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Koulumme vuoden teemaksi on nimetty 
Kunnioittava vuorovaikutus. Tausta-
ajatuksena oli muun muassa kouluyhtei-
sömme yhteisöllisyyden vahvistaminen. 
Teemaa avasi opettaja Ewy Numminen 
jo syksyn ensimmäisessä Satakieli-
numerossa (3/2011). Aiheeseen onkin 
tänä vuonna kiinnitetty huomiota 
monimuotoisesti. Siihen liittyvät Outi 
Maria Rousun teemaa konkretisoivan 
kirjoituksen lisäksi esimerkiksi tässä 
lehdessä kuvatut yläluokkien arvioin-
tikulttuurin kehittäminen, konfl iktin 
portaat ja VERSO-koulutus. Aihetta 
voi ja pitääkin lähestyä eri tasoilla ja eri 
näkökulmista. Oma tarkasteluni on fi lo-
sofi nen ja sivistysteoreettinen.

Liitän kunnioittavan vuorovaiku-
tuksen erityisesti tunne-elämän kehi-
tykseen, empatiakykyyn ja vuorovai-
kutustaitoihin; sydämen sivistykseen. 
Kunnioittavan vuorovaikutuksen puute 
taas näkyy kiusaamisena, itsekeskeisyy-
tenä, riitelynä, välinpitämättömyytenä 
ja sosiaalisina ongelmina.
Mitä on kunnioittava vuorovaikutus?

Koska kouluvuoden teemaksi on 
valittu kunnioittava vuorovaikutus, on 
paikallaan pohtia, mitä se varsinaisesti 
tarkoittaa ja miten se liittyy sivistyksen 
käsitteeseen.

Kunnioittava vuorovaikutus on 
aitoa kohtaamista ja kuuntelua. Sitaatti 
Rudolf Steinerilta vuodelta 1919 kuvaa 
teeman haasteellisuutta: ”ihmiset ajatte-
levat toistensa ohi, puhuvat toistensa ohi ja 
lopulta kulkevatkin toistensa ohi. Vaiston-
varainen kyky todella tahtoa ymmärtää 
toista ihmistä on meidän aikanamme 
tavattoman harvinainen.”

Perinteisesti sivistys liitetään tietoon 
ja oppimiseen sekä ulkonaisiin tapoihin 
ja käyttäytymiseen. Toisinaan sivistys 
samastetaan läheisesti kulttuurin ja sivi-
lisaation käsitteiden kanssa. Sivistyksen 
yhteydessä puhutaan usein myös huma-
nistisesta ja henkisestä kulttuurista. 
Professori Reijo Wileniuksen mukaan 
sivistys on ensi sijassa ihmisen sisäinen 
tila ja tiettyjen inhimillisten kykyjen 
kypsyyttä; kulttuuri taas on inhimil-
lisen toiminnan tuloksia, kuten kirjal-
lisuutta, taidetta, tiedettä ja uskontoa. 
Wileniuksen mukaan kulttuuri ilmaisee 
sivistystä, mutta toisaalta sivistyminen 
tapahtuu kulttuurin kautta. Loppujen 
lopuksi sivistyksen perusasiat ovat 
kuitenkin yksinkertaisia. Kunnioittavan 
vuorovaikutuksen näkökulmasta olen-
naista on sydämen sivistys. Sydämen 
sivistys on ennen muuta sisäinen 
asenne, tapa suhtautua toisiin ihmisiin 

Kunnioittava vuorovaikutus 
on sydämen sivistystä

Jarno Paalasmaa
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Kunnioittavan vuorovaikutuksen 
teema pakottaa ottamaan vakavasti niin 
tahdon ja toiminnan alueen sivistyksen 
kuin tunteen alueen sivistyksenkin 
eli tunneälyn ja sydämen sivistyksen. 
Taustalla voi nähdä antiikin Kreikan 
fi losofi asta tutun tajunnan toimin-
tojen klassisen kolmijaon ajatteluun 
(äly), tunteeseen ja tahtoon (mm. kyky 
tarttua asioihin). Filosofi sesti teemaa 
voi syventää antiikin ajoilta periytyviin 
ns. varsinaisiin arvoihin eli hyvyyteen, 
kauneuteen ja totuuteen. Eettisyys, 
esteettisyys ja totuudellisuus ovat 
ihmisen sivistysominaisuuksia, joita 
voidaan sekä kasvatuksella että itsekas-
vatuksella tietoisesti vahvistaa. ■
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Paalasmaa, J. 2009. Omassa rytmissä. Stei-
nerkoulun idea ja käytännön sovellukset. 
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Paalasmaa, J. 2009. Sydämen sivistyksen 
idea ja käytäntö. Teoksessa Avauksia 
sivistys- ja opetussuunnitelmakeskus-
teluun steinerkoulujen näkökulmasta. 
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Steiner, R. 1988. Yleispedagogiikkaa. Hel-
sinki: Kirjokanta Oy.
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ja luontoon, ei jokin tietty koulutus-
taso tai ulkoinen käyttäytymisen malli. 
Toisaalta se, että osataan ulkonaisestikin 
käyttäytyä, esimerkiksi tervehtiä, avata 
ovi toiselle jne., voi olla ilmausta sisäi-
sestä kunnioituksen tunteesta.

Steinerkoulun fi losofi sesta taustasta 
rakennettuna sivistys nähdään ihmiseksi 
tulemisena. Sivistys on ihmisen itsensä 
kasvattamista ja oman sisäisen idean 
toteutumista. Ihmisyys on jonkinlaista 
sopusointua, yhteyden löytämistä 
maailmaan. Tämä sopii hyvin yhteen 
vanhan sanonnan kanssa: sivistys on sitä, 
mitä jää jäljelle, kun tiedot unohtuvat.
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Kouluvuoden 2011–2012 teemaksi 
on valittu kunnioittava vuorovaikutus. 
Minulle siitä tulee mieleen työnoh-
jausläksyt, jotka me opettajat vuosia 
sitten saimme, kun Maria Sannamo oli 
meillä pitämässä työnohjausta. Prosessin 
lopuksi hän yksilöi meille kaksi tehtävää: 
1) pitäkää paikat siisteinä ja 2) älkää 
juoruilko tai puhuko kollegoista pahaa 
selän takana. Jos joku unohtaa jälkim-
mäisen säännön, vastuu on kuulijalla, 
jonka velvollisuus on pysäyttää juoru 
tai pahan puhuminen ja sanoa; ” Nyt 
mennään toisen asianosaisen luo selvit-
tämään tilanne.”

Molemmat ovat yhä hyviä tapoja 
parantaa työyhteisöä ja on toki inhimil-
listä, jos jompikumpi välillä unohtuu. 
Mielestäni yhteisöä voisi kuitenkin 

laajemminkin kehittää, jos kaikki 
yhteisön aikuiset ja ehkä myös kaikki 
yli viisitoistavuotiaat ottaisivat toimin-
taperiaatteeksi juoruamattomuuden. 
Jos asia ei ole niin vakava, että on pakko 
heti ottaa yhteyttä rehtoriin tai poliisiin, 
olisi huomattavan reilua kysyä kahden 
kesken suoraan siltä, jonka toiminta 
askarruttaa, miksi hän toimii niin kuin 
toimii. Tällainen suora kohtaaminen voi 
leikata negatiivisten tunteiden määrää 
yhteisössä.

Koulussa on todella tärkeää, millaiset 
tunteet hallitsevat arkeamme. Itse 
toivoisin, että vallitseva ilmapiiri ei 
vahingossakaan värittyisi ahdistuksesta, 
pelosta tai syyllisyydentunteesta, vaan 
että kunnioitus, luottamus, ilo ja kiitol-
lisuus värittäisivät siitä suurimman osan.

