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Hyvä paikka opiskella ja toimia
– ja voimme tehdä siitä entistä paremman
Viestinnän osalta kehityskohteiksi
nousivat muun muassa koulun nettisivut sekä viestinnän oikea-aikaisuus
kodin ja koulun välillä.
Mitä suurin kiitos kaikille kyselyyn
vastanneille ajastanne ja avoimuudestanne! Vastauksissa näkyi aito halu jakaa
ajatuksia. Kyselyn tuloksista on hyvä
ammentaa. Kunkin vastaajaryhmän
kesken arvottiin neljän elokuvalipun
sarja. Onnetar suosi arvonnassamme
seuraavia vastaajia: opettajista Lotta
Laitinen, opiskelijoista Eemu Ertomaa
ja vanhemmista Katja Lukkarinen.
Elokuvaliput on toimitettu voittajille.
Kouluyhteisömme on enemmän
kuin sen jäsenten summa. Kun suunnittelemme, pohdimme ja teemme
yhdessä, saamme aikaan asioita, isoja
ja pieniä. Vanhempien tuki, apu ja
osallistuminen ovat avainasemassa
onnistumisessamme niissä. Yksi isoista
haasteistamme on koulun uuden päärakennuksen, F-rakennuksen, toteuttaminen. Toivotamme vanhemmat tervetulleiksi mukaan työryhmiin entistä
paremman koulun rakentamiseksi!

Yhteisöllisyys,
laadukas
opetus,
paneutuva henkilökunta, lapsilähtöisyys, lapsuuden arvostaminen, ihana
opiskeluympäristö, ei liian vapaa,
kuriakin riittää, pienuus. Näillä sanoilla
koulumme vanhemmat kuvasivat
Vantaan steinerkoulun vahvuuksia
maaliskuussa 2017 toteutetussa koulun
viestintäkyselyssä. Samoja asioita nousi
myös kyselyyn vastanneiden lukiolaisten
sekä koulun henkilökunnan taholta.
Vastausten perusteella enemmistö olisi
valmis suosittelemaan kouluamme
opiskelu- tai työpaikaksi. Tämä on
hieno tulos.
Yhteensä 104 kouluyhteisön jäsentä
vastasi kyselyymme, jossa kartoitettiin muun muassa kokemuksianne ja
ajatuksianne koulusta, sen mielikuvasta
sekä koulun viestinnästä. Näistä 79 oli
vanhempien vastauksia. Aktiivinen osallistuminen kertoo samasta kuin vastauksetkin – yhteisö on elävä ja sillä on väliä.
Kokemuksenne koulusta ja näkemyksenne kehittämiskohdista ovat arvokasta
antia koulun johtokunnalle ja työryhmille. On tartuttava oikeisiin asioihin
tehdäksemme koulustamme vielä
parempi paikka oppia
ja
toimia.

Katja Tiitinen,
viestintäryhmän
yhteyshenkilö
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VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU 2016–2017
Vuosi 2016 oli koulun 32. toimintavuosi. Lukioluokat toimivat yhdettätoista
vuotta Helsingin Rudolf Steiner-koulun
toimipisteenä.
Vantaan seudun steinerkoulu on perustettu 1984 ja sen hallinto perustuu hallintolakiin, muuhun lainsäädäntöön sekä Rudolf
Steinerin ideoihin yhteiskunnallisesta kolmijäsennyksestä. Koulun johtokuntana toimii
kouluyhdistyksen johtokunta, joka huolehtii
taloushallinnosta. Opettajakunta huolehtii
opetushallinnosta.
OPPILASMÄÄRÄT

• Oppilaita oli 31.12.2016 yhteensä 270.
• Luokilla 1–9 oli 214 oppilasta, joista
Helsingistä 3, Järvenpäästä 2, Keravalta 43,
Mäntsälästä 3, Sipoosta 22, Tuusulasta 25,
Hyvinkäältä 2, Pornaisista 1, Porvoosta 6 ja
Vantaalta 110.
• Lukiossa oli 56 opiskelijaa, joista Helsingistä 8, Järvenpäästä 3, Keravalta 7, Porvoosta
1, Sipoosta 3, Tuusulasta 9, Lohjalta 1,
Vantaalta 21, Espoosta 1, Mäntsälästä 1 ja
Nurmijärveltä 1.
JOHTOKUNTA

Kouluyhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen jäsenistön valitsema johtokunta, johon
vuonna 2016 kuuluivat varsinaisina jäseninä:
Jouni Gustafsson (pj.), Mikko Laulainen
(siht.), Katja Tiitinen, Tommi Mouhu (vpj.),
Mikko Nieminen, Maija kaskimies, Juulia
Salonen, Kirsi Ojala-Kinnunen, Rainer
Sarström, Jarno Paalasmaa (opettajakunta),
Ewy Numminen (opettajakunta). Varajäsenet: Jukka Jormola, Jukka Erätuli.
Johtokunnan apuna toimi työryhmiä:
• Johtokunnan valmisteleva työryhmä: Jouni
Gustafsson (puheenjohtaja), Tommi Mouhu,

Mikko Laulainen, Juulia Salonen, Jarno
Paalasmaa, Ewy Numminen, Outi Rousu,
Paula Nieminen sekä työtehtävänään
Teija Sideri.
• Rakennusryhmä: Rainer Sarström
(puheenjohtaja), Mika Luotonen (opettajakunnan edustaja), Jukka Jormola, Tapio
Kortetjärvi, Juha Hietala, Mika Lehtinen
ja talonmies Ari Rahkonen.
• Viestintä- ja Markkinointiryhmä: Katja
Tiitinen, Juulia Salonen, Tommi Mouhu,
Petri Clusius (Satakielen taitto), Jarno
Paalasmaa ja Outi Rousu.
• Työsuojelu-&yhteistoimintaryhmä:
Teija Sideri (työsuojeluvaltuutettu
31.7.2016 asti, työsuojeluvaravaltuutettu
1.8.2016 alk.). Anu Kiskola (työsuojeluvaltuutettu 1.8.2016 alk.), Outi Järvelä
(työsuojeluvaravaltuutettu 1.8.2016)
• Työsuojelupäällikkö: Pia De Leeuw Van
Weenen
• IP-ryhmä: Jarno Paalasmaa ja Tuomo
Oksanen
• KuHa-ryhmä: Outi Järvelä, Juulia
Salonen ja Outi Rousu
• Markkinatoimikunta: Juulia Salonen,
Mikko Nieminen ja Kirsi Ojala-Kinnunen
Luomu- ja viljelyryhmä: Mikko
Nieminen, Liisa Hertell ja Jukka Jormola.
• Terve koulu-hanke: Rainer Sarström,
Jarno Paalasmaa, Maarit Holttinen,
Mika Luotonen, Markus Laakso ja Tapio
Kortetjärvi.
REHTORITIIMI

Nieminen Paula
Outi Rousu
TOIMISTO

Sideri Teija
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KEITTIÖ

AINEENOPETTAJAT

Ethel Ehank
Kuusisto Hannele
Nuorala Sanna

Federer-Rahkonen Claire eurytmia,
saksa
Hertell Liisa puutarhan- ja maanhoito
Järvelä Outi musiikki
Kaartinen Eveliina käsityö
Kaivola-Karvinen Tiina kotitalous
Kakkuri Helmi matematiikka, fysiikka,
kemia
Kannisto Riina ev.lut. uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia
Kautiainen Anne saksa, ranska
Kiskola Anu ruotsi
Koskimies Maija venäjä
Laitinen Lotta biologia, maantieto,
terveystieto
de Leeuw van Weenen Pia englanti
Lukkarila Sinikka liikunta, terveystieto
Luotonen Mika liikunta
Nieminen Paula käsityö
Numminen Ewy kuvataide
Paalasmaa Jarno historia, yhteiskuntaoppi
Perkiömäki Sirpa kuvataide
Raippalinna Tuuli-Anna biologia,
maantieto, terveystieto
Rousu Outi Maria eurytmia, opintoohjaus, englanti
Telsavaara Pauli ortodoksinen uskonto
Uusimäki Jukka liikunta
Vitikka Marja-Leena erityisopetus,
oppilashuolto
Ylimartimo Laura äidinkieli ja kirjallisuus, erityisopetus

KIINTEISTÖNHUOLTO

Ari Rahkonen
SIIVOUS
Sanna Nevalainen
KOULUPSYKOLOGI

Anne Nurminen
KOULUKURAATTORI

Anu Viitanen
KOULUTERVEYDENHOITAJA

Riitta Juuti-Finnilä
LUKIOTERVEYDENHOITAJA

Nina Koski-Lammi
ILTAPÄIVÄKERHO

Meriluoto Kamilla
Toiviainen Mia
Sara Virta
LUOKANOPETTAJAT

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

MUU OPETUSHENKILÖSTÖ

Garrone Chiara kouluavustaja
Hirvelä Heidi kouluavustaja
(opintovapaa)
Peltonen Sirppa eur.säestys
Toiviainen Mia kouluavustaja

