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Kasit tekivät tätä lehteä!
Tätä lehteä on tehnyt koulumme
kahdeksas luokka. Kahdeksasluokkalaiset ideoivat sisältöä, suunnittelivat,
kirjoittivat, kuvasivat sekä tutustuivat
lehden taittoon. Luokassa vieraili pariin
otteeseen lehdenteon ammattilainen ja
Satakielen vakitaittaja Petri Clusius.
Lehden alkuosan jutut ovat
kokonaan kahdeksannen luokan
aikaansaannosta.
Kaikissa kouluissa pyritään tällä
hetkellä lisäämään yhteisöllistä
oppimista ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Lehtiprojekti toimii yhtenä
keinona vähentää yksin tekemistä.
Tällaisen projektin yhteydessä voi
opiskella esimerkiksi äidinkielen,

yhteiskuntaopin ja kuvataiteen teemoja
eheyttävästi, mediaa ja tietotekniikkaa
hyödyntäen. Lehteä tehtäessä opitaan
mediateknologian ja vuorovaikutustaitojen ohella haastattelujen, arvostelujen ja muiden tekstilajien tekemistä.
Lehdenteon hitaus, haasteellisuus ja
sen monet eri vaiheet konkretisoituvat vasta, kun niissä on itse osallisena. Lehteä tehdessä voi havainnollistaa mitä moninaisimpia asioita, voi
esimerkiksi konkretisoida mitä ja ketä
saa kuvata ja mitä saa julkaista. Lehteen
työstettäviä sisältöjä painottamalla
projektiin voisi liittää oikeastaan minkä
tahansa aiheen ja oppiaineen.

Aatu, 4 lk.

Jarno Paalasmaa

8.luokan Reetan ja Saran värikäs kuva norsusta.
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Kännykät koulussa ja
sen ulkopuolella
Kuinka paljon käytät kännykkää päivässä?

Kännykkäaddiktio on suomessa hyvin
yleistä ja sitä on kokoajan enemmän ja
enemmän. Siihen liittyy kännykästä
eroon pääsemisvaikeuksia, kännykän
liikakäyttöä, ja muihin asioihin voi
olla vaikeaa keskittyä. Kännykkäaddiktiota voi olla vaikea estää, sillä uusia
kännyköitä tulee markkinoille koko
ajan parempina versioina ja addiktoivia
sovelluksia tulee kokoajan lisää.
Haastattelimme aiheesta kahdeksannen luokan Otavaa, eurytmian
opettaja Clairea ja kahdeksannen
luokan oppilaan vanhempaa.

Otava: Puolitoista tuntia päivässä
Claire: 30 minuuttia päivässä
Vanhempi: Vaihtelevasti mutta melko
vähän
Aiheuttaako kännykkä sinulle addiktiota
eli riippuvuutta?
Otava: Ei yhtään
Claire: Ei aiheuta
Vanhempi: Ei tuota
Teksti: Henri ja Lassi, 8. lk
Kuva: Eeti, 8. lk
Otsikko: Eetu, 8. lk

Mitä mieltä olet kännyköistä?
Otava: Hyödyllisiä kapistuksia
yhteyden pitoon
Claire: Ne ovat käteviä, mutta niitä
pitää osata hallita
Vanhempi: hyvä juttu
Kuinka suuri osa kännykkä on
elämääsi?
Otava: Todella pieni
Claire: Tosi pieni
Vanhempi: Pieni
Pitäisikö oppitunneilla
saada käyttää kännykkää?
Otava: Ei, ellei sitä käytetä
tiedonhakuun
Claire: Ei
Vanhempi: Oppimistarkoituksessa kyllä ja opettajan luvalla
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Maailman kauneinta taidetta
Ateneumissa
Menimme Ateneumiin, jossa oli sekä
Japanomania näyttely että Rodin
näyttely. Odotukseni eivät olleet
kamalan korkeat. Rodin veistokset
olivat ihan hienoja, mutta jännän
näköisiä. Kun lähdimme Rodin näyttelystä katsomaan Japanomania näyttelyä,
näimme Tarja Halosen. Mietimme
luokkalaisten kanssa kävisimmekö
kättelemässä häntä, mutta kukaan
ei sitten mennyt. Kun siirryimme
Japanomania näyttelyyn, muuttui
tämä Ateneum-seikkailu jännittävämmäksi. Mielestäni Japanilainen

