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kynnöspellon varis

Mullanruskea kynnöspellon 
harmaanmusta varis
virittää syksyisen viiman sellon –
soittaa ulisevien tuulien kellon
soimaan pian taas tuo varis.

Ja nyt jo lopettaa soiton?
Ymmärtää aamun koiton
tapahtuneen juuri äsken.
Ja nyt jo uudelleen
sitä soittamaan käsken!

Mullanruskean kynnöspellon
harmaanmusta varis
virittää syksyisen viiman sellon
soimaan jälleen kerran
nimeen Pakkasherran.

Aurinko huilaa syksyssä,
niin sanotaan jo koululaisen läksyssä!
Mutta miksi talvi siinä myssyssä,
joka sinulla on päässä,
on ihan jäässä?

Ja miksi nenäsi tässä
haistaa maatuvan lehden hajun?
Miksi korvasi kuulevat myrskyn rajun
riuhtovan maassa puita
ja taivaalla tähtiä, kuita?

Tuomo Oksanen

syksyn opetuksia & läksyjä
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Koulullamme vietettiin 19.9. perinteisiä keskiaikamarkkinoita varsin 
lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Paikalla oli sinne saapuessani 
ilahduttava määrä yleisöä.
   Ympäri koulua oli myynnissä kauniita käsitöitä ja luomutuotteita. 
E-rakennuksen edustalla oli tuttuun tapaan luokkien esityksiä, laulua 
ja soittoa. Paikalla oli esiintyjiä myös muualta kuin koulusta. Esim. 
Hiite-yhtye soitti Eurytmiasalissa teemaan sopivaa musiikkia hieman 
erikoisemmillakin soittimilla.
   Alhaalla Punatulkuntiellä järjestettiin hieno ratsastusesitys, jossa 
ratsastajat esittelivät taitojaan ja kertoivat keskiajasta. Lopuksi 
yleisöstä rohkeimmat saivat kokeilla kaksintaistelua puumiekoin 
ratsastajien kanssa.

keskiaikamarkkinat
Helena Parviainen, 8. lk
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   Päivällä yläpihalla esiteltiin keskiaikaista muotia ja kerrottiin sen 
ajan pukeutumisesta. Mannekiineina toimivat 7. luokan tytöt. Näytös 
keskittyi paljolti italialaistyylisiin vaatteisiin.
   Nuoremmallekin yleisölle oli paljon puuhaa. Yläpihalla saattoi 
esim. käydä veistämässä kaarnaveneen tai tehdä ritarin kilven. Kou-
lulle vasta vähän aikaa sitten hankitut kanat ja kukko sekä tilaisuutta 
varten tuotu poni olivat myös suosittuja lasten keskuudessa.
   Tänä vuonna ensimmäistä kertaa oli puutyöluokassa viljanpuinti-
esitys. Aluksi yleisölle kerrottiin lyhyesti mm. punnista, viljanleik-
kuusta ja kylvöstä. Kun kolmas luokka saapui paikalle hienoissa asu-
issaan, aseteltiin viljalyhteet lattialle, ja pienen ohjeistuksen jälkeen 
puiminen alkoi.
   Kaiken kaikkiaan markkinat menivät hienosti ja ilman sen suurem-
pia ongelmia. Tällä kertaa ympäri koulua oli myös oppaita, joilta saat-
toi tarpeen tullen käydä kysymässä neuvoa. Kaunista pukuloistoakin 
nähtiin kenties edellisvuosia enemmän!

Jarno Paalasmaan kirja Omassa rytmissä julkaistiin Snellman-korkeakoulussa. 
Rehtori Markku Niinivirta (selin) onnittelee. Taustalla Steinerkasvatuksen liiton 
tiedottaja Pia Pale ja PS-kustannuksen tuottaja Pekka Santalahti.
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”Vaelluksella opin kaiketi jonkin 
verran asioita. Aivan matkan alussa 
opin, että bussin vessa ei ole järin 
miellyttävä tuttavuus. Bussimatkalla 
opin myös, että nukkuminen voi 
bussissa olla jokseenkin hankalaa.”

