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Jotain uutta ja paljon
n
vanhaa ja hyvää

K

oulullamme eletään muutosten
aikaa.
Opettajat valmistelevat uusia
opetussuunnitelmia.
F-rakennusta suunnittelee Terve
koulu-hankkeen
nimissä
oma
työryhmänsä.
Uusi F-rakennus tulee olemaan
hankkeena sellainen joka tarvitsisi koko
koulumme yhteisön tuen ja mukana
olon. Sen toteuttamisessa tarvitaan
samaa pioneerihenkeä kuin koulumme
alkumetreillä.
Kehittämistä, sopeuttamista ja
uutta on ilmassa.
Perinteisistä tapahtumista syksyn
keskiaikamarkkinat ovat paikallaan
syyskuussa.
Vaikka steinerpedagogiikka pohjaa
vanhoihin kasvatusteorioihin, se on
monessa edelleen aikaansa edellä.
Koulun pitkäaikaisena vanhempana olen nähnyt miten on tärkeää
että lapset ja nuoret upottavat kätensä
multaan ja ovat nähneet mistä se leipä
tulee.
On tärkeää, että taiteen iso osuus
lastemme koulunkäynnissä pystytään
säilyttämään jatkossakin, taideaineet ovat niitä millä omaa
minuutta rakennetaan
ja annetaan eväitä
itsensä toteuttamiseen.

Steinerkoulua on vaikea nähdä
ilman eurytmian opetusta, sen herkkyyttä ja harmoniaa, olkoon se steinerkoulun keskiössä jatkossakin, vastapainona ulkomaailman kaoottisuudelle ja
hälinälle.
Voin syvään kumartaen kiittää niistä
vuosista koulumme henkilökuntaa,
opettajia ja muuta henkilökuntaa
kun olette tehneet maailman parhaan
koulun lapsille. Sitä työhön paneutumista ja lasten parasta ajatellen toimien
ei voi kuin kyynel silmässä kiittää.
Yhteisöllisyys on yksi niistä peruskivistä joille koulumme on rakennettu, ja siinä yhteisössä ovat yhtälailla
vanhemmat, lapset ja henkilökunta. Ei
ole koulua ilman kaikkia näitä yhteisön
jäseniä, ei ole erillistä koulua.
Me kaikki olemme koulu.
Koulumme historiassa on ollut
monenlaista haastetta ja niin varmasti
tulee
olemaankin
jatkossakin.
Koulumme ainutlaatuisuuden tuntien
ja sen yhteisön voiman aistien tiedän ja
uskon että koulumme kukoistaa tulevinakin vuosikymmeninä.
Koulumme tulee elää tiukasti
kiinni ympäröivässä yhteiskunnassa. Valtion ja kuntien
päätökset ja tuet ovat
olennainen osa koulumme
toimintaympäristöä.
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Kouluamme koskevia päätöksiä
tehdään niin maamme hallituksessa,
eduskunnassa kuin kotikuntiemme
kunnanvaltuustoissa ja lautakunnissa.
Meidän koulumme vanhempien tulisi
pitää steinerkoulun ainutlaatuisuutta
esillä poliittisten päättäjien mielissä.
Nyt on se aika kun kevään 2017
kuntavaaleihin puolueissa ja muissa
ryhmissä asetetaan ehdokkaita, olisi
tärkeää että koulumme vanhempia olisi
ehdokkaina kunnallisiin luottamustehtäviin Vantaan ja muiden kotikuntiemme
kuntavaaleissa ja kaikissa ryhmissä ja
puolueissa.

Jouni Gustafsson
Kouluyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, koulumme vanhempia vuodesta
vuodesta 2001

p.s. Uudistan haasteen, istuttakaa luokat
oma omenapuu koulumme maille. Tulevatkin polvet pääsevät näin nauttimaa
koulumme mäestä omenankukkien
hehkussa. Tässä asiassa neuvoa antaa
koulullamme puutarhanhoidon opetuksesta vastaava Liisa Hertell.
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Kone laskee, ihminen ajattelee
Kosti Honkavirran haastattelu
Koulumme pitkäaikainen matematiikan
ja fysiikan opettaja Kosti Honkavirta
muistelee menneitä vuosia sekä pohtii
koulun vahvuuksia ja kehittämisen
kohteita. Eläkepäivien viettoon siirtyvää
Kostia haastatteli Jarno Paalasmaa.
Milloin tulit kouluumme opettajaksi?
ja mikä sai sinut aikanaan tulemaan
kouluumme opettajaksi?
Olin osallistunut 1990-luvun alun
vuosina steinerpedagogiikan luonnontieteellisiin ja matemaattisiin seminaareihin
ja perustin myös projektiivisen geometrian työryhmän noina aikoina. Ehkä
niistä johtuen minua pyydettiin fysiikan
opettajaksi seiskaluokalle syksyllä 1992.
Vuonna 1993 opetin jo seiska- ja kasiluokille fysiikkaa ja kasiluokalle projektiivisen geometrian jakson.
Seuraavana vuonna 1994–95 olikin
sitten koulussamme jo yhdeksäs luokka
ja siitä eteenpäin olen opettanut jokaista
yhdeksättä luokkaa, joita on ollut
yhteensä 22.
Miten koulumme on muuttunut
kaikkien näiden vuosien aikana?
No lukio, joka alkoi syksyllä 1998,
muutti koulumme yhtenäiskouluksi.
Uusien koulurakennusten myötä oppilaiden opiskeluolosuhteet ovat muuttuneet paremmiksi. Luokkatiloja ei enää
jaeta kahteen eikä kolmeen. Kansainvälinen yhteistyö on kehittynyt. Olemme
jo kaksi kertaa olleet tutustumassa
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Cernin maailman isoimpaan koneeseen,
hiukkaskiihdyttimeen.
Mistä erityisesti on jäänyt vahvoja
muistoja?
Varmaan oppilaillekin jää vahvimmat
muistot erilaisista leireistä ja matkoista.
Itselleni on jäänyt hyvin mieleen
maanmittausleirit eri paikkakunnilla.
Oltiin Karjalohjalla, Sipoossa, Järvenpäässä ja jopa Lammilla. Lapissa leirit
vähän muuttivat muotoaan, siihen
lisättiin ensiapukurssi. Oppilaat olivat
myös vuotta nuorempia, joka asetti rajoituksia matemaattisille taidoille.
12. luokan Skotlannin reissu oli
myös mieleenpainuva. Pyysin opiskelija
Tuomasta lähtemään kanssani Aberdeeniin 400 km päähän tapaamaan geometrikko Calderwoodia.
Itselläni oli mahdollisuus päästä
Turun yliopiston Rakenteiset päättelyketjut-kursseille, jotka Otava ystävällisesti kustansi. Siellä tapasinkin Jouko
Muhosen, joka pyysi meitä mukaan
Cern-projektiin yhdessä Porvoon Linnakosken lukion kanssa.
Opetushallitus kustansi minulle
Moskovan reissun. Eli olin valvojana
lahjakkaiden nuorten matematiikkaleirillä.
Mikä on ollut hienointa opetustyössä?
Olen aina ollut kiinnostunut ratkaisemaan erilaisia tehtäviä ja probleemoja.
Aikaa on kulunut mutta kaikki on
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ratkennut. Vielä tässä keväällä arvasin
sisäkkäisten monikulmioiden sisällä
olevien spiraalien pituuksien erotuksen
raja-arvon, mutten keksinyt miten sen
todistan. Löysin kirjahyllystäni kirjan
Kauneimmat kaavat. Ja siellä oli hyvä
vihje mitä heti kokeilin ja niin se vaan tuli
todistetuksi. Hienointa on ollut löytää
niitä metodeita ja tehtäviä, jotka sopivat
steinerkoulujen opetukseen. Ainakin
siten, että kiinnostuneet oppilaat ovat
sanoneet, että vielä pidetään tuntia, kun
on hauskaa.
Tuleeko mieleen jotakin hauskaa
sattumusta?
Goetheanumin matematiikkapäivillä
Sveitsissä pelattiin viimeisenä iltana
vanhaa koira-korttipeliä. Haasteellista oli
selittää säännöt englanninkielellä monikielisille opettajakavereille. Islantilainen
lohkaisi vihdoin, kun sääntöjä tippui aina
pelin kuluessa, että peli idea on siinä,
että se loppuu sitten kun kaikki oppivat
säännöt! Jäin muuten toiseksi viimeiseksi.
Mitkä ovat mielestäsi koulumme
vahvuudet?
Koulumme vahvuus näin luonnontieteen
opettajan näkökulmasta on ollut se, että
luonnontieteiden osuus on ollut merkittävä. Tuskin muualla on
rakennettu yhteenlaskukonetta pelkillä transistoreilla tai rakennettu
ja piirretty luonnonmuotoihin perustuvaa
geometriaa.
Tänä vuonna olen
saanut opettaa matematiikka vähän toisin eli