taide
id on maailman
man kauneinta taid
taidetta.
Värikkäät, sekä yksityiskohtaiset
yiskoh
maalaukset olivat todella hienoja.
Siirryimme huoneesta, huoneeseen.
Astuimme huoneeseen jossa pääsimme
kokeilemaan Japanilaisia Yukatoja, ne
olivat niin kauniita! Pari kuvaa siinä
tuli otettua ja myös vähän pelleiltyä
ne päällä. No mutta matka jatkui, pari
huonetta taidetta oli jäljellä. Sitten se
loppuikin, taide katosi ja matka jatkui
kotiin.
Sara Kollin, 8. lk
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”Kun näimme Tarja Halosen
niskan Ateneumissa...”
ylös ja huomasimme tutun näköisen
punahiuksisen vanhan naisen...
hetken kasvojen yhdistämisen jälkeen
ymmärsimme sen olevan Suomen
edellinen presidentti Tarja Halonen.
Häkeltyneinä menimme rappusten
yläpäähän istumaan penkeille.
Katselimme
pitkään
Tarjan niskan punaisia
hiuksia, jotka yhdistyivät hänen keltaiseen
mummohuiviin.
Puhelimet suhisivat
käsissä
SnapChatin
mystoreihin oli tullut
tusinakaupalla
Tarja
Halosen niskaa ympyröitynä punaiseen rinkiin ja
kuvatekstinä Tarja Halonen
Ateneumissa, huutomerkillä
tuunattuna.
Suosittelisin tätä näyttelyä
niille, jotka ymmärtävät
taiteen salat ja jaksavat kulkea
huoneesta huoneeseen, ainoana
äänenä ihmisten sydämen lyönnit
ja tiheä hengitys. Suosittelen.

Ateneumin näyttelyssä oli
aiheena tunnettu kuvanveistäjä
Auguste Rodin ja japanilainen
taide.

Näyttelyssä esiteltiin monenlaisia veistettyjä patsaita eri
asennoissa, jotkut näyttivät
tuskaisilta ja jotkut elämänsuorittaneilta. Tauluja olisi
ollut nähtävänä, mutta
itse en katsonut niitä,
vaan klinkkasin jalkapuolena huoneiden
läpi. Kuitenkin yksi
taulu herätti huomioni,
siinä maalauksessa oli
synkkä pimeä metsä
rajussa myrskyssä, se
herätti huomioni. Siksi,
koska muistutti yhdestä
myrskyisestä kesäyöstä
Heinävedellä.
Päivän
hätkähdyttävin asia oli se, kun
kävelimme pitkiä portaita

Kaisla Hietala, 8. lk

Rocor
/

Flickr
cc

Auguste Rodinin Eeva, 1883
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Haluaako
Mika Luotonen
miljonääriksi?

Iida Kaskimies 8.
luokalta haastatteli
entistä luokanopettajaansa Mika Luotosta
Kaipaatko vanhaa luokkaasi?
No totta kai!
Miten opiskelu sujuu?
No ihan hyvin... Joo kyllä minä olen
pääsyt joka tentistä läpi jossa olen ollut.
Oletko valmis palaamaan kouluun
opettamaan?
Juu.
Haluatko miljonääriksi?
(Mika nauraa) En, en haluaisi. Se olisi
varmaan kamalaa elämää olla miljonääri. Ihminen menee ihan solmuun,
jos sillä on liikaa kaikkea. Pitää olla
vain se mitä tarvitsee.
Mikä on lempielokuvasi tällä hetkellä?
Nicolas Gage-elokuvat
Mikä on jäänyt parhaiten mieleen
vanhalta luokaltasi?
Luokkaretki-Albanukselle on jäänyt
varmaan eniten mieleen, se oli kyllä
kiva reissu. Mutta kyllä se koko aika
ykkösestä seiskaan on yhtä hyvin
mielessä.

