
SATAKIELI
Jäsentiedote 3 • 2016

VANTAAN  SEUDUN  STE INERKOULU
STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI



Vantaan seudun steinerkoulu        
Satakielentie 5, 01450 Vantaa        
Puh. toimisto (09) 8386 480        
Puh. opettajat (09) 8386 4818
www.vantaansteinerkoulu.fi 

Kouluun ilmoittautuminen: 
Toimisto, puh. (09) 8386 480
Osoitteenmuutokset ja 
ilmoitusmyynti: 
teija.sideri@vantaansteinerkoulu.fi 

Steinerpäiväkoti Metsätähti
Rasinkatu 13, 01360 Vantaa
Puh. (09) 874 2835

Steinerpäiväkoti Pohjantähti
Kirkkotie 8, 04300 Tuusula 
Puh. (09) 273 3290

Steinerpäiväkoti Pikkukarhu
Kukkakatu 6, 04430 Järvenpää
Puh. 050 443 0238

S a t a k i e l i  3  •  2 0 1 6

Toimitus: Lotta Laitinen. Taitto: Petri Clusius. 
Kannen taulupiirros Liisa Hertell.  Painopaikka: Flyeralarm

3 Maailman paras koulu!

4 Vuosikokouskutsu

Meillä ja maailmalla

5 Vauhtia uuteen lukuvuoteen Virosta

6–7 Lapin lumoa ja Tuulta purjeissa 

8 Oopperaa 
• Viides- ja kuudesluokkalaiset uppoutuvat oopperan maailmaan 

9 Tanskalaiset vieraanamme 
• Erasmus-vaihtareita Vantaan Steinerkoululla  

10 Tuulahdus Etelä-Ranskaa

 • 12. luokka kuuluisuuksien jäljillä 

12 Mikael-juhla

13 Runoja syksystä

14 Tunnelmia keskiaikamarkkinoilta

 • Jukka Erätulen kuvakooste syksyn päätapahtumasta

16 koulun tapahtumia

SISÄLTÖ



paineita tehostavat ja laadullisesti 
parantavat toimintatapojamme.

Kouluamme tulee ajatella kokonai-
suutena jossa ovat mukana oppilaat 
pienimmästä ekaluokkalaisesta lukion 
päättävään nuoreen aikuiseen. Koko-
naisuudessa ovat mukana ympäristö ja 
ihmiset niin puutarhasta ja toimistosta 
kuin keittiöstäkin.  Koulumme tulee 
nähdä ajallisena jatkumona, eli mistä 
on lähdetty ja miten jätämme koulun 
tuleville oppilaille ja vanhemmille. 
Kouluyhteisöömme kuuluvat myös 
entiset oppilaat ja vanhemmat.

Höyhenen herkkyys
Karhuemon jykevä halaus
Tuulen raikkaus 
Takkatulen lämpö

Jokaisella meillä on paikka tässä 
kokonaisuudessa. Jatketaan yhdessä 
tekemistä, yhdessä maailman parhaan 
koulun rakentamista.
 
Syksyn kuulaita päiviä toivottaen

Jouni Gustafsson
Kouluyhdistyksen johtokunnan 

puheenjohtaja

Maailman paras koulu!

Miksi me vanhemmat pidämme yllä 
yhteistä kouluamme? Minulle itselleni 
syy koulumme vanhempana ja johto-
kunnan puheenjohtajana on kristallin 
kirkas – tehdään koulustamme paras 
paikka oppia ja elää.

Koulumme tulee olla turvallinen 
keidas kaoottisenkin maailman ympä-
röimänä. Turva syntyy yhteisön aidosta 
voimasta ja välittämisestä.

Meillä on luonnonkaunis ja 
innostava luonto kiinteänä osana lasten 
ja nuorten koulunkäyntiä. 

Luovuus koulussamme tulee syntyä 
mahdollisuudesta itsensä toteuttami-
seen ja koulun tulee antaa mahdolli-
suus onnistumiseen ja myös turvalli-
seen epäonnistumiseen. 

Koulussamme lapset ja nuoret 
otetaan huomioon yksilöinä ja ainut-
laatuisina helminä. Näin heistä 
rakentuu hyvän itsetunnon omaavia 
aikuisia jotka eivät kadota lapsen 
innostusta leikkiin ja uuden tutki-
miseen. Kouluyhteisömme vahvuus 
on kokemus osallisuudesta, johon 
kuuluvat henkilökunnan lisäksi 
oppilaat ja vanhemmat.