yhdistin luokka-asteet, lyhyen ja pitkän
matematiikan ja sekoitin vähän kurssien
järjestystä. Goetheanumin matematiikan opettajapäivillä Sveitsissä viime
lokakuussa pitivät konseptiani hyvänä
ja kertoivat myös miten juuri erilaisilla
ryhmämuodostuksilla oli saatu hyviä
matemaattisia tuloksia aikaan.
Valitettavasti huomaan opetuksessani niin selkeästi, että matematiikan
opetus ansaitsisi saman järjestelyn kuin
kielten opetuksessa ja peruskoulussa on,
että matematiikkaan perehtynyt ja sitä
innostuneesti kehittävää opetusta olisi jo
keskiluokilta lähtien. Juuri valmistunut
tutkimus Amerikasta kertoo, että 80 %
heidän steinerkoulujen keskiluokilla on
pätevä matematiikan opettaja.
Mitä haasteita koululla on tulevaisuuden suhteen?
Suurin tulevaisuuden haaste yhtenäiskouluamme odottaa syksyllä 2020,
jolloin uuden opetussuunnitelman kärkiluokka tulee lukioomme. Yhtenäiskoulu
on jo sinänsä kova haaste niin vanhemmille kuin aineopettajillekin. Uskon
kuitenkin, että 13-vuotisen yhtenäiskoulun todellinen yhteisöllinen merkitys
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tulee kasvamaan tässä helposti pirstoutuvassa maailmassa.
Yksilöllisyyden huomioonottaminen
käytännön opetuksessa on kova haaste
keskiluokille, jossa kuitenkin itsenäiset
työskentelytavat muotoutuvat. Niitä on
vaikea muuttaa sitten ylemmillä luokilla.
Onko itsenäinen, siisti ja ehyt vihkotyöskentely unohtunut tässä digiloikassa?

Matematiikassa ja fysiikassa on
erittäin hyviä kansainvälisiä oppikirjoja,
joiden perusrakenne on erilainen kuin
suomalaisten kirjojen rakenne. Tässä olisi
kehittämisen paikka. Laskemisen opettamisesta tulisi päästä matematiikan opettamiseen. Koneet laskee, mutta ihminen
ajattelee.
Kiitos Kosti!

Kansanedustaja ja näyttelijä Jani Toivola
kävi 11.5. meidän koululla pitämässä
vanhemmille, opettajille ja muutamalle
oppilaalle luennon liittyen nuorten
unelmien tavoittelemiseen. Puheessaan
Jani kertoi paljon omia kokemuksia
nuoruudestaan ja miten hän pelosta ja
jännityksestä huolimatta päätti seurata
unelmiaan. Hän myös painotti sitä, että
aikuisen pelko ei saisi vaikuttaa nuorten
unelmiin, vaan nuorten tulisi rohkeasti
seurata sitä omaa polkua, vaikka pelko
vastoinkäymisistä ja epäonnistumisista
olisi suuri. Siispä aikuisen tulisi kannustaa
nuoria haaveilemaan ja kurottamaan
korkealle. Jani kertoi myös miten suuri
vaikutus tanssilla ja teatterilla oli hänen
elämäänsä kun häntä kiusattiin koulussa
ihonvärinsä takia. Toivolan mukaan olisi
hienoa jos yhä useampi nuori löytäisi sen
oman harrastuksen, johon he suhtautuisivat intohimoisesti ja joka voisi sitten
jopa sytyttää sen unelman kipinän.
Luento oli todella hyvä ja henkilökohtaisesti se inspiroi minua paljon ja
pisti myös ajattelemaan sitä omaa tarinaa
ja omia unelmia joista ei välttämättä
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Susanna Erätuli