Mika Luotonen keväisessä
juhlapuvussaan.
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Iltapäiväkerho Jalava
Haastattelimme iltapäiväkerhossa olevaa ohjaajaa ja muutamaa iltapäiväkerhossa olevaa lasta. Ensimmäisenä haastattelimme Mia Toiviaista.

Mia, tykkäätkö työstäsi?
”Tykkään todella paljon.”
Mikä sai sinut hakeutumaan tänne töihin?
”Minua pyydettiin tänne töihin.”
Missä sinä työskentelit aikaisemmin?
”Opiskelin Snellman-korkeakoulussa ja
sitten minulla oli työharjoittelu täällä
koululla ja pikkaisen ennen kuin valmistuin, niin minulle soitettiin ja tarjottiin
töitä täältä ja heti kun valmistuin niin
tulin tänne töihin.”
Onko sinulla mukavat työkaverit?
”On!”
Kerro tästä työstä hyvät ja huonot puolet
lasten suhteen.
”Kaikki päivät ovat erilaisia ja tykkään
paljon lapsista ja tulen toimeen heidän
kanssa myös hyvin. Huono puoli on
meteli.”

Mitä teet työpäivän aikana?
”Olen koulun puolella koulunkäyntiohjaajana ekalla luokalla ja sitten teen
opettajan sijaisuuksia ja iltapäiväkerhossa
olen iltapäiväkerho-ohjaajana, mutta
päivän mittaan voi tulla mitä vain.”
Kauanko olet ollut töissä täällä?
”Tulin silloin kun Mervin luokka aloitti
ensimmäisen luokan. Eli kohta seitsemän
vuotta.”
Seuraavaksi haastattelimme iltapäiväkerhon lapsia: Salka 3. lk, Matias 2. lk,
Samuel 2.lk ja Nadja 2. lk (kuvassa).
Kysyimme mistä he pitävät iltapäiväkerhossa ja he vastasivat, että iltapäiväkerhossa parasta on lelupäivät, sekoilu ja
kaverit.
Iltapäiväkerhossa he myös keksivät
omia leikkejä ja ovat luovia.
Haastattelun tekijät: Sara, Ronja, Reetta
ja Marjukka. 8. luokka
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VERSOTIIMISTÄ VERSOO
KANSALAISTAITOA

Koulumme on jo muutaman
vuoden ajan ollut sovitteleva
koulu. Meillä versoillaan menestyksekkäästi, kun versot eli vertaissovittelijoiksi koulutetut oppilaat
ja opettajat sovittelevat
koulupäivän aikana sattuneita mielipahatilanteita,
väärinkäsityksiä, kiusaamista, ärtymystä tai muita
sellaisia tilanteita, joissa asioista
puhuminen ja toisen osapuolen
kuunteleminen ovat avainasemassa
ja lisäävät ymmärrystä kouluyhteisömme jäsenten kesken.
Haluamme, että koulumme
on paikka, jossa meillä kaikilla
on miellyttävä olla ja jossa
osaamme tarkastella asioita eri
näkökulmista ymmärtäen myös
omistamme poikkeavia ajatuksia.
Versoilussa ei kuitenkaan ole kyse pelkkien
jo syntyneiden konfliktien selvittämisestä
koulussamme, vaan
versoilu on jotain
laajempaa. Siinä on
kyse myös siitä, että
meistä jokaisella on

