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Pimeä vuodenaika yhdessä  joulu-
loman kanssa tarjoavat loistavan 
mahdollisuuden rentoutumiseen. 
Koulukiireet, kokeet ja muut stressite-
kijät kannattaa suosiolla unohtaa. Nyt 
on lupa rentoutua ja nauttia pelkästä 
olemisesta. Taito sekin. 

Talvipäivänseisauksen jälkeen 
valoisa aika alkaa taas pidentyä. Ja 

mikäli vanhat ennusmerkit pitävät 
paikkansa; kevättä kohden tulee 

kiirettä pitämään. 
Kiitokset oppilaille ja 

vanhemmille kuluneesta 
vuodesta. Rauhallista joulun 
aikaa ja säkenöivää uutta 
vuotta! 

Lotta Laitinen 
Vuoden viimeisen 

Satakieli-lehden 
päätoimittaja

Talvipäivänseisaus

Talvipäivänseisaus osuu tänä vuonna 
keskiviikkoon 21.12. Talvipäivänsei-
saus on ajankohta, jolloin aurinko on 
eteläisimmillään ja pohjoisella pallon-
puoliskolla on vuoden lyhyin päivä. 
Aurinko nousee pääkaupunkiseudulla 
21.12. noin klo 9.24 ja laskee klo 
15.13. Valoisan ajan pituus on vain 
vajaa kuusi tuntia.   

Pimeästä ajasta selviämiseen 
kannattaa ottaa oppia tanska-
laisilta, jotka ovat innostuneet 
hyggeilystä. Hygge on tans-
kalainen käsite, joka liitetään 
erityisesti pimeään vuodenai-
kaan. Hyggeilyssä on kyse 
rentoutumisesta, lämmöstä, 
olemisesta ja nauttimi-
sesta. Hyggeilyä voi 
harrastaa esimer-
kiksi kotisohvalla 
viltin alla hyvää 
kirjaa lukien tai 
vaikka saunassa 
rentoutuen. 
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Tanssin pyörteissä 
Oppilaskunnan järjestämät itsenäisyyspäivän tanssiaiset pidettiin 5.12. 

Kuvat: Cindy Laitinen 
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Keskiviikkona 9.11. koko koulumme 
kävi oopperassa. Näytöksenä 
oli Jannen salaisuus, joka on 
Kansallisoopperan ja koulujen 
yhteistyöprojekti. Mukana 
oopperaa toteuttamassa olivat 
koulumme 5- ja 6-luokkalaiset. 

5. Luokan oppilaiden tunnelmia 
Ooppera-projektista: 

 ”Oopperaa oli tosi kiva esittää. Lumisota 
oli ehkä kivoin kohtaus. Vaatteet olivat 
myös kivoja, kun niihin oli ensin 
tottunut”  
 S.L 
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 ”Oopperassa oli parasta se kun pääsi 
esiintymään yleisölle ja pääsi ilmaisemaan 
itseään näyttelemällä” 
 U.H 

 ”Oopperassa oli hauskaa ja kivaa, mutta 
parasta oli päästä lavalle”. 
 C.H 

 ”Parasta oopperassa oli se kun tuli 
väliaika” 
 J.J 

 ”Meillä oli oopperassa hyvä yhteishenki. 
Oopperaa oli kiva esittää” 
 J.V. 
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”Koulussamme vallitsee hyvä ja rento 
yhteishenki.” 
 Oppilas 8. luokka 

”Meidän koulussa on parasta matikka 
ja välkät. Lisäksi täällä kaikki tuntevat 
toisensa hyvin tai ei niin hyvin.”
 Oppilas 5. Luokka

”Parasta koulussamme on eukkatunnit 
sekä erilaiset retket.”
 Oppilas 9. luokka. 

”Kaverit ja koulun yhteishenki.” 
 Opiskelija 11. luokka 

”Oppiminen on hauskaa.”
 Oppilas 2. luokka 

”Koulussamme kuka tahansa voi olla 
rohkeasti oma itsensä.” 
 Oppilas 8. luokka 

”Parasta koulussamme on liikkatunnit, 
niillä saa juosta ja liikkua. Ruoka on 
myös hyvää.” 
 Oppilas 2. luokka 

”Parasta koulussamme on välkät. Niillä 
saa raitista ilmaa ja voi leikkiä kavereiden 
kanssa.” 
 Oppilas 5. luokka 

”Luomuruoka, taideaineet sekä erilaiset 
projektit ovat koulussamme parasta.”
 Opiskelija 12. luokka  