Koulumme ei myöskään koskaan 
ole täysin valmis, aina voidaan tehdä 
asioita paremmin, ja usein myös 
ulkoiset olosuhteet jotka tuovat meille 
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Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry:n 

Sääntömääräinen syysvuosikokous

Torstaina 1.12.2016 klo 18.30 
Vantaan seudun steinerkoulu, 
Satakielentie 5, 
01450 Vantaa. 

– Esityslista –

– Kokouksen avaus

– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

– Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja näiden 
varahenkilöt 

–  Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle sekä vahvistetaan 
seuraavan vuoden jäsenmaksu 

–  Käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty johtokunnalle 
vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta

– Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 
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Meillä ja maailmalla

Koulun johtokunta ja henkilökunta 
kokoontuivat lukuvuoden aluksi 
pohtimaan koulun tulevaisuutta. 

Elokuisella Viron matkalla keskustel-
tiin mm. viihtyvyydestä, johtamisesta ja 
yhteisöllisyydestä. Viihtyvyyden hyvinä 
puolia oli osallistujien mukaan mm. 
luonnonläheinen keidasmainen piha ja 
koulun osaava henkilökunta. Kehittä-
mistä kaipaa A-rakennuksen ympäristö 
ja välituntivälineet.

Koulumme johtamismallin hyvinä 
puolina nähtiin siihen liittyvä sitoutu-
minen. Tiedotuksessa nähtiin kehittä-
misen varaa. Koulun yhteisöllisyyttä 
puolestaan pidettiin vahvana, meillä on 

yhteinen päämäärä. Koulusta myös tulee 
läheisempi kun osallistuu sen arkeen. 
Haasteena nähtiin se, että aktiivisia 
ihmisiä on kuitenkin vähän ja talkoo-
työstä voi tulla rasite joka ei enää tunnu 
virkistävältä. Monesti samoissa asioissa 
nähtiin sekä hyvää ja mahdollisuuksia 
että heikkouksia ja kehittämisen paikkoja 
Lisäksi Waldorfkool Läte, eli steinerkoulu 
Lähde, kutsui meidät vieraaksemme 
tutustumaan kouluun. Koulu on avattu 
vuonna 2008 ja se sijaitsee Keilassa, 
Harjumaalla. Erityisen vaikutuksen 
tekivät koulun monet arkea helpottavat 
ratkaisut kuten varsin toimivat maalaus- 
ja pensselitelineet.

T EKST I  JA  KUVA:  JUUL I A  SALONEN

Vauhtia uuteen lukuvuoteen Virosta
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22 koulumme ysiluokkalaista ja kaksi 
fredrika-koulun ysiluokkalaista opettaji-
neen tekivät elo-syyskuun vaihteessa noin 
70 kilometrin etenemisvaelluksen Kiilo-
päällä Urho Kekkosen kansallispuistossa.

”Vaelluksemme oli hassu kokemus. 
Matka oli samalla erittäin v*******a ja 
samalla erittäin hieno. Maisemat olivat 
mahtavia ja jotkut päivät jänniä, mutta 
samalla vaeltaminen oli erittäin uuvut-
tavaa ja välillä teki mieli hypätä kalliolta. 
Matkan ehdottomina kohokohtina jäivät 
mieleen näyttävät revontulet ja tunturille 
kiipeäminen.”

”Lopulta vaellus oli aika kiva kokemus 
viimeisen päivän vaellusta lukuunotta-
matta. Pataruoat olivat aika hyviä ja ne 
olivatkin parhaita ruokia vaelluksella. 
Tiistaina kävimme saunaretkellä. Päivä 
oli vaelluksen mukavin, sillä silloin ei 
tarvinnut kantaa rinkkaa ja kiipesin 
tunturin päälle. Komeat maisemathan 
siellä oli, hienoimpia maisemia mitä 
Suomessa olen nähnyt. Kun tultiin 
hotellille, oli ihana saada rinkka pois ja 
päästä syömään kunnolla. Sitten vielä 
bussimatka ja takaisin kotiin, suihkuun 
ja koneelle. Ja tulikin sitten vietettyä siinä 
koneella melkein kymmenen tuntia.”