”Alkumatkasta koko bussilasti 
hälisi. Melua riitti iltamyöhään.”

”Sitten rinkat punnittiin ja läh-
dimme matkaan. Ensiksi tuntui, 
ettei ole ollenkaan voimia, mutta 
mitä pidemmälle etenimme, sitä 
paremmin kaikki alkoi sujua.”

”Kävelimme hetken ja pidimme 
tauon. Harmaat pilvet hämärsivät 
taivaan. Oli aivan hiljaista. Se tuntui 
oudolta.”

”Näimme matkalla muutamia 
porolaumoja. Porot makoilivat 
rauhallisesti tuntureilla ja katselivat, 
kuinka me hikoilimme auringossa.”

”Neljättä tunturia ylitettäessä jalat 
olivat jo ihan muusia, mutta niin 
siitä selvittiin. Joka kerran kun oli 
noussut tunturille ja katsoi sen 
laelta, tuli voittajafiilis.”

9. luokka vaelsi
kiilopään maisemissa

”Keskiviikko sujui hyvin. Telt-
toja ja rinkkoja ei tarvittu, sillä 
teimme vain päiväreissun sau-
nalle. Kaikki lähtivät iloisin mielin. 
Saunaa olikin kaivattu. - - Olimme 
ensimmäinen luokka, josta kaikki 
lähtivät saunaan.”

”Vaikka jalkani olivat kipeät, 
ruoka tuli korvista ulos ja kaikki 
haisi pahalta – mihin tosin tot-
tui – oli minun pakko myöntää 
pitäväni Lapista. Kauniit maise-
mat, raikas ilma ja luonnon rauha 
paransivat mielialaa.”

”Suomunruoktu oli mielestäni 
leiripaikoista kivoin. Teimme 
ruokaa kalliolla. - - Se olikin vii-
meinen ilta Lapissa, räpsimme pal-
jon kuvia ja katselimme taivaalla 
loistavaa täysikuuta. Loppuillan 
istuimme vielä puhumassa.” 

”Viimeisenä iltana tunnelma 
oli huipussaan. Ruokia syötiin 
enemmän kuin aiemmin. Monet 
valvoivat myöhään.”

Oppilaat kuvaavat aineissaan vaellusreissuaan Lapissa 30.8.–�.9.2009.
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”Vaellus oli aivan mahtava 
kokemus. Hienot tunturit, 
kylmä ja raikas purovesi, 
kaikki oli aivan uskomatonta. 
Vaikka joskus oli epätoivon 
hetkiä, silti kaikki kannustivat 
toisiaan jatkamaan. Ryh-
män henki oli todella kiva ja 
paljosta olisin jäänyt paitsi, jos 
en olisi päässyt niin hienolle 
vaellukselle!”

”En unohda ikinä tätä reissua. 
Se lähensi luokkalaisiamme 
vielä lisää ja avasi monista 
aivan uusia puolia. Vaellus 
opetti minulle paljon asioita 
selviytymisestä ja sain kokea, 
missä minun rajani menevät.”

”Väsyneinä, mutta toivot-
tavasti iloisina, kaikki lähtivät 
koteihinsa. Vaellus oli välillä 
rankkaa, mutta kuitenkin ihan 
paras reissu!”

NUUSKIVA KETTU

Kettu nuuski ruuanjälkiä,
mietti, miltä ne näyttää.

Näyttääkö ne soikiolta,
pyöreältä vai lätyskältä?

Minne tämä jälki vie?
Jaahas, äiti emon luo!

Tuuli

SIKA-POSSU

Ostin sian.
Tulin kotiin.
Avasin säkin,
ei ollut sikaa,
oli possu!