Outi Maria Rousu

Ajatuksia vuoden teemasta

VERSO TULEE!
Koulumme lähtee mukaan Suomen 
sovittelufoorumin kehittämään koulu-
sovittelu-toimintaan, joka on täysin 
KiVa-koulu yhteensopiva menetelmä 
ristiriitojen ja mielipahan sovitteluun.

VERSO toiminta on VERtais-
SOvittelua, eli menetelmään kuuluu 
oppilaiden opettaminen kiistojen sovit-
telijoiksi. Oppilaiden tukena toimivat 
koulun aikuissovittelijat. Vertaissovit-
telumenetelmä pohjautuu restoratii-
viseen, ratkaisukeskeiseen ajatteluun. 
Vuosittain Suomen kouluissa sovitellaan 

onnistuneesti jo tuhansia kiistoja – sovit-
telujen onnistumisprosentti on huima! 
Menetelmä on kehitetty nimenomaan 
kouluihin, ja sitä on käytetty Suomessa 
jo yli kymmenen vuotta.

Koulullamme VERSO-koulutus 
pidetään 21.–22.3.2012, jonka jälkeen 
lisää tietoa tulossa vanhemmille ja oppi-
laille! Pysykää kuulolla!

Lisää tietoa:
http://www.ssf-ffm.com/
vertaissovittelu/
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Kohtaamisen kiemurat

yhteisön voimavaraksi
Laura Colliander

Turussa järjestettiin Steinerkasvatusliiton syyspäivät 18.–19.11.2011. 
Päivien teemana oli Kohtaamisen voima, eli myönteinen yhteistoiminta 
kouluyhteisöissä. Teemaan sopivasti pureuduttiin tiukasti konfl iktien 
ratkaisemiseen.

Kuten me kaikki tiedämme, ihmisyh-
teisöissä esiintyy konfl ikteja. Tämä 
koskee myös steinerkouluja, ja ehkä 
erityisesti juuri steinerkouluja – sillä 
mitä enemmän yksilöillä on liikku-
matilaa, sitä useammin he ajautuvat 
törmäyskurssille keskenään. Tiukasti 
ylhäältäpäin johdetuissa yhteisöissä, 
joissa päätöksenteko on keskitettyä, 
yksilöiden omat ajatukset eivät välttä-
mättä edes tule toisten tietoon, niitä ei 
’tarvita’ mihinkään.

Steinerkoulujen hallintomalli on 
useimmiten varsin löyhä ja kannustaa 
kaikkia osallistumaan. Vastuut jakaan-
tuvat monelle taholle. Tällaisessa 
yhteisössä on tärkeää, että väistä-
mättä esiin tulevat konfl iktit osataan 
rakentavasti ratkaista ja hoitaa, jotta 
yhteisön toiminta ei hyydy hyssyttelyyn 
tai avoimeen riitelyyn, vaan yhteisö 
kehittyy sosiaalisesti.

Syyspäivillä puhunut konsultti 
Lauri Salonen korosti asia-lähtöistä ja 

neuvottelevaa lähestymistapaa, sekä 
organisaation sisäistä jäsentymistä: kun 
organisaatio kasvaa ja kehittyy, sinne 
muodostuu myös erilaisia rooleja ja 
vastuita. Lähtökohtana ajattelulleen 
Salonen kertoi Bernard Lievegoedin 
ajattelun. Lievegoed oli tunnettu työyh-
teisökehittäjä, joka otti ajattelussaan 
huomioon sekä kehitti edelleen Rudolf 
Steinerin ajatuksia. Suomeksikin on 
ilmestynyt Lievegoedin tuotannosta 
Yksilön elämänkaari sekä Organisaation 
elämänkaari. 

Salosen sekä hänen mukanaan 
päiville tulleen Oulun steinerkoulun 
johtokunnan puheenjohtajan lähes 
kolmen tunnin esitys oli erittäin selkeä 
ja rakentava, ja sen aikana saattoi itse 
kukin pohtia omia taitojaan neuvotte-
lujen ja konfl iktien hoitajana. Salonen 
on tehnyt pitkän työn lähinnä liike-
elämän johtajien konsulttina, mutta 
hänellä oli selvästi paljon annettavaa 
myös steiner-yhteisöjen näkökulmasta. 
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Vajaan kolmen tunnin antia on vaikea 
mahduttaa paperille, mutta yritetään! 
Ja jos kiinnostusta riittää, Salosta 
voi yrittää saada meidänkin koululle 
puhumaan – ottakaa siinä asiassa 
yhtyettä johtokuntaan.

Miten konfl ikti syntyy?

Lauri Salonen aloitti esityksensä erit-
telemällä konfl ikin syitä ja syntymeka-
nismeja. Yleisesti voidaan ajatella, että 
konfl ikteja synnyttävät sekä ’syövereistä’ 
nousevat syvemmät syyt että aivan 
arkiset, käytäntöihin liittyvät asiat. 
Konfl iktin ratkaisussa ei ole tärkeää 
etsiä syyllistä henkilöä – vika on yleensä 
työprosessissa tai rakenteissa, kuten 
epäselvissä vastuissa tai ohjeissa, tai työ 
on yksinkertaisesti vaiheistettu väärin/
turhauttavasti.

Työyhteisön ehkä tärkein voimavara 
on luottamuksen ilmapiiri, jossa voidaan 
ilmaista omia tuntemuksia rakentavasti 
ja mahdollisimman tuoreina – kuormaa 
ei kannata kerätä. Tuntemusten ilmai-
sussa on tärkeää, että lähtökohtana 
ovat ns. ’minä-viestit’: ’minusta tuntuu 
pahalta...’/’minusta tuntuu vaikealta...’. 
’Sinä-viestit’ (’sinä aina teet väärin’/’sinä 
idiootti’) eivät auta tilannetta eteenpäin. 

Työyhteisö, jossa omat vaikeatkin 
tunteet voidaan ilmaista rakentavasti, on 
oppinut dialogisen kulttuurin. Euryt-
minen M-liike vastaa tätä dialogisuutta: 
kohtaaminen tapahtuu rakentavasti.

Usein ihmisen on vaikea viestiä 
negatiivista tunnettaan tai ottaa 
vastaan toisen vastaavaa. Taustalla on 
usein jokin pelko: pelkää yhteisön 
hylkäämistä, aseman menettämistä, 
kunnian menettämistä tms. Ihminen 
on laumaeläin, ja yhteisön arvostus on 
hyvin tärkeää – suurin pelko on joutua 
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kokonaan yhteisön ulkopuolelle. Nämä 
taustalla olevat pelot on tunnistettava ja 
tunnustettava. 

Varhainen puuttuminen eli oikeas-
taan varhainen kuuntelu on tärkeää. 
Ensimmäinen varovainen ilmaisu on jo 
otettava vahvasti vastaan ja selvitettävä, 
ennen kuin asia pääsee tulehtumaan 
enempää. Joskus on taas toimittava 
toisinpäin ja nostettava vaiettu kissa 
pöydälle. Tärkeää on muistaa, että 
rangaistuksia ei kannata jaella: Konfl ik-
teissa kaikki ovat uhreja, ja koko yhteisö 
kärsii.

Konfl iktin eskalaatioteoria

Friedrich Glasl on kehittänyt konfl iktin 
eskalaatioteorian, josta Salosen mukaan 
on hyötyä, kun halutaan ymmärtää 
konfl iktin kehittymisen rakennetta. 
Glaslin teoria voidaan nähdä ristiriidan 
portaina: konfl ikti kehittyy portaittain. 
Joidenkin portaiden välillä pudotus on 
iso, paukut kovenevat. Konfl iktissa on 
kolme astetta: asiakysymysten vaihe, 
henkilökysymysten vaihe ja lopulta 
tuhoamispyrkimysten vaihe. Kussakin 
näistä on kolme porrasta. Kun konfl ikti 
siirtyy seuraavaan vaiheeseen, pudotus 
on aina kovempi kuin vaiheen sisällä.