LUOKANOHJAAJAT

8.lk Anne Kautiainen ja Laura Ylimartimo
9.lk Helmi Kakkuri ja Jarno Paalasmaa
Lukion 1.lk Outi Rousu
Lukion 2.lk Pia de Leeuw van Weenen
Lukion 3.lk Anu Kiskola
AbiluokkaAnne Kautiainen
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Ensimmäinen luokka
tylsältä. Tässä muutamia
Kyselin
ensimmäiseltä
Oikean käden
sellaisia
kommentteja:
luokalta
ensimmäisen
puutuminen
kouluvuoden
mukavia maalatessa oli tylsää Kutominen oli aluksi tylsää
tapahtumia ja millaisia
ja virkkaaminen mukavaa,
aluksi ET oli tuntunut tylsältä ja nyt
muistoja heillä on ensimmäiseltä luokalta
jäänyt. Näissä opettajille ja juhlien
kivalta, virkkaaminen oli jollekin alussa
järjestäjille hyviä palautteita ja vinkkejä
vaikeaa ja sitten kivaa. Muotopiirustus
ja eurytmia olivat aluksi tylsää mutta
opetuksen kehittämiseen.
Mukavia tapahtumia on ollut aivan
nyt kivaa, maalaamisessa on ollut aluksi
mahdottoman paljon: Vappurieha (jossa
vaikeaa kastella paperi oikein ja oikean
tylsää oli se, että kaikki maksoi), Sipoonkäden puutuminen on ollut tylsää.
Jollekin uskonnossa tarinat ovat olleet
korven retki, Mikael-polku, penkkarit,
Heureka-retki (jossa junapelin pelaakivoja mutta piirtäminen ei, toiselle viitminen erityisesti), Keskiaikamarkkitaaminen on yhä tylsää. Aamutoimet
noiden kilpipaja, Talent-show, vanhojen
ovat myös olleet aluksi jonkin mielestä
tanssit, eurytmiakatselmus, pääsiäisjuhla,
tylsiä mutta nyt kivoja.
Kaikki kaikessa ensimmäinen luokka
uimakoulukäynnit, maanantain metsäretket, musiikin tunnit, piirustusten
on mennyt mukavasti ja nopeasti.
tekeminen, englanti, Sesseli ja VesseliOlemme selkeästi jo siirtymässä uusien
kirja, askartelu, saksa, kutominen, leikit
ykkösten tieltä tokaluokkalaisiksi.
koulun jälkeen ym. Joku oppilaista sanoi
Pisimmän urakan tulokset näkyvät
kuin yhdistääkseen kaiken tämän, että
kuvassa.
koko ensimmäinen luokka on ollut kivaa.
Toisinaan uuden opettelu on
Kokosi Mika Luotonen
haastavaa ja voi joskus tuntua aluksi
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Toinen luokka
Kivat ja opitut
• hiihtämään, 2-11 kertotaulut, viittaamaan, virkkaamaan, Väinö
• kahteentoista kertotaulut, Jouni, Topi,
Juhis
• virkkaamaan, jakolaskut ja mittaamaan
ja yhdeksän kertotaulun, Tatu
• kahdentoista kertotaulun ja
2,3,4,5,6,8,9,10 ja 11!!!!! Lenni
• kahdentoista kertotaulun, Sebastian
• koko kertotaulun 12 asti ja virkkaamaan, Juho A.
• kertotaulun 12 asti, Eino
• 2,5 ja 10 kertotaulun, huovuttamaan,
vanhoja ja uusia mittoja, esim. 1. dl,
virkkaamaan, vuolemaan paremmin,
Vili
• tekemään virkkaamalla käsinukkeja,
Henri

Tänä vuonna oli kivaa:
• yökoulu, Niina, Ilo, Yasmin
• käsityöt, Niki
• tehdä käsityötä, Iris
• metsäretket, välitunnit ja kun osaan
12 kertotaulua, Jouni
• käsityöt, Tatu, Kristina, Eino,
• välitunnilla, Sebastian
• virkkaaminen, Juho A.
• kirjoittaminen ja käsityöt, Luukas
• metsäretkellä kivointa, Leo, Topi, Anni
• välitunti, Juhis, Onni, Amin

Olen oppinut:
• kirjoittamaan tekstauskirjaimilla ja
virkkausta, Niina, Timi,
• yhdentoista kertotaulun, Niki
• virkkaamaan käsinukkeja, Iris, Anni
• kirjoittamaan tekstitystä ja virkkaamaan, Yasmin

Kivat ja opitut kokosi
Liisa Hertell
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Kolmas luokka
Paljon kaikkea käsitöistä koodaukseen