yhtäläinen
oikeus
tuoda ajatuksiamme
esille, tulla kuulluksi.
Jokaisen ajatukset ovat
tärkeitä! Toisen kuunteleminen
korostuu, mikä toki on meille
nykyihmisille niin kovin haasteellista, mutta samalla palkitsevaa.
Versoilua
työtapoineen
voidaan hyödyntää silloinkin, kun
pohditaan, mitkä ovat juuri meidän
luokkamme vahvuudet, yhteiset
sääntömme ja miten me opimme
itse löytämään ratkaisuja ristiriidoissa. Puhutaan, kuunnellaan,
kohdataan toisemme, ideoidaan
ja luodaan jotain uutta, parempaa!
Ymmärryksen ja vastuunoton
vahvistuessa oivallamme koko ajan
jotain sekä itsestämme että toisesta
osapuolesta. Tällaisilla arvoilla kyetään
luomaan tilaa toimia yhdessä
hyvässä
hengessä,
jolloin tuemme koko
laajan yhteisömme
hyvinvointia.
Koska
elämme
yhteiskunnallisesti
keskellä
suuria muutoksia
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ja epävarmuutta, syntyy helposti
kärjistynyttä vastakkainasettelua. On
vihapuhetta, tuomitsemista ja pelkoa
tulevasta. On helpompaa osoitella
syyllisiä, rangaista tai keskittyä
itseensä kuin kohdata erilaisuus, eriävät mielipiteet tai
kuunnella toista kunnolla.
Rikosoikeudessa sovittelulla
on myös taloudellisesti suuri
merkitys, sillä esimerkiksi käräjäoikeuden tuomarin työn koostuu yhä
enenevässä määrin tapausten sovittelusta. Sovitellen säästetään
yhteiskunnan varoja.
Sovittelijoiden perushyveitä,
puolueettomuutta, kykyä kuunnella
ja selvitellä tapahtunutta
vaikutuksineen, tarvitaan

siis yksilö-, koulu- ja yhteiskuntatasolla
sekä maailmanlaajuisesti. Soviteltavaa
riittää, mutta koulumme versoilijat
ovat jo tietoisesti ottaneet ensiaskeleensa tämän uuden kansalaistaidoksikin mainitun tavan hankkimiseksi.
Kohtaaminen, kunnioittaminen
ja korjaaminen konfliktitilanteissa luovat myönteisyyttä, tyytyväisyyttä ja
uskoa tulevaan samalla
kun ihmissuhdetaidot
kehittyvät. Ketäpä tällaiset
asiat eivät miellyttäisi?
Anu Kiskola
Versosovittelija, restoratiivinen
sovittelija
Linkkejä:
www.sovittelu.com/vertaissovittelu
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DREAMS
unelmia ja kannustusta nuorille!
Dreams on Lasten ja nuorten säätiön
ja Nokian vuonna 2015 käynnistämä
nuoriso-ohjelma, jossa kannustetaan
nuoria kehittämään elämäntaitojaan,
kuten suvaitsevaisuutta, vuorovaikutustaitoja, itseluottamusta ja kunnioitusta
kanssaihmisiä kohtaan.
Ohjelman ytimessä on Dreamstereiden yläkouluvierailut, joissa
tunnetut suomalaiset kertovat omista
elämänkokemuksistaan, unelmien
tärkeydestä sekä pitkäjänteisestä työstä,
jota unelmia kohti pyrkiminen vaatii.
Dreamsin myötä halutaan vahvistaa
nuorten elämäntaitoja.
Oppiessaan ymmärtämään omia kykyjään,
nuoren on helpompi suunnata kohti
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan.
Nuori myös oppii omien kykyjensä
kautta näkemään kavereidensa erilaisuuden ja arvostamaan sitä rikkautena
luokkayhteisössään.
Dreams-ohjelma koostuu kouluvierailujen lisäksi 30 päivän henkilökohtaisesta haasteesta, vanhempainilloista sekä viestintäkanavista. Dreams
on jatkoa vuodesta 2003 toimineelle
Zest-ohjelmalle.
Vuonna 2011 syksyllä koulussamme
vieraili rap-artisti Tommy Lindgren ja
nyt 17. marraskuuta saimme vieraaksemme näyttelijä Pamela Tolan.

Pamela Tola antoi haastattelun seitsemännen luokan oppilaille.

