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Vuosikertomus

Paras aika
istuttaa puu oli
kaksikymmentä
vuotta sitten.
Toiseksi paras aika
on nyt.

Omenapuut kukkivat valkeina toukokuussa 2035 Vantaan Steinerkoulun
pelloilla, ison kuusen juurella.
Nuori isä työntää lastenvaunuissa
pikkusiskoa, isoveli hyppii ja pomppii
innoissaan, hän on ollut tutustumassa
kouluun, syksyllä poika aloittaa koulussa
ensimmäisellä luokalla.
Mehiläiset pörräävät omenankukissa.
Koulun nurmikattoisesta F-rakennuksesta kuuluu ikkunasta musiikkia, juhlasalissa on konsertti.
Omenatarhassa ulkoilmakahvilassa
on tarjolla omista omenista puristettua
tuoremehua ja spelttisämpylöitä.
Satakieli laulaa ja kasvimaalla kuopsutetaan kevättöitä.
Jotta tämä olisi totta, omanapuut
tulee hankkia ja istuttaa.
Tehdäänkö me vanhemmat se –
haastamme jokaisen luokan kustantamaan yhden hedelmäpuun? Ne voivat
ovat kirsikka-, omena-, päärynä- ja
luumupuita.
Yhden hedelmäpuun hinta on 30
euroa. Luokkien nimikkopuut merkitään
kyltein.

Voitte etsiä puun sitten yhdessä
lastenlastenne kanssa, miettien miten
aika on kulunut.
Luther kirjoitti, että jos hän tietäisi
maailmanlopun tulevan huomenna, hän
istuttaisi tänään omenapuun.
Buddha opetti, että jokaisen buddhalaisen velvollisuus on istuttaa puu ainakin
joka viides vuosi.
Koulumme on vihreä keidas, jossa
puutarhanhoitoa on sisällytetty kaikille
luokka-asteille, jotka kruunautuvat
maatalousleiriin ja omenapuiden varttamiseen lukioluokilla.
Puutarhassa ja maatilalla voi
periaatteessa opettaa ihan kaiken mitä
luokassakin.
”Puuvanhus vihertää joka kevät,
mutta ihminen on vain kerran nuori”
kiinalainen sananlasku

Jouni Gustafsson
Kouluyhdistyksen johtokunnan
puheenjohtaja
Liisa Hertell
Puutarhanhoidon ja 8. luokan opettaja

3

Lukuvuosi 2014–2015

Politiikka tuli steinerkouluun
olleet ehdokkaat. Koulussamme yli
puolet äänistä keskittyi vihreiden ehdokkaille. Äänestäneiden lukumäärä oli 47
(hylättyjä ääniä 2).
Koulumme varjovaalien tulos:
Emil Bulut (vihreät)
Elin Blomqvist (rkp)
Antti Kaikkonen (keskusta)
Timo Juurikkala (vihreät)
Timo Harakka (sdp)
Marketta Mattila (vihreät)
Jani Toivola (vihreät)

20 ääntä
5
4
3
2
2
2

Lisäksi kahdeksan ehdokasta sai yksittäisiä ääniä.
https://www.youtube.com/
watch?v=ZoUNj4YP_vI

Kuva: Jarno Paalasmaa

Oppilaskunnan hallituksen järjestämässä
vaalipaneelissa eduskuntavaaliehdokkailta penättiin kantaa mm. mahdollisiin toisen asteen koulutuksen säästöihin
ja lukion järjestäjäverkon karsintaan.
Keskustelua käytiin niin perustulosta
ja steinerkoulusta kuin turvallisuuspolitiikasta ja ympäristökysymyksistäkin.
Paneelin juonsivat Aarni Kuusinen
ja Rasmus Tieaho oppilaskunnan
hallituksesta.
Vaalipaneelin lisäksi oppilaskunnan
hallitus järjesti samana päivänä isommille
alle 18 vuotiaille oppilaille nuorisovaalit. Oppilaat äänestivät Uudenmaan
vaalipiirin ehdokaslistoja ja ääniä saivat
erityisesti vaalipaneelissamme mukana

Vaalipaneeli Vantaan steinerkoululla 2.4. Mukana olivat (vasemmalta alkaen) Elin
Blomqvist (RKP), Emil Bulut (Vihreät), Jouko Jääskeläinen (Kristillisdemokraatit),
Antti Kaikkonen (Keskusta), Kimmo Kiljunen (SDP), Anne-Maria Salolahti (Vasemmistoliitto), Ruut Sjöblom (Kokoomus).
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Bothmer-voimistelu

S

Kuvat: Sinikka Lukkarila

teinerkoulujen liikunnanopetukseen
kuuluu Bothmer-voimistelu, jota
Suomessakin opetetaan yhä useammassa
steinerkoulussa. Se kuuluu myös Snellmann-korkeakoulun opetusohjelmaan.
Bothmer-voimistelu on pieni, mutta
tärkeä lisä kaikkeen muuhun liikunnan
opetukseen, koska sen liikesarjoissa
harjoitetaan nimenomaan kullekin
ikävaiheelle parhaiten kasvua tukevaa
liikelaatua. Jokaiselle luokalle 3–12 on
omat liikesarjansa.
Tämän vuoden eurytmiakatselmuksessa nähtiin ensimmäistä kertaa myös
Bothmer-voimistelua. Yhdeksännen
luokan urheat oppilaat esittivät liikkeitä
luokilta 6–11.
Tänä keväänä aloitettiin kaikille
aikuisille avoin Bothmer-voimisteluun
tutustuminen koulun liikuntasalissa.
Jatkamme syyskuussa kokoontumista
torstaisin klo. 18.30–19.30. Ilmoitan
elokuun reppupostissa tarkat päivämäärät. Tervetuloa harjoittamaan tervehdyttävää liikuntaa!
Sinikka Lukkarila

9.luokan tytöt harjoittelevat
Bothmer-voimistelua.
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Elokuussa aloitti koulunkäyntinsä toimelias ja
innostunut ensimmäinen luokka. Oppilaat ovat
opetelleet lukemista, laskemista ja maalaamista. He
ovat kuulleet monia satuja ja piirtäneet niistä. Ohessa
muutamia otteita koulupäivien kulusta.