Ristiriidan asiakysymys-vaihe:

1. Jäykkyys, jäykistyminen: lukkiutuminen omaan näkemykseen alkaa

2. Väittely, debatti: juupas-eipäs

3. Teot: yksipuoliset ratkaisut

Ristiriidan henkilökysymysvaihe: vastapuolen moraalin 
kyseenalaistaminen, oma yläpuolelle asettuminen

4. Henkilöityminen, puolueiden muodostuminen (liittolaiset)

5.  Vastapuolen mustamaalaus: ”se on paha ihminen”; vaaditaan julkista 
anteeksipyyntöä jne.

6. Uhkailu: Voin vahingoittaa sinua

Ristiriidan tuhoamispyrkimys-vaihe: aletaan puhua 
oikeusprosesseista; taistellaan viimeiseen euroon

7. Rajoitettu isku, ns. hallittu varoitus tulevasta

8.  Muserrus, murskaaminen: vastapuolella oleva ihminen rikotaan peruuttamattomasti

9.  Tuhoutuminen: kuiluun yhdessä – tärkeintä on että toinen tuhoutuu, jos itsekin tuhoutuu, 
niin sillä ei ole enää väliä. Kaikki järki riitelyssä menee, ja kaikki osapuolet menettävät liikaa. 
Äärimillään sisällissota, jonka jälkeen on vain raunioita, ruumiita ja orpoja.

RISTIRIIDAN VAIHEET
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Konfl ikti tulisi voida pysäyttää viimeis-
tään kohtaan 6. Jos tämä ei onnistu, 
yhteisön on pikimmiten otettava apuun 
ulkopuolisia sovittelijoita ja toisinaan 
rauhaan pakottaminen on viimeinen 
vaihtoehto. Konfl iktin pahetessa kohti 
tuhoutumisvaihetta ihmisen kehityksen 
vastaiset voimat aktivoituvat. Hengen-
tieteellisesti voidaan nähdä, että kyseessä 
ovat kohtalon pimeämmät voimat, jotka 
alkavat hallita ihmistä.

Yhteisö on ongelmissa jo henki-
löitymisvaiheeseen siirtymisessä, ja 
ulkopuoliset sovittelijat, työnohjaajat 
tai konsultit on syytä kutsua jo tällöin 
paikalle. On tärkeää tunnustaa, että 
konfl ikti kuin konfl ikti voi asteittain 
paheta. Konfl iktin vaiheiden tunnista-
minen auttaa vastuun ottamisessa. 

Kuuma ja kylmä konfl ikti

Kuumaksi konfl iktiksi kutsutaan 
sellaista, jossa paine purkautuu 
nopeasti: mahdollisesti huudetaan, 
paukutellaan ovia, heitellään mukeja 
tai lautasia. Kylmäksi konfl iktiksi 
kutsutaan mökötys-tyyppistä katkeroi-
tumista ja kiukkua, joka on itseasiassa 
vaarallisempaa kuin kuuman konfl iktin 
sinänsä epämiellyttävät purkaukset. 
Kylmä konfl ikti kehittyy salassa, kuin 
mannerjään alla kytevä tulivuori, joka 
purkautuessaan aiheuttaa suuren tuhon. 

Juuri tämän takia on vastuullista 
nostaa asiat käsittelyyn mahdolli-
simman nopeasti ja tuoreina, ennen 
kuin ne alkavat muodostaa pinnanalaisia 
räjähdyskenttiä. 

Organisaation sovittelutyö on aina 
arvokasta, ja siihen käytetty aika ei 

mene hukkaan. Avoin sota ja kaiken 
tuhoutuminen ovat äärimmäisen huono 
vaihtoehto. Sovittelutyö myös kasvattaa 
sekä yhteisöä että yksilöitä yhteisössä, ja 
mahdollistaa elävän henkisen kasvun. 
Ihmisten välisessä kanssakäymisessä on 
läsnä kasvun vaatimus.

Lauri Salonen muistutti, että on 
olemassa yhteisöjä, jotka rakastavat 
konfl iktejaan, eli näkevät ne posi-
tiivisesti: ’taas yksi mahdollisuus 
kehittyä, jee’. Ristiriitoihin rakenta-
vasti suhtautuva yhteisö kykenee myös 
anteeksiantoon.

Organisaation avaimet konfl iktien 
ratkaisuun

Lauri Salosen mukaan organisaation on 
hyvä varautua konfl ikteihin jo ennen 
kuin niitä on. Ristiriitojen varalta 
on rakennettava sellaiset rajat, joihin 
hädän hetkellä voi nojata. Tällaisia 
rajoja ja mekanismeja voidaan miettiä 
mm. työsuojelun ja työterveyden yhtey-
dessä – liian usein konfl ikteja paetaan 
sairauslomille.

Ristiriitojen varalta on myös 
otettava huomioon, että esimies-alainen 
konfl ikti on erilainen, kuin sellainen, 
jossa ristiriita syntyy keskenään tasa-
arvoisessa asemassa olevien välille. On 
myös varauduttava työyhteisön kiusaa-
mistilanteisiin, joissa kohtalon voimien 
tullessa mukaan voi ovi syvyyteen, ja 
myös pahuuteen, aueta.

Jos ristiriitaa ei voida saattaa ratkai-
suun yhteisön sisällä, niin pyykki 
pestään julkisesti – lehdissä, netissä jne. 
Ja jos yhteisössä riidellään siitä, onko 
riitaa vai eikö ole riitaa, niin tilanne on 
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Case Oulu

Lauri Salonen sekä Oulun steinerkoulun 
johtokunnan puheenjohtaja Petteri 
Lahtela kertoivat myös valaisevasti 
Oulun steinerkoulun sovitteluproses-
sista. Oulussa olivat henkilösuhteet 
tulehtuneet, ja koulu pyysi apuun ulko-
puolisen konsultin (Salosen). Aktiivisesti 
tässä toimi opettajakunta, jonka puheen-
johtaja otti vastuun tilanteesta ja järjesti 
johtokunnan kanssa konsultin tulon.

Oulun konfl iktin taustalla oli osittain 
koulun kasvu: steinerkoulut Suomessa 
ovat eläneet pitkää pioneerivaihetta, 
mutta kun yksiköt kasvavat, työt pitäisi 
usein järjestää uudelleen. Hallinnon 
monimutkaistuminen ja rakennemuutos 
nostavat kuitenkin myös muutosvas-
tarintaa. Lisäksi johtokunnan osuus 
tehtävästä työstä kasvoi koko ajan, 
johtokunnan jäsenten ajanpuute aiheutti 
hallinnon hyytymistä, kun samaan 
aikaan mukaan tuli paljon uusia ihmisiä 
ja uusia ristiriitojakin ilmeni.

Konfl iktia lähdettiin ratkaisemaan 
kahdella rintamalla. Toisaalta prosessiin 
kuuluivat eri yksilöiden haastattelut: 
konsultti haastatteli ihmisiä erikseen 
sekä pienryhmissä, jotta diagnoosi 
saataisiin määriteltyä ja tilanteen 
tarkempi kuva hahmotettua: mikä on 
kronologia, mitkä asiat ovat kyseessä, 
miten pitkällä konfl iktissa ollaan ja 
ketkä ovat konfl iktia lähinnä olevat 
ihmiset. Samalla kartoitettin tilanteen 
parantamiseen tarvittavia keinoja.