Jani Toivola vieraili
koulussamme

aina uskalla puhua ääneen. Valitettavasti monilla nuorilla on paljon paineita
sopeutua joukkoon, tulla hyväksytyksi
sellaisena kun on ja löytää se oma juttu,
joten siitä syystä minusta on erittäin
hienoa, että on kehitetty tällainen
Dreamskiertue yläkouluihin. Kaiken
lisäksi nuoria kiinnostaa kuulla tunnettujen suomalaisten tarinoita siitä miten
he ovat päätyneet tekemään juuri sitä
omaa unelmatyötä. Jani Toivola ja muut
dreamsterit tekevät mielestäni tärkeää
työtä, nimittäin monille nuorille juuri
tällaiset inspiroivat luennot voivat olla
se silmät avaava kokemus, joka sitten
muuttaa kulkusuuntaa positiivisempaan
suuntaan.
Pihla Pekonen 12.lk
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Ensimmäinen luokka
Voi sanoa, että ensimmäinen lukuvuotemme on ollut melko reipas ja railakas.
Vaikka päätoimemme onkin opiskelussa,
ovat henkilösuhteiden muotoutuminen
ja ryhmäytyminen antaneet vuoteemme
suurenmoiset puitteet, jossa itse asiassa
kaikki tapahtuu. Myös vanhempien
paneutuminen luokan asioiden hoitamiseen on vaikuttanut todella paljon
kaikkien viihtymiseen. On saatu
luokkaan sisustuselementtejä, eteiseen
lokerikot tavaroille jne...
Syksyllä pysyttelimme luokassa,
pihalla, puutarhassa ja lähimaastossa
tiiviisti. Keskiaikamarkkinoilla meillä oli
ensimmäinen kuoroesitys. Retkeilimme
metsissä ja lauloimme Ruokaosuuskunnan pellolla. Kävimme haljenneen
kiven metsässä, sekä Tussinkoskella.
Keräsimme muovikasseittain roskia
ympäristöstä retkillä, kuuntelimme
lintuja ja seurasimme eläinten jälkiä
lumessa.
Teimme muotopiirustusta, opettelimme numeroita ja kirjaimia. Kirjoitimme lyhyitä runoja ja tutustuimme
lukujen tekijöihin. Tutustuimme väreihin
perin pohjin. Opettelimme tekemään
työvihkoja. Kaikki opettelivat neulomaan
ja innokkaimmat saivat valmiiksi usean
pannulapun neuloen ja virkaten. Oppilailla oli viikoittain eurytmiaa, saksaa,
englantia ja musiikkia aineopettajien
johdolla. Joulujuhlaan saimme tuoda
valon.

Kevätpuolella kävimme katsomassa
näytelmiä koululla ja Lumossa. Otimme
huilut käyttöön, ja loppukeväästä soittaminen yhdessä sujui jo ajoittain korvia
hivelevästi. Vierailut menivät hyvin.
Huhtikuussa vietimme koululla yön.
Vanhemmat huolehtivat muonituksesta
ja moni yöpyi kanssamme. Seuraavana aamuna, klo 5, oppilaat kyselivät,
että koska vietämme seuraavan kerran
”yökoulua:” Kaikilla oli hiukan jännittävää, mutta mukavaa.
Voin vain kiitollisin mielin ihmetellä
ihmisen salaisuutta – sitä miten kaikilla
elämänvaiheilla on oma tärkeä aikansa
ja tarkoituksensa. Oppilaiden kautta tuo
salaisuus on hiukan auennut... ja nyt
ensimmäinen kouluvuosi onkin jo eletty.
Luokan puolesta,
Liisa Hertell
luokanopettaja

Luokan omenapuun istutusta.
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1. luokan oppilaita matikan tunnilla.

Innokkaat neulojat välitunnilla.
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Toinen luokka
Ewy Numminen, luokanopettaja

2. luokka on oppinut paljon uutta ja
vahvistanut jo oppimiaan taitoja kouluvuoden aikana. Käsialat ja piirtäminen
kehittyivät. Moni kasvoi koululaiseksi
ja oppi hoitamaan huolella kouluasioitaan. Aikajakso ja kellon opetteleminen
olivat uusia asioita monelle. Tehtiin
erilaisia aamutoimia ja monet kehittyivät esimerkiksi tasapainoharjoituksissa
hienosti. Harjoiteltiin huilun soittamista.
Maalaus sujui jo hienosti. Leikkiliikunta
alkoi sujua ryhmältä yhä paremmin.
Kertomusaineistona oli eläintarinoita,

legendoja ja satuja. Syvennyimme Taatun
seikkailuun Kristallivuorelle ja oppilaat
piirsivät saduista hienoja piirroksia.
Käsityö oli todella tärkeää monelle,
varsinkin oman käsinuken teko. Lapset
suunnittelivat ja esittivät niillä esityksiä.
Koululla kävi kiinalaisia vieraita ja he
jättivät oppilaan aloitteesta taululle
viestejä kiinaksi ja englanniksi. Ne
käännettiin myös suomeksi ja oppilaat
halusivat jäljentää niitä vihkoonsa.
Tässä muutamien oppilaiden mainintoja
kouluvuoden ajalta:
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Olen oppinut allekkainlaskut, jakolaskut,
sanaluokat ja virkkaamaan. Vuoden
kohokohta oli, kun sain käsinuken
valmiiksi.
Leo

Olen oppinut piirtämään paremmin,
sanaluokat ja virkkaamaan. Osasin lukea
tosi hyvin jo ennen koulua. Hauskinta
olivat vappujuhlat.
Suvi

Olen oppinut matikkaa, kuukausia,
äidinkieltä, sanaluokat ja virkkaamaan.
Kohokohta oli, kun hypimme matikan
tunnilla narua ulkona ja myös se, kun
sain käsinuken valmiiksi.
Aatu

Opin lukemaan ja virkkaamaan ja kirjoittamaan ja piirtämään paremmin. Sain
kavereita ja opin uusia leikkejä. Pelaan
jalkapalloa.
Edvin

Olen oppinut virkkaamaan, piirtämään
paremmin ja kirjoittamaan. Olen myös
oppinut pienet kirjaimet ja sanaluokat ja
osallistuin kykykilpailuun.
Nadya

Siiri A., 2. lk.
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Kolmas luokka
Tiina Kaivola-Karvinen, luokanopettaja
Taloon tahdon käydä nyt
on voima minussa kypsynyt.
Sillä ulos maailmaan
valoni viedä saan.
Kolmannen luokan yksi
aamurunoista kertoo hyvin
kolmasluokkalaisten olosta. Ulos
maailmaan ja vahvempana kuin
alemmilla luokilla. Seuraavassa
oppilaiden ajatuksia kuluneesta
vuodesta.