Minä tykkään käydä koulua. Minä haluan
kutoa. Kudoin pannulapun. Olen hyvä
lukemaan.Olen oppinut aakkoset. Olen
hyvä ja taitava laskija. Olen oppinut
huilunsoittoa.Olen oppinut saksaa ja
englantia.
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Tykkään välitunneista. Leikin kavereiden
kanssa kämppiksellä (majallamme). Siellä
on hissi.

Ulkona paistaa aurinko. Täytyy ulos mennä
jo. Hyppään narua ja laulan lauluja.

1. luokka ja Ewy-opettaja
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Toinen luokka

K

akkosluokan kouluvuosi on sujunut
touhukkaissa ja iloisissa merkeissä.
Oppilaista on tullut koululaisia isolla
Koolla. Taidot kirjoittamisessa, lukemisessa ja laskemisessa ovat karttuneet
ja käsityössäkin tehtiin uusi aluevaltaus
kun neulomisesta siirryttiin virkkaamiseen. Luokkaan juurtui myös lukupuu,
johon kasvoi uusi hedelmä aina kun
joku oli lukenut kirjan. Sadan kirjan
raja rikkoutui hyvin nopeasti ja silloin
oli syytä juhlia pullatalkoilla. Hyvältä
maistui!
Vuodenkierron vaihtelut tulivat
tutuiksi viikoittaisella retkellä lähimetsiin. Talven tuiskut, syksyn väriloisto
tuulineen, sateen ropina, kevään heräävä
vihreys ja lintujen konsertit, kaikkea
tuota saimme metsän siimeksessä yhdessä
kokea.
Tiina Kaivola-Karvinen, luokanopettaja
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Ohessa kakkosluokkalaisten mietteitä
kouluvuodestaan:
Lempiaineeni on välitunti ja eurytmia.
Olen oppinut lukemaan ja opetellut
laskemaan.
Sofia
Lempiaineeni on välitunti. Olen oppinut
maalaamaan hyvin.
Mitro
Olen oppinut tekstausta ja käsityötä.
Kakkosluokalla olemme laulaneet ja
runoilleet. Lempiaineeni on käsityö. Inari
Olen oppinut käsityötä. Lempiaineeni on
leikkiliikunta.
Topi
Kakkosluokalla on kivaa. Lempiaineeni
on käsityö. Olen oppinut soittamaan
huilua.
Sofi

Käsityö on parasta minun mielestäni.
Välitunti on hauskaa. Olen oppinut
tekstausta ja kirjoittamista. Lukeminen
on kivaa. Olemme laulaneet ja runoilleet.
Luokka on hauska.
Pihla
Matematiikka on tylsää, leikkiliikunta on
paras, eukka on tylsää, välkkä on paras.
Timo
Joulujuhlassa lausuimme evankeliumin ja
pääsiäinen meni iloisesti.
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Kolmas luokka
Kolmas luokka on ollut työntäyteinen
kaikkine talonpoikaisjaksoon liittyvine töineen. Tunnelma askareissa on
ollut iloinen ja puuhakas. Valmista on
tullut nopeasti, vaikka varsinkin voin
kirnuaminen oli monen mielestä aluksi
epäilyttävää. Kun kerma sitten muuttui
voiksi, kuulin lauseen: ”Paula, mä en
ois uskonut, että tästä mitään tulee.”
Sama oli kynttilöiden valamisen suhteen
– kärsivällisyys palkittiin ja tulos oli
yllättävä!
Olemme toki tehneet muutakin kuin
kirnunneet ja leiponeet, esimerkiksi
niittäneet ja puineet ruista. Kaikki nuo
maatalon työt ovat jääneet hyvin lasten
mieleen ja toiveena oli, että jakso olisi
jatkunut ikuisesti!
Mutta koska aika vie meitä eteenpäin,
tarvitsemme muitakin uusia taitoja
ottaaksemme haasteita vastaan.
Paula Nieminen, luokanopettaja

Meillä on ollut erilaisia jaksoja: ensimmäinen jakso oli talonpoikaisjakso,
jolloin leivoimme leipää, teimme kynttilöitä ja piirsimme kartan Hausjärvestä.
Kirjoitimme runoja ja tekstejä Aholan
elämästä.
Äidinkielen jaksolla kirjoitimme
sanaluokista ja matikassa laskimme jakojäännös-, kerto- ja jakolaskuja.
Petra Virta
Kolmas luokka on ollut paras vuosi tähän
mennessä ja on tullut paljon muutoksia ja
olen tykännyt, mutta olisin ehkä toivonut
enemmän jännitystä. Ollaan kuitenkin
opittu kertotauluja ja kaunokirjoitusta.
On kivaa, kun on saanut olla tässä
koulussa ja ollaan tutustuttu paremmin
luokkalaisiin ja luokkaamme on tullut
kaksi uutta oppilasta.
Edith Hebbi
Metsäretki oli parasta koko kolmannella
luokalla ja liikuntatunneilla leikimme,
sekin oli hauskaa.
Serafia Haverinen
Meillä oli talonpoikaisjakso ja teimme
juustoa!
Helena-Sofia Romberg

”Me syötiin se juusto ja kirnuttiin voita.”

Meillä on ollut musiikkia ja talonpoikaisjaksolla ollaan puhuttu Vesasta (Aholan
hevonen) ja Aholan elämästä ja siitä,
kuinka tiiliä tehdään.
Sara Lehtinen
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Me syötiin se juusto ja kirnuttiin voita.
Oli kiva vuosi!
Tommi Hämäläinen

Oltiin metsässä ja leikittiin siellä, ja oli
kiva vuosi!
Jonatan Jetzinger

Harmi, kun ei mennä enää ensi vuonna
metsäretkelle. Kolmosella matikka on
helppoa ja liikunta melkein parasta!
Neea Roth

Meillä on ollut kertotaulukokeita
kahteentoista asti ja nyt me teemme
näytelmää nimeltä ” Kaupungin rakentajat”. Sitten on ollut saksaa, englantia,
eurytmiaa ja käsityötä.
Ella Järvelä