Kerrottuaan ensin omasta koulupolustaan alaluokkalaisesta näyttelijäksi
ja Dreamsteriksi, Pamela Tola antoi
haastattelun seitsemännen luokan
oppilaille. Hän myös haastoi meidät
kaikki 30 päivää kestävään omaan haasteeseen, joka voi olla vaikkapa uuteen
kieleen tai soittimeen tutustuminen
päivittäin.
Heräsihän Sinullekin jokin uusi
itsesi kehittämishaaste?
Paula Nieminen
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PA K I N A

Kouluruoka

VALOKUVAUSTEHTÄVÄNÄ OLI OTTAA
KUVASARJA PROSESSISTA.
Kuvat lemmikeistä otti Miikka Luotonen, 11. lk

Kouluruoka, jonkun traumaattinen
kokemus ja jonkun ainoa ateria
päivässä. Kouluruoka on niin paljon
muutakin kuin vain polttoainetta,
sillä siitä tulevat muistot säilyvät läpi
elämän.
Jokainen on kokenut hernekeiton kauhun että kalapuikkojen
nautinnon, ja tämä kokemus voidaan
jakaa kaikkien sukupolvien kanssa.
Kouluruokailu on myös koulupäivän sosiaalitoiminnan huipentuma, kun oppilaat tulevat laumoittain ruokalaan ja pesiytyvät pöytiin
keskustelemaan ja valittamaan.
Kouluruoan taso tuntuu vaihtelevan
kovasti, sillä vaikka monet ruoat
ovatkin hyviä, jotkin erikoisuudet,
kuten makaronikalakeitto ja purkkipaprikasalaatti painavat mielipiteitä
alaspäin. Noh, onneksi kouluilla on
myös erittäin laadukkaita näkkileipiä
jotka tuntuvat olevan oppilaiden
suosiossa.
Erik Karsten & Tuomas Clusius, 8. lk

Makaronikala
Perca maccheroni
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Luovan ajattelun lukio
neljään viikon mittaiseen ohjausryhmään ja saamaan Crossfield-instituutin
organisoimaa koulutusta ja tulevaisuudessa auttamaan jalkauttamaan
lukioihin uusia opetus- ja arviointimenetelmiä. Kaikista maista tulee
sama määrä opettajia, joten iso joukko
osaavia ihmisiä on mukana, yhteensä
noin 60 henkilöä!
Ensimmäisen
koulutusviikon
päätyttyä opettajat olivat saaneet
useita hyödyllisiä ajatuksia ja kehitysmahdollisuuksia liittyen suomalaiseen
steinerkoululukioiden opetukseen sekä

Koulustamme valittiin kaksi opettajaa
osallistumaan Erasmus+ projektiin,
joka on kolmevuotinen EU:n laajasti
tukema (noin 400 000 €) projekti steinerlukioiden kehittämiseksi ja uudenlaisten arviointimetodien luomiseksi.
ACTS-Projektissa on mukana viisi
yhteistyötahoa pohjoismaista ja Britanniasta: the Steiner Waldorf Schools
Fellowship (Britannia), Sammenslutningen af frie Rudolf Steiner skoler i
Danmark (Tanska); Steinerskoleforbundet (Norja); Steinerkasvatuksen
liitto (Suomi) ja Crossfields Institute
(Britania).
Erasmus+ projektissa halutaan
luoda luovaa ajattelua ja maksimoida
potentiaalia kaikissa opiskelijoissa
kehittämällä opetussuunnitelmaa ja
sen toteutusta niin, että analyyttinen
ajattelu sekä muistin harjoittaminen
liitetään myös pehmeämpään, sanattomaan kokemukseen, joissa yhteydet
sekä sisältö voidaan käsitellä myös
muulla tavalla kuin esimerkiksi ulkoa
opettelemalla. Kansainvälisesti on
voitu todeta että tarvitaan tunnustusta
oppimiselle, joka yhdistää muodollista,
epämuodollista, ja vapaamuotoista
oppimista. Lisäksi enenevissä määrin
ihmisten liikkuessa vapaasti rajattomassa maailmassa annettavien todistusten täytyy olla helposti siirrettävässä
ja sovellettavassa muodossa.
Steinerkasvatuksenliitto on saanut
lähettää 13 henkilöä osallistumaan