On ollut kivaa olla välkällä
On ollut kivaa olla Sinkikan liikassa
On ollut kivaa piirtää
On ollut kivaa tehdä kaunokirjoitusta
Werneri
Olemme olleet metsäretkillä. On ollut
kivaa tehdä käsityöpussia vohvelikankaasta. On kivempaa ottaa itse ruokaa.
Ollaan oltu Kansallismuseossa.
Topi

Joulujuhlassa esitettiin tonttutanssi
ja oli myös Lucia-kulkue. Oppilaita
on tullut tänne ja täältä on lähtenyt
oppilaita. Ollaan opittu vanhoja mittoja.
Saa hakea itse ruuan. Ollaan opittu
kaunokirjoitusta.
Sofi
Me oltiin Kansalismuseossa Helsingissä
ja siellä me tehtiin maailman suurinta
himmeliä ja oltiin myös vanhassa hirsimökissä. Mä tulin tänne kouluun 29.9.
Helsingin Rudolf Steinerkoulusta.
Sain uusia kavereita, esimerkiksi Pihla
Piitulaisen.
Jessica
On ollut hyviä kaverita ja täällä on
muutenkin kivaa.
Sofia

Vuosi alkoi onnettomuuksilla, joista kyllä
selvittiin. Murtui kättä ja jalkaa yhdellä
sun toisella. Lucia-kulkue oli ihmeellinen
ja unohtumaton. Sää ei ollut kummoinen
ja melkein kaikki kynttilät sammuivat.
Kolmas vuosi on tuonut tullessaan
lisää oikeuksia, kuten yksin pyörällä
tuleminen kouluun. Syksyllä meille tuli
hurjan mukava harjoittelija Joonas, jolta
ei veistotaitoja puuttunut. ...Ihmisiä tuli
ja meni, mutta ryhmähenki on säilynyt!
Salka
• Retket vuoden aikana: Kansallismuseo,
Taaborin toimintaviikot
• Vanhempainiltoja on lukuvuoden
aikana pidetty viisi kertaa.
Lämmin kiitos vanhemmille ja oppilaille
kuluneesta kouluvuodesta!
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Neljäs luokka
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YÖKOULU

LASKENTO

Keväällä oli harjoittelijana Pirita, joka
oli kiva. Hän opetti meille murtolukuja. Syksyllä harjoittelimme allekkain
vähennys- ja kertolaskuja sekä jakolaskuja
jakokulmassa.
Aapo A., Aatu J.

Meillä oli yökoulu. Siellä oli kivaa,
vaikka Paula kuorsasi. Illalla paistoimme
makkaraa, vaahtokarkkeja ja tikkupullia.
Nukuimme liikkasalissa ja kaikki eivät
saaneet nukuttua. Aamulla keittäjät
tekivät hyvää puuroa ja sitten pelattiin
lautapelejä.
Neea R., Merianna T., Miina O.

SOLMUJA
ÄIDINKIELI

Me olemme harjoitelleet eri aikamuotoja
verbeistä. Opettelimme myös välimerkkien käyttöä esimerkiksi ainekirjoituksessa. Meillä oli saneluita myös jaksoaineissa. Opettaja luki Vinski-kirjat, ja
teimme jokainen kirjaesitelmät suullisesti
ja kirjallisesti omista kirjoista. Kävimme
perjantaisin kirjastoautolla.

Saimme kolmannen luokan loputtua
sananlaskuja, jotka piti opetella ulkoa
ja solmun, joka piti opetella piirtämään.
Kaikki piirsivät muiden solmut solmuvihkoihinsa. Lopuksi saimme saimme
Paulalta kravatit ja harjoittelimme
tekemään kravattisolmun.
Elsa M., Helmi P., Jasmin V.

Saku R., Pontus H.

HYÖNTEISHOTELLI

Oli varhainen tiistaiaamu, kun lähdimme
Paulan kanssa puutyöluokkaan. Siellä oli
Marika-harjoittelija, jonka kanssa teimme
hyönteishotelleja. Hänellä oli pinkit
converssit. Ja niin ryhdyimme rakentamaan hyönteishotelleja ryhmätöinä
ja saimme omamme ekana valmiiksi.
Sahasimme lautoja ja työ sujui hyvin.
Sara L., Serafia H., ja Cecilie H.

Hyönteishotellien luovutus Herttoniemen
ruokaosuuskunnalle
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Neloset vappuna.
rautatieaseman lipunmyyntihallissa.
Sitten menimme Sanomataloon, jossa
syötiin eväät ja Kansallismuseoon, jossa
näimme monia vanhoja esineitä. Lopuksi
menimme oopperataloon katsomaan
balettia, jonka nimi oli Ämpärimies. Se
kertoi Kalevalasta, arvostelu 5/10.

KOTIVIERAILUT

K yläilimme toistemme luona
O limme toisillamme enintään kolme
tuntia
T eimme vieraisilla erilaisia juttuja
I ltapäivisin oli vierailuaika
K iitos vanhemmille, että otitte meidät
vastaan, kuuma oli ainakin joillain
Y lhäällä paistoi joskus kuumasti
aurinko
L eikimme ja ulkoilimme
Ä llistyimme ainakin joskus
I llalla jotkut joi mehua
L eivoimme joidenkin kodissa
Y llätys oli kenen luokse Paula meidät
lähetti.

Jonatan J., Tommi H., Hermanni L.

NELJÄNNEN LUOKAN VAPPU

Ella J., Helena-Sofia R., Aurora S.

ÄMPÄRIREISSU

Tulimme kouluun aamulla, menimme
juna-asemalle Korsoon ja odotimme
junaa. Kun juna oli saapunut asemalla,
hypättiin junaan. Saavuimme Helsinkiin
ja menimme katsomaan pienoismallia,
joka oli hieno juna, höyryveturi. Se oli
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Meidän luokan vapputeema oli
Spa&make up bar. Aluksi menimme
katsomaan näytelmäkerhon esittämää
näytelmää Lumikki ja seitsemän kääpiötä.
Näytelmästä puuttui yksi kääpiö, koska
se jäi ylös leikkimään. Näytelmän jälkeen
menimme syömään, ruoaksi oli nakkeja,
perunasalaattia, munkkeja ja simaa!
Ruoan jälkeen Aapo laittoi turbaanin.
Koululla oli Talentti, jossa kaikki osallistujat voittivat. Palkinnot arvottiin
paperilapuilla. Esityksiä oli mm. tanssia,
voimistelua ja yksi koirakin soitti kitaraa.
Lopuksi piirsimme luokan koko taulun
täyteen.
Petra V., Edith H., Oona P.