Paula- opettaja kertoi meille Aholan
perheestä. Liikunta oli erilaista kuin 1.
ja 2. luokalla.
Oona Posti
Talonpoikaisjakso kertoi perheestä, jossa
oli neljä lasta: Ida, Alma, Hilja ja Emil.
Vanhemmat olivat Karoliina ja Johan.
Heillä oli hevonen, jonka nimi oli Vesa.
Kivointa oli se, kun mittasimme
tuumalla, vaaksalla, kyynärällä ja sylillä.
Helmi Perkiömäki
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Läksyt on tylsiä ja niin myös saksa.
Enkku on ihan okei. Välitunnit on ihan
parhaita. Ja sitten on ollut kaunokirjoitusta ja ollaan käyty joulukuussa uimassa.
Saku Ritvanen
Meillä on ollut muotopiirustusta ja
olemme maalanneet.
Rasmus Voutilainen
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Piirsimme
puinnista.

ja

kirjoitimme

rukiin

Aapo Alanampa
Jaksomme kertoi perheestä, joka eli
kauan sitten. Leivoimme leipää ja on
ollut tosi kivaa!
Elsa Malvila
Me piirsimme ja kirjoitimme kamalasti
talonpoikaisjaksolla ja se oli todella
hauskaa.
Cecilie Haatanen
Meillä oli musiikkia ja muotopiirustusta
ja tehtiin tietenkin kynttilöitä!
Aatu Julkunen

Kuvia kolmannen luokan kynttilänvalusta sekä saippuanteosta.

Kuvat: Aapo 3.lk

Leikimme liikuntatunneilla erilaisia
hippaleikkejä ja meillä oli kertotaulukokeita.
Merianna Tiainen

12

Vuosikertomus

Neljäs luokka
SUOMENLINNAN RETKELLÄ

NELJÄNNESTÄ LUKUVUODESTA

Lähdimme 13.huhtikuuta junalla Helsinkiin. Kun pääsimme ruuhkaiseen Helsinkiin, näimme Aleksis Kiven patsaan. Sen
jälkeen menimme Tuomiokirkkoon,
jossa oli hyvin kauniit koristeet ja pitkät
portaat. Tuomiokirkon lähellä oli Aleksanteri II:n patsas, jonka edessä otimme
mahtavan ryhmäkuvan. Siitä lähdimme
kauppatorille odottelemaan lauttaa, joka
vei meidät Suomenlinnaan. Onneksi sää
oli hyvin aurinkoinen. Suomenlinnassa
katsoimme elokuvan ja tutustuimme
museoon. Sen jälkeen teimme kaikkea
jännää ja lopuksi kävimme Siwassa
hakemassa jäätelöt. Nam!
Sinja

Tulin tähän kouluun vähän joulun
jälkeen. Olemme harjoitelleet jakokulmaa ja murtolukuja. Teimme
eläinopin esitelmät ja kotiseutuopissa
tutustuimme pääkaupunkiseudun historiaan. Kävimme myös Suomenlinnassa.
Parhaiten mieleen on jäänyt Kekkonennäytelmä, Suomenlinnan retki ja
eurytmiakatselmus.
Mikael

Suomenlinnassa kävimme mm. Suurella
linnanpihalla, jossa söimme eväitä ja
kävimme luolissa. Linnanpihalla oli myös
hieno Suomenlinnan suunnitelijan hauta.
Eväiden syönnin jälkeen suuntasimme
telakalle. Telakka oli suuri ja hieno. Näin
siellä kanin. Kävimme Kuninkaanportilla,
katselimme kaikenlaista ja lähdimme
kotimatkalle. Kiva reissu.
Kerttu
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Vuosi on ollut mukava. Aloitimme
lukuvuoden Kalevala jaksolla. Äidinkielessä kertasimme sanaluokkia, luimme
lukukirjoja ja kirjoitimme aineita. Matematiikassa harjoittelimme jakokulmaa ja
murtolukuja. Syksyllä pääsimme esiinttymään
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Viides luokka
Kouluvuodessani oli paljon kohokohtia, mm. näytelmän tekeminen,
antiikin Kreikan jakso, ruotsin tunnit
ja maantiedon esitelmä. Mutta ehdottomasti hienoin kokemus näistä oli
näytelmän tekeminen. Olin ennenkin
näytellyt näytelmissä, mutta tämä oli
jotain uutta, jotain ennen kokematonta. Pukuhuoneissa ennen esitystä oli
hermostunut tunnelma. Näytelmä alkoi.
Odotin rauhassa vuoroani. Hermostunut tunnelma vaihtui jännitykseen.
Oli minun vuoroni, esirippu avautui,
jännitys laukesi, astuin sisään rooliin.
Tuntui kuin olisin leijunut. Ei tarvinnut
muistella sanoja, ne virtasivat suusta ulos,
liikkeet tulivat kuin itsestään... Upea
kokemus.

Auringonpimennys oli minun mielestäni
mielenkiintoinen, vaikka ei sitä kuitenkaan kunnolla nähnyt, mutta seitsemäsluokkalaiset olivat tehneet sellaiset jännät
pahvilaatikot, joihin työnnettiin pää ja
sitten pystyi näkemään, kuinka kuu peitti
auringon.
Sonja Korhonen

Kouluvuoden kohokohtia minun mielestäni on ollut, kun pääsin Vantaan seudun
steinerkouluun, joka on aivan ihana!
Samaan aikaan tuli näytelmänteko,
johon ehdin erinomaisesti. Ehkä parasta
koulunvaihdon aikaan oli se, että minut
otettiin niin lämpimästi vastaan, sillä

Neda Kantonen

Kouluvuoden kohokohtia on ollut
syksyllä näytelmä ja keväällä kaupunkiesitelmät. Näytelmää oli kiva tehdä ja
katsoa muiden harjoittelua. Minä olin
tanssinopettajattaren roolissa. Roolia oli
joskus todella helppo opetella, joskus
suorastaan raivostuttavaa. Kaupunkiesitelmät sujuivat hyvin ja opimme paljon
lisää asioita Suomesta.
Laura Mölsä
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venäytin nilkkani juuri samana viikonloppuna, kun maanantaina tulin kokeilemaan. Minua suorastaan pelotti, miten
minut otetaan vastaan. Yllätyin kovasti,
kun minulle oltiin niin kilttejä ja ystävällisiä. Vaikka kuljin kepeillä, pääsin pian
myös lavalle. Kun näytökset lähenivät,
olivat paineet ja into korkealla!
Emma Karsten

Eräs minun kouluvuoteni kohokohtia
oli se, kun tein vapaaehtoisen esitelmän
videopeleistä! Aluksi jännitti kamalasti
päästä esittämään se, koska
aihe oli aika ”outo” ja koska
esitin sen omalla läppärillä
digitaalisesti diaesityksenä
ja puheen kera, eikä kukaan
meidän luokalla ennen ollut
tehnyt samaa. Mutta kun olin
vihdoin esittänyt sen ja oli
kysymysten vuoro, oli aivan
hiljaista, kunnes opettaja alkoi
kertoa jotain videopeleistä ja
sitten pikku hiljaa aletiin puhua
aiheesta enemmän ja enemmän!
Se oli mahtava ja vapauttavaa
tunne!
Nino Saareks

Viidesluokkalaisia vapunaaton
hulinoissa koululla.
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Kuudennen luokan oppilaat
kirjoittivat runoja vuoden aikana
olleista oppiaineistaan.