TEKST I :  JARNO PAALASMAA
KUVAT:  ER IK  KARSTEN

Lapin
lumoa 

Yhdeksännen luokan 
vaellusmuistelmia
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Tuulta purjeissa 
Viimeisellä kouluviikolla joukko 
vapaaehtoisia lukiolaisia vietti kaksi 
päivää purjehtien Itä-Helsingin ja Sipoon 
saaristossa. Retki toteutui Vantaan stei-
nerkoulun ja Elias-koulun lukion yhteis-
työnä. Aurinko paistoi ja tuultakin oli 
purjeilla liikkumiseen tarpeeksi. Retke-
läiset yöpyivät Kulosaaren purjehdusseu-
raan saaressa mökissä. Saaressa saunottiin, 
uitiin, grillattiin, kuunneltiin musiikkia, 
keskusteltiin steinerlukiosta ja kaikesta 
muustakin.

”Kohokohtia: bussimatkat, näköalat, 
sauna, revontulet, hotelliaamupala ja 
hotellipäivällinen, tunturille kiipeä-
minen, maisemat, korkealle kivivuorelle 
kiipeäminen…

Ei niin kohokohtia: kävely, rakot, 
sade, rinkan paino, hyytävän kylmät yöt, 
fl unssa…”
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Koulumme viides- ja kuudesluokka-
laiset pääsivät mukaan Suomen kansal-
lisoopperan koululaisprojektiin  ”Jannen 
salaisuus”. Oopperan on säveltänyt Olli 
Kortekangas, libreton on kirjoittanut 
Minna Lindgren ja sen on ohjannut 
Juulia Tapola.

Olemme tehneet noin 50 oppilaan 
voimin ja äänin sekä luokissa että 
ulkona erilaisia kehollisia harjoituksia 
sekä laulaneet ja opetelleet sävelkulkuja 
musiikin opettajamme Outi Järvelän 
johdolla. 

Tiistaina 27.9.2016 kokoonnuimme 
Lumo-saliin harjoituksiin. Juulia Tapola 
ohjasi oppilaita liikkumaan ja näytte-
lemään Jannen koulukavereita, laulut 
laulettiin pianistin säestyksellä. Harjoi-
tukset kestivät koulupäivän ajan ja olivat 
tiiviit pieniä taukoja lukuunottamatta. 

Kaiken tulee olla valmista 9.11., jolloin 
esitämme oopperan Alminsalissa koko 
koulun väelle klo 14.00 sekä illalla klo 
18.00 esiintyjien perheille, sukulaisille ja 
ystäville.

Oppilaiden kommentteja 
oopperaharjoituksista:

”Siellä piti heitellä lumipalloja ja laulaa, 
oli semmone lumisotakohta!”
 T.H ja H.L

”Oopperaharjoitukset on pitkäveteisiä.”
 N.R, M.O ja M.T

”Me harjoitellaan aina aamulla, kun on 
aikaa. Siitä tulee tosi hauskaa! ”
 A.S

Oopperaa
 TEKST I  JA  KUVA:  PAUL A N IEMINEN
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”Harjoittelu oli kivaa ja opimme minkä-
laista on oopperaelämä. Meillä oli väliaika 
ja ruoka oli hyvää.”
 S.L

”Oli tosi kivaa ja ohjaaja osasi tosi hyvin 
ohjata.”
 L.K

”Harjoituksissa on ollut ihan hauskaa,  
mutta oppilaiden ei pitäisi meluta niin 
paljon. Lempikohtaukseni on lumisota.”
 A.M

Tanskalaiset vieraanamme

Erasmuksen ACTS -projekti on poikinut 

paljon hyviä yhteistyöprojekteja. Myös 

meidän koulumme on päässyt osalliseksi 

tästä kulttuurien yhteistyöstä. Syyskuussa 

saimme vieraiksemme Tanskan Skanden-

borgin steinerkoulun 9.,10. ja 11. luokat 

sekä heidän opettajiaan. 

Aluksi tanskan vieraat matkasivat 

Lahden ja Oulun steinerkoulun 9. ja 

10. luokan oppilaiden ja opettajien 

kanssa Lappiin tutustumaan luontoon 

sekä toisiinsa. Lapin matkan jälkeen 

he palasivat luoksemme Vantaalle. 