Olen oppinut matematiikassa desimaalilukuja ja murtolukuja. Teimme voita
ja leivoimme leipää. Olen tehnyt käsitöissä paimenpussin ja pipon. Veistimme
puusta puuveitsiä. Olemme lukeneet
Peppi-kirjaa.
Leo
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voiveitset. Veistimme ne itse. Olen
oppinut
kirjoittamaan
kaunoa.
Saimme mustekynät ja kirjoitimme
niillä. Opin kirjoittamaan ja piirtämään paremmin. Opin myös kertotauluja, murtolukuja, pistetehtäviä
ja aloitin opettelemaan koodausta.
Maria

Kolmannella luokalla olen oppinut
kertotauluja, murtolukuja ja desimaalilukuja. Opimme myös kaunoa ja kirjoitusta omilla mustekynillä. Lähdin myös
tekemään lukudiplomia. Käsityö eteni
myös nopeasti.
Aatu

Kolmannella luokalla olemme tehneet
todella paljon kaikkea esim. veistäneet,
on kirjoitettu mustekynällä ja aloitimme
koodauksen. Olen itse oppinut murtolukuja, kirjoittamaan mustekynällä ja
miten tehdään voita. Olimme myös
Heurekassa retkellä ja katsoimme siellä
Pandat-elokuvan. Olemme maalanneet
ja piirtäneet Luomiskertomuksesta ja
Nooasta. Käsitöissä olemme tehneet
paimenpussin ja pipoa. Veistimme isänpäivälahjan ja huovutimme äitienpäivälahjan.
Selma

Menimme Heurekaan 15.2.2017.
Menimme myös Keinukalliolle hiihtämään. Teimme isänpäivälahjaksi
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Kolmannella luokalla aloimme tehdä
englannin vihkoa. Vihkoihin kirjoitimme
ja piirsimme sanoja ja runoja. Kirjoitimme epäsäännöllisiä verbejä, joiden
toimintoja olimme toisella luokalla
näytelleet. Verbejä tuntui olevan loputtomasti. Loimme adjektiivityypit, jotka
ilmaisivat erilaisia tunteita.
Piirsimme erilaisia substantiivimaailmoja: monia inspiroi latvialaisten steinerkoululaisten konsertti, yhdestä kappaleesta nousi esille kysymys: mitä on veden
alla? Moni hieno kuva syntyi konsertinluomista mielikuvista. Substantiivien
kanssa kuljimme eri miljöisiin: rannalle,
metsään, kauppoihin.

3
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Neljäs luokka
Pidempiä päiviä ja uusia opettajia
Oppilaat kirjoittavat neljännestä
kouluvuodestaan:

Salka:
Neljäs kouluvuoteni alku oli jännittävä. Pidempiä päiviä, uusia opettajia ja
enemmän läksyjä, kuin koskaan. Myös
uusi oppilas tuli luokkaamme. Ensimmäisenä jaksona meillä oli kotiseutuhistoria, joka tuli aivan uutena aineena.
Kävimme Vantaan historiaa kivikaudesta
aina Tikkurilan aseman valmistumiseen.
Miia:
Meille tuli maailman paras harjoittelija,
Isa. Meillä oli myös eläinoppia, jonka

4

Isa piti meille. Meillä oli myös eläinopista ensimmäinen esitelmän tekeminen.
Joulukuussa saimme tietää, että esitämme
joulujuhlassa saksankielisen joululaulun.
Juhlassa laulu meni hyvin.
Sofi:
Erika tuli meidän luokalle. Meillä oli
jaksossa eläinoppia, kotiseutuhistoriaa,
matematiikkaa, äidinkieltä ja ympäristöoppia. Jaksossa oli myös kirja -ja
eläinesitelmä.
Werneri:
Neljäs luokka alkoi siitä, kun mentiin
kotiseutuhistoriamuseoon. Ja muutenkin
meillä oli kotiseutuhistoriaa. Kieltenopettajat vaihtuivat ja pari oppilasta tuli.
Mutta sitten tuli Isa ja alkoi eläinoppi,
oli Ihan kivaa.
Helmi ja Maria:
Neljännen kouluvuoden alku vähän
jännitti. Neljännelle luokalle tuli
pidempiä päiviä. Meille tuli eläinoppia
ja eläinesitelmiä. Erika ja Toivo tulivat
luokkaan.
Toivo:
Kun tulin Vantaan steinerkouluun,
minulla oli korkeat odotukset. Olin ollut
tutustumassa syksyllä ja olin jo silloin
saanut kavereita. Ensimmäinen koulupäivä oli sellainen, kuin odotinkin. Olen
viihtynyt hyvin.
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Veden laatua mittailemassa koulun lähellä.