BIOLOGIA

Luet linnuista iloisen runon, sen visertänyt on laulurastas kuudennen luokan
lintuopista. Lintuja on pieniä ja suuria,
värikkäitä ja harmaita, mutta kaikkia
kuitenkin yhdistää soma höyhenpuku.
Kun keväällä linnut saapuvat, on meno
aikamoinen. Kesän mentyä linnut
väistyvät, ne lähtevät kohti etelää – mutta
keväällä ne onneksi taas tavataan.
Tuo tervassa käynyt sirppisiipi on
akrobaattimestari, tervapääsky ilmojen.
Se on erikoinen lentäjä, varsinainen
peltojen kiitäjä. Poikamieslintu on

peippo, coelebs. Heidän laulu on riemua
ja iloa, tosin murretta hekin puhuvat.
Västäräkki on pukulintu etelästä, se kesän
tuo samalla, kun pukuansa esittelee.
Sosiaalinen pääsky on savenvalajataituri
ja oiva oljen taivuttaja.
Lintuja on monia, niin kuin lentotyylejä. On lintuja, jotka pukuaan esittelevät ja siivet levällään lentelevät, nopeat
kiitäjät taas siivillään ilmaa leikkaavat
ja lyhyen matkan lentäjät vain nopeasti
ilmassa pyrähtävät.
Henna Keinonen
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HISTORIA

Muinainen Rooma oli valtava, sen tarina
alkoi kahdesta pienestä pojasta, jotka
kelluivat Tiber-joessa, pienessä pajukorissa. Eräät miehet olivat heidät sinne
laittaneet, herransa tahdosta poikenneet ja näin pojat pelastaneet. Kun kori
pajunen rantaan ajautui, tuli susi, joka
pojat kasvatti – omanlaisiksi miehiksi.
Kun kuulivat he pahasta sedästään,
he lähtivät tälle kostamaan. Veljinä
tappoivat ”kuninkaan” ja vihollisina valitsivat valtiaan. Romulus selvisi voittoon
siitä, josta sai myös nimensä Rooma.
Rooma siis kasvoi ja kukoisti, kunnes
keskiaika koitti, ja Länsi-Rooma romahti.
Yli Euroopan ankeus leijaili, ei ollut
rahaa, eikä ruokaa – ei edes kunnollista
turvapaikkaa. Rutto oli kuin kuolemankukka, joka kukoisti ja levisi laajalti. Kun
kuolemankukka kuihtui pois, näyttäytyi
Suomikin osana historiaa, Ruotsiin ja
Venäjään kuuluvaa.
Ilona Wahlfors 6.lk.
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KÄSITYÖ

Neuloja, lankoja, kangasta etsitään,
kun nukkeja viimein tehdään. Nukkien
haarat ratkeilee ja hiuksetkin välillä
irtoilee. Vaatteet ovat tiukkoja ja päät taas
liian isoja. Vaiheita on työssä erilaisia,
vaikeita ja helppoja. Nuket menevät
armeijaan ja karkaavat puutarhaan –
kuudes luokka juoksee perässä ja neulat
heillä on kädessä. Valmiit nuket aloilleen
tuomitaan ja esittelykaappeihin lukitaan.
Senja Kallioniemi 6.lk.

FYSIIKKA

Liikkuvat mannerlaatat voivat törmätä
ja liukua kauemmas toisista – silloin voi
syntyä vuoria. Poks, tulivuori purkautuu
ja punasta laavaa ilmestyy. Räks, reikä
on maassa, maan järistessä Aasiassa.
Kaktukset kasvavat mannerlaattojen
päällä, koska ne kasvavat joka säällä.
Ahti Rönnbacka 6.lk.

MAANTIETO

On ollut meillä maantietoa ja jouduin
siellä päätä hieroa. Puhuttiin maapallosta, jonka päällä tallustan. Etelässä
Eurooppaa Välimeri rajoittaa – sen
minäkin nyt tajuan. Myös ilmastosta
puhuttiin, kun maapalloa jaettiin. Jääilmastot ovat kylmiä, kun taas trooppiset
kuumia. On valtameriä monia; yksi niistä
raivoaa, toiseen joku katoaa ja kolmatta
jäämassa peittoaa. On epätasainen
maapallomme, sen kertoo korkein vuori
Everest. Maailmassa on myös jokia,
jotka usein saavat alkunsa vuorilta.
Nyt kerroin teille kaiken ja toivottavasti käytät tiedon, jonka teille
annoin.
Emilia Bekesh 6.lk.
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Seitsemäs luokka
Suurimpia asioita tänä vuonna oli
Nuuksio-retki ja se myös jäi parhaiten
mielen. On meillä ollut myös lyhytelokuvien tekemistä ja kalojen sisälmysten
tutkimista. Lyhytelokuvien tekeminen
oli todella kivaa ja opimme paljon uutta.
Kalojen tutkinta oli myös kivaa.
Luokkaamme tuli myös uusia
oppilaita ja pari kävi myös tutustumassa. Mukavia muistoja on tullut
vuodelta. Kuvis on ollut mukavaa ja
samoin opo. Opossa olemme saaneet
kuulla muitten oppilaitten vanhempien
töistä ja pariin paikkaankin olemme
päässeet käymään. Katajanokan hotelli
oli todella hieno sisusteineeen (vankila
tyylinen). Tähtioppi oli todella kiintoisaa
ja planeettoja sekä tähtiä oli kiva piirtää.
Auratar
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Tänä vuonna kivoja jaksoja oli kalaoppi,
tähtioppi, äidinkieli ja kemia. Kalaopissa tutkimme kaloja ja kirjoitimme
niistä. Jakson lopussa saimme suolistaa
muikkuja. Tähtioppi oli kiinnostava aihe.
Siina me teimme planeetta-esitelmät ja
kävimme läpi asioita liittyen avaruuteen ja tähtiin. Äidinkielen jaksossa me
teimme ryhmissä lyhytelokuvat. Se oli
mukavaa, koska sai tehdä jotain erilaista.
Kemiassa me teimme paljon kokeita ja
teimme niistä havaintoja. Tänä vuonna
kävimme myös luokan kanssa Nuuksiossa retkellä ja Helsingin-yliopistolla
tiedepäivillä.
Reetta