Toisaalta prosessin ytimessä oli 
yhteisön arvoytimen selvittäminen. 

Yhteisö sai tehtäväkseen määrittää oman 
toimintansa ydinarvot, joiden pohjalta 
yhteisö voi jatkaa eteenpäin. Näitä 
arvoja mietittiin pienryhmissä, ja koko 
henkilöstö sekä johtokunta osallistuivat. 

Prosessi koulussa on edelleen 
käynnissä, sillä uusien keinojen juurrut-
taminen ja pahan mielen purkaminen 
vie aikaa. Konsultti jatkaa vaikeim-
pien asioiden selvittämistä edelleen. 
Yhteisö kuitenkin on vahvistunut ja 
oppinut sietämään debattia paremmin. 
– Yleisössä oli myös oululaisia opettajia, 
jotka olivat etukäteen vierastaneet 
sitä, että vielä keskeneräistä prosessia 
kuvataan ulkopuolisille. He olivat 
kuitenkin jälkeenpäin sitä mieltä, että 
esittely onnistui hyvin, ja toivoivat, että 
se kannustaisi muitakin kouluja tarvit-
taessa samaan.

Lauri Salonen kertoi havainto-
naan, että kahdenkeskiset keskustelut 
ovat harvinaisia steinerkouluissa, sillä 
yleensä ei ole käytössä sellaista rehtori-
mallia, jossa rehtorin tehtäviin kuuluisi 
kehityskeskustelujen vetäminen. Kuul-
luksitulemisen tunne voi tällöin kärsiä, 
kun työyhteisö on kasvanut kymmeniin 
henkilöihin muutaman toisilleen läpi-
kotaisin tutun pioneerin sijaan. Salonen 
sanoikin viime sanoikseen: Älkää pelätkö 
johtajuutta! Hän tarkensi, ettei tarkoita 
’pomoilua’, vaan sitä, että yksiköiden 
kasvaessa jollakin on oltava kokonais-
kuva hallussaan ja sen pohjalta voidaan 
huolehtia siitä, että koko yhteisö voi 
hyvin ja on matkalla samaan suuntaan.
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jo todella paha – Lauri Salosen sanoin 
tällöin voidaan ajatella, että ’konfl ikti 
omistaa yhteisön’. 

Neuvottelutaktiikat haltuun

Kun asioista neuvotellaan, käytetään 
aina jotakin taktiikkaa – tietoisesti tai 
tiedostamatta. Asioiden sujumisen 
kannalta olisi tärkeää, että kiinnitet-
täisiin huomiota siihen, että käytetään 
ratkaisukeskeisiä keinoja ongelmakes-
keisten sijaan. Ongelmakeskeisyyden 
merkkejä on mm. osapuolten jämäh-
täminen näkökantoihinsa ja erilainen 
kaupankäynti myönnytyksin ja kiris-
tyksin. Ongelmakeskeisyyttä ilmenee 
sekä ’kovina’ että ’pehmeinä’ versioina. 

Kovat keinot ovat käytössä lähinnä 
liikemaailmassa, jossa pyritään 
voittoon mistään tinkimättä, ei luoteta 
kehenkään, uhkaillaan ja jopa johdetaan 
harhaan prosessin aikana – päämäärä on 
saavutettava keinoja kaihtamatta.

Pehmeät, ongelmakeskeiset neuvot-
telutaktiikat ovat niitä, jotka yleensä 
haittaavat steinerpedagogisia yhteisöjä. 
Neuvottelun aikana pyritään säilyttä-
mään ystävyyssuhteet hinnalla millä 
hyvänsä – ’kunhan vaan sovitaan tää 
juttu ja ollaan sit ystäviä’. Myönny-
tyksiä tehdään, jotta suhde pysyisi 
kasassa, ja luotetaan kritiikittä: fakto-
jakaan ei voida kritisoida, koska ei 
haluta loukata ketään. Asioihin suhtau-
dutaan pehmeästi, koska ihmisiinkin 
suhtaudutaan pehmeästi. Kantoja 
muutellaan taistelujen välttämiseksi. 
Kaikki kortit paljastetaan, tehdään 
uhrauksia, annetaan periksi paineelle 

ja painostukselle. Pyritään saamaan 
sopimus: se minkä ’he’ hyväksyvät.

Ongelmakeskeisiin strategioihin 
kuuluvat myös juonittelutaktiikat. Ne 
on tärkeä tiedostaa, sekä itsen että toisen 
käytössä. Näitä ovat mm. tahallinen 
pettäminen mm. epäselvän päätösvallan 
muodossa tai virheellisten tietojen anta-
misena, psykologinen sodankäynti mm. 
uhkailuna sekä asenteellinen painostus-
tekniikka viivyttämällä, äärimmäisvaa-
timuksilla tai tyyliin ’meillä ei ole enää 
mitään neuvoteltavaa’.

Yleisöstä tuli kommentti, että usein 
käy niin, että ristiriitojen jatkuttua ja 
pahennuttua ’pehmeästi’ siirrytäänkin 
koviin ongelmakeskeisiin taktiikoihin ja 
konfl iktin eskaloituminen alkaa toden 
teolla. 

Viisasta, tehokasta neuvottelutyötä 
varten on hyödyllisempää käyttää asia-
keskeistä lähestymistapaa ja keskittyä 
siihen. Tavoitteet ovat tärkeitä, ja 
neuvottelijoista tehdään yhteistyö-
kumppaneita, jotka etsivät ratkaisua 
yhdessä. Kaikkien intresseihin on 
keskityttävä tasapuolisesti ja kehitettävä 
uusia, kaikille edullisia vaihtoehtoja. 
Neuvottelujen kuluessa pidetään kiinni 
yhteisistä, puolueettomista periaatteista 
ja ollaan tiukkana asioita kohtaan. 
Erityisen tärkeää on, että ongelmat 
pidetään irti henkilöistä. Perustelut, 
periaatteet ja arvot ohjaavat päätöksen 
saamista, ei painostus eikä ns. ’henkilö-
kysymykset’. ■

Lue lisää mm: Bernard Lievegoed: Orga-
nisaation elämänkaari, Friedrich Glasl: 
Konfl iktin hallintaa riidanhalun sijaan!, 
Coenraad van Houten: Practising Destiny 
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Uusi rakennus reunustaa ja suojaa 
koulun välituntipihaa

Kahden kerroksen korkuinen rakennus 
kiinnittyy koulualueen loivarinteisen 
kumpareen itäiseen rinteeseen. Näin 
se rajaa välituntipihan tilaksi sekä 
muodostaa melusuojan Urpiaisentielle 
ja rautatielle päin. Sen itäpuolelle, 
Urpiaisentien ja rakennuksen väliin 
jäävälle alueelle ei ole asemakaavassa 
toistaiseksi osoitettu mitään erityistä 
käyttötarkoitusta, vaan alue toimii 
ikään kuin tulevaisuuden reservinä 
mahdollisille yleisille autopaikka- tai 
liikennetarpeille. Asemakaavoittajan 
mukaan siihen voidaan hyvin sijoittaa 
tilapäisesti koulun urheilukenttä, mikä 
tässä tapauksessa merkitsee varmasti 
vähintään kymmentä vuotta.

Useita sisäänkäyntejä 

Oppilaat tulevat sisään välituntipihan 
puolelta pilarikatoksen alta. Siihen 
suuntaan rakennus on yksikerroksinen 
ja siten samaa mittakaavaa kuin piha-
piirissä jo olevat rakennukset, kun 
taas itäjulkisivu on kahden kerroksen 
korkuinen ja ikään kuin rakennuksen 
julkinen puoli. 