Mikhail

neljäs-
luokkalaiset
runotuulella
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Torstai 16.4. Firenze, Italia
Herättyämme suuntasimme kahdeksan aikaan aamiaiselle hostellin alakertaan. 
Kello 9.30 oli tapaaminen aulassa, josta alkoi matka kohti Firenzen kuuluisia 
nähtävyyksiä, sateisessa säässä valitettavasti. Ensimmäinen kohde oli San 
Lorenzon kirkko, jonka katsastimme ulkoapäin ja jonka kirjastossa kävimme. 
San Lorenzon kirjastoa pidetään yhtenä maailman kauneimmista. Viereisessä 
kappelissa vierailimme kuuluisan de Medicien suvun hautakammiossa.
   Seuraava kohde oli Firenzen kuuluisin nähtävyys, renessanssityylinen Firen-
zen tuomiokirkko. Kiipesimme kapeat portaikot ylös aina kupolin huipulle 
asti 463 porrasta takanamme. Maisema oli kaunis ja sieltä näki koko kau-
pungin. Kupolin on suunnitellut Filippo Brunelleschi 1400-luvulla.
Lounaan jälkeen menimme romaanista tyyliä edustavaan kastekappeliin, jossa 
kirjailija Dante on kastettu. Sen väitetään olevan Firenzen vanhin rakennus. 

firenzen tuomiokirkko, pisan 
kalteva torni ja yli viisisataa 

kahdestoistaluokkalaista

Koulussamme tehdään lukion päät-
töluokalla opintomatka johonkin 
kulttuurikohteeseen ulkomailla. 
Matkalla syvennetään muun muassa 
arkkitehtuurin historian oppisisäl-
töjä. Tähän mennessä kulttuurihis-
torian leirin kohteina ovat olleet 
muun muassa Egypti, Espanja, 
Rooma, Praha ja Pariisi.
   Tällä kertaa 12. luokka yhdisti 
kulttuurihistorianleirin ja osallistu-
misen steinerkoulun 12. luokka-
lai-sille tarkoitettuun tapahtumaan 
(Connect Conference 2009), joka 
järjestetään joka toinen vuosi Sveit-
sissä Dornachissa.

   Pohjois-Italiassa tutustuttiin Mila-
noon, Firenzeen ja Pisaan. Italiasta 
matkustettiin junalla Alppien yli 
Sveitsiin Baseliin ja Dornachiin.    
   Konferenssissa oli yli viisisataa 
nuorta lähes kahdestakymmenestä 
eri maasta ympäri maailmaa, ja 
ohjelma oli rakennettu pääosin 12. 
luokan opiskelijoiden päättötöiden 
pohjalta. Yhteisenä konferenssikie-
lenä oli englanti.
   Opiskelijat tekivät opintomatkas-
ta päiväkirjan. Ohessa on opiskeli-
joiden kirjoituksia muutamasta 
päivästä.
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Kahdeksan kulmaisen rakennuksen ulkopuolella olivat kultaiset ovet, joissa 
on kuvattuna Raamatun tarinoita.
   Kävelimme sitten kohti Piazza della Signorian aukiota, jossa oli kuuluisa 
Daavid patsas, tai itse asiassa sen kopio. Aito siirrettiin 1800-luvun puo-
livälissä museotiloihin. Matkalla näimme villisika-patsaan, jonka kärsää kos-
kettamalla ja heittämällä lantin sen lähteeseen, pääsee uudelleen Firenzeen. 
Teimme siis kaikki niin.
   Ponte Vecchio eli vanha silta oli päivän kulttuurisen annin viimeinen osa. 
Kävelimme takaisin hostelliin tuskallisin askelin, jalat aivan muussina. Askel-
mittari näytti kierroksen päätteeksi juuri ja juuri alle 16000 askelta, joka oli 
kilometreissä 12,5 km. Ilta sujui hyvin mm. biljardin peluun merkeissä.

Pirre Blom

Viime lukuvuonna 12-luokkalaiset kokivat kulttuurimatkallaan muun muassa Pisan 
kaltevan tornin.
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Maanantai 20.4. Dornach, Sveitsi
Aamulla heräsimme virkeinä (varsinkin Matti, joka antoi ääninäytteen 
Luftwaffen pommikoneista) viiden tähden majoituksestamme ja lähdimme 
matkaamaan aamiaista kohti sporalla.
   Matkia mutkiin (pieni sanaleikki tunnelman keventämiseksi) tuli kumminkin 
kun sporamme päätti kääntyä takaisin kaksi asemaa liian aikaisin, mutta 
pääsimme kuitenkin perille paikallisten opastuksen avulla. Aamiaisen jälkeen 
oli verryttelyä ja yhteislaulua. Tämän jälkeen lavalle tuli pitämään puheen 
Benjamin Hohlmann.
   Seuraavaksi alkoivat workshopit, joista yhtä piti Trista aiheenaan sarjaku-
vien piirtäminen. Vaikka en itse ollut paikalla, se meni ilmeisesti hyvin. Ekan 
workshop session jälkeen oli kahvitauko ja sen jälkeen lähdimme Eetun, 
Tommin, Pirren ja Jessen kanssa Arlesheim Dorfin kylään kaupoille. Palasim-
me sieltä lounaalle ja sen jälkeen lörbäilimme nurmikolla.
   Kello kolmen aikoihin alkoivat iltapäivän keskusteluryhmät. Itse olin ryh-
mässä, jossa keskusteltiin rahan asemasta 2000-luvulla. Vaikka se oli ihan jän-
nää, itse asiassa hyvin jännää, emme kuitenkaan oppineet oikein mitään uutta, 
kiitos Jarpin talousopin jakson (wink, wink, numerot ylemmäs…)
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   Tämän jälkeen menimme kuuntelemaan yhden Connect Conferencen pe-
rustajajäsen Reinoud Meijerin puhetta. Puheen jälkeen menimme syömään 
ja sitten takaisin kohti bunkkereita.  Bunkkerissa lätkimme korttia ja Timo 
rutisi tavalliseen tapaansa (läppä, läppä).

Olli-Pekka Tirkkonen
(oppilaiden nimiä muutettu yksityisyyden säilyttämiseksi)

Tiistai 21.4. Dornach, Sveitsi
Aamulla seitsemän aikaan oli virkeä bunkkeriherätys. Lähdimme raitio-
vaunulla Arlesheim Dorfiin, josta kävelimme Goetheanumiin aamiaiselle. 
Tämän jälkeen oli aamunavaus, jossa lauleskeltiin ja venyteltiin. Sitten joku 
ruotsalainen kertoi kirjansidonnasta ja tyypistä, jonka hän tunsi.
   Sarjakuvatyöpajassa Trista ja Hanna hääräsivät ja muut koittivat enemmän 
tai vähemmän näyttää kiireisiltä. Työpajan jälkeen siivosimme tavarat. Tuli 
kahvitauko ja söin kuivan rusinapullan mehun kera.
   Tämän jälkeen oli odottelua ruokaan asti. Ruokana oli jauhelihakastiketta, 
jotain perunahommelia (ilmeisesti valkosipulikermaperunoita) ja kohtalaista 
kasvissörsseliä. Ennen kello kolmen keskustelua kävin ostamassa lähikau-
pasta suklaata. Olin samassa ryhmässä kuin edellinen kirjoittaja. Tällä kertaa 
siellä oli vain me, ruotsalainen ja kaksi oudokkia, jotka hävisivät puolessa 
välissä. Seuraavaksi tuli luento, josta kaikki erinäisistä syistä luistivat.
   Ruoan jälkeen piti kaikkien kuoria kolme perunaa, mutta kaikki luistivat 
siitä (jopa tunnolliset valvojammekin). Sitten Itävalta esitti eurytmiaa, Taru 
sormusten herrasta. Olin ainoa, joka katsoi sen loppuun asti. Esitys loppui 
Finlandia –hymniin, johon aion itsekin lopettaa.

Topi Kuutti
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Sarjakuvan avulla voi muuttaa maail-
maa. Se herättää huomion paremmin 
kuin teksti ja antaa enemmän infor-
maatiota kuin pelkät kuvat. Sarja- 
kuvaa voi käyttää mediakasvatuksen,  
taide- ja kulttuurikasvatuksen väli-
neenä. Kokonaisuudessaan sarjakuva 
on oiva väline jakaa tietoa, ilmaista 
itseään ja kehittää luovia kykyjään.
   Olin toteuttamassa Intiassa sarja-
kuva -työpajaa 8–14-vuotiaiden lasten 
ja nuorten kanssa, ja koen sarjakuvan 
käytön erittäin monipuolisena ja 
kiinnostavana välineenä. Innostuin 
ensimmäisen kerran työpajaideasta 
luettuani Katja Tukiaisen ”Postia 
Intiasta” -sarjakuva-albumin. Kirjan 
välistä putosi esite, jossa kerrottiin 
hänen osallistuneen World Comics 
-järjestön sarjakuvatyöpajaprojektei-
hin Intiassa. Järjestö on järjestänyt 
työpajoja ympäri maailmaa kansalais-
järjestötyöntekijöille, lapsille ja aikui- 
sille. Järjestöllä on kattavat materiaalit 
työpajan toteutukseen eikä materiaa-
leja käyttävän ohjaajan tarvitse itse 
olla sarjakuvataiteilija, sillä tavoitteet 
ovat kasvatukselliset ja informatiiviset 
sekä luovuutta tukevat.
   Maailman sarjakuvat (World  
Comics Finland) on piirtäjien ja 
kansalaisjärjestöaktiivien yhdistys, 
joka perustettiin 1997. Maailman 
sarjakuvat järjestää muun muassa 

sarjakuva ilmaisun välineenä

luentotilaisuuksia, näyttelyitä ja 
työpajoja.  
   Kiinnostuin erityisesti järjestön 
motiiveista käyttää sarjakuvaa väli-
neenä työssään ihmisten kanssa. 
Järjestössä työskentelevien kokemuk-
set ovat osoittaneet, että sarjakuvien 
avulla lapset ja aikuiset ovat pystyneet 
ilmaisemaan sellaisia asioita, joista ei 
muuten välttämättä puhuta. Visuaa-
lisen muotonsa ansiosta sarjakuva 
on helposti kaikkien ymmärret-
tävissä, vaikka edes kieli ei olisi sama.  
Sarjakuva on yhtä lailla väline tiedon 
jakamisessa kuin kirjoitettu teksti tai 
valokuvat. 
   Sarjakuvien teko voi olla myös tera-
peuttista. Väkivaltaisuus, alkoholismi 
tai kulttuurisidonnaiset ongelmat 
voivat tulla esille lasten sarjakuvissa. 
Sarjakuvan avulla vaikeita asioita 
voidaan saada helpommin lähestyt-
tävimmiksi ja kiinnostavimmiksi, sillä 
usein sarjakuviin sisältyy huumoria ja 
juonen käänteet voivat olla yllättäviä.  
   Uskon, että myös Suomessa 
kouluissa sarjakuvatyöpajaideaa voisi 
hyvinkin käyttää ala-asteelta lukio-
luokille asti.
Lisätietoa: http://www.worldcomics.fi

Kirjoittaja on yhteisöpedagogiopiskelija, 
joka osallistui työharjoitteluun 

Vantaan seudun steinerkoulussa.

Julia Dahlberg
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”Yhteisöjä syntyy ja muotoutuu 
jatkuvasti uudelleen. Uusia yhteisöjä 
leimaa erikoistuminen ja yhteisen 
identiteetin etsiminen. Tarvitsimme 
lähiverkostoja ja yhteisöjä, jotka 
yhdistävät meitä paikallisesti ja maail-
manlaajuisesti.
   Yhteisöllisyyden tunteen tarpeesta 
puhuvat onneksi nykyään muutkin 
kuin steinerpedagogit. Humanistinen 
ammattikorkeakoulu (HUMAK) 
kouluttaa yhteisöpedagogeja muun 
muassa järjestö- ja vapaaehtoistoimin-
nan kehittämiseen, osallistavien- ja 
yhteistoiminnallisten menetelmien 
kehittämiseen sekä monikulttuuriseen 
työhön ja erityispedagogiikkaan. 
   Humanistisen ja kasvatusalan 
ammattikorkeakoulututkinto antaa 
valmiudet työskennellä kasvatus-, 
koulutus-, kehittämis-, esimies- sekä 
vaativissa ohjaustehtävissä kansalais-
järjestöissä, kunnissa ja muulla 
julkisella sektorilla sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Koulutuksesta saa 
valmiudet myös toimimiseen yksityis-
sektorilla tai palveluyrittäjänä. 
   Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 
työtehtävät voivat olla eri-ikäisten 
ihmisten tai toiminnan ohjaamista 

yhteisöllisyyttä rakentamassa

ja johtamista kansalaisjärjestöissä. 
Työ voi olla haasteellista nuoriso-
työtä, kulttuurista nuorisotyötä tai 
laaja-alaista lasten ja nuorten parissa 
tehtävän työn koordinointia kunnissa, 
kouluissa, järjestössä tai laitoksessa. 
Työ voi olla kansainvälinen, valtakun-
nallinen tai paikallinen projekti, jossa 
on mukana monia toimijoita ja jolla 
edistetään eri-ikäisten ihmisten kiin-
nittymistä yhteisöön ja yhteiskuntaan.
Työ alalla on ihmissuhde- ja vuoro-
vaikutustyötä, jossa tarvitaan laaja-
alaista osaamista ihmisten kasvusta ja 
kehityksestä, yhteiskunnan rakenteis-
ta ja toiminnasta sekä tietoa kulttuu-
reista ja osallisuudesta.
   Valitsin Vantaan steinerkoulun 
työharjoittelupaikakseni lisätäk-
seni ymmärrystä yksityiskoulun 
hallinnosta ja toiminnasta suhteessa 
yhteiskuntamme arvoihin. Ilolla 
pääsen tutustumaan opetussuunnitel-
man toteutukseen ja käytäntöön sekä 
pohtimaan yhteisöllisyyden näkökul-
masta haasteita, joita yhteiskunnas-
samme ilmenee.”
Lisätietoa:
http://www.humak.fi//
http://www.koulutusnetti.fi/

Viereisen sivun jutun kirjoittaja, Julia Dahlberg, opiskelee yhteisö-
pedagogiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Seuraavassa 
Julia kertoo, millaiseen työhön yhteisöpedagogit valmistuvat.
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Nepal on eräs maailman köyhimmistä 
maista, jossa koulutusmahdollisuudet 
jakautuvat epätasaisesti. Koulujen 
taso ja kasvatusmenetelmät vaihtele-
vat – opetusmetodit ovat kuitenkin 
yleensä varsin ankarat. Lisäksi maassa 
vasta äskettäin päättynyt sisällissota 
on vaikeuttanut koulunkäyntiä ja 
lasten elämää monin paikoin. Tätä 
taustaa vasten tuntuu ihmeeltä, että 
pohjoisessa Kathamandussa, slum-
mien äärellä, sijaitsee nepalilainen 
steinerkoulu – Tashi Waldorf  School. 
   Tashissa köyhien ja hyvin köyhien 
perheiden lapset saavat opetusta, 
ravitsevaa ruokaa ja terveydenhuollon 
sekä hammashuollon, näöntarkas-
tukset ja vaatetusta tarpeen mukaan. 
Monet lapset ovat koulun aloittaes-
saan aliravittuja, mutta vahvistuvat 
vähitellen. Perheet edustavat monia 
kasteja, ja joukossa on myös pako-
laisperheita Tiibetistä tai kaukaa maa- 
seudulta kaupunkiin muuttaneita. 
Kastitausta ei vaikuta lapsen opetuk-
seen. Perheiden vanhemmat ovat 
yleensä matalapalkkaisissa töissä, 
muun muassa matonkutojina, raken-
nusmiehinä tai katukauppiaina, ja 
yleensä koko perhe asuu yhdessä 
vuokrahuoneessa. Kuukausiansiot 
ovat 40–50 euroa, joka ei riitä edes 
perustoimeentuloon. Perheet osal-
listuvat kuitenkin lasten koulutuksen 

kummioppilas 
nepalista

kustannuksiin joko pienen rahasum-
man tai talkootyön muodossa. Kai-
kille lapsille pyritään myös löytämään 
kummit ulkomailta, jotka voivat tukea 
koulunkäyntiä rahallisesti. 
   Tashi Waldorf  School on aloittanut 
vuonna 2000. Koulussa on pienten 
lasten tarha, päiväkoti jossa on kolme 
luokkaa ja alaluokat 1–3. Lapsia on  
tällä hetkellä 110. Tarkoitus on laajen-
taa koulua vuosi kerrallaan, jos vain 
rahoitusta löytyy.  Tällä hetkellä rahaa 
kerätään 4. ja 5. luokan perustami-
seen. Koulussa opetus on nepalin- 
kielellä, mutta lisäksi opetetaan eng- 
lantia ja tiibetinkieltä. Muita aineita 
ovat muun muassa matematiikka, 
luonnontiede, muotopiirustus, mu- 
siikki, laulu, käsityöt, liikunta. Moni- 
puolinen opetusohjelma on harvi-
nainen Nepalissa. Steinerpedagogii-
kan elementit on yhdistetty Himala-
jan alueen kulttuuriperintöön – lasten 
juhlat noudattavat niin hindulaisia 
kuin buddhalaisiakin perinteitä, ja 
lapset oppivat oman kulttuurinsa 
tavoista. Koulu myös aktiivisesti 
kerää paikallisiin juhliin liittyviä, lap-
sille sopivia, tarinoita ja lauluja.
   Tashi Waldorf  School tarvitsee 
jatkuvasti uusi kummeja ja lahjoittajia. 
Rahalla kustannetaan opetusta, kiin-
teistönhuoltoa, ruokaa ja materiaaleja. 
Myös steiner-materiaaleja otetaan 

Laura Colliander
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BANAANI-RUNOJA

1.
Banaani meni kauppaan.
Osti sieltä banaanin.
Banaani söi banaanin.

2.
Banaani meni kauppaan.
Ryösti kaupan. 
Meni toiseen.
Sitruuna hyökkäsi.
Banaani söi sitruunan
ja pilaantui.

Kasperi

PIENI RUNO POROISTA

Porot ne tuosta vilkahti,
sitten niiden kello kilkahti –
sinne ne vaan laukkaa,
sitten niiden sorkat paukkaa.

Ronja

neljäs-
luokkalaiset
runotuulella

vastaan, sillä niitä on Nepalissa 
vaikea saada. Euroopassa kum-
milahjoituksia ottaa vastaan ja 
välittää (kustannuksitta) muun 
muassa saksalainen Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf  Steiners. 
Kummit saavat säännöllisesti tie-
toa koulusta ja kummioppilaansa 
tilanteesta – myös piirustuksia ja 
valokuvia.      
   Oppilaiden elämää seuratessa 
on jännittävää todeta, että opetus-
suunnitelmissa on Suomessa ja 
Nepalissa paljon samaa – molem-
pien maiden ekaluokkalaiset esi-
merkiksi kutovat – ja koululaiset 
sielläkin puivat viljaa, riisiä! Tällä 
hetkellä koulu valmistautuu viet-
tämään paikallista lyhtyjuhlaa, 
viisipäiväistä talven juhlaa Tiharia. 
Tuntuu erittäin kiinnostavalta, että 
steinerkoulujen opetussuunnitel-
ma on voitu yhdistää ilmeisen me-
nestyksellisesti ei-eurooppalaiseen 
kulttuuriin, niin että paikallisen 
kulttuurin omaleimaisuus voidaan 
ottaa jatkuvasti huomioon. 
   Haluaisiko perheesi tai luokkasi 
ryhtyä nepalilaisen lapsen kum-
miksi? Voimme antaanäille lapsille 
toivoa paremmasta tulevaisuudes-
ta – ja saada itse tietoa toisesta 
kulttuurista. Kysy lisää tietämiltäsi 
kummeilta tai tämän jutun kirjoit-
tajalta, Laura Collianderilta, 2. 
luokan Tuulikin äidiltä.

Tashi Waldorf  School netissä:  
www.childrenofnepal.org
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Joel Leinonen, siviilipalveluksesi päättyi koulussamme 17.8. Miltä 
nyt tuntuu? No, virallisestihan se loppuu vasta 17.9. Viimeisen kuukauden 
olen ”lomalla”. Eipä tämä nyt kovin kummoiselta tunnu. Huomenna alkavat 
painoteknikon opinnot. Jännittävää.
   Miksi päätit hakeutua palvelukseen juuri meidän kouluumme?
Ensimmäisen kerran idea juolahti mieleen joskus seiskaluokalla, mutta en 
tarkalleen muista, mistä ajatus juontaa. 2008 kesällä sivaripaikkoja etsiessäni 
tämä ”vanha vitsi” juolahti mieleen, ja soitin Jukka Jormolalle ihan vain 
kokeillakseni, ja sehän tärppäsi.
   Minkälainen kokemus siviilipalvelus kokonaisuutena oli? Nopea. 
Vuosi on kulunut uskomattoman nopeasti, niin henkilökohtaisessa elämässä 
kuin täälläkin. Ja aina vain tuntuu paranevan. Joka suhteessa elämäni paras 
vuosi, tähän asti.
   Palveluksesi sisälsi kouluisännän työt koulussamme. Mikä työssä 
oli hauskinta, mikä hankalinta? Hauskinta on ollut kiireettömyys lukuun 
ottamatta viime viikkoa, myös hommien vaihtelevuus ja mielekkyys. Ei kai 
mikään nyt hankalaa ole ollut, haasteellista enintään. Lumi ja jää aiheuttivat 
eniten hampaiden kiristelyä, jos nyt jotain pitää erikseen mainita.

sivarin viimeiset sivallukset

      Voisitko suositella tuleville sivareille 
meidän kouluamme palveluspaikaksi, ja jos 
voit, niin miksi? Kyllä kai tätä voi ihan joka 
suhteessa suositella. Siitä huolimatta, että tunsin 
paikat jo etukäteen kuin omat taskuni. Olin-
han pyörinyt nurkissa oppilaana toisen luokan 
puolivälistä asti… Ihmetyttää, miksi täällä ei ole 
aiemmin ollut sivareita, vaikka pulju on ollut jo 
20 vuotta pystyssä. Jokaisessa steinerkoulussa 
pitäisi olla sivari!
   Mitä aiot puuhailla nyt, kun olet taas 
”vapaa mies”? Aion käydä kouluni loppuun ja 
joutua todennäköisesti työttömäksi, kun realis-
tisesti ajatellaan. Musiikkia tulen tekemään, yksin 
tai ehkä jossain kokoonpanossa. Aikomukseni 
on pitää jalat maassa ja purjeet myötätuulessa!

Joel Leinosta jututti Tuomo Oksanen
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topin ristikot 2

Laatinut: Topi Kuutti, 13. lk
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Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry:n

sääntömääräinen 
syysvuosikokous

pidetään torstaina 10.12.2009 klo 18.30 
E-rakennuksessa Vantaan seudun steinerkoululla, 

Satakielentie 5, 01450 Vantaa.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden varahenkilöt
6. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuo-
delle sekä vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu
7. Lukion materiaali- ja kiinteistötukimaksun maksu-
käytännön muuttaminen
8. Uuden johtosäännön hyväksyminen
9. Käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty 
johtokunnalle vähintään kahdeksan (8) päivää ennen 
kokousta.

TERVETULOA!
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Vantaan seudun steinerkoulu 
Satakielentie 5, 01450 Vantaa

Helena Parviainen, 8. lk