Opettajamme Outi ihmettelee brittiläistä jatulintarhaa.
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opiskelijoiden tulevaisuutta varten.
Alla listattuna niistä osa:

• Kannustaa opiskelijoita tekemään
valintoja steinerkurssien eduksi

• Erasmus+ -projektista ja sen lopputuloksesta on hyötyä, jos opiskelija
opiskelee myöhemmin ulkomailla tai
jos haluaa vaihtoon lukioaikana.

• Saamme runsaasti pedagogista
osaamista arvioinnin monipuolistamiseen sekä kehittämiseen

• Projekti tuo Eurooppaa lähemmäksi

• Opettajat saavat tukea ydinosaamisen
alueiden esiin nostamiseen

• Suomen sisäisen yhteistyön kannalta
projektista on valtavasti hyötyä,
samoin lukion opetussuunnitelman
kehittämisen näkökulmasta

• Steinerkoulujen yhteistyö tiivistyy,
steinerkoulujen
kehittymisen
kannalta on tärkeää, että teemme
myös yhteisiä päätöksiä Suomessa.

• Saadaan oman ylioppilastutkintoon tähtäävän OPSin rinnalle lisää
steinerpedagogiikkaa

• Päättötyö pääsee paremmin esiin
kouluissamme
Pia de Leeuw van Weenen,
englannin opettaja
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Kuulumisia
neljännestä luokasta!
VA L O K U VAT : H E N R I E T TA J A PA U L A

KOTISEUTUOPPI

KEISARIN AIKAAN 1800-LUVULLA

Jääkauden aikana mannerjään sulaessa
siirtyi ihmisiä Euroopasta Pohjolaantästä alkoi kotiseutuoppi!
Piirsimme muun muassa Pyhän
Laurin kirkon vihkoihimme sekä
Kustaa Vaasan ( ☆1496 ★1560).

Viaporin linnoitus auttoi helsinkiläisiä puolustautumisessa, mutta
maaliskuussa vuonna 1808 venäläisten
aloittamasta sodasta ei Ruotsi-Suomi
selvinnyt antautumatta ja toukokuussa
liehui Kustaanmiekassa Venäjän
sotalippu.
Teksti: Serafia Haverinen, Alisa
Miettinen, Nea Roth ja Sofia Tolppi

HELSINGIN REISSU

Lähdimme Helsinkiin bussilla. Kun
pääsimme perille, kävimme Tuomiokirkossa ja sen jälkeen menimme lautalla
Suomenlinnaan. Kävimme tunneleissa ja vanhoissa vankiloissa, siellä

Alisa, 4.lk.

KOULUOLOT 1700-LUVULLA

Helsingin pitäjän koulu valmistui,
Kirkonkylän koulu, valmistui vuonna
1837.
Kirkko antoi lapsille lukutaidon
opetusta 1700-luvulla, mutta 1600luvulla kartanoiden ja säätyläisten pojat
kävivät jo triviaalikoulua.
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Hermanni hukkasi taskulamppunsa.
Hyppäsimme ison tunnelin ikkunasta
ulos, että pääsimme Kustaanmiekan
majakalle syömään eväitä. Kun olimme
syöneet, lähdimme majakalta tykkien
ohi kohti lauttaa. Menimme lautalla
takaisin mantereelle, siellä kävimme
Silakkamarkkinoilla ja kahvilassa. Sen
jälkeen palasimme kouluun.