Lukuvuosi 2014–2015
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Tänä vuonna kävimme monilla retkillä.
Jotkut olivat tylsiä, jotkut mukavia.
Mukavin retki oli Helsingissä, koska
meillä oli niin paljon vapaa aikaa.
Olimme myös laskettelemassa Talmassa.
Se oli varmaan mukavin koulupäivä.
Jasper
Tämän lukuvuoden paras jakso oli
varmaan elokuvajakso, mikä nyt
nimeltään olikaan. Muut jaksot olivat
melko tavallisia ja Nuuksio-retki oli
ikävä. Onneksi vuosi meni melko
nopeasti ja pari tyyppiäkin tuli luokalle.
Nikolai
Tänä vuonna olemme tehneet kaikkea
kivaa ja hauskaa. Teimme 2014 lyhytelokuvia, jotka olivat todella hauskoja.
Kalaopin jaksossa leikkelimme
muikkuja ja tutkimme niiden sisälmyksiä,
mikä oli mielenkiintoista. Ongelma oli
se, että kädet haisivat kalalle sen jälkeen
monta päivää, vaikka pesi kädet monta
kertaa.
Mielenkiintoisimmat jaksot tänä
lukukautena olivat ihmisbiologia, lyhäri
ja tähtioppi.
2015 olimme Nuuksiossa luokkaretkellä, mikä oli todella ihana retki.
Tähtitaivas siellä oli ihana, koska tähdet
näkyivät erityisen hyvin ja kirkkaasti.
2014-2015 on ollut todella hyvä
lukuvuosi.
Ronja
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Meillä on ollut kaikenlaisia aineita,
kuten tähtioppia kalaoppia ja äidinkieltä,
historiaa ja maantietoa. Paljon mahtuu
yhteen vuoteen. Tähtioppi oli aika kivaa.
Kalaopissa oli kivaa, kun pääsi tutkimaan
kalan sisälmyksiä. Äidinkielessä teimme
lyhytelokuvia ja täydellinen ihminen
sketsejä. Se oli hauskaa. Tähtioppi
oli ehkä tylsin vaikkakin oli siinäkin
hauskoja asioita, kuten se että kauanko
menisi bussilla kuuhun, jos nopeus olisi
100 km/h. Historia oli aika lailla booring!
Maantieto oli edelleen booring. Mutta
kiinnostavampaa se oli kuin historia.
Vuosi on ollut aika lailla kiinnostava,
jokseenkin tylsä myös, mutta hyvä kun
on välillä tylsää. Kohta menossa 8.lk.
Huhhuh! No mutta tällainen vuosi tällä
kertaa. Ensi vuosi saattaa olla tylsempi tai
parempi.
Konsta
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Kahdeksas luokka

L

ukuvuoden leimaa-antavat asiat ovat
olleet näytelmän tekeminen ja puurtaminen päivittäisten asioiden kanssa.
Luokka on saavuttanut hyvät opiskelurutiinit ja kasvanut valmiiksi yhdeksännelle
luokalle siirtymiseen.
Olen saanut kiitollisena seurata
heidän kehittymistään neljäsluokkalaisista kotiseuturakkaista lapsista maailmaa
kohti kurottaviksi nuoriksi ihmisiksi.
Viimeisen vuoden aikana heitä on pohdituttanut kovasti koulutus- ja työasiat.
Oma kiinnostus tekemiseen tulevaisuudessa tuntuu tärkeältä asialta.
Liisa Hertell, luokanopettaja

Vuoden aikana olemme kehittyneet
kielissä, Valerija erityisesti mielestään
ruotsissa ja Matilda englannissa.
Kokonaisuudessaan vuosi oli ihan
kiva ja kului nopeasti.
Valerija ja Matilda
Esitin näytelmässä Marleytä, Scroogen
kuollutta liikekumppania. Olin myös
lavastajana.
Olen kehittynyt tänä vuonna historiassa, matematiikassa, kuvataiteessa ja
englannissa. Aikaisemmin en ollut niistä
kiinnostunut, mutta nykyään tosi moni
asia on kiinnostavaa ja on helpompi
oppia niitä aineita mistä pitää.
Weronika

OPPILAIDEN TUNTEMUKSIA
JA AJATUKSIA MENNEESTÄ
LUKUVUODESTA

Vuoden alussa meillä oli biologian jakso,
pidimme ”ötökkäyön”, eli yövyimme
koulun pihalla teltoissa ja tarkkailimme hyönteisiä koko yön.
Syksyn puolessa välissä
aloitimme näytelmän suunnittelun. esitimme Saiturin
joulun joulukuun alussa.
Hiihtoloman
jälkeen
lähdimme Nuuksioon parin
päivän harjoitusvaellukselle,
nukuimme mökissä jossa ei
ollut sähköä eikä juoksevaa vettä.
Pärjäsimme hyvin. Molempina
päivinä sää oli kamala, satoi räntää
ja oli jäistä.
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Tämä vuosi on ollut ihan kiva. Meillä on
ollut kemiaa, fysiikkaa, historiaa, matematiikaa, ihmisoppia, biologiaa, geometriaa, eurytmiaa, äidinkieltä, sääoppia,
maantietoa, sekä liikuntaa, puutyötä,
käsityötä, kotitaloutta, musiikkia, kuvataidetta, puutarhan- ja maanhoitoa sekä
kielistä ruotsia, saksaa ja englantia.
Pinja