Lukuvuosi 2015–2016

Neljännen luokan musiikki
Outi Järvelä

4. luokan musiikintunnilla lauloimme
osia Kalevalasta. Teimme omia tekstejä
myös kalevalaiseen tapaan.
Teimme yhdessä alun:
Kolme päivää pähkäilin
mietin miten runoilisin
saisin sanat sulaviksi
riimit runot rimmaaviksi.
Saku jatkoi näin:
Sanat saivat sekaviksi
pääni puisen pehmeäksi.

laineet laiskat lipluttaapi
airot aaltoon loiskahtaapi.
Saku 4.lk
Hermanni jatkoi näin:
Minä menin hiihtämähän
lähdin lujaa laskemahan.
Hiihdin kilsan hiihdin toisen
hiihdin jo kolmannenkin.
Jalkojani jo jomotti
kädet kovilla jo oli.
Tähdet taivaalla jo tuikki
kuu kultainen sieltä loisti.
Hermanni 4.lk

Soutaa Sami sulavasti
järven päällä joutuisasti

ita
Viera
sta
Aasia
Koulullamme vieraili 10.5.2016
ryhmä kiinalaisia kasvatusalan
ihmisiä. Vieraat pääsivät muun
muassa maalaamaan toisen luokan
opettaja Ewy Nummisen johdalla.
Kiinalaisvieraat
kirjoittivat
taululle tervehdyksensä tokaluokan oppilaille.
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Viides luokka

Viidennen luokan näytelmä

Meidän luokan näytelmän nimi oli Tarina
Merestä. Se kertoi kreikkalaisesta Odysseuksesta, hänen vaimostaan Penelopesta
ja heidän pojastaan Telemakhoksesta.
Roolienjaon ja lukuharjoitusten jälkeen
menimme saliin harjoittelemaan. Vasta
jakson lopussa meille jaettiin puvut.
Esityksiä oli yhteensä kolme. Torstain
iltanäytöstä oli katsomassa vanhemmat.
Perjantaina otimme kuvia.
Tiiti

luin vuorosanojani paljon ja välillä aivan
vimmatusti. Viikot vieri, päivät hurahti
ja olikin kohta ensi-ilta. Hieman ennen
ensi-iltaa laitoimme puvut ja minä
mietin, ettei tästä tule mitään, mutta olin
väärässä, koska lopputulos oli kieltämättä
hyvä. Niin kaikki sanoo, että kolmas
kerta toden sanoo, niin kävi tässäkin.
Vanhemmille esittämämme näytös oli
paras.
Emil

Sain näytelmästä suuren roolin, joka
oli Odysseus. Aluksi mietin,etten
pystyisi ottamaan niin isoa roolia, mutta
kuitenkin otin. Aloitin näytelmän teon
lukemalla sitä läpi ainakin kolme päivää
ja sitten olikin pääsiäisloma. Lomalla

Tarina merestä-näytelmää oli tosi kiva
esittää, vaikka välillä jännitti. Iltanäytös
meni mun mielestä parhaiten ja sen
jälkeen saimme vielä herkkuja.
Luka
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KUUDENNEN
LUOKAN
KUULUMISIA

6.

luokka on yksi steinerkoulun
pitkän luokanopettaja-vaiheen
mielenkiintoisimmista
kohdista.
Kuudennella oppilaat muuttuvat paljon,
koska murrosikä alkaa. Ja kun oppilaat
muuttuvat, muuttuu myös luokka.
Mutta onneksi opetussuunnitelma on
ikäkauden huomioon ottava! Opiskelu
muuttuu, tulee lisää haasteita monella eri
tavalla. Läksyjä on enemmän. Kertauksia
ja kokeita pidetään. Luodaan vihkotekstejä myös itse. Opitaan etsimään tietoa
esim. esitelmiin netistä ja kirjastosta.
Seuraavaksi oppilaiden mietteitä kuluneesta vuodesta. Mukana myös valokuvia
ja runoja.


Kuudennen luokan kohokohtia oli minun
mielestäni leirikoulu, siellä olimme
kolme aurinkoista päivää, Tampereen
Aitolahdessa, Näsijärven rannalla! Siellä
tutustuin meidän uusiin oppilaisiin,
Mimosaan, Olaviin ja Matiakseen. Siellä
pelasimme pingistä ja jalkapalloa. Me
myös uimme ja saunoimme. Me myös
grillasimme makkaroita ja paistoimme
lettuja!
Samu Laitinen 6.lk.

Tuomo Oksanen, luokanopettaja

Aloimme myös tehdä alkukeväästä
näytelmää, joka on toinen osa edellisestä
näytelmästä, jonka teimme viidennellä
luokalla. Näytelmän ohjaa luokkamme
oppilas, ja se on mielestäni kivaa, kun
välillä oppilas ohjaa!
Jenna Pirhonen 6.lk.
Ehkäpä eniten pidin maantiedon jaksosta.
Siinä meillä oli aiheena Eurooppa.
Jaksoon sisältyi myös parin kanssa tehty
esitelmä. Me teimme kaverini kanssa
Italiasta. Aluksi sitä ei kylläkään ollut
valittavana, koska opettajamme Tuomo
aikoi itse kertoa siitä, mutta jotenkin
me onnistuimme saaamaan luvan tehdä
esitelmä tästä saapasmaasta.
Loviisa Laulainen 6.lk.

Tulin tähän kouluun kutosella, mutta
kokeilemassa olin jo vitosella. Tämä
koulu on pienempi ja siksi selvempi
valinta kuin Korson koulu. Kavereita
olen saanut hyvin ja olen nyt kiitollinen,
että saan olla tällä luokalla. Tällä luokalla
tehdään paljon koulussa, että kotiin ei
jäisi niin paljon läksyjä.

Vuoden aikana olemme opiskelleet mm.
historiaa, fysiikkaa ja paljon muuta.
Päälimmäiseksi minulle on jäänyt
fyysikan jakso, koska se oli kiinnostavaa
ja rentoa. Luokkamme yhteishenki on
kasvanut tosi paljon vuoden aikana.
On tullut vastaan ylämäkiä ja alamäkiä,
mutta kaikesta luokka on aina selvinnyt
yhdessä. Mielestäni vuosi on ollut kaiken
kaikkiaan ikimuistoinen!

Matias Laukkanen 6.lk.

Aino Kinnunen 6.lk.
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JOUTSENET
Joutsenet lentää,
ne eivät pelkää
tulevaa kesää.
Tiiu Jokinen 6.lk.
KESÄ
Joku koputti oveen,
nuput, versot, linnut,
kukat ja aurinko.
Se oli kesä...
Tiiu Jokinen 6.lk.
RUNO LESKENLEHDISTÄ
Lumet suli, ja mullan alta leskenlehti tuli.
Sitten tuli toinen
aivan samanlainen, aivan yhtä keltainen,
kuin aurinko.
Aino Mäenpää 6.lk.

(yllä) Rosa ja dodekaedrin puolikas.
(alla) Aatos ja nukke.