Kaakkoiskulmauksen pääsisään-
käynti avautuu tulevalle Satakielen-
kujalle, joukkoliikenneaukiolle ja 
siihen liittyvälle paikoitusalueelle, josta 
suunnasta yleisö saapuu Vantaan seudun 
steinerkoulun erilaisiin tilaisuuksiin. 

Valmistuskeittiön ja näyttämön 
huoltoajot tapahtuvat Rajakulmantieltä 
pohjoisen puolelta. Luoteiskulmassa 
on vielä sisäänkäynti alemman kerrok-
seen käytävään sekä ulkoportaan kautta 

Maarit Holttinen

Koulumme tuleva F-rakennus
Uusi päärakennus – luonnossuunnitelma

1. kerros 2. kerros
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toisen kerroksen käytävään. Tämä 
sisäänkäynti palvelee myös tulevaa 
yläasteen G-rakennusta, jolle on varattu 
sijainti F-talon ja Rajakulmantien 
väliselle alueelle.

Yhdistetty liikunta- ja juhlasali on 
rakennuksen keskellä
Välituntipihan puolella alempi kerros 
jää rinteen sisään. Näin sinne saadaan 
hyvin S1-luokan väestönsuoja, jonka 
rakentamista edellytettiin E-talon 
jälkeisessä rakennusvaiheessa. Normaa-
liajan käytössä tila toimii oppilaiden ja 
liikunnanopettajan puku- ja pesutiloina. 
Samassa rivissä on vielä näyttämövaate-
varasto sekä fysiikan-kemian opetus-
tilat. Koska rinne laskee pohjoispäässä, 
opetustiloihin saa ikkunat.

Juhlasali, näyttämö, porrasaula ja 
eurytmialuokka ovat kahden kerroksen 
korkuista tilaa, valmistuskeittiö on 
yksikerroksinen.

Opettajainhuoneesta on hyvä 
näkyvyys välituntipihalle, samoin 
taloustoimistosta. Samassa rivissä on 
terveydenhoitajan tila ja sen yhteydessä 
terapiatila, opettajien työtiloja sekä 
pohjoisimpana musiikkiluokka. 

Tasalattiainen juhla- ja liikuntasali 
on mitoiltaan voimistelusali. Se varuste-
taan takaseinälle kokoon työnnettävällä 
nousevalla katsomolla, etuosassa on viisi 
riviä irtotuoleja. Istumapaikkoja on 418 
henkilölle. Katsomon ylimmälle riville 
on käynti myös toisesta kerroksesta. 
Saliin saadaan luonnonvaloa katon 
keskellä olevasta kattoikkunasta sekä 
välillisesti ruokasalin yläosan ikkunoista.

Näyttämö on korotettu, etunäyttä-
mölle voidaan sijoittaa piano/fl yygeli, 
puhekuoro, pieni soitinyhtye tms. 
Näyttämön päällä on huoltosilta-
verkko, johon voi kiinnittää näyttämö-
valoja ja kulissirakenteita. Näyttämön 
aputiloina toimivat tuolivarasto, 

Julkisivu länteen 

Julkisivu itään 
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näyttämövaatevarasto, pesu- ja pukutilat 
sekä fysiikan-kemian opetustila.

Koulun väki laskeutuu oppilasravin-
tolaan valoisan pääaulan keskellä olevaa 
leveää avointa portaikkoa myöten. Alas 
pääsee myös tuulikaapin vieressä sijait-
sevalla hissillä. Alakerrassa, aulan juhla-
salin puoleisella seinällä on vitriinikaap-
peja, joissa voi esitellä koulun liittyviä 
asioita, ja korkean seinän yläosassa on 
tilaa suurelle taideteokselle. Oppilasra-
vintolaan mahtuu 142 ruokailijaa. Sen 
kulmauksessa on lasinen viherhuone, 
ja tilan korkea ikkunaseinä avautuu 
etelään Satakielenkujalle. Kahta tarjoi-
lulinjastoa täydennetään ruokasalin 
vieressä sijaitsevasta valmistuskeittiöstä, 
jonka palvelutiskiltä myydään mm. 
kahvia ja välipaloja.

Ala-aulan peräosassa on lasisei-
näinen vahtimestarin tila, naulakot, 
wc-tiloja, henkilöstötilat sekä siivous-
keskus. Korkea eurytmialuokka on 

pääsisäänkäynnin vieressä iltakäyttöä 
ajatellen helposti myös suuren yleisön 
saavutettavissa. 

Itäpuolelle sopii kasvillisuuskatto

Kasvillisuuskatto on saamassa yhä 
suurempaa suosiota sekä ekologisena 
että esteettisenä ”materiaalina”.  Oikein 
rakennettuna se pidättää sadevettä, 
toimii osaltaan lämmöneristeenä ja on 
kaunis. Ratkaisut ovat tuotteistettuja 
ja käytössä kokeiltuja. Pihan puolella 
kate on konesaumattua peltiä kuten jo 
olevissa rakennuksissa.

Julkisivumateriaaleina on lomalauta 
ja ohutrapattu tiili kuten olevissa raken-
nuksissa. Suuresta koostaan huolimatta 
etenkin rakennuksen pihan puolen 

LAAJUUSTIETOJA

Hyötyala 1605 hym2

Kerrosala 2269 krm2

 (ilman kulverttia)
Teholuku 1,41 
Tilavuus 13600 m3
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julkisivut on pyritty sovittamaan 
olevien rakennusten mittakaavaan. 
Myös itäpuolella mittakaavaa suhteel-
listavat sekä vesikaton että ulkoseinien 
porrastukset.

Pääsisäänkäynti ottaa tulijat vastaan 
ruokasalin suurella lasiseinällä, viher-
huoneella, eurytmiasalin isolla ikkunalla 
ja porrasaulan ikkunaryhmällä, jonka 
takana näkyy valaistu sisätila ja aulan 
seinällä oleva suuri taideteos. Koulun 
nimi sijoitetaan pääsisäänkäynnin 
viereen. Koulu avautuu ulospäin ja saa 
omat kasvot.

Energiaa säästävä luonnonmukainen 
ilmanvaihto

Rakennuksen alla on ns. kulverttitila. 
Siihen johdetaan raitis ilma pihan 
keskellä olevan ilmanvaihtotornin ja 
maanalaisen tunnelin kautta. Maa 
lämmittää matkalla tuloilman, joka 
lämmetessään nousee pystyhormeja 
pitkin huonetiloihin. Tilojen yläosassa 
on poistoilmaluukut, joita voidaan 
säädellä ulkoilman lämpötilan mukaan. 
Järjestelmä on käytössä 2007 valmis-
tuneessa Tampereen Rudolf Steiner 
-koulun rakennuksessa ensimmäisenä 
Suomessa tehtynä toteutuksena – 
samanlaisia toteutuksia on Ruotsissa 
jo parisen sataa niin steinerkouluissa 
kuin peruskouluissakin. Rakennuskus-
tannukset ovat suunnilleen samat kuin 
koneellisen ilmanvaihdon, mutta loppu-
tulos on meluton, sisäilman kosteus on 
hyvä, lämpötila ei nouse luokissa liian 
korkeaksi, ja käyttökustannukset ovat 
Tampereen viiden vuoden kokemuksen 

perusteella noin 15 % alemmat kuin 
koneellisen ilmanvaihdon.

Tulevaisuuden ennakointia

A-talon tilapäinen rakennuslupa on 
voimassa vuoteen 2017 ja B-talon 
vuoteen 2018. Osa niissä olevista tiloista 
voidaan korvata F-rakennuksessa, mutta 
osa tiloista jää vielä puuttumaan. Näin 
F-talon jälkeen tarvitaan vielä kaksi 
pienempää uudisrakennusta, uusi 
korvaava rakennus B sekä yläasteen 
rakennus G. Sisäisiä järjestelyitä tehtäi-
siin olevassa C-rakennuksessa.