Näytelmän tekeminen oli kivaa,
varsinkin siksi, koska saimme söhöillä
patjoilla vapaasti, ja muutenkin opetus
oli rennompaa. Lukuvuoden alussa meillä
oli hyönteisyö. Nukuimme teltoissa ja
kävimme yökävelyillä, paistoimme vaahtokarkkeja ja lettuja.
Iiris ja Minja
Tänä vuonna meillä on ollut paljon
eri aineita ja olemme käyneet Nuuksiossa, oopperaa katsomassa ja joillakin
muillakin retkillä.
Säde

Ultimate-ottelu 30.4.
opettajat–oppilaat 1–3

Kuvat: Eveliina Kaartinen
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Yhdeksäs luokka
Viimeinen vuosi oppivelvollisena alkoi
luokkamme Lapin matkalla. Viisi päivää
ja n. 80 km toivat uusia puolia ja näkökulmia esiin vanhasta tutusta luokastamme. Lapin reissun siivittämänä
jatkoimme matkaa kohti tähän asti
tärkeintä kouluvuottamme. Kun syksyn
sateet ja ensimmäiset miinusasteiset
lämpötilat ilmestyivät, alkoi luokassa
myös keskittyminen kiristyä. Kesän
jälkeinen huolettomuus häipyi ja tilalle
tuli vaikea päätös siitä mihin suuntaan
mennään, kun 9. luokka on purkissa.
Vielä silloin vuoden loppuminen tuntui
kaukaiselta haaveelta.
Nyt kun ollaan lähestymässä viimeistä
kuukautta tässä koulussa, näiden ihmisten
keskellä, huomaa miten jokaista päivää
alkaa arvostaa enemmän. Miten yhä
pienemmät asiat alkavat kasvattamaan
merkitystään. Näiden vuosien jälkeen,
jotka olen viettänyt täällä tulen ikävöimään yhteenkuuluvuutta ja sitä miten
jokaisesta päivästä voi tehdä mielenkiintoisen ainoastaan näiden ihmisten avulla.
Lotta Latvala
Viimeinen vuotemme on ollut hyvin
muistorikas ja se on tiivistänyt luokkaamme. Kaikenlaista on ehtinyt sattua
ja tapahtua, mutta kaikesta on yhdessä
selvitty. Tämän porukan kanssa matkattu
jo 9 vuotta ja viimeiset hetket ovat käsillä,
kohta jatkamme eri suuntiin. Kiitos siis
kaikille näistä mahtavista kuluneista
yhdeksästä vuodesta.
Krista Tamminen

Mielestäni vaellus oli yhdeksännen
luokan retkistä ylivoimaisesti paras.
Ennen vaellukselle lähtöä minua kyllä
pelotti, että nautinko todella Lapissa
vaeltamisesta. Ajatus oli turha, sillä
se kokemus oli ehdottomasti upea ja
mieleenpainuva.
Tuuli Kervinen
Paljon tietoa.
Kasperi Suvanto
Vuoden kohokohta oli ehdottomasti
Lapin vaellus. Olin iloinen, että lähdin
Lappiin mukaan. Muita retkiä ysillä oli
mm. vierailu buddhalaisen nunnan luona
ja eduskunnassa. Ne olivat molemmat
mielenkiintoisia.
Senni Renkola
9. luokka on ollut muita vuosia vaikeampi.
Asioista ei ole päässyt niin helpolla kuin
ennen. Tänä vuonna luokkahenkemme
on ollut mielestäni parhaimmillaan.
Vuoden sisällä on sattunut ja tapahtunut,
kokonaisuudessaan on ollut erittäin hyvä
vuosi.
Inka-Lilja Uuskoski
Vuosi yhdeksännellä luokalla on mennyt
nopeasti. Vuoden alussa teimme vaelluksen Lappiin. Olemme myös olleet
tutustumassa työelämään kahden viikon
ajan. Olemme opiskelleet monia eri
aiheita ja oppineet niistä uusia asioita.
Joona Kupiainen
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Odotin 9. luokkaa todella innolla!
Ajattelin, että 9. luokassa olisi jotain
haastetta ja uusia asioita. Niin olikin.
Opimme uusia tapoja tehdä töitä ja
paljon muuta. Opetus oli erilaista,
jopa parempaa. Vapaa-aikaa minulle jäi
vähemmän kuin viime vuonna, mutta
loppuvuonna opin aikatauluttamaan
päiviäni. Olemme käyneet 9.luokan
aikana kivoilla reissuilla ja suurin niistä
oli Lapin reissu. Odotan lukion alkua
innolla ja aion hyödyntää siellä tänä
vuonna oppimiani taitoja ja tietoja.
Peppi-Lotta Saarinen

Tässä kuvia 9.luokan käsitöistä:
pajukori, kupariastia ja nahkaisia
avaimenperiä.
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Kymmenes luokka

Kymmenes luokka on ollut hyvin dynaaminen ja innovatiivinen. Yksinkertaisen
mielenkiintoinen.
Nikita
Ensimmäinen lukiovuosi on ollut todella
mukava. Luokkahenki on ollut kiva ja
uudet opiskelijat ovat päässeet vanhan
luokan sisään. Kymmenes luokka on
ollut minulle opettavainen monilla eri

tavoin: kertaamista, uusien asioiden
opiskelua ja leirejä. Luokassa on ollut
hyvä ilmapiiri eikä kukaan ole jäänyt
ulkopuolelle. Mukavat luokanvalvojat
parantavat luokkahenkeä…
Miikka
Vuosi on ollut luokkahengen puolesta
mielestäni hyvä. uusia luokkalaisia on
tullut ja kivoja ja opettavaisia retkiä on
tehty. Kävimme muun muassa käräjäoikeudessa ja maanmittausleirillä. Niin
kuin viime vuodeltatakin, jäi myös tältä
vuodelta vahvasti mieleen Lapin leiri, nyt
maanmittaukseen keskittyvänä. Luokallamme on hyvä, iloinen, hyväksyvä ja
pirteä luokkahenki. Viihdyn mahtavasti
tässä luokassa…
Fanny