6.lk dodekaedreja.
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Seitsemäs luokka
Seitsemäs luokka alkoi kalaopilla ja
Helsingin silakkamarkkinoilla. Lyhärit
valmistuivat kolmessa viikossa, ja ne
tehtiin äidinkielen ohessa. Maantiedossa kävimme Afrikassa ja Amerikassa, jotka löydettiin löytöretken
lomassa. Elämäkertojen parissa ponnisteltiin ja renessanssiajasta opittiin.
Tähtiäkin välillä tarkkailtiin ja Heurekassa vierailtiin. Verenkiertoa tutkittiin
ja parisuhteita hutkittiin. Lumikengillä
Nuuksiossa tarvottiin ja pirteissä yötä
valvottiin. Myös pH-arvoja tarkkailtiin
ja ääri-ilmiöitä mietittiin. Koodausfirmassa vierailtiin ja Lintsille kouluvuosi
päätettiin.
7. luokka, yhteisestä kynästä
Kuvataidetunnilta.

(yllä) Lumikenkävaellus
pidettiin ennen hiihtolomaa.
(yllä oikealla) Löylykauhat.
(oikealla) Opotuntien satoa.
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Kahdeksas luokka

T

ämä vuosi jäi aika hyvin mieleen.
Kävimme monissa eri paikoissa,
kuten Ateneumissa, kirjamessuilla ja
Talmassa. Oli aika kiva vuosi. Tänä
vuonna meille vaihtuivat opettajat.
Lotta ja Jarno ovat aika mukavia, mutta
on kuitenkin ikävä Mikaa. Tehtiin myös
näytelmää ”Luulosairas”. Viimeisellä
kouluviikolla mennään vielä harjoitusvaellukselle Nuuksioon. Ja sitten ensi
syksynä mennään Lappiin viikoksi.
Varmaan se, mikä jäi eniten mieleen,
olivat itsenäisyyspäivän juhlat ja minidiskot. Itsenäisyyspäivän juhlaan liittyi
myös kakkukisa, johon teimme myös
kakun. Meidän kakku voitti.
Sofia ja Auratar

Kasien joukkue vappujuhlassa.
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Kahdeksannella luokalla olemme tehneet
paljon erilaisia asioita. Mieleenpainuvimpia asioita olivat Ateneum-retki,
kirjamessut ja itsenäisyyspäivänjuhla.
Vuoden paras asia taasen oli luokkamme
tekemä näytelmä. Näytelmän tekeminen
oli mukavaa, koska se oli rentoa ja meidän
luokka on kiva.
Reetta
Eniten mieleeni jäivät rasittavat määrät
kokeita ja toki myös näytelmä. Ehkä
parasta olivat monet lyhyet päivät.
Kävimme monissa eri paikoissa ja vuosi
meni mielestäni melko nopeasti.
Nikolai

Lukuvuosi 2015–2016

Tämä lukuvuosi oli ihan semihyvä.
Uusia opettajia olivat Jarno, Lotta ja
Helmi. Tänä vuonna emme saaneet
paljoa läksyjä. Opin aivan samoja asioita
kuin viime vuonnakin. Mieleeni jäivät
parhaiten näytelmä, kirjamessut ja liian
monet esseetehtävät.
Henry K.

Kahdeksannen luokan alussa opiskelimme historiaa. Opin paljon uutta ja
olin kiinnostunut aiheista. Kävimme
myös kirjamessuilla ja ruokamessuilla.
Siellä oli vähän tylsää, mutta koulupäivä
oli lyhyempi, joten kai retki oli ihan kiva.
Retkeilimme myös Ateneumissa Japanomania-näyttelyssä. Siellä oli ihan kiinnostavia maalauksia ja muita teoksia. Ennen
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joulua meillä oli kuukauden pituinen
näytelmäprojekti, joka ei ollut minun
lempikokemuksiani. Näytelmän harjoitteleminen oli ihan hauskaa, kunnes
sekavuus iski. Roolini oli niin pieni, että
jouduin laiskottelemaan paljon lavan
ulkopuolella. Koin näyttelemisen hyvin
turhana aluksi, mutta tajusin kuitenkin,
että se on suhteellisen hyödyllistä.
Lassi

Kahdeksasluokka on ollut ehkä paras
luokka tähän mennessä. Vuosi on ollut
erittäin hauska! Alkusyksystä piti tottua
uusiin opettajiin, mutta kivojahan he
kaikki ovat. Tietenkin parin aineen
opettajat pysyivät samana. Jo heti alkuvuodesta meille annettiin näytelmä,
johon sitten myöhemmin palasimme. Se

näytelmä oli kyllä ehkä mieleenpainuvin
kokemus kahdeksannelta luokalta. Sitten
olivat itsenäisyyspäivän juhlat. Ne olivat
hieman oudot, mutta hauskat. Kahdeksasluokka on ollut aivan mahtava…
Konsta
Vuoden aikana olemme tehneet kaikenlaista. Olemme käyneet kirjamessuilla,
tehneet näytelmän, käyneet Talmassa
laskettelemassa ja kuvataiteen retkellä
Ateneumissa. Kahdeksasluokka on
ollut hyvin erilainen verrattuna seitsemänteen, koska olemme opetelleet eri
tavan vastata kokeisiin (esseevastaukset).
Nyt sitten kun yhdeksäsluokka alkaa,
niin lähdemme Lapin vaellukselle, jota
varmaan monet odottavat innolla.
Ronja

TILAA NYT

STEINERKASVATUS-LEHTI!
Lehti sisältyy Steinerkasvatuksen liiton
kannatusjäsenmaksuun!
Vuosikerta
Irtonumero

24 €
6,50 €

Tilaa i
si ta
itselle si!
lahjak

Yhteisöille edulliset tilaushinnat!
Kysy tutustumistarjousta omalle yhteisöllesi!
tilaa steinerkasvatus.fi -sivujen kautta, tai
tilaus@steinerkasvatus.fi
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Yhdeksäs
luokka

meistä vannoivat, etteivät enää koskaan
vaella metriäkään, kun taas muutamat
odottavat, että pääsevät kokemaan sen
uudelleen muutaman vuoden kuluttua
apuohjaajana.