Pikainen kyselykierros koulun välitunnilla selvitti 
mikä koulussamme on parasta. 
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Ensimmäisen luokan oppilaiden 
koulutaival on mennyt syksyn osalta 
nopeasti. Syksyllä aloittaessamme vain 
osa tunsi muutaman kaverin entuudes-
taan esimerkiksi päiväkotiajalta. Tähän 
mennessä olemme oppineet tuntemaan 
toisemme jo melko hyvin. Jokaisella on 
välituntisin joku kaveri tai kaveripo-
rukka, jonka kanssa leikkiä. Metsäret-
kellä kaikille on riittänyt välipalaa jaetta-
vaksi, vaikka omat eväät ovat unohtuneet 
repuista. Pienet ystävälliset teot ovatkin 
suuria niitä tarkemmin ajatellessa. Niin 
hyvin olemme jo oppineet toisiamme 
tuntemaan, että anteeksipyytämistäkin 
olemme saaneet harjoitella. On ollut 
kohottavaa, kun on ensin ymmärtänyt 
loukanneensa toista ja sen jälkeen saanut 

anteeksipyynnön jälkeen loukatusta 
uuden kaverin. Mahtavia valon leimah-
duksia pienistä teoista.

Olemme jo nyt päässeet nautti-
maan monista koulun traditioista kuten 
näytelmistä, päättötöistä, tapahtumista ja  
juhlista. Näitä ovat esim.  keskiaikamark-
kinat sekä Mikaelin- ja Martinpäivä-
juhlat. Koulutöissä olemme kuunnelleet 
monia tarinoita, oppineet kirjaimia, 
numeroita, runoja, lauluja, neulomista, 
maalaamista, penkki- ja ulkoleik-
kejä, tekemään omia vihkoja, olemaan 
kavereita toisillemme ja kaikkea muuta 
mahdollista kouluun kuuluvaa.

Teksti: Mika Luotonen 

1. luokan Koulutaipaleen alku 
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Mikä on koko nimesi? 
Helmi Kakkuri

Minkä ikäinen olet? 
32 vuotta.

Mitä työtä teet? 
Olen opettaja ja fi losofi an maisteri. 
Opetan Vantaan seudun steinerkoulussa  
matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa.

Mitä harrastat?
Harrastukseni ovat jalkapallo ja musiikki.

Millainen perhe sinulla on?
Mieheni nimi on Ilmari ja tyttäreni on 
Viivi.

Tykkäätkö olla opettajana?
Kyllä tykkään, muuten tekisin jotain 
muuta.

Mikä motivoi sinua?
Minua motivoivat oppilaat.

Koska aloit kiinnostua opettajana 
olemisesta?
Menin koulunkäyntiavustajaksi 12 
vuotta sitten. Äiti oli opettajana. 
Halusin olla liikunnan opettaja. 

Mitä positiivisia hetkiä sinulla on ollut 
opettamisessa?
Helsingin Rudolf Steiner -koulussa 
9-luokkalaisen oppilaan äiti tuli 
sanomaan, että olin saanut oppilaan 
innostumaan.

Miten suhtaudut valokuvaamiseen?
Helmi kertoi olevansa huono ottamaan 
valokuvia, eikä tykkää olla kuvattavana. 

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Matkustaisin, jos olisi mahdollisuus.

Millainen musiikkimaku sinulla on?
Musiikkimakuni on rajoittunut. 
Kuuntelen vanhojen miesten rokkia 
ja tykkään myös Haloo Helsingistä. 

Haastattelu ja kuva: 
Melissa Luotonen ja 
Suvi Rosti 8. luokka
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Opettajamme Helmi 

Helmi ja 8. luokan poikia.
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Tämä artikkeli kertoo koulutukseen liit-
tyvistä faktoista ja yleisistä näkemyksistä. 

Yleinen näkemys Suomessa on 
että koulutus kannattaa, sillä se takaa 
paremman työpaikan ja tulot, jolloin 
esim. rikollisuus on pienempää. 
Suomessa lukutaitoisuus ja koulutus 
onkin  käytännössä 100%, samalla tasolla 
kuin muissakin pohjoismaissa.  

Suomi on jo pitkään ollut maailman 
parhaiten koulutettujen maiden  
parhaiden viiden joukossa. Edellä on 
melkein aina pysynyt esim. Ruotsi, 
vaikkakin vain vähän. 