Helsingin Rudolf Steinerkoulun ruot-

sinkielinen puoli isännöi yhdeksättä 

luokkaa ja Vantaan steinerkoulu lukio-

luokkia. Kaksi päivää oppilaat tutustuivat 

kouluumme osallistumalla eurytmian, 

musiikin, liikunnan, kuvaamataidon 

ja ruotsin yhteistunnille. Tanskalaiset 

oppilaat viihtyivät koulussamme hyvin. 

Kuvaamataidon ja ruotsin tunnit  yhdessä 

koulumme 10. luokan kanssa yhdistivät 

opiskelijoita molemmista kulttuureista. 

Toivottavasti pääsemme jatkamaan tätä 

yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

TEKST I :  P IA  DE  LEEUW VAN WEENEN KUVAT:  EWY NUMMINEN

”Teimme Lumossa kaikenlaisia harjoi-
tuksia. Olemme molemmat soittamassa, 
soitan itse triangelia ja kellopeliä. Kiitos!”
 H.P ja E.J

”Jotkut ovat Lumihiutale-tanssissa ja 
muut laulavat oopperaa. Harjoituksissa 
oli hauskaa.” 
 H.P

”Harjoituksissa ei ollut kivaa, kaikki 
opettajat muuttuivat ilkeiksi ja kireiksi, 
mutta muuten oli hauskaa. Ei ollut 
minun juttuni.”
 C.H
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12. luokan kevään ja kenties koko 
lukioajan kohokohtiin kuuluu kult-
tuurimatka. Opiskelijat keräävät varoja 
matkalle muun muassa moottoriteiden 
reunuksia siivoamalla, kahvilaa pitämällä 
sekä erilaisten tuotteiden myynnillä. 
Kevään 2016 kulttuurimatkakohteeksi 
opiskelijat valitsivat Etelä-Ranskan. 
Matka toteutettiin toukokuussa 2016. 
Upeiden maisemien ja museoiden lisäksi 
matka toi tutuksi muun muassa ranska-
laisen keittiön herkut sekä paikallisten 
lakkoherkkyyden. 

Tuulahdus Etelä-Ranskaa 

Kulttuurimatkan 2016 
vierailukohteet

 Nizza
•  Tutustuminen Nizzan vanhaan 

kaupunkiin 
•  Musée Matisse
•  Musée national Marc Chagall 
•  Musée national Pablo Picasso
•  Villa Ephrussi de Rothschild 

Monaco 
•  Tutustuminen Monacoon 
•  Monacon merimuseo ja  Jacques 

Cousteau -näyttely 
•  Pyhän Nikolauksen katedraali

Cannes
•  Tutustuminen Cannesiin 

Vuoristokaupunki 
Digne-les-Bain
•  Junamatka vuoriston halki 

Nizzasta Digne-les-Bainiin ja 
takaisin

Opiskelijat Cannesin 
punaisella matolla.

TEKST I  JA  KUVAT  LOTTA L A I T I N E N
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Matissemuseo. 

Marc Chagallin taidetta.

Bussilakko teki matkanteosta mielenkiintoista. Picasso-museo ja taustalla 
heijastuva Azurin sininen.

Paparazzit ruhtinaan palatsin edustalla Monacossa.  

Monacon ruhtinas Albert ja entinen F1-kuljettaja 
David Coulthard sunnuntaiajelulla. 

Villa Ephrussi de Rothschildin puutarha on alueen 
hienoimpia.
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Syksyn ensimmäinen juhla koulussamme 
on Mikael-juhla, jota vietetään perintei-
sesti syyskuun lopussa päivien pimen-
nyttyä. Valon määrä vähenee suunna-
tessamme kohti talvea. Rohkeus ja tahto 
kohdata pimeä auttaa meitä vastaanotta-
maan talven. 

Mikael-juhlaa vietettiin koulus-
samme 29.9. Aamupäivällä koko koulu 
kerääntyi pihalle katsomaan perinteistä 

Mikael-kuvaelmaa, jossa lohikäärmeen 
valta voitetaan tahdolla ja rohkeudella. 
Illalla 5.-8. luokkalaiset pääsivät testaa-
maan rohkeuttaan Mikael-radalla. 
Samalla vanhemmat opiskelijat pääsivät 
kokeilemaan kurkkulaulantaa Mikael 
Kosmoksen opissa. Vanhempien opiskeli-
joiden ilta päättyi kynttiläillalliseen, jossa 
nautittiin 12.luokan loihtimia sadon-
korjuun herkkuja. Sadonkorjuu -teema 
näkyi vahvasti myös ruokalaan katetussa 
sadonkorjuun pöydässä.