4

Neloset Vantaan kaupunginmuseon Joki-näyttelyssä.
Unna:
Pidimme kirjaesitelmiä ja teimme
Kaleva-esityksen Ilman Impi ja sotka.
Latvialainen orkesteri tuli soittamaan
koulullemme, joka oli kivaa. Syksyllä tuli
harjoittelija Isa ja Isa oli todella mukava.
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Kiitos oppilaille ja vanhemmille kuluneesta vuodesta ja kauniita kesäpäiviä!
Tiina Kaivola-Karvinen, luokanopettaja
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Viides luokka
Ooppera, olympialaiset ja osteopaatti

Terveisiä viidennestä luokasta
ja puuhistamme näin otteina
oppilaiden kirjoittamista
teksteistä.

Alussa meillä oli kasviopin jakso ja opiskelimme kaikenlaisia sieniä ja kasveja.
Leivoimme Hildegard von Bingeniläisen
äly-ja hermopipareita ja teimme marmeladia markkinoille sekä myöhemmin
leivoimme kreikkalaista suklaa-jugurttikakkua. Kouluumme tuli käymään
Latvian Waldorf-koulusta lapsukaisia
soittamaan hassun hauskaa musiikkia
ja he nuuskuttivat neniimme taikamömmöä.
Alisa ja Serafia
Olemme tänä vuonna tehneet paljon
ryhmätöitä. Viimeisimmät ryhmätyömme ovat olleet esitelmät Pohjoismaista, ruotsin Min idol ja Kreikan
jakson filosofit. Käsitöissä teimme lapasia
ja sukkia.
Edith ja Elsa
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Meillä oli jaksotunneilla matikkaa, maantietoa, Egyptin ja Kreikan historiaa.
Lempiaineeni oli englanti. Syksyllä meillä
oli ooppera ja keväällä olympialaiset.
Aapo
Luimme paljon kirjoja mm. Faaraon
kirous ja Salainen puutarha. Tammihelmikuussa oli paljon juhlia kuten
penkkarit ja Vanhojen tanssit, jossa
oli kouluorkesteri. Meillä kävi paljon
harjoittelijoita ja vieraita mm. Latvian

steinerkoulu ja osteopaatti. Meillä oli
myös paljon projekteja esimerkiksi
Jannen salaisuus-ooppera ja ryhmätöitä.
Ella ja Unna
Oli liikaa läksyjä ja kesäksi ei saa tulla
kasviota!
Merianna ja Neea
Oltiin oopperassa, jouluksi tehtiin
pajutöitä vanhempien kanssa, keväällä
tehtiin esitelmät Pohjoismaista ja me
oltiin Islanti-ryhmässä. Ihan hyvä vuosi.
Vuoden mp 3,5p/5p.
Hermanni ja Tommi
Kun olimme oopperatalolla harjoituksissa ja esiintymässä 9.11.2016, oli talven
lumisin päivä! Koulussamme kävi osteopaatti, joka kertoi kehon toiminnasta.
Kävimme stadissa retkillä.
Lydia ja Miina
Ooppera oli tosi kiva, vaikka ekaksi
jännitti. Kivoin oli Suuri lumisotakohtaus. Maantieto oli yksi tosi kiva
oppiaine. Luimme mm. kirjan Poika,
joka katosi peliin.
Cecilie ja Sara
Oltiin stadis museumissa ja siell oli
kaupass suklaamunii. Oli kyl aik makeeta
syödä niit.
Rasmus
Helsingin-reissu oli liian pitkä!
Aatu, Pontus ja Saku
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Tutustuimme eri murteisiin ja stadin
slangiin. Kuulimme satuja stadin
slangiksi kuten esim. Snögeli ja seitsemän
starbuu.
Paula
Juhlia on ollut: Mikael-juhla, lyhtyjuhla,
joulujuhla, pääsiäisjuhla ja vappujuhla.
Jonatan
Ja tapahtumia: Talent-show, Keskiaikamarkkinat.
Edith ja Elsa
Meillä on ollut monia jaksoja. Jotkut ovat
olleet kiinnostavia, mutta jotkut eivät ole
lämmenny.
Aurora, Helena-Sofia ja Sofia
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Tämä vuosi, 5. luokka, meni tosi nopeasti
ja opin ruotsia, saksaa ja englantia. Ja
leivottiin paljon kaikkea.
Jasmin
Alkoi ruotsi ja mantsa ja nähtiin
Henriettaa. Vuosi meni nopeasti.
Oona ja Petra
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Keskiaikamarkkinoilla meidän luokka
jakoi ennustuksia, puvut olivat myös
upeita. Oli kiva vuosi!
Edith ja Elsa
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Kuudes luokka
Nukke, spektrikoe, oopperaa ja geometrisia kuvioita

Käsityö
Nuken tekemisen aloitimme syksyllä
ja niiden valmiiksi saamiseen oli puoli
vuotta aikaa. Teimme ensin kaavat ja
seuraavaksi ompelimme aluskankaan ja
vartalokankaan. Sitten teimme pään ja
täytimme sen. Seuraavaksi ompelimme
palat yhteen sekä teimme kasvot ja
hiukset. Viimeiseksi ompelimme nukelle
vaatteet. Vaatteiden teko oli helpointa ja
hartioiden teko oli vaikeinta. Olemme
tyytyväisiä nukkeihimme.

Fysiikka
Fysiikan jaksolla teimme erilaisia kokeita.
Mittasimme ja tarkkailimme ääntä.
Tutkimme myös valoa. Mielenkiintoisinta oli spektrikoe. Teimme myös

luokkaretken Heurekaan. Tutkimme
Heurekassa erilaisia ilmiöitä ja illuusioita
työpajassa. Fysiikan illuusiokokeet olivat
hauskoja. Valo-oppi oli kivaa, kun siihen
liittyi paljon kokeita.

Jannen salaisuus
Jannen salaisuus oli oopperaprojekti.
Aloitimme sen harjoittelemalla lauluja
koululla. Alkusyksyllä harjoittelimme
kerran Lumossa oopperan ohjaajan
kanssa. Harjoittelimme jälleen koululla,
myös yhden viikonloppulauantain.
Vasta esityspäivänä menimme oopperalle
harjoittelemaan. Sitten oli jo koululle
esitys, joka meni meidän mielestä hyvin,
mutta iltaesitys meni tosi hyvin.

Geometria
Olemme opetelleet käyttämään geokolmiota, harppia ja viivotinta. Teimme
kaikenlaisia geometrisia kuvioita esim.
isoja sekä pieniä kolmioita, ympyröitä
ja neliöitä. Olemme tehneet 3D kuvioitakin. Olemme harjoitelleet sädettä,
halkaisijaa, tangenttia ja kehää.
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Ryhmätyö 6.lk
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Seitsemäs luokka

Töitä, töitä ja lisää töitä

Seitsemäs kouluvuoteni
Seitsemäs kouluvuoteni on mennyt
tähän hetkeen asti hyvin. Jotkut asiat
ovat olleet helppoja ja toiset taas ovat
tuntuneet ylitsepääsemättömän vaikeilta.
Kokonaisuudessaan kouluvuosi on ollut
haastava, mutta kaikesta on selvitty
tekemällä töitä, töitä ja lisää töitä. Usein
kuitenkin käy niin, että kaikki kokeet ja
projektit sattuvat samaan aikaan, ja se tuo
mukanaan usein paljon stressiä. Silloin
parhaalta vaihtoehdolta tuntuu, että voisi
vain mennä kotiin peiton alle nukkumaan

ja unohtaa kaikki kouluhommat. Vaikka
joskus ei jaksaisi koulua, olen kuitenkin
tyytyväinen, että olen jaksanut tehdä työt
kunnolla ja huolellisesti, enkä vain hutiloinut töitä mahdollisimman nopeasti.
Nyt on kevät jo pitkällä, eikä koulua
ole jäljellä enää kuin noin neljä viikkoa!
Aiomme kuitenkin luokan kanssa tehdä
kevätretken Kotkaan ennen kesäloman
alkua. Nyt viimeisillä viikoilla viimeistelemme kouluvuotta ja kirjoitamme
itsearviointeja.

7

Loviisa, 7. lk
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Kouluvuoden aikana meillä on
ollut paljon jaksoja ja eri kouluaineita.
Fysiikka on ollut ehdottomasti yksi
lempiaineistani, ja fysiikan jakso oli
mielestäni mielenkiintoinen. Äidinkielessä yksi vuoden kohokohta oli elämänkertaesitelmät. Itse pidin esitelmän
Pjotor Tsaikovskista. Kävimme fysiikan
jakson lopuksi Heurekassa! Se oli mielestäni kevään kivoin koulupäivä. Odotan
kesälomaa jo innolla, mutta loman
jälkeen on kiva taas palata kouluun.
Aino Kinnunen 7. lk

Loviisa, 7. lk

Seiskan oppilaat esittelevät puutöissä tekemiään avainkaappeja.
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Kahdeksas luokka
Keittiössä oli hirveä vilinä

Kävimme luokkamme kanssa vierailemassa Korson nuorisotalolla. Meille oli
järjestetty sinne tekemistä ja yksi tehtävä
oli kakunkoristelukilpailu. Ryhmille
annettiin aika, jolloin kakun piti olla
valmis, ja aineksiakin oli rajatusti.
Tehtävän alettua kaikki ryntäsivät
hakemaan aineksia ja keittiössä oli hirveä
vilinä, koska käytössä oli vain yksi sähkövatkain ja ryhmiä oli viisi. Voittajatiimille oli luvassa palkinto. Äänestys meni
kuitenkin tasan, ja jokainen ryhmä sai
palkinnoksi syödä oman kakkunsa.
Kaikilla oli hauskaa, mutta sotkukin
oli sen näköinen. Kun kakut oli saatu
valmiiksi, alkoi siivousprojekti.
Kakuista tuli hienoja!!
Kiitos Korson nuorisotalolle tästä
mahdollisuudesta!
8. luokan puolesta,
Melissa ja Jenny

8
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Raittiin ilman myrkytys

Kuva: Jarno Paalasmaa

9.

a

k
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Mieleenpainuvimpana kokemuksena on
heti ensimmäisillä viikoilla ollut vaellus.
Ehdottomasti parasta oli kun Åsa tuli
takaisin meidän luokalle. Hän oli kolmosluokan loppuun ja vaihtoi koulun, kunnes
tuli takaisin puolessa välissä tätä vuotta.
Joulujuhlassa musiikin valinnainen
ryhmämme esitti ”Little drummer boy”
kappaleen, mikä oli huippua. Uskonnon
jaksolla vierailimme buddhalaisen
nunnan luona ja kävimme syömässä
kiinalaisessa ravintolassa. Voin vieläkin
muistaa kuinka kiva koko päivä oli ja
kuinka todella hyvää ruoka oli. Kävimme
myös Fazerin tehtaalla. Siellä oli mielenkiintoista ja tietenkin parasta oli kun sai
syödä suklaata niin paljon kuin jaksoi.
Kuitenkin opiskelu oli rankkaa ja
välillä sai katua, kun ei ole opetellut
asioita kunnolla alaluokilla. Suosittelen
kaikille alaluokkalaisille, että opiskelisivat
asiat hyvin, jottei yhdeksännestä luokasta
tulisi niin rankka.
Kaisla, 9. lk
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Tietysti mieleenpainuvin asia yhdeksännellä luokalla oli ”The Lapin vaellus”.
Jo toisella kouluviikolla meidät revitään
luokkahuoneesta saamaan raittiin ilman
myrkytys, keskelle karua erämaata ilman
mitään ylellisyyksiä.
Rämmimme yhdessä 70 pitkää,
kylmää ja toisinaan märkää kilometriä
painavat rinkat selkää hiertäen, ilman
somea, syöden nuudelia ja meetvurstia,
teltoissa läpi kylmien öiden kituuttaen.
kaikki oli ikävää, kaikki ärsytti ja ystävät
kääntyivät toisiaan vastaan. Viimein
raskaan matkamme päätteeksi pääsimme
hotellille sivistyksen pariin ja näimme
itsemme peilistä. Voitte kuvitelle miltä
näytimme!
Eli kaiken kaikkiaan aivan ihana
reissu. Suosittelen kaikille!
Iida, 9. lk
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Lukion ensimmäinen luokka

Lappi, ensiapu ja Shakespeare
Tämän vuoden mieleenpainuvimmat
asiat olivat:
– Lapin leiri
– Näytelmä
– Uudet opiskelijat
Elsa
Lapin leiri ja ensiapukurssi jäivät
mieleen, kuten myös haastava
Shakespeare-näytelmä.
Helena
Olimme syksyllä Lapissa leirikoulussa,
ja siellä oli tosi kivaa. Kävimme ensiapukurssin, ja retkellä Luulammella esimerkiksi. Uusiin luokkalaisiin tutustui ja sai
uusia kavereita. Vapaa-aikaakin Lapissa

oli mukavasti, ja ruoka oli hyvää! Nyt
keväällä meillä oli myös yökoulu, ja
siellä oli tosi hauskaa. Tilasimme pizzaa
ja valvoimme myöhään yöhön.
Minja
Tänä lukuvuotena koulussa eli lukion
ekalla, olimme Lapissa syksyllä, Saariselällä, Kiilopäällä. Leiri oli tosikiva.
Meillä oli maantietoa, ensiapuleiri ja
psykologiaa. Muutenkin leirillä oli
hauskaa olla kavereiden kanssa ja tutustua
enemmän luokkalaisiinsa.
Keväällä teimme luokan kanssa
englanninkielisen näytelmän “Kuningas
Lear”. Sen tekeminen oli tosi haastavaa,
varsinkin koska näytelmä oli englanniksi.
Säde

Kuva: Esko Tuomisto

I
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Vuoden aikana on joutunut tekemään
paljon koulutöitä. Lapin leiri Kiilopäällä
oli erittäin hieno kokemus. Saimme sen
aikana nähdä Lapin maisemia ja opiskelimme ensiapukurssilla. Luokkamme
pääsi myös järjestämään Vanhojen
tanssien kahvion. Shakespeare-näytelmä
oli myös hieno kokemus.
Angelica
...Opiskeluajat ennen joululomaa
tuntuivat äärettömän uuvuttavilta, mutta
siitäkin selvittiin. Helmikuussa suoriuduimme Vanhojen tanssi-gaala-illasta
hyvin kehuin, ja täytyy myöntää, se oli
kaikin puolin kiva ilta... Toukokuussa
suoritamme vielä maatalousleirin, josta
tulee varmasti yksi parhaista muistoista
tältä vuodelta.
Yhdeksänteen luokkaan verrattuna
tämä vuosi on ollut paljon raskastöisempi.
On joutunut kantamaan vastuuta omasta
opiskelustaan. Kevät on ollut huomattavasti raskainta aikaa, sillä monista aineista
loppukokeet ja muut projektityöt on
laitettu samalle ajalle. Siitäkin kuitenkin
on selvitty ja odotamme yhä suuremmalla
innolla kesää!
Pinja

Lukion 2. luokka

Melko
opiskelupainotteista
Lukion toinen luokka on ollut työläs ja
melko opiskelupainotteinen vuosi, mutta
retkiäkin on vuoteen mahtunut. Olemme
käyneet Turussa linnassa ja tuomiokirkossa, Ateneumissa, Kiasmassa, Halosenniemessä, Ainolassa ja muissa museoissa.
Keväällä kävimme myös jännällä retkellä
Helsingissä (Juutalainen synagoga,
katolinen kirkko, Valtionarkisto, Kansalliskirjasto, Helsingin yliopisto, Sanomatalo ym.).
Vuoden kohokohdaksi nousivat
kuitenkin ehdottomasti vanhojen tanssit.
Tanssimme vanhojen tanssit yhdessä
lukion kolmannen luokan kanssa. Tänä
vuonna uusina aineina olemme opiskelleet psykologiaa ja filosofiaa. Luokallamme on tänä vuonna ollut myös kahvila
ja lukuvuoteen on niin ikään mahtunut
kahden viikon sosiaalialan työharjoittelu.
Senni ja Fanny
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Lukion kolmas luokka

Rankka vuosi jokaiselle
Tänä vuonna on ollut todella paljon
projekteja. Syksyllä kun koulu alkoi,
esittelimme kesän aikana tehdyt päättötyöt, Aloitimme alkusyksystä myös muita
projekteja kuten englannin portfoliot ja
näytelmän. Keväällä teimme arkkitehtuurin historian kurssilla pienoismallit ja
kuvataiteessa savipäät.
Kulunut vuosi on ollut hyvin rankka
jokaiselle eikä kunnollista rauhoittumisen hetkeä oikein ole ollut. Hienosti
olemme kuitenkin jaksaneet uurtaa
tämänkin vuoden loppuun ja vuosi onkin
hieno päättää yhteiseen matkaan PohjoisItaliaan. Siellä nautimme hienoista
maisemista, historiasta ja lämmöstä.
Vilja ja Jeanette

III

Kuva: Anu Kiskola

Luokallamme on kymmenen opiskelijaa
ja kokosimme yhdessä tähän tekstiin
ajatuksia kuluneesta lukion kolmannesta
vuodesta. Parhaiten mieleemme jäivät
vanhojen tanssit. Toinen varmasti eniten
mieleenpainuvia asioita tulee olemaan
juuri alkava kulttuurihistorian leirimme
Italiassa (Venetsia, Bologna, Firenze,
Ravenna ja San Marino). Olemme
keränneet yhdessä rahaa kulttuurimatkaamme varten esimerkiksi myymällä
värityskirjoja ja kakkutukun tuotteita.
Järjestimme varainhankintana myös
pikkujoulut ja vappuriehan koulumme
alaluokkien oppilaille. Teiden siivous
sujui myös koko luokan ja vanhempien
voimin todella hienosti.
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Kulttuurihistorian
leiri
14.5. Bologna
15.5.Firenze
16.5. Bologna
17.5. Venetsia
18.5. Ravenna
19.5. San Marino
20.5. Venetsia
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Onnittelut kevään
ylioppilaille!
Hattunen, Jessica
Munukka, Inka
Pekonen, Pihla
Sunia, Jenny
Tammelin, Mia
Vepsäläinen, Onni
Vepsäläinen, Tarmo
Väliviita, Iida
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