Koulutuksen hyötyjä ovat esimer-
kiksi pienempi rikollisuus, parem- mat 
työpaikat, vähemmän saastumista ja 
vähemmän köyhyyttä. Hyödyt ovat siis 
suuret ja haitat melkein olemattomat, 
ainoita ovat mahdollisesti aika, mutta ei 

ole paljoa parempia tapoja käyttää sitä 
kuin saamalla koulutusta. 

Suomessa koulupäivät ovat keskimää-
räistä  lyhyempiä, ja  läksyjä on myös 
tavallista vähemmän, silti koulutus on 
paljon keskivertoa parempaa, eikä ole 
mitään syytä muuttaa sitä tai sen määrää 
nykyisestä kumpaankaan suuntaan. 

Valtioissa, joissa koulutus on paljon 
huonompaa tai sitä ei ole, kuten monissa 
Afrikan valtioissa, syntyvyys ja rikol-
lisuus on paljon korkeampaa, ihmiset 
ovat paljon köyhempiä, ja elinikä on 
lyhyempi. Myös lapsityövoimaa on hyvin 
paljon, kun taas Suomessa sitä ei ole 
yhtään. Kouluttamattomuus voi johtaa 
äärimmäisissä tapauksissa myös murhiin 
ja lapsisotilaisiin.

 Eero 8. luokka.

Koulu ja koulutus 
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”Jouluaamuna koristellaan kuusi. Päivällä 
syödään riisipuuroa. Illalla käydään 
saunassa, jonka jälkeen katetaan pöytä ja 
avataan lahjoja.  ” 
 Jonatan  5. Luokka.

”Odotan joululta lahjojen saamista ja 
antamista. Mukavaa on myös riisipuuron 
syöminen ja kuusen koristelu. 
 Sara 5 luokka. 

”Joulu on kiva, koska ensin käydään 
saunassa ja sitten saa avata lahjoja.” 
 Aatu 5 luokka.  

”Odotan joululta, että saan ruokaa ja 
lahjoja”. 
 Neea 5.luokka 

”Odotan joululta sukulaisten näkemistä, 
tunnelmaa ja ruokaa” 
 Unna 5. Luokka

”Odotan joululta hyvää ruokaa, hyvää 
tunnelmaa ja yhdessäoloa perheen 
kanssa” 
 Jasmin  5 luokka. 

Joulun odotusta
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MITÄ JOULU ON

Onko joulu lahjojen saamista ja antamista?
Onko joulu pipareiden tuoksua ja leipomista?
Onko joulu kenties joulutorttujen taittelemista
ja jouluvalojen laittelemista?

Mimosa Lindgren 7.lk.

TAIVAAN RANTA

Taivaanrannassa välkkyy valot.
Kirkkaat ja värikkäät. Hauskuus
loppuu siihen kun veneestä putoaa
airot.

Rosa Paasilahti 7.lk.

KYNTTILÄN LIEKKI

Kynttilän liekki,
lämmin ja hyväilevä.
Valaisee koko huoneen.
Sen liekki leikkii,
tuo iloa ja valoa.

Tiiu Jokinen 7.lk.

HIUTALEEN HAARNISKA

Lumihiutaleen haarniska,
kaunis, valkoinen haarniska,
lumoaa kaikki.
Tippuu maahan ja sulaa...

Tiiu Jokinen, 7.lk.

Seiskat runotuulella 7.12. 2016 
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POHJANTÄHTI

Pimeä taivas,
täynnä valoa.
Pohjantähti loistaa kirkkaana,
Iso karhu ja Pikkukarhu
sen ympärillä.

Tiiu Jokinen, 7.lk.

JOULUN JUHLA-AIKA

Pakkanen ulkona inisee,
lieden ääressä glögi tirisee.
Hyvä joulumieli kaikilla on,
ei kukaan ole onneton.

Aino Mäenpää, 7.lk.

TUTTU PUNANUTTU

Joulupukki on vanha tuttu
päällään aina sama nuttu,
ei vanhene yhtään tuo tuttu
aina yhtä ihana punanuttu!

Heidi Aaltolahti, 7.lk.

TALVI ON OUTOA AIKAA

Talvi on outoa aikaa, autojen ikkunat jäätyy,
melkein kaikki muut puut paitsi kuusi menettää vihreän
värinsä, jotkut eläimet katoavat, ja jotkut
vaihtavat väriä, ruoho jäätyy ja pakkanen
puree.

Nino Saareks, 7.lk.
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Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! 

Kevätlukukausi alkaa 9.1.2017