Mikael-juhla
tahdon, rohkeuden ja sadonkorjuun juhlaa

TE KST I  JA  KUVAT:  LOTTA L A I T I NEN
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KESÄN PÄÄTEPYSÄKKI

Syksy on kesän päätepysäkki,
kun koko kesän loistaneet kasvit
pääsevät vihdoin nukkumaan
hangen alle paksuun lumivaippaan.

Syksy on aikalisä, jolloin
valmistutaan pitkään talveen,
kerätään talvivarastot täyteen.

Syksy on talven alkusoitto,
niin että talven jälkeen taas
voi kevät tulla aina vaan
uudelleen ja uudestaan...

 Loviisa Laulainen 7.lk.

SIILIN VUODENAJAT

Siili teki lehtikasaan pesän,
josta oli haaveillut koko kesän.

Maa kuitenkin jäätyi
ja siili talviunille päätyi.

Talven pesässä nukkui
ja heräsi vasta kun käki kukkui.

 Aino Kinnunen 7.lk.

RUNOJA SYKSYSTÄ
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Tunnelmia keskiaikamarkkinoilta  
KUVAT:  JUKKA ERÄTUL I 
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Opettaja, nuorten lasten isä ja kasvatus-
vaikuttaja Jarno Paalasmaan uusi teos 
esittelee kasvatuksen historian parhaat 
oivallukset ja kiinnostavimmat elämän-
tarinat. Mitä suurta oivalsivat esimer-
kiksi Rousseau, Pestalozzi ja Steiner ja 
Montessori?

Miten löytää oikea tasapaino vapauden 
ja kurin kesken? Miten kasvattaa viisaasti 
digitalisoituvassa nykyhetkessä? Entä 
miten huomioidaan lapsen psykolo-
giset perustarpeet ja päästään sitä kautta 
kunnolliseen oppimiseen?

Maailman parhaat kasvatusajatukset 
-teos tarjoaa konkreettista viisautta ja 
ajattelun aarteita jokaiselle opettajalle ja 
vanhemmalle.

20 € kpl koulun toimisto teija.sideri@
vantaansteinerkoulu.fi 

Hieno ja ajankohtainen kirja itselle ja 
lahjaksi!

”Kirjassa nostetaan hienosti esiin kasva-
tusajattelun humanistinen sydän. Talou-
dellinen menestys tarvitsee rinnalleen syväl-
lisen ihmiskäsityksen, muuten ihminen ei 
voi hyvin. Jarno Paalasmaa kirjoittaa 
jälleen oleellisista asioista, joita jokaisen 
vanhemman ja kasvattajan tulisi pohtia.”

 Kirjailija ja psykologi Tony Dunderfelt

”Teos läpivalaisee kasvatusajattelun pitkän 
kehityksen napakalla ja selkeällä tavalla. 
Teos suuntaa vahvasti tulevaisuuteen käsit-
telemällä ennakkoluulottomalla tavalla 
esimerkiksi tietoteknologian käyttöä 
opetusvälineenä. Lämpimästi suositeltavaa 
lukemista kaikille, jotka ovat kiinnostu-
neita siitä, millä edellytyksillä nuorista 
kasvaa vapaita ja samalla vastuullisia 
ihmisiä”.

 Tulevaisuuden tutkimuksen professori 
 Markku Wilenius

Maailman parhaat kasvatusajatukset. 
Jarno Paalasmaa. Into 2016

Apua kasvattajille!
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Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa

KOULUN TAPAHTUMIA

9.11.   5. ja 6. luokan oopperaprojekti huipentuu esitykseen 
Oopperan Almin salissa  

10.11.  Martinpäivän juhla 1.–4. Luokkalaisille. 

28.11.  Adventtijuhla 

9.12.  Lukion avoimet ovet 

16.12.  12. luokan näytelmä Lumossa 

21.12.  Joulujuhla 
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