VAELLUS

Syksyn Lapin vaellus oli loistava kokemus
koko luokalle retkeilystä, pärjäämisestä
luonnosta, itsestään huolehtimisesta
ja vaeltamisesta kokonaisuudessaan.
Vaelluspäiviä oli viisi ja yhteensä tuli
vaellettua yli 70 kilometriä! Pääsimme
yhdessä ohjaajien kanssa tutustumaan karuun luontoon, eläimien ja
hyttysien armolle. Valitukset kuulimme
maasta taivaaseen, mutta suurin osa
meistä muistelee vaellusta kuitenkin
hienona kokemuksena. Muutamat

OPPILASKUNNAN JÄRJESTÄMÄT
PÄIVÄT

Tavalliseen arkielämään koulussa oppilaskunta toi virkistystä meille kaikille
järjestämällä hauskoja päiviä, jotka poikkesivat hauskoine ohjelmineen ja leikkeineen arjesta. Tapahtumat antoivat iloa ja
hupia ympäri vuoden ja niitä toteutettiin
yhdessä muiden luokkien kanssa ja oppilaskunnan hallituksen johdolla.
Pinja Hietala

),-%349939+39,,_Ý

777).4/+534!..53&)

Vuosikertomus

Lukion ensimmäinen luokka
Sain tänä vuonna ohjattavakseni uuden
ryhmän, joista osan jo tunsin ennestään
koulustamme aiemmilta vuosilta.
Luokka olikin mielenkiintoinen
sekoitus sekä uutta että vanhaa, sillä
opiskelijoita tuli myös muista kouluista
joka puolelta pääkaupunkiseudulta.

Vuoteen on mahtunut paljon uuden
oppimista,
vanhan
kertaamista
sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen
harjoittelemista.
Vuoden aikana opiskelijat ovat
retkeilleet ja mitanneet maata Lapissa,
tehneet englanninkielistä näytelmää,
ja oppineet maatalouden töitä yhdessä
maatalousleirillä.
Toivotan luokan opiskelijoille hyvää
kesää ja aurinkoisia lomapäiviä!
Pia De Leeuw van Weenen,
luokanohjaaja

Amron Black ja valmis työ.

Lukion ensimmäisen luokan kudonta.
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Lukion toinen luokka
Toista lukioluokkaa voisi kuvata yhdellä
sanalla TYÖLÄS, mutta silti tämäkin
vuosi on ollut mukava vuosi niin kuin
muutkin. Tänä vuonna ollaan keskitytty
enimmäkseen kouluhommiin ilman
mitään projekteja mitä muilla luokilla
on. Vuosi meni nopeasti ja luokkamme
pieneni jonkin verran, mutta hyvä
meininki on säilynyt luokassamme.
Tietenkin ollaan myös ahkerasti
kerätty rahaa ensi vuoden kulttuurimatkaamme varten. Olemme tienanneet esimerkiksi ylläpitämällä yläluokkien kahvilaa välitunneilla, myymällä
erilaisia tuotteita, teitä siivoamalla
sekä koulumme tapahtumien kahvitusten pitämisellä. Järjestimme myös

alaluokkalaisille onnistuneet pikkujoulut.
Ensi vuoden kulttuurimatkaa odotellessa!
Tänä vuonna alkoivat myös syventävät tunnit. Tunnit ovat erilaisia kun
normaalit jaksotunnit, koska tunneilla ei
ole koko oma luokka ja siellä on opiskelijoita koko lukiosta. Se on tietenkin
kivaa vaihtelua.
Ensi vuonna meillä tulee olemaan
isoja projekteja kuten vanhojen tanssit,
näytelmä sekä päättötyö. Päättötyön
aiheen kaikki ovat jo valinneet ja osa
on jo aloittanutkin ahkeroimaan niiden
parissa. Vuosi on ollut kaiken kaikkiaan
opettavainen ja mukava kouluvuosi.
Jeanette
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Lukion kolmas luokka
Heti aluksi täytyy kyllä myöntää, että
tämä vuosi on ollut tähän asti kaikkein
tapahtumarikkain ja varmasti kiireisin
vuosi. Siitä huolimatta viimeinen lukiovuosi ennen abivuotta on kulunut yllättävän nopeasti lukuisten projektien
siivittämänä. Lukuvuosi lähti kunnolla
käyntiin päättötöiden esittelyllä ja sen
jälkeen saikin huokaista hieman helpotuksesta, että se on nyt saatu valmiiksi.
Pitkän päättötyöprojektin jälkeen
seuraavaksi vuorossa oli muun muassa
englannin portfolio, arkkitehtuurin
historian kurssi sekä savipään teko.
Vähän ennen joulua ryhdyimme
ahkerasti harjoittelemaan vanhojentansseja varten ja harjoitukset jatkuivat
helmikuun puoleenväliin asti jolloin
vuorossa oli sitten esitykset. Vaikka
pitkät tanssiharjoitukset ottivat monesti
voimille, niin silti se oli ihan hauskaa ja
kaiken lisäksi oman tanssin suunnittelu,
toteutus ja esittäminen yhdisti mukavasti
luokkaa.
Kun vanhojentanssit oli tanssahdeltu
onnistuneesti ja hiihtoloma vietetty
leväten, ryhdyimme vauhdilla toteuttamaan näytelmää. Valitsimme yhteistuumin esitettäväksi Mika Waltarin
näytelmän “Portti pimeään”, ja koska
meidän luokan oppilasmäärä on sen
verran pieni ja osa ei näytellyt, päätimme
niin sanotusti lainata kahta lukion
ykkösluokkalaista opiskelijaa näyttelemään meidän näytelmään. Näytelmäjakso oli lukuvuoden kaikista jaksoista

ehdottomasti kivoin ja ihmiset viihtyivät
harjoituksissa todella hyvin pienestä stressistä huolimatta. Aikaa ei ollut paljon ja
senpä takia monia jännitti, että saadaanko
kaikki valmiiksi ensiiltaan mennessä.
Loppujen lopuksi näytelmä onnistui
hyvin ja pakko on kyllä myöntää, että
näytelmäjakson päättyminen toi pienen
haikeuden tunteen. Näytelmän jälkeen
luokkamme on keskittynyt normaalin
koulunkäynnin lisäksi varainhankintaan
meidän kulttuurimatkaa varten. Olemme
myyneet muun muassa keksejä, järjestäneet huhtikuussa pienemmille oppilaille
lastenjuhlat ja nyt viime aikoina olemme
siivonneet tienvarsia. Luokkamme
odottaa erittäin innolla lähestyvää kulttuurimatkaa Nizzaan ja Monacoon.
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Vanhojen tansseista

