi

Mistä ruoista pidät eniten?
”Kalapuikot ja perunamuusii, 
pasta carbonara, vispipuuro, 

perunat ja nakkikastike, 
lasagne”

Senni, lukion 2. lk

Elviira, lukion 3. lk

Hannes, lukion 3. lk
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YSTÄVYYDEN TAIKAA

Sydän pumppaa ystävyyttä
nuoli Amurin enkelin
eikä syyttä
huoleen puhelin soi
enkeli viestin toi:
Moi!

5. lk

Lukion kolmosten ark-
kitehtuurin historian 
kurssiin sisältyvässä 
ryhmätyössä Cindy, 
Jeanette ja Vilja tekivät 

muumitalon.

Varpu, 8. lk

Oona, 8. lk
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Teimme aikamatkan Egyptiin reportterina ja tässä yhden reportterin 
kuvaus pyramidin rakentamisesta:

hiekka pöllyää. Tunnelma on 

vauhdikas ja kiireinen! Maan-

viljelijät on otettu mukaan, 

Niili virtaa. Arkkitehditkin 

ovat saapuneet.

Faarao maksaa kaiken 

ruoan. Pyramidi rakennet-

tiin hautapaikaksi kunin-

kaalle, rakentaminen kesti 20 

vuotta. 

 Sara L.

Pyramidia rakennetaan 

vauhdilla ja aurinko paistaa 

kunnolla. Pyramidin paloja 

halkaistaan ja palat viedään 

pyramidiin. Kiviä voi olla 

jopa 250000, pinta kalkittiin. 

Työntekijöitä on noin 4000, 

on kova ääni ja sählinki, ja 

vaikka on 40 astetta lämmin-

tä, työ sujuu. 

Kirjureiden kynä menee 

vauhdilla kulmasta kulmaan, 

Terveisiä 5. luokan historianjaksolta!

Rasmus 5.lk
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Helsingin, Espoon ja Vantaan stei-
nerkoulujen keskiajan elämästä kiin-
nostuneet lukiolaiset tekivät syksyllä 
yhteisen retken Turkuun. Vantaalta 
mukana olivat koko lukion toinen 
ja kolmas luokka. Mukaan mahtui 
myös muutama Englantilaisen koulun 
aiheesta kiinnostunut lukiolainen. 
Ohjelma integroi ja konkretisoi 
Suomen varhaishistoriaa käsittelevää 
syventävää kurssia ja uskonnon kirk-
kohistoriaa käsittelevää kurssia. 

Bussimatkat hyödynnettiin mennen 
tullen. Menomatkalla kuultiin sekä 
historian että uskonnon opettajien alus-
tukset kohteista. Paluumatka kerrattiin 
päivän antia. Opiskelijat jaettiin koulut 
sekoittaen ryhmiin, Turun tuomio-
kirkon ja Turun linnan oppaiden kerto-
muksista pidettiin tietokilpailu. Retki 
huipentui voittajaryhmän julistamiseen 
ja palkintojen jakoon.

  Teksit ja kuvat Jarno Paalasmaa

Keskiajan Turku yhdisti steinerlukiolaisia

Retkiä ja kuulumisia
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Terveisiä 1-8- luokkien 
oppilaskunnasta

Oppilaskunnasssa olemme suunnitelleet 
koulun tapahtumia ja ajaneet eteenpäin 
oppilaiden toiveita kuten kiipeilytelineen 
uusimista. Koulumme tapahtumia ovat olleet 
esimerkiksi Nenäpäivä- keräys lasten koulun 
hyväksi. Nenäpäivänä oppilaskunta järjesti 
kioskin, jolla kerättiin 168,65e.
Oppilaskunta järjesti myös Halipäivän tapah-
tuman ystävänpäivänä. 

Tämän kouluvuoden oppilaskunnan jäseniksi 
on valittu:
1. lk Nyyti ja Jaro
2. lk Iris ja Henri
3. lk Samuel ja Nadya
4.lk Mattei ja Maria
5.lk Helmi ja Hermanni
6.lk Tinka ja Ronja
7.lk Aino ja Jade
8.lk Rasmus ja Varpu 
 
Terveisin Rasmus Ritari
puheenjohtaja

Yhdeksäs luokka vieraili uudessa Fazer Experience -vierailukeskuksessa

Kaakaopuun papu, 
suklaan alku.
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Vantaan steinerkoulun lukion 
opiskelijat tanssivat tänä vuonna 
peräti neljä kertaa vanhoja. 
Ensin oli kaksi esiintymistä 
Lumossa, illalla vanhemmille ja 
aamulla oppilaille. Sen lisäksi 
heillä oli kaksi esitystä Espoon 
steinerkoululla. Kyselin Jeanette 
Forsströmiltä ja Vilja Mäkiseltä 
tunnelmia Vanhojen tansseista.

”Parasta oli se hyvä fi ilis, joka tuli 
kun tanssit oli saatu kunnialla vedettyä 
läpi ja pystyttiin olemaan ylpeitä itses-
tämme” sanoo Jeanette. Jeanette kuvaa 
tansseja heidän prinsessapäiväksi, 
jota on odotettu alaluokilta lähtien, 
vähintään siitä asti kun on nähnyt 
isompien sisarustensa tanssivan.

Vilja korostaa myös porukan hyvää 
ryhmähenkeä. Hän pitää hyvänä, että 

Vanhat tanssivat neljä kertaa
H AASTATT ELU  JARNO PAAL ASMAA

KU VAT MARJA JUUT INEN
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Espoon steine rkoulun lukiolaiset olivat 
sopivasti yhteistyössä ja mukana tans-
simassa. Sai tutustua uusiin ihmisiin. 
Viljan mukaan myös lukion toisen 
ja kolmannen luokan yhdistäminen 
Vanhojen tanssi -kurssin ajaksi oli 
hyvä, koska ryhmät ovat pieniä.

Tytöt kertovat myös, että parien 
saannissa ei ollut vaikeuksia. Loppujen 
lopuksi pariasiat ratkesivat aika 
nopeasti kaikkien osalta.
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Kolmas-Kolmas-

luokkalaiset luokkalaiset 

laativat laativat 

 tehtäviä 

 lehtemme 

 lukijoille

Kirjoita alkukirjaimilla alkava sana:

V ______________  
E ______________  
S _______________  S _______________
I _______________  U _______________
M ______________  U _______________
A ______________  T _______________
L _______________  A _______________
J _______________  R _______________
A ______________  I ________________

 tt

llll llllelleh

l lll
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Laske Täydennä kirjain. Lue 

ylhäältä alas. 

VA IKKA

LUKUT ITO

AI TA

KOIR

LAN KU

LA VA

LÄMÄ

A AMÄKI

NOPE N

8 X 6=
2 X 9=
4 X 7=
7 X 8=
5 X 12=
3 X 6=

Tekijä: Aatu, 3. lk
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Mikä sinun nimesi on?
Sanna Nevalainen.

Minkä ikäinen olet?
Olen 21-vuotias. Syntymäpäiväni on 
tänään.

Miksi tulit töihin tähän kouluun? 
Valmistuin viime keväänä, hain tähän 
kouluun töihin ja minut valittiin töihin 
tänne.

Oletko viihtynyt täällä?
Olen.

Mikä koul utus sinulla on?
Olen valmistunut Järvenpään Keudasta 
kodinhuoltajaksi.

Onko tämä unelma-ammattisi?
Kyllä ja ei. Haluaisin myös oman 
yrityksen. Voisin toimia vanhusten 
kaverina ja auttaa heitä.

Aiotko olla täällä kauankin?
Kyllä.

Miten sinulla on mennyt siivoojana 
täällä?
Hyvin.

Miten jatkat synttäreitä tämän jälkeen? 
Katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan.

Haastattelun tekivät Jan Ahlqvist ja 
Urho Rönnbacka, 8. lk

Sanna Nevalaisen haastattelu

 K
uv

a:
 O

liv
ia

 R
eu

na
ne

n,
 8

. l
k

Satakieli-lehti etsii taittajaa! 
Haluatko auttaa koulumme lehden teossa? Kiinnostaako suunnitteleminen? 

Haluatko mainetta ja kunniaa? Ota yhteyttä Jarno Paalasmaahan tai Outi Rousuun.
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Kulkukoirien adoptoiminen lisääntyy 
joka vuosi yhä enemmän ja enemmän 
pitkin maailmaa. Kuitenkin moni 
suhtautuu vanhoihin katukoiriin nega-
tiivisella tavalla, esimerkiksi koirapuis-
toissa. Ulkomailta pelastetut "Rescue-
koirat" kuitenkin osoittavat olevansa 
samanarvoisia, kuin muutkin koirat.

Meillä on yhteensä kolme koiraa, 
ja ne kaikki on ulkomailta pelastettu. 
Ne kaikki ovat mukavia, jokseenkin 
joskus hieman jääräpäitä ja haluavat 
tehdä oman mielnsä mukaan asioita. 
Kuitenkin kaikesta huolimatta ne ovat 
meille todella tärkeitä ja ovat iso osa 
perhettämme. Meillä on ollut myös 

pari kotihoidossa olevaa koiraa, jotka 
ovatkin jo päässeet omaan rakastavai-
seen kotiin. Mutta harmillista on se, 
kuinka monet ihmiset toruvat näitä 
koiria. Pari kertaa kun olimme viemässä 
koiriamme koirapuistoon, eivät ihmiset 
oikein pidä näistä "eriskummallisista" 
koirista.

Meriamin sopeutuminen
Meriam oli ensimmäinen Koiramme, 
joka oli tuotu muualta kuin itse kasvat-
tajalta. Meriam tuli meille vuoden 
2014 elokuussa, alle vuoden ikäisenä. 
Meriam on kotoisin Romaniasta, josta 

Kulkukoirien sopeutuminen 
kotioloihin
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se oli löytynyt hylättynä roskapön-
töstä. Kun Meriam oli aluksi meillä, 
se toden totta pelkäsi sisätiloja. Ensim-
mäisen päivän se oli omassa pedissään 
ja oli hieman hämillään, joka oli kyllä 
ymmärrrettävää. Kuitenkin vähi-
tellen Meriamista kuoriutui kaunis ja 
ihana koira, paitsi joskus se osaa olla 
hieman itsepäinen. Meriam on nopea 
oppimaan ja se onkin käynnyt haju-
netsintäkurssin, jonka ansiosta se osaa 
etsiä esimerkiksi kadonneen ihmisen 
metsästä. Meriam rakastaa juoksemista! 
Meriam voitti vuosi sitten kolmannen 
sijan "Rescuekoirien" näyttelyissä. 
Olihan se sen ansainnut.

Milon sopeutuminen
Milo saapui meille toisena, nykyisitä 
koiristamme. Milo on kotoisin 
Noodelsin tapaan Espanjasta. Aluksi 
Milon piti olla meillä vain kotihoidossa, 
mutta eihän näin suloista ja kilttiä 
kaveria voi antaa pois. Milo sopeutui 
todella hyvin. Se oli heti energinen ja 

tahtoi saada kovasti huomiota. Milo 
on luonteeltaan todella seurallinen ja 
kiltti. Milo on minun oma koirani, sillä 
olen ainoa ihminen ketä Milo tottelee. 
Olen kouluttanut hyppimistä rakas-
tavaa Miloa agility - puolelle. Milon 
este-ennätys on tällä hetkellä huimat 
100cm!

Noodelsin sopeutuminen
Isokokoinen Noodels tai puhekie-
lellä Nuudeli tuli meille viimetalvena 
Espanjasta. Se oli pelastettu eräältä 
maatilalta, missä sitä oli rääkätty. 
Noodelsin sopeutumisessa meni 
kyllä rutkasti aikaa. Ensiksi pelkäsi 
niin paljon että saattoi vain pelossa 
mennä maahan makaamaan tai jopa 
pissaamaan alleen. Kuitenkin nykyään 
Noodels luottaa meihin täysin, mutta 
joskus vartiointivaistot saavat hänet 
haukkumaan turhaan. Noodels on 
kiltti kaikille vaikka näyttääkin hieman 
pelottavalle :DD
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12.luokan eurytmiasoolot ovat 

taiteen fi losofi aa*

OUTI  ROU S U

Kun alamme tehdä 12.luokan euryt-
miasooloja, jokainen opiskelija valitsee 
omansa. Tekstin saa valita miltä aika-
kaudelta hyvänsä, musiikin on oltava 
1750-luvulta tai sitä uudempaa. 
Kuvion laatiminen perustuu eurytmian 
sääntöihin ja ne saadaan esille muuta-
malla fi losofi sella kysymyksellä. Ensim-
mäinen kysymys, joka esitetään kaikille, 

joiden soolo perustuu tekstiin, on: 
kuvaako runoilija tässä omaa sisäistä 
kokemusmaailmaansa vai havaintojaan 
ulkomaailmasta? Kysymyksiin ei ole 
vain yhtä oikeaa vastausta, vaan kumpi 
tahansa vastaus kelpaa perusteltuna. Eri 
ihmiset voisivat tulkita saman tekstin eri 
tavoin ja päätyä siksi erilaisiin vastauk-
siin. Mikäli opiskelija vastaa, että kyse 
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Joona esitti kaikille tutun kappaleen 
Tuiki, tuiki tähtönen. Kuvio perustui 
toonikaan, subdominanttiin ja domi-
nanttiin eli kappaleen harmonioihin.

on ulkomaailman havainnoista, kuvio 
tehdään kielioppikuviona.

Jos opiskelija vastaa runoilijan 
kuvaavan sisäisiä kokemuksiaan, 
seuraa jatkokysymys: kuvaako hän 
ajatuksiaan, tunteitaan, toiminnan 
impulssejaan vai ihmisten suhteita 
toisiin ihmisiin. Ajatusten liikeperiaate 
on suora, toiminnan tai tahdon liike-
periaate on kaareva ja tunteen yhdis-
telee suoria ja kaarevia linjoja. Ihmisten 
suhteita toisiin ihmisiin ilmaistaan 
persoonapronominikuvioilla.

*)  Friedrich Nietzsche: Die Geburt der 
Tragödie, (Reclam 1988) Ditzingen

(Viereinen sivu) Jeanette teki tunneku-
vion Justin Bieberin kappaleeseen Be 
Alright. Lisäksi Jeanette itse leikkasi, 
ompeli ja värjäsi sinisen silkkipukunsa 
vapaa-aikanaan koulutyön ohella.
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Cindy teki ajatuskuvion Phil Collinsin 
kappaleeseen Two Worlds.

Vilja teki persoonapronominikuvion 
Anna Puun Sinä olet minä-kappalee-
seen.

Elvira teki kielioppikuvion Christian Morgensternin runoon 
Keskipäivän kuu runokokoelmasta Löysimme polun.
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Tämä ei kuiten-
kaan ole totta. 
Ajatus englannista 

ainoana tarpeellisena 
kielenä  yhä globaalimmaksi 
muuttuvassa maailmassa on 
harhaa, jolla voi olla kauas-

kantoisia seurauksia. 
Sekä asiantuntijat että elinkei-

noelämä ovat havahtuneet suoma-
laisten kielivarannon huolestuttavaan 
vähenemiseen. Yleuutisten (26.5.2015) 
mukaan koululaisten yksipuolinen 
kielitaito kaventaa jo kansainvälisen 
kaupan mahdollisuuksia. EU-komis-
sion kysely (Suomen Kuvalehti 
25.9.2012) paljasti, että kaikkien 
EU-maiden pk-yritykset kaipaavat 
yhä kielitaitoisempaa väkeä. Elin-
keinoelämän keskusliiton kysely 
Suomessa yli tuhannelle yritykselle 
puolestaan osoitti, ettei englanti yksin 
riitä yritysten toiminnassa. Saksaa, 

ranskaa ja venäjää on osattava mm. 
neuvottelutilanteissa. Myös kiina 
ja espanja olisivat hyödyksi (Yleuu-
tiset 26.5.2015).  Helsingin Sanomat 
(19.2.2017) lisää tavoiteltavien kielten 
listalle portugalin, italian, kreikan, 
norjan, hollannin, arabian ja japanin. 
Eikä monen väheksymää ”pakkoruot-
siakaan” todellakaan kannata unohtaa. 
Lähteenmaa (HS 9.3.2017) muistuttaa 
kielipolitiikasta puhuttaessa, että histo-
riallisten ja kulttuuristen arvojen lisäksi 
Ruotsi on toiseksi tärkein kauppa-
kumppanimme ja vientieuroistamme 
joka kymmenes tulee Ruotsista. Hänen 
mukaansa Ruotsissa toimii 816 yritystä, 
jotka ovat osittain suomalaisomistuk-
sessa. Näissä yrityksissä työskentelee 
yhteensä yli 57 000 ihmistä. Englannin 
konsernikielen asemasta huolimatta 
yhteydenpito suomenruotsalaisissa 
yrityksissä hoidettiin 63-prosenttisesti 
ruotsiksi. 

Suomalaiset – kielitaidoton 
kansa? 

Kieltenopettaja törmää yhä useammin 
tilanteeseen, jossa joutuu perustelemaan 
monipuolisen kieltenopiskelun merkitystä 
lasten lisäksi myös heidän vanhemmilleen. 
Suomessa on pitkään eletty  illuusiossa, että 
kielitaitomme on vahvaa. Toisaalta monet 
lapset ja nuoret sekä aikuisetkin ajattelevat, 
että pelkällä englannilla pärjää.
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Maailmankielten hyödyntämätön 
potentiaali 
Meille ”harvinaiset kielet” ovat muualla 
maailmankieliä. Otetaan lähiesimer-
kiksi vaikka ranska, jota puhuu maail-
massa äidinkielenään 200 miljoonaa 
ihmistä. Saksaa puolestaan puhuu 
noin 100 miljoonaa ihmistä. Saksan 
suurlähettiläs Janetzke-Wenzel muis-
tuttaa blogissaan (24.2.2016), että 
Saksa on Euroopan eniten puhuttu 
kieli;  joka viides puhuu saksaa äidin-
kielenään, joka seitsemäs vieraana 
kielenä. Englannin ja ranskan ohella 
se on yksi Euroopan unionin pääasial-
lisista työkielistä, jota  opiskellaan 
paljon erityisesti itäisessä Keski-
Euroopassa. Saksa on myös Euroopan 
suurin kansantalous ja Suomen tärkein 
kauppakumppani niin viennin kuin 
tuonnin suhteen.Saksalaisia yrityksiä 
on sijoittautunut ympäri maailmaa, ja 
Saksa on ulkomaalaisten investoijien 
suosiossa. 

Janetzke-Wenzelin (24.2.2016) 
lista hyvistä syistä opiskella saksaa on 
kattava. Saksalaisten lomailijoiden 
merkitys Suomen matkailulle kasvaa 
jatkuvasti.Suomessa on myös yli 300  
saksalaista yritystä, joiden liikevaihto 
on yli kahdeksan miljardia euroa. Ne 
työllistävät 17 000 henkilöä. Saksalla 
on vahva asema myös tieteessä. Opis-
kelumahdollisuudet koululaisvaihdosta 
erilaisiin koulutusohjelmiin ja korkea-
koulujen opiskelu- ja tutkimusjak-
soihin ovat houkuttelevia. Saksassa on 
myös noin 400 korkeakoulua, joista 
osa kuuluu maailman parhaimmis-
toon. Opiskelu on Saksassa pääosin 

maksutonta. Saksalaisissa yliopistoissa 
ei myöskään tavallisesti järjestetä 
pääsykokeita kuten Suomessa. Saksan 
oppiminen antaa myös uusia näkö-
kulmia eurooppalaisen kulttuuripe-
rinnön rikkauteen. Siitä on siis hyötyä, 
olipa kyse sitten liike-elämästä, työn-
hausta, koulusta ja opiskelusta, tieteestä 
ja tutkimuksesta, kulttuurista, urhei-
lusta tai vapaa-ajasta. 

Näyttää kuitenkin siltä, että 
suomalaiset eivät hyödynnä esim. 
saksan kielen potentiaalia. Yleuu-
tiset (7.6.2016)  raportoi, että esim. 
Suomessa toimivilla saksalaisilla yrityk-
sillä on merkittäviä ongelma kielitai-
toisten työntekijöiden löytämisessä. 
Suomalaiset eivät myöskään käytä 
mahdollisuuksia Saksassa. Pk-yritysten 
olisi syytä huomata nykyistä paremmin 
mahdollisuudet menestyvään bisnek-
seen Saksassa. Sitä kautta avautuisivat 
paitsi Saksan, myös maailmanmark-
kinat. Helsingin Sanomien (3.11.2016) 
haastatteleman saksalaisen työvoimavi-
ranomaisen mukaan Saksassa on tällä 
hetkellä pulaa mm.  insinööreistä, 
koodareista, hoitajista ja palvelualojen 
ammattilaisista, ja suomalaisille työnte-
kijöille olisi kysyntää. Pelkällä englan-
nilla ei Saksassa kuitenkaan pitkälle 
pötki.Työnantajat haluavat myös, 
että ihmiset viihtyisivät ja löytäisivät 
kavereita. Tästäkin syystä on turhaut-
tavaa, jos kieltä ei osaa lainkaan.  
Turismi- ja vapaa-ajan buumi on 
Saksassa niin kova, että työnantajat 
eivät rekrytointeineen pysy perässä. 
Varsinkin nuorille suomalaisille löytyisi 
tältä alalta valtavasti töitä. 
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Kieltenopiskelun kärkikastista 
peränpitäjäksi? 
Mutta mikä on tilanne Suomen 
kouluissa? Suomen kuvalehden 
(25.9.2012) mukaan lähes 18 000 
lukiolaista kirjoitti vuonna 1984 jonkin 
lyhyen kielen ylioppilaskirjoituksissa 
englannin ja ruotsin lisäksi. Vuonna 
2010 määrä oli alle 3000. Ylioppi-
laiden ei ole enää nykyään pakko 
kirjoittaa ruotsia. Se ei kuitenkaan ole 
lisännyt osallistumista muiden kielten 
kokeisiin. Muutos sai aikaan vain sen, 
että ruotsinkin kirjoittajamäärät  ovat 
alkaneet laskea. 

Yle (26.5.2015) uutisoi, että ylimää-
räisten kielten kirjoittajien määrä on 
laskenut viidennekseen 90-luvulta. 
Saksa on romahtanut kaikkein eniten. 
Esim. pitkän saksan lukijoiden määrä 
on puolittunut viidessä vuodessa parista 
tuhannesta alle tuhanteen. Ranskan, 
venäjän tai espanjan opiskelijat alkavat 
jo olla äärimmäisen eksoottinen näky.

Helsingin Sanomat (19.2.2017) 
kiteyttää kielten surkean nykytilan 
toteamalla, että valtaosa nuorista 
oppii koulussa vain kehnon ruotsin 
ja kohtalaisen englannin. On myös 
helppoa yhtyä Suomen Kuvalehden 
(25.9.2012) näkemykseen, että perus-
koulussa ja lukiossa on tehty paljon 
päätöksiä, jotka ovat vähentäneet sekä 
pakkoa että mahdollisuuksia kielten 
opiskeluun. Huolestuttavaa on myös 
kieltenopettajien liiton havainto 
(Yleuutiset 26.5.2015), että  kielten 
opiskelusta  on tullut harvojen ja 
valittujen oikeus. Tilastojen mukaan 
Tampereen pohjoispuolella opiskellaan 

pääosin enää englantia  ja ”pakko-
ruotsia”. Muita kieliä on mahdol-
lista opiskella lähinnä  Etelä-Suomen 
suurissa kaupungeissa. Suomesta on siis 
tullut kielten suhteen epätasa-arvoinen 
maa. Vähäinen kiinnostus johtuu kiel-
tenopettajien liiton (Suomen Kuvalehti 
25.9.2012) mukaan myös nuorista 
itsestään, jotka ovat tottuneet saamaan 
asiat nopeasti. Kielissä se ei onnistu. 
Muissa Pohjoismaissa on liiton mukaan 
samoja ongelmia kuin Suomessa. Maat 
ovat olleet aikanaan kärkikastia kielten 
opiskelussa, nyt muu Eurooppa uhkaa 
ajaa ohi.

Myös hallitus on havahtunut nyky-
tilanteeseen, ja kieltenopiskelun lisäys 
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ja monipuolistaminen ovat päätyneet 
jopa hallitusohjelman tavoitteisiin. 
Helsingin Sanomat (19.2.2017) muis-
tuttaa uuden opetussuunnitelmaan 
tavoitteista, joihin kuuluu monikie-
lisyyteen rohkaiseminen, moniluku-
taito ja  kieleily, joka tarkoittaa vies-
timistä samaan aikaan jopa usealla 
kielellä. Nähtäväksi jää, onnistutaanko 
tavoitteissa. 

Se pienikin kielitaito on kieli-
taitoa. Kieli on myös työelämätaito ja 
vuorovaikutustaito.

Mutta välinearvon lisäksi kielillä 
on muutakin arvoa, kuten nykyään 
liian usein syrjään sysätty sivistys. 
Kielten tilanteen korjaaminen vaatii 
tahtoa niin päättäjiltä, kouluilta  kuin  
vanhemmiltakin. Jos emme toimi nyt, 
kohta on liian myöhäistä.

 Anne Kautiainen
 saksan opettaja

Lähteet: 

Hara, J. Saksalaisfi rmat loistavat Suomessa 
– pullonkaulana saksan osaajien puute.  
Yleuutiset, 7.6.2016. (http://yle.fi /
uutiset/3-8936613)

Holvas, J. Koululaisten yksipuolinen 
kielitaito kaventaa kansainvälisen 
kaupan mahdollisuuksia – ”Englannin 
kielellä voidaan ostaa, mutta ei myydä”. 
Yleuutiset, 26.5.2015. (http://yle.fi /
uutiset/3-8018157)

Janetzke-Wenzel, D. Miksi opis-
kella Saksaa? Saksan suurlähetystö, 
suurlähettilään blogi, 24.2.2016.                                  
(http://www.helsinki.diplo.de/Vertre-
tung/helsinki/fi /02__Botschaft/Botschaf-
ter__und__Abteilungen/Seite-Blog-der-
Botschafterin-fi .html)

Liiten, M. Suomalaisten kielitaito kaipaa 
uutta loikkaa – valtaosa nuorista oppii 
koulussa vain kehnon ruotsin ja 
kohtalaisen englannin. HS, 19.2.2017. 
(http://www.hs.fi /kulttuuri/art-
2000005093871.html)

Lähteenmaa, J. Pakkoruotsia markkinoi-
daan nuorille aivan väärin – Harva teini 
haaveilee urasta kunnanvirastossa. HS, 
9.3.2017. (http://www.hs.fi /paakirjoituk-
set/art-2000005102383.html)

Penttilä, P. Kielitaitoinen kansa? ”Se ei ole 
kohta enää totta”. Suomen Kuvalehti, 
25.9.2012. (https://suomenkuvalehti.fi /
jutut/kotimaa/kielitaitoinen-kansa-se-ei-
ole-kohta-enaa-totta/)

Ziemann M. Saksan työvoima-
viran omainen kosiomatkalla Suomessa 
– ”Ilmoittautukaa meille”. Yleuuti-
set, 3.11.2016. (http://yle.fi /uuti-
set/3-9270815

Jenny, 8.lk
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”Steiner – värityskirja aikuisille” kutsuu 
steinervanhempia ja kaikkia steiner-
kasvatuksesta ja inhimillisestä kasva-
tuksesta tai ylipäätään värittämisestä 
kiinnostuneita värittämään steiner-
koulun arjesta inspiraationsa hakeneita 
värityskuvia.
Julkaisu syntyi Vantaan steinerkoulun 
lukion opiskelija Cindy Laitisen (kuvat) 
ja opettaja Jarno Paalasmaan (tekstit) 
yhteistyönä. Värityskirja on luokan 
Pohjois-Italiaan suuntaavan kulttuuri-
historian leirikoulun varainhankintaa.

Myynti ja tilaukset
Koulun toimisto A-rakennuksessa, 
Teija Sideri (09) 8386 4810 / toimisto@
vantaansteinerkoulu.fi 
12. luokan opiskelijat esim. Vilja 
Mäkinen 040 404 4444 sekä Kirjo-
kanta Oy 

Steiner
värityskirja aikuisille

Hinta 8 e

3. Steinerkoulun alaluokilla kerrotaan paljon satuja ja tarinoita. Niiden kuuntelu luo sisäi-

siä mielikuvia eli lapsi kuvittaa satua mielessään. Mielikuvat synnyttävät kyvyn empatiaan 

ja opettavat eläytymiskykyä. Ensimmäisen luokan kansansaduista edetään aina seitsemän-

nen luokan historiallisten henkilöiden elämäkertoihin asti.

4. Termien ”käsityö” ja ”käsittää” yhteinen perusta ei liene sattumaa. Toiminnallista oppi-

mista ja kädentaitoja vaalitaan ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Katso video steinerkasvatus.fi  verkkolehdestä
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Steinerkoulun tarvikkeet ja kirjat

Tule käymään tai osta netistä!

Kalevankatu 7 Helsinki
www.kirjokanta.fi27



Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa
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