SILAKKAMARKKINAT

Silakkamarkkinoilla oli muun muassa
kaloja ja siellä oli myös paraati,
jossa Intian suurlähettiläs meni
presidentinlinnaan.
Markkinoilla myytiin myös
puutöitä, koruja ja vaatteita. Tuotiin
hilloja.
Teksti: Cecilie Haatanen, Edith Hebbi
ja Sara Lehtinen

Tekijät: Unna Hietanen, Ella Järvelä,
Oona Posti ja Petra Virta
(Paulan huom. Hermannin taskulamppu löytyi pimeästä tunnelista!)
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KAHVILA KAPPELI

ELÄINOPPI

Menimme Suomenlinnan reissun
jälkeen herkuttelemaan ravintola
Kappeliin, joka sijaitsee Esplanadin
puistossa. Me ostimme kakkua,
keksejä, munkkeja, limua ja kaakaota.
Ravintola näytti hienolta. Siellä oli
paljon isoja ikkunoita ja kivoja koppeja
( erkkereitä Paulan huom.), joissa oli
pienet pöydät , jossa voi syödä.
Ravintola valmistui vuonna 1867,
siellä on nimekkäiden taiteilijoiden
seinämaalauksia. Kappelissa on myös
pronssipatsas ja siellä on hienoja kattokruunuja . Emme viipyneet kahvilassa pitkään, mutta saimme hyvän
ensivaikutelman.

Meillä oli vierailemassa eläimiä: kissoja,
koiria, käärme, lisko ja pupuja. Meillä
oli esitelmät eläimistä, me piirsimme
ja kirjoitimme eri eläimistä esimerkiksi
leijonista, hevosista, siileistä ja susista.
Meidän luokassa oli harjoittelija,
Henrietta, joka piti meille eläinoppia.
Teksti: Miina Olkinuora, Helena-Sofia
Romberg, Aurora Saponi ja Merianna
Tiainen

Aapo, 4.lk.

Teksti: Lydia Kaskimies, Elsa Malvila ja
Helmi Perkiömäki
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TALLIVIERAILU

Menimme aamulla tallille. Siellä oli
minipossu, jonka nimi oli Pate, Seppopässi, Helena-kuttu, kanoja, kukkoja ja
hevosia. Me ruokimme niitä. Loimme
myös lantaa. Työkaluina olivat lapio,
talikko, kottikärryt ja harja.
Teksti: Pontus Hansen. Aatu Julkunen,
Saku Ritvanen ja Rasmus Voutilainen

EURYTMIAKATSELMUS

Neljäs luokka esitti Väinämöisen
soiton. Esittäjät olivat eri eläimiä ja
ne olivat: oravat, kärpät, sudet, hirvet,
ilvekset,karhut ja kotkat. Kanteleen
soittajina olivat: Tana, Cecilie, Petra,
Rasmus, Miina ja Helmi. He soittivat
kalevalaisia sävelmiä.

Tommi, 4.lk.

Teksti: Aapo Alanampa, Tommi Hämäläinen, Jonatan Jetzinger ja Hermanni
Laulainen.
Aleksanterinleivokset luokan leipomosta!
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Kahdeksannen luokan valokuvaajat kiersiv
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1.luokan maalauksia.

2.luokan itsetehdyt käsinuket…
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2.luokan maalauksia.

6.luokan
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2.luokan jo pitkäksi
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&

Saa
na

Kervinen 8.lk

…ja kauniit penaalit.
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ja
kuvat: Aur
atar Alvari, Laura Tuomiso