V

anhojen tanssiaisista on vuosien
saatossa muotoutunut koulullamme yläluokkien yhteinen ja odotettu
tapahtuma. Jo perinteeksi on muodostunut, että 11.luokan opiskelijat huolehtivat järjestelyistä. He kattavat Lumossa
pidettävään tapahtumaan näyttävän
juhlapöydän, suolaisine ja makeineen,
tarjoilevat tervetuliaismaljan, laativat
ohjelmalehtisen ja toimivat tilaisuuden
vastaavina. Opiskelijat hoitavat itse myös
illan juontamisen.
Koulun orkesteri on kasvanut myös
vuosien mittaan merkittävästi. Orkesteri
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kootaan musiikinopettajan johdolla jo
syksyn kuluessa ja mukaan on otettu
aina myös innokkaita vasta-alkajia. Uusia
instrumentteja on nähty lähes vuosittain.
Tänä vuonna orkesterissa oli peräti 16
soittajaa!
Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita
nauttimaan tästä vuosittaisesta tapahtumasta, jossa meillä on ilo nähdä oppilaidemme varmoja ja tyylikkäitä tanssi
askelia sekä kuulla elävää musiikkia
koulun orkesterin esittämänä!
Sinikka Lukkarila ja Outi Järvelä
Kuvat: Senni Renkola
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VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU 2015–2016
Oppilaita oli 31.12.2015 yhteensä 289.
• Luokilla 1–9 oli 229 oppilasta, joista
Helsingistä 5, Järvenpäästä 4, Keravalta
38, Mäntsälästä 3, Sipoosta 17, Tuusulasta
28, Hyvinkäältä 2, Pornaisista 1, Porvoosta 5 ja Vantaalta 126.
• Lukiossa oli 60 opiskelijaa, joista
Helsingistä 5, Järvenpäästä 5, Keravalta
7, Pornaisista 1, Porvoosta 1, Sipoosta 3,
Tuusulasta 9, Lohjalta 1, Vantaalta 25,
Espoosta 1, Mäntsälästä 1 ja Nurmijärveltä 1.
• Yhdistyksen jäseniä oli 31.12.2015 oli
304, joista varsinaisia jäseniä 296, kannatusjäseniä 3 ja kunniajäseniä 1.
JOHTOKUNTA vuonna 2015
Kouluyhdistyksen toiminnasta vastaa
yhdistyksen jäsenistön valitsema johtokunta, johon vuonna 2015 kuuluivat
varsinaisina jäseninä:
3.toimikausi: Jouni Gustafsson, Mikko
Laulainen ja Harri Linko
2.toimikausi: Tommi Mouhu, Mikko
Nieminen ja Maija Kaskimies
1. toimikausi: Kirsi Ojala-Kinnunen,
Rainer Sarström, Markus Laakso ja
Juulia Salonen
Opettajakunnan edustaja:
Ewy Numminen
Varajäsenet: Jukka Jormola,
Jaana Goman, Jukka Erätuli
Johtokunta kokoontui toimintavuonna
10 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana
toimi Jouni Gustafsson, varapuheenjohtajana Juulia Salonen ja sihteerinä Mikko
Laulainen.

Johtokunnan apuna toimi työryhmiä:
Johtokunnan valmisteleva työryhmä: Jouni
Gustafsson (puheenjohtaja), Tommi
Mouhu, Mikko Laulainen, Jarno Paalasmaa, Juulia Salonen sekä työtehtävänään
Teija Sideri ja johtokunnan opettajaedustajana Ewy Numminen.
Rakennusryhmä: Rainer Sarström
(puheenjohtaja), Marja-Leena Vitikka
(opettajakunnan edustaja), Mika Luotonen, Jukka Jormola, Harri Linko, Juha
Hietala, Mikko Härkönen ja talonmies
Ari Rahkonen.
Viestintä- ja Markkinointiryhmä 2015:
Petri Clusius (Satakielen taitto), Jarno
Paalasmaa, Jouni Gustafsson, Saana
Sandholm, Outi Rousu.
Työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmä: Liisa
Hertell, Marja-Leena Vitikka, Teija
Sideri (työsuojeluvaltuutettu).
Työsuojelupäällikkö: Pia De Leeuw Van
Weenen
IP-ryhmä: Jarno Paalasmaa ja Tuomo
Oksanen
Kulttuuri- ja harrasteryhmä eli KuHaryhmä: Laura Colliander, Mervi Mölsä,
Outi Rousu, Mika Luotonen ja Sari
Linko
Markkinatoimikunta: Juulia Salonen
Luomu- ja viljelyryhmä: Mikko Nieminen,
Harri Linko ja Jukka Jormola.
REHTORITIIMI
de Leeuv van Weenen Pia
Nieminen Paula
Paalasmaa Jarno
TOIMISTO
Sideri Teija
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Vuosikertomus

KEITTIÖ
Ethel Ehank, keittiö
Kuusisto Hannele
Nuorala Sanna

AINEENOPETTAJAT
Federer-Rahkonen Claire eurytmia, saksa
Hertell Liisa puutarhan- ja maanhoito
Honkavirta Kosti matematiikka, fysiikka
Järvelä Outi musiikki
Kaartinen Eveliina käsityö (hoitovapaalla)
Kakkuri Helmi matematiikka, fysiikka
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,
opinto-ohjaus, englanti
Telsavaara Pauli ortodoksinen uskonto
Uusimäki Jukka liikunta
Vitikka Marja-Leena erityisopetus,
oppilashuolto
Ylimartimo Laura äidinkieli ja
kirjallisuus, erityisopetus

KIINTEISTÖNHUOLTO
Ari Rahkonen
SIIVOUS
Uzun Kaija
KOULUPSYKOLOGI
Anne Nurminen
KOULUKURAATTORI
Anu Viitanen
KOULUTERVEYDENHOITAJA
Riitta Juuti-Finnilä
LUKIOTERVEYDENHOITAJA
Nina Koski-Lammi
ILTAPÄIVÄKERHO
Meriluoto Camilla
Snellman Anni (syyslukukausi)
Toiviainen Mia
LUOKANOPETTAJAT
1.lk Hertell Liisa
2.lk Numminen Ewy
3.lk Kaivola-Karvinen Tiina
4.lk Nieminen Paula
5.lk Perkiömäki Sirpa
6.lk Oksanen Tuomo
7.lk Helenius-Talvitie Mervi
Opintovapaalla Luotonen Mika

MUU OPETUSHENKILÖSTÖ
Garrone Chiara kouluavustaja
Hirvelä Heidi kouluavustaja
(opintovapaalla)
Peltonen Sirppa eur.säestys
Toiviainen Mia kouluavustaja

LUOKANOHJAAJAT
8.lk Lotta Laitinen ja Jarno Paalasmaa
9.lk Outi Rousu ja Laura Ylimartimo
10.lk Pia de Leeuw van Weenen
11.lk Anu Kiskola
12.lk Sinikka Lukkarila
Abiluokka Anne Kautiainen
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Onnittelut kevään
ylioppilaille!
Koulustamme valmistui keväällä 2016 14 uutta ylioppilasta:

Henri Aho
Alex Averin
Robin Boy
Maiju-Amanda Hartemo
Elias Krell
Aarni Kuusinen
Sini Laurikainen
Joona Luotonen
Jenna Mikkonen
Kaisu Ojala
Elisabeth Sannholm
Rasmus Tieaho
Jaakko Tuomisto
Sara Virta
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