Koska C-talon ensimmäisen ja toisen 
luokan tilat ovat kooltaan melko pieniä, 
näille luokille voisi rakentaa tilat uuteen 
B-rakennukseen sekä niiden lisäksi myös 
alaluokkien eurytmialuokan. Silloin 
C-talon yläkerta voisi kokonaisuudes-
saan tulla monimuotoisen kuvatai-
deopetuksen käyttöön ja alakerta teks-
tiilityön opetustiloiksi. Tämä tietysti 
edellyttäisi väliseinien purkamista ym. 
järjestelyitä C-rakennuksessa.

G-rakennukseen sijoittuisivat silloin 
mm. kotiluokat 11–13, atk-opetus, 
oppilaskirjasto ja oppilaskunnan tilat.

Kuten tähänkin asti, eletty elämä 
voi muuttaa näitä kaavailuja, mutta 
joku suunnitelmallinen tietoisuus on 
hyvä rakentaa noiden umpeutuvien 
rakennuslupien takia. Niitä voidaan 
tuskin enää jatkaa, koska A- ja B-raken-
nukset eivät täytä sen paremmin asema-
kaavan ääneneristysmääräyksiä kuin 
lämmöneristysmääräyksiäkään, raken-
nusten muusta kunnosta puhumatta-
kaan. ■
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Pia de Leeuw van Weenen

Minkälaisista oppilaista pidät?
Sellaisista, jotka tekevät läksyt.

Kuka on paras opettajaystäväsi?
Kaikki ovat.

Oletko mielestäsi hyvä ope?
Ihan hyvä.

Ketä ihailet?
Ihailen Englannin kuningatar 
Elisabeth I:stä.

Mikä on lempinimesi?
Äiti

Mistä karkeista tykkäät?
Jymy-salmiakista

Mikä on lempiruokasi  ja juomasi?
Hampparit ja ranskikset. Lempijuoma 
on Pommac.

Mitä musiikkia kuuntelet?
Rokkia

Mitä harrastat?
Syömistä, lukemista ja uimista.

Jos et olisi opettaja, missä ammatissa olisit?
Saattaisin olla lentoemäntä.

Kerro noloin juttusi?
Tulin kerran kouluun paita väärinpäin 
päällä.

Onko sinulla lemmikkejä?
On, 13-vuotias koira.

Oliko tämä haastattelu hyvä?
Oli

Pia de Leeuw van Weenen on 
työskennellyt koulussamme 
vuodesta 2004. Hän opettaa 
englantia 4. luokasta ylöspäin. 
Lisäksi Pia on rehtoritiimissä 
ja toimii lukion 3. luokan 
luokanohjaajana. Häntä 
haastattelivat 6. luokan 
oppilaat Jasmin, Alina ja Erika.

Haastattelussa englannin opettaja
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Varjovaalit on tarkoitettu 7.–11. luok-
kalaisille, alle 18-vuotiaille oppilaille, 
jotka eivät varsinaisiin vaaleihin saa 
osallistua.

Toiminta oli tuttua edellisen kevään 

eduskunta-varjovaaleista ja kaikki 

sujuikin varsin mallikkaasti vaalien 

ensimmäisellä ja toisella kierroksella.

Ensimmäisellä kierroksella 

ratkaisua ei vielä syntynyt, joten äänes-

tyskierroksia pidettiin kaksi.

Ensimmäisellä kierroksella 

koulumme selvä suosikki oli Pekka 

Haavisto äänin;

Ehdokas   ääniä

(2) Pekka Haavisto 27 ääntä
(3) Timo Soini 4   ääntä
(4) Paavo Väyrynen 2   ääntä
(5) Paavo Lipponen 5   ääntä
(6) Sauli Niinistö 9   ääntä
(7) Sari Essayah 0   ääntä
(8) Eva Biaudet 1   ääntä
(9) Paavo Arhinmäki 6   ääntä

Äänioikeutettuja 95
Äänestäneitä 61
Hyväksyttyjä ääniä 54
Hylättyjä 7 

Valtakunnallisissa nuorten varjovaaleissa 
toiselle kierrokselle pääsivät Timo Soini 
ja Sauli Niinistö. Toinen kierros äänes-
tettiin tämän mukaisesti. Koulumme 
oppilaat olivat varsin yksimielisiä 
kummasta tulisi presidentti;

(3) Timo Soini 6 ääntä
(6) Sauli Niinistö 33 ääntä

Äänioikeutettuja 95
Äänestäneitä 48
Hyväksyttyjä ääniä 39
Hylättyjä 9

Valtakunnallisesti Sauli Niinistö sai 
varjovaaleissa 76.5 % äänistä ja Timo 
Soini 23,5 %.

Oppilaskunnan hallitus toivottaa hyvää 
alkanutta kevätlukukautta 2012!

Kirjoittaja on oppilaskunnan hallituksen 
vpj. ja lukion 2. luokan opiskelija.

Varjovaalit 
– oppilaiden valitsema presidentti

Pietu Koivunen

Tammikuun alussa oppilaskunta päätti osallistua valtakunnallisiin 
presidentin-varjovaaleihin.
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Enni Pyykönen

Sunnuntai 4.12. 
”Aivan eri meininki kuin 
missään päin Suomea!”

Lähtiessämme kohti Helsinki-Vantaata 
ulkona sataa vettä. Ihana joulukuu, ei 
voi muuta sanoa! Autossa viimeistään 
alkaa hieman jännittää, mutta uskon, 
että matkasta tulee ihana. On kieltämättä 
hauskaa päästä pariksi päiväksi irti arjesta 
ja kierrellä Etelä-Saksassa sijaitsevaa 
Müncheniä.

En tunne matkatovereistani etukäteen 
ketään; ainoa tieto mikä minulla heistä 
on, on sähköpostissa tullut nimilista 
josta ilmenee nimen lisäksi kotipaikka-
kunta. Lähtijöitä on kiitettävästi ympäri 
Suomea. Kyseessä on siis Science-
verkoston järjestämä matka Suomen 
lukiolaisille. Meitä opiskelijoita on 
lähdössä yhdeksäntoista. Ja tuntuuhan se 
aika uskomattomalta olla itse yksi heistä!

Saavuttuamme viimein määränpää-
hämme, Art Hotel Müncheniin, ”kotiu-
duimme” huoneisiimme ja lähdimme 
kiertelemään ympärillämme sykkivää 
miljoonakaupunkia ensimmäisen kerran. 
Siinä kävellessä katuja ristiin ja rastiin 

menikin pari tuntia ja samalla koko 
ensimmäinen ilta. Heti ensi näkemältä 
voinkin sanoa viihtyväni täällä. Aivan 
eri meininki kuin missään päin Suomea!

Maanantai 5.12.
Havainnollista mis animaatio, 
laservalo ja avaruuskeskus

Aamulla herätys oli heti kello kuuden 
jälkeen. Syötyämme aamiaisen lähdimme 
junalla ja bussilla kohti DLR:ää, eli 
Saksan ilmailu- ja avaruuskeskusta. 
Matka kesti hieman alle tunnin. DLR:llä 
meitä varten oli valmistettu erilaisia 
työpajoja. Minun ryhmäni kohdalle osui 
työpaja, jossa tehtiin tietokoneiden avulla 
havainnollistamisanimaatio junan kulke-
misesta loivissa mutkissa. Tehtävänä oli 
valmistaa käytössä olleen ohjelman avulla 
animaatio, jossa junan vaunut pysyisivät 
pystyssä niiden saapuessa mutkaan. 
Käytännössä tämä tapahtui syöttämällä 
eri numeroita ja arvoja ohjelman sarak-
keisiin. Kuulostaa helpolta, mutta ei 
se ollut. Minun junani heitti iloisesti 
kuperkeikkaa raiteilta ojaan… Lopulta 
se kuitenkin pysyi kuin pysyikin raiteilla.