Kuvat: Rebecca 10.lk

Lukio alkoi maanmittausleirillä, joka oli
todella kiva reissu ja jossa oppi paljon
uutta itsestään ja koko luokasta. Koko
vuosi on muutenkin ollut tosi opettavainen ja kiva. On tullut paljon uusia
muistoja.
Rebecca
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Lukion ensimmäinen vuosi on sujunut
ihan kivasti. Luokkahenki on todella hyvä
ja uudet opiskelijat ovat hyvin mukana.
Syksyn maanmittausleiri Lapissa oli
kiva kokemus, joka jäi päällimmäiseksi
mieleen tästä lukuvuodesta.
Juuli
Lukuvuotemme oli mukava ja pääsimme
hyvin mukaan. Kymmenes luokka on
ollut tarpeeksi rento ja monipuolinen.
Natalia ja Catarina

Kuvat: Jarno Paalasmaa

…odotan innolla tulevaa lukuvuotta ja
toivon, että siitä tulee vähintään yhtä
kiva, kuin tämä vuosi on ollut.
Jeanette

Oppilaskunnan hallitus toteutti
vappuaattona yhteisöllisen
taidetyön. Niin oppilaat kuin
opettajatkin saivat käydä
painamassa kädenjälkensä
kankaalle.
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Vuosi alkoi mukavasti hyvässä
luokkahengessä. Uusina asioina tuli mm.
luokan oma kahvila, jonka toiminta
alkoi lupaavasti, mutta se on hieman
lähtenyt hiipumaan siitä. Lisäksi meille
tuli eri aineista syventäviä kursseja, joista
oppilaat ovat olleet innoissaan.
Marraskuussa meidän luokallla oli
Shakespeare-näytelmä, josta teimme
hieman modernimman version kuin on
totuttu.Näytelmän harjoittelemiseen
oli annettu aikaa yksi kuukausi, mikä
tuntui meistä vähän liian lyhyeltä ajalta,
mutta siitä huolimatta onnistuimme siinä
erinomaisesti.
Marraskuussa piti myös olla päätettynä oma päättötyöaihe.
Joulun ja alkuvuoden aikana ei
ole ollut mitään sen kummempaa
ohjelmaa, mutta nyt tulevan loppukirin aikana järjestämme lastenjuhlat
naamiaisteemalla.

11. lk vuosi
pähkinänkuoressa
LUOKANVALVOJAN KOMMENTTI:

On ollut mielenkiintoista nähdä miten
luokka on kehittynyt ja kuinka oppilaat
ovat kasvaneet ja muuttuneet nuoriksi
aikuisiksi. Vuoden aikana on päästy ihailemaan näytelmää, kuulemaan soittoa ja
myös sosiaalityöharjoittelu suoritettiin
kevään aikana. Päättötyöaiheet on ensi
vuodelle päätetty ja hyväksi havaittu.
Viimeinen vuosi alkaa pian, ja olemme
siihen valmiita!
Luokanvalvojat Pia de Leeuw van Weenen
ja Sinikka Lukkarila

Mia ja Pihla, 11.luokka

Eurytmiakatselmus pidettiin
lauantaina Lumossa 28.3.
Esitykset huipentuivat
12. luokan sooloesityksiin.
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Kahdestoista luokka

M

eille oli sanottu lukion toisella
luokalla, että tästä viimeisestä
vuodesta tulee todella rankka ja työntäyteinen. Syksyllä siltä tuntuikin.
Olin todella stressaantunut kaikesta
työmäärästä. Syksyllä
meidän piti
tehdä englannin portfolio ja päättötyö.
Niiden lisäksi tietenkin kaikkien muiden
aineiden tehtävät.
Keväällä oli enemmän isoja projekteja,
mutta silti syksy tuntui haastavammalta.
Keväällä meillä oli näytelmä, vanhojentanssit, päätösmatka, terveystiedon
tutkimus, aineiden esitelmiä ja äidinkielessä meidän piti lukea kaksi kirjaa.
Toisaalta kun miettii kulunutta
vuotta, ei se ollut mahdoton. Osa syynä

on varmasti meidän ihana luokka.
Annamme toinen toisillemme tukea
ja kannustusta. Minusta on hyvä, että
kukaan ei tee näitä asioita yksin, vaan
olemme kaikki samassa veneessä.
Kaisu Ojala

T

ämä vuosi on ollut tekemistä täynnä.
Olemme tehneet päättötöitä ja
esitelleet ne. Teimme hienon näytelmän
”Kekkonen syntymästä kuolemattomuuteen”. Tanssimme myös vanhojen tanssit.
Matkustimme New Yorkiin ja pääsimme
esittämään siellä eurytmiaa.
Yksi mieleen painuvimmista asioista
tältä vuodelta on kulttuurimatkamme
New Yorkiin. Pääsimme näkemään

Työskentelyä arkkitehtuurin historian kurssilla.
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paikallisen steinerkoulun, jossa esitimme
eurytmiaa. Tämän lisäksi kävimme
Spring valeyssa, jossa toimii eurytmiakoulu steinerkoulun lisäksi. Siellä
oman esiintymisemme lisäksi näimme
yhden taitavimmista eurytmiaryhmistä
esiintyvän.
Maiju Hartemo

12

luokka alkoi jännittyneissä
merkeissä. Opettajat olivat
puhuneet koko viime vuoden siitä,
että tästä tulee kiireinen ja erikoinen
vuosi. No syksyllä ei ollut muuta kuin
englannin portfolio, joka tosin oli aikaa
vievä prosessi.
Joulukuussa aloimme sitten harjoittelemaan näytelmäämme ”Kekkonen
– syntymästä kuolemattomuuteen”.
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Ja samoihin aikoihin aloitimme myös
vanhojen tanssiharjoitukset. Näytelmästä
tuli suurmenestys ja kaikki sanoivat, että
se oli paras 12. luokan näytelmä 25
vuoteen. Vanhojen tanssit menivät myös
oikein mukavasti.
Kevään kohokohta oli varmasti
kulttuurimatka New York Cityyn. Se
oli aivan mahtava matka. Kaikki meni
hyvin, keneltäkään ei varastettu mitään.
Matka oli myös samalla eurytmia matka.
Kävimme kahdessa steinerkoulussa ja
pääsimme tutustumaan myös niiden
koulujen opiskelijoihin.
Luokkahenki on muuttunut täysin
tämänvuoden aikana. Tai on meillä ollut
viimevuosina muutenkin hyvä henki,
mutta nyt siitä on tullut mahtava.
Sara Virta
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VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU 2014–2015
• Oppilaita oli 31.12.2014 yhteensä 284.
• Luokilla 1–9 oli 219 oppilasta, joista
Helsingistä 3, Järvenpäästä 7, Keravalta
35, Mäntsälästä 3, Nurmijärveltä 1,
Sipoosta 15, Tuusulasta 27, Hyvinkäältä 2, Pornaisista 1 ja Vantaalta 125.
• Lukiossa eli luokilla 10–13 oli 65 opiskelijaa, joista Helsingistä 3, Järvenpäästä 4, Keravalta 12, Pornaisista 1,
Sipoosta 3, Tuusulasta 10, Hausjärvi 1,
Mäntsälä 1, Vantaalta 29 ja Lohjalta 1.
• Yhdistyksen jäseniä 31.12.2014 oli
311, joista varsinaisia jäseniä 305,
kannatusjäseniä 5 ja kunniajäseniä 1.

JOHTOKUNTA

Kouluyhdistyksen toiminnasta vastaa
yhdistyksen jäsenistön valitsema johtokunta, johon vuonna 2014 kuuluivat
varsinaisina jäseninä:
3. toimikausi: Juulia Salonen (vpj.)
2. toimikausi: Jouni Gustafsson (pj.),
Mikko Laulainen (siht.) ja Harri Linko
1. toimikausi: Tommi Mouhu ja Mikko
Nieminen
Opettajakunnan edustaja: Jarno
Paalasmaa / Ewy Numminen
Varajäsenet: Jukka Jormola, Jaana
Goman, Jukka Erätuli, Maija Kaskimies
ja Rainer Sarström.

JOHTOKUNNAN APUNA TOIMI
TYÖRYHMIÄ:

Johtokunnan valmisteleva työryhmä:
Jouni Gustafsson (puheenjohtaja),
Juulia Salonen, Mikko Laulainen, Jarno
Paalasmaa sekä työtehtävänään Teija
Sideri.
Rakennusryhmä: Rainer Sarström
(puheenjohtaja), Marja-Leena Vitikka
(opettajakunnan edustaja), Harri Linko,
Juha Hietala, Mikko Härkönen ja Jukka
Jormola
Viestintä- ja Markkinointiryhmä:
Petri Clusius, Satakielen taitto, Jarno
Paalasmaa, Jouni Gustafsson, Saana
Sandholm, Outi Rousu ja Perjantaitiedotteen kokosi Teija Sideri
työtehtävänään.
Työsuojelu-ja yhteistoimintaryhmä: Liisa
Hertell , Marja-Leena Vitikka (työsuojeluvaltuutettu). 1.8. Teija Sideri ja Tommi
Mouhu.
Työsuojelupäällikkö: Liisa Hertell/1.8. Pia
de Leeuw Van Weenen
Vanhempainkunta: Kirsi Ojala-Kinnunen
IP-ryhmä: Jarno Paalasmaa ja Tuomo
Oksanen
KuHa-ryhmä: Laura Colliander, Mervi
Mölsä, Outi Rousu, Mika Luotonen, Sari
Linko
Markkinatoimikunta: Juulia Salonen
Luomu- ja viljelyryhmä: Laura Colliander,
Mikko Nieminen, Rainer Sarström,
Harri Linko ja Jukka Jormola.
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REHTORITIIMI

de Leeuv van Weenen Pia
Nieminen Paula
Paalasmaa Jarno
TOIMISTO

Sideri Teija
KEITTIÖ

Hakkarainen Kari
Kuusisto Hannele
Nuorala Sanna
TALONMIES

Ari Rahkonen
SIIVOUS

Uzun Kaija
KOULUPSYKOLOGI

Anne Nurminen
TERVEYDENHOITAJAT

Riitta Juuti-Finnilä ja Nina
Koski-Lammi
KOULUKURAATTORI

Kaisa Mattila (28.2.2015 asti),
Anu Viitanen.
KOULUPSYKOLOGI

Anne Nurminen
ILTAPÄIVÄKERHO

Koponen Lichun
Meriluoto Camilla
Toiviainen Mia
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LUOKANOPETTAJAT

1.lk Numminen Ewy
2.lk Kaivola-Karvinen Tiina
3.lk Nieminen Paula
4.lk Perkiömäki Sirpa
5.lk Oksanen Tuomo
6.lk Helenius-Talvitie Mervi
7.lk Luotonen Mika
8. lk Hertell Liisa

LUOKANOHJAAJAT

11.lk Riina Kannisto ja Lotta Laitinen
10.lk Anu Kiskola ja Jarno Paalasmaa
11.lk Pia de Leeuw van Weenen ja
Sinikka Lukkarila
12.lk Outi Maria Rousu
abiluokka Anne Kautiainen
AINEENOPETTAJAT

Federer-Rahkonen Claire eurytmia,
saksa
Hertell Liisa puutarhan- ja maanhoito,
kemia
Honkavirta Kosti matematiikka, fysiikka
Järvelä Outi musiikki

Kaartinen Eveliina käsityö
Kannisto Riina ev.lut. uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia
Kautiainen Anne saksa, ranska
Kiskola Anu ruotsi
Koskimies Maija venäjä
Numminen Ewy Kuvataide
Laitinen Lotta biologia, maantieto,
terveystieto, kemia
de Leeuw van Weenen Pia englanti
Lukkarila Sinikka liikunta, terveystieto
Luotonen Mika liikunta
Paalasmaa Jarno historia, yhteiskuntaoppi
Perkiömäki Sirpa kuvataide
Rousu Outi Maria eurytmia, opintoohjaus, englanti
Telsavaara Pauli ortodoksinen uskonto
Uusimäki Jukka liikunta
Vitikka Marja-Leena erityisopetus,
oppilashuolto
Ylimartimo Laura äidinkieli ja kirjallisuus, erityisopetus
MUU OPETUSHENKILÖSTÖ

Hirvelä Heidi kouluavustaja
Peltonen Sirpa eur.säestys
Toiviainen Mia kouluavustaja
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Kevään 2015 ylioppilaat:
Ahlqvist Juulia
Forsström Jasmine
Gustafsson Konstantin
Hemmilä Suvi
Karlsson Maria
Pyykönen Enni
Ritvanen Joonas
Ruokonen Ville
Salmi Viivi
Voudinhovi Viljami
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