Tutkimus steinerkoulun
mediakasvatuksesta
Opiskelin työn ohessa Norjassa
Rudolf Steiner University Collegen
(RSUC) steinerpedagogisessa maisteriohjelmassa ja tein laadullista tutkimusta mediakasvatuksesta. Tutkin
ja analysoin oppilaiden ja opettajien
tuottamaa aineistoa tapaustutkimuksessa, jossa mediakasvatusta integroitiin
kahdeksannen luokan näytelmäprojektiin. Tutkimuskohdetta suunnitellessani opettajani RSUC:ssa suosittelivat integroimaan mediakasvatuksen
johonkin jaksoaineeseen, joten liitin
sen kahdeksannen luokan draamaprojektiin. Sain avuksi toisen aikuisen,
jolloin olin vapaampi havainnoimaan
tapahtumia ja osallistujien toimia.
Projektin tapahtumapaikka oli työpaikkani Vantaan seudun steinerkoulu.
Tutkielmaa kirjoittaessani keväällä
2015 Suomessa kasvatusalalla alettiin
puhua yhä enemmän monilukutaidosta sekä tieto- ja viestintätekniikasta
ja vähemmän mediakasvatuksesta.
Vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee seitsemän laajaalaista opetuskokonaisuutta. Siinä käsitellään mm. mediakasvatusta, tieto-ja
viestintätekniikkaa ja monilukutaitoa.
Termi monilukutaito muodostaa
kokoavan sateenvarjon alansa eri käsitteiden ja lähestymistapojen ylle. Koin,
että tutkimukseni on ajankohtainen.
Halusin tuoda kahdeksannen
luokan näytelmäprojektiin jotain

uutta mediakasvatuksen ja näytelmän
tekoa dokumentoivan mediaryhmän
muodossa. Oppilaiden pitämien päiväkirjojen, kyselykaavakkeiden vastausten
ja draamaopiskelijan haastattelun
avulla selvitin osallistujien kokemuksia ja havaintoja. Pyrin tuomaan
osallisuuden kulttuuria kouluelämään
siten, että opettajana annoin oppilaille mahdollisuuden suunnitella ja
toteuttaa projektia vähentäen opettajakeskeisyyttä. Oppilaat toimivatkin
töissään itseohjautuvasti ja tyytyväisinä siitä, että saivat itse tehdä työt
ja toteuttaa ne ajallaan. Johtopäätös
oli, että erilainen vähemmän opettajakeskeinen tapa opettaa ja oppilaita
osallistava toimintatapa aktivoivat
oppilaita ja saivat useamman oppilaan
osallistumaan näytelmäprosessiin ja
sen dokumentointiin median avulla.
Mediakasvatuksen
yhdistäminen
draamaprojektiin lisäsi välitöntä ja
välillistä vuorovaikutusta osallistujien
kesken. Tämä projekti erosi jonkin
verran tavallisesta draamaprojektista,
joka on kokemukseni mukaan yleensä
enemmän opettajakeskeistä. Näytelmänteon ja mediakasvatuksen integroiminen toimi hyvin ja projekti sopi
toteutettavaksi steinerkoulussa.
Ewy Numminen
2. luokan luokanopettaja
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KOULUN TAPAHTUMIA
MA 18.4.2016 KLO 18.30
TERVETULOA KOULUN YHTEISEEN VANHEMPAINILTAAN
A-RAKENNUKSEN SALIIN.

Illan aiheena on sosiaalinen media ja sen käyttäminen
Aiheesta tulee alustamaaan Anniina Lundvall Pelastakaa Lapset ry:stä.
Helmikuussa hän oli kertomassa samasta aiheesta oppilaille.
TO–PE 5.–6.5. HELATORSTAI-VAPAA

KE 11.5. KLO 18.00
TERVETULOA KOKO KOULUN VANHEMPAINILTAAN

Vierailijana kansanedustaja ja näyttelijä Jani Toivola (Dreams-järjestö). Jani
Toivolan luento kestää noin tunnin, jonka jälkeen keskustelua jatketaan
mahdollisesti luokissa. Illan teemoina ovat elämäntaidot, unelmointi ja
tavoitteiden saavuttaminen. Jani Toivola puhuu siitä, miten vanhempi
tai muu aikuinen voi tukea nuoren elämäntaitoja ja matkaa kohti hänen
unelmiaan. Paikalla myös koulumme psykologi ja kuraattori.
PE 27.5. SHAKESPEARE-NÄYTELMÄ

10.luokka esittää Shakespeare-näytelmän Lumo-salissa. Päiväesitys oppilaille, iltaesitys vanhemmille.
LA 4.6. KEVÄTJUHLA JA YLIOPPILASJUHLA

Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa

