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Puissa on voimaa
mutta mikä on paras?
Oi, mikä olet?
 Alisa

Vesi on kylmää
jää paljon kylmempää
jäinen kahina.
 Aatu

Lintu ei osaa lentää
lintu on maassa
nyt se lentää pois.
 Helena-Sofi a

Järvi on syvä
kala hyppää pinnalle
kuuluu roiskahdus.
 Helmi

Haikuja kuudennelta 
luokalta
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Ohessa  katkelmia oppilaiden 
leirikouluaineista:

Leirikoulu Ahvenanmaalla
Aloimme keväällä jo suunnittelemaan 
leirikoulua ja pidimme kokouksia. 
Ja sitten kun tulimme loman jälkeen 
kouluun niin olimme kolme päivää 
koulussa, kunnes lähdettiin bussilla 
Turun saaristoon ja lautoilla ja losseilla 
Ahvenanmaalle.
 Hermanni

Leirikouluun mars!
Saimme tietää leirikoulusta vitosen 
alussa ja kaikki oli niin iloisia! Mäkin  
olin niin  iloinen, että odotin sitä kuin 
kuuta nousevaa. Sitten päätimme 
ruoat, en nyt muista, mitä ne olivat, 
mutta ne olivat tooosi hyviä. Ennen 
kesälomaa saatiin laput, jossa luki, mitä 
tarvitaan mukaan. Mä olin pakannut jo 
ennen kesäloman alkua. Tuli pitkä ja 
kuuma kesä, tuntui, ettei se kesä olisi 
ikinä loppunut.

Sitten koulut alkoivat, en ollut 
tunnistaa ketään siitä jengistä. Kaikki 
olivat muuttuneet niin paljon, että 

melkein unohdin miltä itte 
näytän. Sitten lähdet-

tiin matkaan...
 Lydia

6.luokan Ahvenanmaanmatka
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Ajettiin noin kaksi tuntia Turkuun, 
josta menimme lautalla ja bussilla 
Lappoon saareen ja yövyimme siellä 
Pellaksen vieraskodissa. Mun, Cecin, 
Lydian ja Unnan huoneessa ei ollut 
edes vessaa ja joillain taas oli sauna! 
Seuraavana päivänä jatkettiin matkaa 
ja päästiin lopulta Ahvenanmaalle ja 
saatiin sieltä opas, joka onneksi puhui 
suomea. Ajettiin bussilla Bomarsundin 
linnakkeen raunioille, Kastelholman-
linnalle, jossa valitettavasti kerettiin olla 
siellä vain 45 minuuttia, koska meidän 
piti lähteä Taffelin sipsitehtaalle... 
Lopulta lähdettiin meidän yöpymis-
paikalle ja illalla jouduttiin tekemään 
puuopin vihkoon kuva saarnista. 
Seuraavana päivänä menimme Meren-
kulkumuseoon, jonka jälkeen siihen 
ihan viereen syömään. Sitten mentiin 
Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseoon, 
jossa parasta olivat lampaat.

Torstai oli meidän lähtöpäivä. 
Aamulla mentiin Maarianhaminaan 
shoppailemaan ja osa meni kirppik-
sille. Tultiin takaisin Viikkarilla, jonka 
buffassa oli rapuja! Oltiin koululla klo 
22.45, väsytti vähän, mutta olihan 
siellä kivaa.
 Petra

Sää oli lämmin ja tuulinen. Lähdimme 
Turkua kohti. Turusta menimme 
saareen, nukuimme saaressa. Aamulla 
matka jatkui yhdyslautalle, lautalla 
menimme Ahvenanmaalle. Ahvenan-
maalla menimme SIPSITEHTAALLE! 
Siellä oli kivaa. Hyvät sipsit olivat 
mausteiset sipsit. Seuraavana päivänä 
pelasimme jalka- ja lentopalloa luokka-
laisten kanssa. Uimme paljon meressä 
kanssamatkustajien kanssa.
 Tommi
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Saimme viettää ihanan ja 
rauhallisen syksyisen päivän 
Suomenlinnassa. Mukana 
matkassa olivat viidennen luokan 
lisäksi Claire ja Tiina.

Ohessa oppilaiden tunnelmia 
retkeltämme:

Lähdimme Korson juna-asemalta 
kohti Helsinkiä. Junamatka oli 
mukava. Katselin ikkunasta maisemia. 
Kävelimme lautalle. Lautalla oli paljon 
turisteja, jotka syöttivät lokkeja. 
Suomenlinnassa oli kivaa. Kävelimme 
tunneleissa, teillä ja rantakivillä. Sitten 
lähdimme takaisin lautalle. Helsingin 
rannalta kävelimme Esplanadinpuiston 
läpi juna-asemalle ja sieltä junalla 
kotiin. 
 Mitro

Lähdimme Korsosta junalla Helsin-
kiin. Siellä kävelimme ja näimme 
Mustangin. Lautalla oli paljon 
turisteja ja lokkeja. Suomenlinnassa oli 
meduusoja ja hyvä sää.
 Julius

...Suomenlinnassa kävimme enismmäi-
senä tunneleissa ja sen jälkeen oli vähän 
vapaa-aikaa. Sinä päivänä oli hyvä sää, 
vaikka oli vähän tuulista. Sen jälkeen 
söimme eväät ja istuimme kalliolla......
 Pihla

...Kun olimme Suomenlinnassa, 
lähdimme kiertämään Suomenlinnaa. 
Näimme hienoja paikkoja, esimer-
kiksi sukellusvene Vesikon ja hienoja 
tunneleita.
 Toivo

Syyspäivä Suomenlinnassa
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....Söimme eväät veden äärellä ja 
menimme sen jälkeen viereiseen 
kahvilaan, missä minä ja Kaisa puoli-
timme muffi nin ja jäätelön. Kaisa ei 
melkein päässyt puusta alas.
 Inari

Lähdimme junalla Helsinkiin klo 
9:18. Kävelimme noin yhden kilo-
metrin, ennen kuin pääsimme lauttaan. 
Lautalla oli aika paljon ihmisiä, mutta 
se ei haitannut. Meillä oli Suomen-
linnassa kiva päivä, vaikka meidän 
pitikin juosta junaan. Suomenlinnassa 
kuvattiin dokumenttisarjaa. Me käytiin 
myös vanhassa sukellusveneessä.
 Jessica

Pääkaupunkiseudun viidensien luokkien perinteiset 
olympia laiset järjestettiin Espoossa toukokuun lopussa. 
Kisailtavina lajeina nähtiin juoksua, keihään – ja 
kiekonheittoa, pituushyppyä ja painia. Tässä iloisia ja 
urheita viidesluokkalaisia, vanhempien valmistamissa 
kreikkalaistyylisissä urheiluasuissa.
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Tunnelmakuvia Keskiaikamarkkinoilta
KUVAT:  HENRIK  KARSTEN
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Tänä syksynä opettajainkokouksissa 

tapahtunutta.

Arvioinnin harjoittelun 
havaintovälineenä toimivat 

omenat, joista jokainen sai tehdä 
joutsenen.

Koulussamme 20 vuotta 
työskennelleet opettajat 

Jarno Paalasmaa, Outi 
Järvelä, Outi Maria 

Rousu ja Ewy Numminen 
kukitettiin.

4H-yhdistykseltä saatu Suomi 
100 -kuusi istutettiin koulun 
pihalle ensilumen aikaan.
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 8. helmikuuta vierailimme luokan 
uskontoryhmän kanssa buddhalaisen 
nunnan luona Hakaniemen Sampo-
keskuksessa. Olimme valmistel-
leet kysymyksiä nunnalle edellisellä 
uskontotunnilla. 

Aloitimme käynnin lyhyellä medi-
taatiolla, jonka tarkoituksena oli 
keskittyä omaan hengitykseen. Sitten 
nunna vastasi meidän laatimiin kysy-
myksiin ja kertoi myös eri ihmisistä, 
joita hän on matkan aikana tavannut. 
Mieleen jäi hänen kertomuksensa 
veljenpojastaan, joka ei kyennyt 
vuorovaikutukseen hänen tai muiden 
kanssa. Sen sijaan poika oli keskittynyt 
pelaamaan ja olemaan yhteydessä kave-
reihinsa sosiaalisen median kautta. 
Tämä tuntui nunnasta pahalta ja hän 
oli selvästi harmissaan. Luultavasti 
pari henkilöä ryhmästämme samais-
tuivat poikaan, ja siten ehkä tajusivat 
ongelman. 

Kysymyksiin kuten ”mitä uskonto 
sinulle tarkoittaa” tai ”mitä koet sen 
antavan sinulle” saimme kattavat 
vastaukset. Nunna kertoi, että elämällä 
hetkessä ja keskittymällä tekemisiinsä 
hän on saavuttanut mitä on halunnut. 
Hän mainitsi myös, että toki hänellä on 
paljon kehitettävää ja että hän kehittyy 
koko ajan lisää. Pidin mielenkiintoisena 

Vierailu buddhalaisen 
nunnan luona

hänen neuvoaan syventyä ja keskittyä 
negatiivisiin tunteisiin, kun niitä 
ilmaantuu. 

Olin odottanut, ettei nunna osaisi 
suomea ja että siten kommunikointi 
olisi haastavaa, mutta naisen kielitaito 
oli täydellinen ja ymmärsin kaiken. 
Nunnasta säteilevä elämänilo ja viisaus 
piristivät päivääni valtavasti. Olen 
kiitollinen opettajan järjestämästä tilai-
suudesta tavata tämä ihminen. 

 Helena, lukion 2.lk
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Miia, Kaisa, Erika, Jenny, Emilia, 
Henna, Melissa, Emma ja Oona.

Miia: ”Oli kivaa esittää päiväkoti Metsä-
tähdelle, koska pienet tykkäsivät.”
Kaisa: ”Minusta oli kiva esittää päivä-
kodissa, koska siellä oli pieniä ja ne 
olivat söpöjä.”
Salka:”Metsätähdessä käynti oli ihanaa 
myös siksi, koska se oli vanha päivä-
kotini. Itse esittäminen jännitti toki, 
mutta se oli hauskaa. Koulussa esit-
täessäni en tiennyt ihan mitä odottaa, 
mutta siitäkin jäi positiivinen olo.”

Aloitimme harjoittelemaan välitun-
neilla eurytmistä esitystä ” Karhu 
etsii piikaa.” Myöhemmin meidän 
mukaamme tulivat myös ” pikku-
karhut”. Harjoituksissa alkoi tulemaan 
kiire, kun pääsiäisjuhla lähestyi. Saimme 
esityksen kuitenkin ajoissa valmiiksi ja 
esitimme sen pienten pääsiäisjuhlassa. 
Myöhemmin menimme esittämään sen 
vielä Metsätähden päiväkotiin. ( teksti: 
edellisen kouluvuoden 8.lk oppilaat)

Karhuna oleminen oli hauskaa ja 
puvut olivat hienoja. Esityksessä oli 
mukana Helmi, Maria, Salka, Inari, 

Eurytmia projekti 
TEKST I :  EDELL ISEN KOULUVUODEN 4 .LK  OPP ILAAT
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Tunnelmia viime kevään 
eurytmiakatselmuksesta
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Oppilaskunnan järjestämät 
itsenäisyyspäivän tanssit
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Kevätjuhlassa jaettuja stipendejä

Kuudes luokka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lions club rahastipendi
Auratar Alvari, 9.lk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pohjola Norden ruotsinkielinen kirja
Emil Härkönen, 9.lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lions club rahastipendi
Sara Kollin, 9.lk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lions club rahastipendi

Cindy Laitinen, lukion 3.
Jeanette Forsström, lukion 3.. . . . . . . . . . . . . Rahastipendi koulun hyväksi tehdystä työstä
 Hannes Lento-Hukkinen, lukion 3.  . . . . . . . Rahastipendi koulun hyväksi tehdystä työstä
 Miikka Luotonen, lukion 3.  . . . . . . . . . . . . . Rahastipendi koulun hyväksi tehdystä työstä
 Niila Goman, lukion 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahastipendi koulun hyväksi tehdystä työstä

 2.luokkalaisten käsinukkeja - suunnitelmia ja valmiita töitä
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Lokakuisena perjantaiaamuna Vantaan 
steinerkoulun 4-luokkalaiset lukivat 
toisilleen Helsingin sanomista Lasten 
uutisia. Eräs uutisista koski koulu-
laisten kännykän käyttöä ja sen käytön 
lakkoa, jonka he olivat toteuttaneet. 4. 
luokan opettaja Ewy Numminen sai 
tästä uutisesta idean toteuttaa oppilail-
leen kyselyn heidän päivittäisestä tai 
viikottaisesta kännykän käyttöajastaan. 
Tulokset olivat yllättäviä positiivisessa 
mielessä, koska nykyään puhutaan 
paljon lasten liiallisesta ruutuajasta.

Seitsemän henkilöä kahdenkym-
menenkahden hengen luokasta kertoi: 
”käytän puhelinta alle tunnin päivässä” 
ja yksi henkilö kertoi: ”käytän puhelinta 
vain yhtenä päivänä viikossa.”

Seuraavaksi eniten vastauksia 
saivat ”käytän puhelinta yhden tunnin 
päivässä” ja ”käytän puhelinta yksi tai 

kaksi tuntia päivässä”, molempiin 
kohtiin vastasi neljä henkilöä.

Yhdestä neljään tuntiin puhelinta 
päivässä kertoi käyttävänsä kolme 
henkilöä. Loput vastaukset olivat 
yksittäisiä.

Kyselyn pohjalta voimme todeta, 
että suurin osa Vantaan seudun steiner-
koulun 4. luokan opiskelijoista ei käytä 
kännykkää liiallisesti!
 
Artikkelin laativat Laura Eronen, 
Siiri Airaksinen, Siiri Keskiväli, Suvi 
Tihinen ja Neea Tolvanen
 

Kyselyn mukaan Vantaan seudun steinerkoulun 
4.-luokkalaisilla ei ole havaittavissa liiallista 
kännykän käyttöä

Tulokset olivat yllättäviä 
positiivisessa mielessä

Kännykkäkysely on käynnissä.
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Mitä Suomi 100 vuotta 
ja itsenäisyys merkit-
sivät 4. lk oppilaille ja 
heidän kotiväelleen?

Kiitos veteraanien saa elää ilman sotia. 
Meillä on riittävästi ruokaa ja hyvä tervey-
denhuolto. Sekä tytöt että pojat saavat 
opiskella. Suomessa on puhdas luonto.                                                               
 M.M.

Kotimaata, itsenäistä hallintoa, vapautta, 
demokratiaa ja juuria.                                           
 N.S.

Oma kieli, oma kulttuuri, omia perinteitä 
ja suomalaisuutta.                                                   
 S.K.

Mummi: Vapautta käydä koulua ja tehdä 
työtä, rauhaa/ei sotia, terveydenhuolto on 
parantunut.  
Äijä: Itsemääräämisoikeus.
 O.Y.

Vapautta, pohjoismaista hyvinvointiyh-
teiskuntaa, toimivaa demokratiaa.                                                     
 A.A.

Äiti: Demokratiaa ja vapautta opiskella.
Iskä: Itsenäisyyttä ja arvoja.
 M.P.

Voimme elää ilman pelkoa. Me voimme 
käyttää omaa kieltämme. Voimme iloita 
ja olla ylpeitä suomalaisten sankariteoista 
maailmalla. Meillä on sananvapaus.                                          
S.T.
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8.luokan piirtämät presidentit

oppilaskunnan 
toimintaa

Nenäpäiväpipareiden koristelua

Suomi100 -koristelua
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Koulumme vanhempainillassa järjes-
tetyn luennon teknologian vaikutuk-
sista nuorten aivojen toimintaan piti 
psygologian tohtori, aivotutkija Mona 
Moisala Helsingin Yliopistosta. Luento 
oli hyvin selkeä alkaen aivojen kehityk-
sestä ja muovautuvuudesta ja harras-
tusten vaikutuksesta aivojen kehityk-
seen. Mona Moisala tiivisti lopuksi 
luentonsa näihin seitsemään viestiin:

•  Elintavat ja ympäristö ovat erityisen 
tärkeitä kehittyville aivoille.

•  Laitteiden käyttö illalla häiritsee unta 
– ja uni on aivojen elinehto.

•  Maltilliset määrät pelaamista saattavat 
olla jopa hyödyksi aivoille – peliad-
diktio ei.

•  Monisuorittaminen kuormittaa aivoja 
ja saattaa heikentää keskittymiskykyä.

•  Tietoisuustaidot ovat entistä 
tärkeämpiä. Vastapainoa ruutuajalle.

•  Koulu muuttuu, mutta käsillä teke-
misestä ei pitäisi luopua.

•  Liikunnan ja kasvokkaisen vuoro-
vaikutuksen merkitys korostuu 
ruutuajan kasvaessa.

Eveliina Kaartinen

Luento:

Teknologian vaikutukset 
nuorten aivojen toimintaan
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Kahdeksas luokka esitti eurytmisesti 
Suomi 100 Onnea.

Viides luokka lauloi. Kuulimme myös aidon 
Suomen itsenäisyysjulistuksen.

Suomi 

100

satavuotis-
juhlA

vietettiin 
Lumossa 
1.12.2017.
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Väliajan jälkeen saimme kuulla Anssi Tikanmäen 
orkesterin  konsertin Maisemakuvia Suomesta.

Lopuksi opettajat saapuivat lavalle ohjelmanume-
rolla “Mistä Suomi tunnetaan ulkomailla”. Nähtiin 
presidentit Urho Kekkonen ja Tarja Halonen, Jean 
Sibelius, urheilulegenda Matti Nykänen, designia ja 
taidetta Marimekon ja Muumihahmojen muodossa, 
Pisa-opettaja ja kansallispukuisia saunojia. 
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Steinerkoulu täyttää 100 vuotta 2019 
Juhlia valmistellaan jo lähettämällä postikortti jokaiseen maailman 
Steinerkouluun. Tässä koulultamme maailmalle lähteviä kortteja.
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Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa

Hyvää  Jou lua  j a
Onne l l i s t a  vuo t t a  2018 !

• Joululomaa vietetään 23.12.2017–7.1.2018

• Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018
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