4.–7.12.2011 

Münchenin matkapäiväkirja

Vantaan seudun steinerkoulun lukio on mukana Science-verkostossa. 
Lukiomme opiskelija Enni Pyykönen oli viime vuoden lopulla verkoston 
järjestämällä tiedeleirillä Münchenissä. Ohessa Ennin matkapäiväkirja. 
Leiri on ollut antoisa ja monipuolinen ja varmasti motivoi nuorta 
lukio-opiskelussaan.
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Science-verkoston 

toiminta

Science-verkosto on Opetushalli-
tuksen rahoittama lukioverkosto. 
Verkoston päämääränä on luoda 
Suomeen science-opetukselle 
kestävä pohja. Verkoston avulla 
opettajat voivat olla yhteyk-
sissä toisiinsa. Lisäksi verkosto 
tarjoaa kansainvälisiä yhteyksiä 
(esim. koulutuksia opettajille 
ja opiskelijoille) sekä vinkkejä 
lukion soveltavan Science-kurssin 
järjestämiseksi.

2007–2008 aloitettiin lukio-opetuksen 
Scienceverkoston luominen. Tällöin 
mukana toimi 18 kuntaa ja lukiota 
ympäri Suomen. Useimmista lukioista 
mukana ovat kaikki luonnontieteiden 
opettajat (ge, bi, ke, fy, ma, atk).

Kansainvälisillä yhteyksillä luodaan 
kokemuksia niin opettajille kuin 
opiskelijoillekin. Verkostoituminen 
kansainvälisesti tuo lukio-opetukseen ja 
– opiskeluun uudenlaista sisältöä, joka 
näkyy varmasti myös opiskelijoiden 
motivaatiossa, asenteissa, tulevai-
suuden odotuksissa ja jatko-opinnoissa. 
Toimilla kannustetaan tyttöjä hakeu-
tumaan luonnontieteiden opintoihin 
ja jatko-opintoihin, erityisesti fysiikan 
kursseille. Samoin poikia rohkaistaan 
valitsemaan enemmän biologiaa. 

Iltapäivän työpajan aiheena oli 
laservalo. Ensin meille kerrottiin yleistä 
tietoa laserista ja hieman sen historiaa. 
Sitten käytännön kautta mittasimme 
huoneen tilavuuden ja otimme 3D-kuvia 
käsistämme sekä jo istakin pienistä 
esineistä laservalon avulla. Innostuimme 
myös polttamaan paperiin reikiä 
kolmannen vahvuusasteen laservalolla.

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä 
kävimme avaruuskeskuksen puolella. 
Tämän jälkeen suuntasimme takaisin 
Münchenin keskustaan. Ilta meni taas 
kaupunkia kierrellen. Maistoin paahdet-
tuja kastanjoita, mitkä olivat yllättävän 
hyviä. Maku muistutti hieman savus-
tettua kuhaa.

Tiistai 6.12. 
”…söpöja kojuja ja valoja.”

Aamiaisella syötiin porukalla Nutellaa, 
suklaa-pähkinälevitettä. Oli aivan 
parhautta! Syötyämme kävelimme 
parin kilometrin päähän, Isar-joen 
toisella puolella sijaitsevaan Deutsches 
museum:in. Todella suuri museo oli 
tämän päivän pääkohteemme. Näyttelyt 
painottuivat mm. fysiikkaan, avaruuteen, 
ydinkemiaan/ydinfysiikkaan, purjehduk-
seen, ilmailuun ja musiikkiin. Museo 
oli suhteellisen kiinnostava, mutta niin 
iso, ettei läheskään kaikkea ehtinyt eikä 
jaksanutkaan kiertää. Kierros oli lopussa 
iltapäivällä, minkä jälkeen meillä oli 
loppupäivä vapaata. Kiertelimme jälleen 
kaupunkia. Kävimme Marienplatzin 
Viktualienmarkt:in joulumarkkinoilla. 
Oli paljon söpöjä kojuja ja valoja. Sekä 
ihana tunnelma! 
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Keskiviikko 7.12.
BMW:n tehtailla, vaikka autot eivät 
kiinnosta

Aamupäivällä lähdettiin metrolla 
suuntana BMW:n Münchenin tehtaat. 
Vaikkei autot tai mikään niihin liittyvä 
minua juurikaan kiinnosta, oli vierailu 
silti jollain tapaa mielenkiintoinen. 
Osallistuimme opastetulle kierrokselle, 
jonka aikana kävimme auton valmistus-
prosessin läpi ensimmäisestä vaiheesta 
viimeiseen vaiheeseen. Joissakin pisteissä 
työtä tekivät ihmiset, toisissa hommat 
hoiti joukko robotteja. Tosin suurin osa 
roboteista seisoi tyhjiltään. Kierroksen 
opastaja yrittikin pahoitella moneen 
otteeseen sitä, ettemme nähneet kaikkia 
työvaiheita kunnolla ja lupasi, että ensi 
vuonna sitten…

Tehtailta otimme metron takaisin 
keskustaan, missä kiertelimme vielä 
hieman, ja lähdimme sitten kohti 
lentokenttää. Kentällä odottelimme 
hieman yli tunnin lennon lähtöä, ja 
pääsimmekin lähtemään kohti Suomea 
ajallaan. Helsinki-Vantaalle saavut-
tuamme haimme laukut ja hyväste-
limme toisemme.

Kokonaisuudessaan matka oli mahtava! 
Ihmiset osoittautuivat aivan huippu-
porukaksi, eikä ohjaajissakaan mitään 
valittamisen aihetta ollut. Yhtä sun 
toista tuli myös opittua. Jatkossa näkee, 
tuleeko opituille asioille sitten mitään 
käyttöä. Müncheniin tulee varmasti 
palattua joskus uudelleen. Lopuksi vielä 
kiitokset koululle siitä, että tällainen 
matka oli mahdollinen. Kumarran.  ■

Kirjoittaja on lukion 1. luokan opiskelija.

kasvatuksen foorumi

– kevät 2012

Kriittisen korkeakoulun puitteissa käynnistyy helmi-

kuussa uusi toimintamuoto: Kasvatuksen Foorumi. 

Kevään aikana foorumissa käydään keskustelua 

kasvatuksen nykytilasta ja keskustelun pyrki-

myksenä on vaikuttaa kasvatuksen ja opetuksen 

kulloinkin ajankohtaisiin kehittämiskysymyksiin. 

Tällä hetkellä ajankohtaista on esimerkiksi perus-

koulun opetussuunnitelmien uudistaminen.

Foorumia ovat olleet suunnittelemassa opettajat 

Timo Jantunen ja Rauno Haapaniemi, sosiologi, KT. 

Sari Vesikansa sekä aivofysiologi, emeritus professori 

Matti Bergström.

OHJELM A

Kokoontumiset osoitteessa 
Albertinkatu 27 A 6 / Bene (3. krs), alaovella 
summeri.

ma 6.2. klo 18–20: Sivistys
Filosofi  ja tietokirjailija Eero Ojanen

ma 12.3. klo 18–20: Lapsilähtöisyys
Historianopettaja ja Lapsesta käsin-kirjan 
toimittaja Jarno Paalasmaa

to 12.4. klo 18–20 : Opettajuus ja (k)uuden 
opettajapolven haasteet
KT, rehtori ja Luokanopettaja-lehden 
päätoimittaja Martti Hellström

to 3.5. klo 17–19.30 Seminaari: Maailman paras 
koulu - miten syntyi, kuinka kehittyy?
Professori Hannu Simola , CIMO:n johtaja, 
KT Pasi Sahlberg ja kansanedustaja KT 
Päivi Lipponen. 

Huom! Paikkana Siltavuorenpenger 3 A 
(Athena), seminaarihuone 302

Alustusten pohjalta keskustellaan , 
viritellään paneelia ja  mahdollisesti myös 
nautitaan pullakahvia. 

Toukokuun lopulla  klo 18–20 (päivä ilm. myöh): 
Miten peruskoulu  synnytettiin?
Professori Jukka Sarjala

Sydämellisesti tervetuloa 

Kasvatuksen Foorumiin!

kriittinenkorkeakoulu.fi /kriittinen20



Tiedeleiri Sveitsin CERN:iin

Ihmisille tulee elämässään eteen ainut-
kertaisia tilaisuuksia, joihin ei vain 
voi olla tarttumatta. Viime vuonna 
sellainen tuli eteen parillekymmenelle 
suomalaiselle lukiolaiselle, mukaan 
lukien kuudelle Vantaan seudun Stei-
nerkoulun oppilaalle, jotka pääsivät 
vierailemaan Euroopan, ja kenties 
koko maailman, tärkeimmässä hiuk-

kas fysiikan tutkimuskeskuksessa, 
CERN:issä. CERN, lyhenne ranskan 
kielestä Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire, sijaitsee Ranskan 
ja Sveitsin rajalla Geneven kaupungista 
vajaa 10 km luoteeseen ja se tunnet-
taneen kansan keskuudessa parhaiten 
maailman suurimman hiukkaskiihdyt-
timen, LHC:n, leposijana.

Toisella yrittämällä meidän koulus-
tamme pääsi kuusi opiskelijaa osallistu-
maan tiedeleirille Cerniin.

Haimme yhdessä Porvoon Linnan-
kosken Lukion ja Espoon Yhteislyseon 
lukion kanssa yhteisleiriä ja teimme 
onnistuneen viikon matkan Geneveen. 
Opiskelijoita oli parikymmentä ja neljä 
opettajaa.

Opetushallitus järjestää näitä leirejä 
joka viikolle eri kouluille ja nyt myös 
meillä oli mahdollisuus tutustua aitoon 
huippukansainväliseen tiedeympäris-
töön. Yhtenä syynä valintaamme oli se, 
että mukana olevista opettajista kaikki 
olivat osallistuneet opettajille järjestet-
tyyn kesäleiriin Cernissä. Kesäleirejä 
järjestetään opettajille joka vuosi.

Pyrimme saamaan avustusta opis-
kelijoille paitsi omasta koulusta niin 
eri yrityksistä. Vantaan Energiasta ystä-
vällisesti soitettiin juuri kun olimme 
nousemassa koneeseen ja he ilmoittivat 

tukevansa tiedeleiriämme, siitä lämmin 
kiitos.

Saimme myös yllättävän ja intensii-
visen iltaohjelman. Tohtoriksi opiske-
leva nuori Janne Estill vieraili hostellis-
samme meitä varten Bernistä ja opetti 
nuorille lukiolaisille mallinnuksen 
periaatteita. Hän esitteli tarttuvan 
taudin mallinnusta ja samalla kertoi 
omasta tutkimuksestaan. Viimeiseksi 
illaksi oppilaamme olivat järjestäneet 
yhteisen ravintolaillan kolmen koulun 
oppilaille, joka sujui mukavan tari-
noinnin ja  tutustumisen merkeissä.

Koulun mahdollisuus osallistua  
Cernin tiedeleirille vaatinee vähintään 
kolmen koulun yhteistyön. Halukkaita 
osalllistujia on yleensä ollut niin paljon, 
että vain joka toinen vuosi sama koulu 
voi osallistua leirille.

Ohessa 12- luokkalaisen Tommi 
Saleniuksen kokemuksia leiristä.
 Kosti Honkavirta

CERN lukiolaisen silmin
Tommi Salenius
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Matka Geneveen alkoi Helsinki-
Vantaan lentokentältä 4. lokakuuta 
2011 aamulla klo 11.25 ja päätyi 
Geneveen Amsterdamin välilaskun 
jälkeen paikallista aikaa hieman kello 
neljän jälkeen. Tukikohdaksi Genevessä 
ryhmänjohtajamme Kosti Honkavirta 
oli varannut paikan nuorisohostellista, 
yksi huone kuudelle nuorelle raavaalle 
miehelle ja Kostille oma huoneisto 
muiden opettajien kanssa. 

Ensimmäinen retkipäivä CERN:iin 
käy raitiovaunulla kuten kaikki muutkin 
sen viikon retkipäivät. Olimme saaneet 
käyttöömme viikon kestävät ilmaiset 
matkaliput jotka astuivat 
voimaan vain jos kortin 
toisella puolella olevaan 
sarakkeeseen kirjoitti oman 
nimensä (se että nimi on 
oikea ei myöskään tarkis-
tettu). Noin 20 minuutin 
ratikkamatkan jälkeen 
jäimme pois linjan pääte-
pysäkillä aivan CERN:in 
kupeessa; varsinainen tutki-
muskeskus tuo mieleen sotilasalueen 
kiitos sisäänkäynnin edessä olevan 
vartijan, mutta lähellä sijaitsevat kaksi 
tiedeaiheista näyttelyä kertovat alueen 
”tieteellisyydestä”. Kun pääsemme itse 
tiedekeskuksen alueelle, edessämme 
avautuu pieni tehdasalueelta näyttävä 
pikkukylä jossa kadun nimet ovat 
nimetty kuuluisien tieteilijöiden kuten 
Demokritoksen ja Einsteinin mukaan. 
Mitä enemmän liikutaan Ranskaan 
päin,  sitä enemmän varastorakennukset 
alkavat muuttua entistä modernimman 
näköisiksi.

Avauspäivä kuluu luentojen 
parissa jotka tutustuttavat meidät 
ATLAS-kontrollihuoneeseen, tutki-
muskeskuksen toimintaan yleisesti, 
hiukkasfysiikan standardimalliin sekä 
hajautettuun laskentajärjestelmään, 
jolla tutkijat ympäri maailman pystyvät 
olemaan yhteydessä CERN:iin reaa-
liaikaisesti. Luennoitsijoista parhaiten 
vieraiden mieleen jäi luultavasti Markus 
Nordberg, jonka luentoa on hankala 
kuvailla muuten kuin ”riehakkaaksi” ja 
”tajunnan räjäyttäväksi”. Toinen päivä 
kului pääasiassa Nobel-voittajaryhmään 
kuuluneen fyysikon Jorma Tuomi-

niemen luentoihin hiuk-
kasfysiikan tulevaisuudesta, 
mutta saimme kuulla myös 
asiantuntemusta LHC:n 
seuraajaksi kaavaillusta 
CLIC-projektista. Kolmas 
ja viimeinen päivä johdatti 
ryhmämme tutkimuskes-
kuksen sääntutkimuslai-
tokseen CLOUD:iin sekä 
englanninkieliseen anti-

materialuentoon. Pääsimme toki myös 
nauttimaan huippukokkien tekemää 
lounasta maksua vastaan luentojen 
välillä.

Matka oli myös muutakin kuin 
hiukkasfysiikkaa. Geneven kaupungin 
kiertely kuului luonnollisena osana 
matkaamme, yleensä iltapäivän ruoka-
paikkaa etsien; paikaksi kelpasi mikä 
tahansa suhteellisen halpa, mutta 
hyvässä kunnossa ollut paikka italia-
laispizzeriasta McDonald’siin. Varsi-
naisten CERN:in vierailujemme jo 
päätyttyä pääsimme tutustumaan 

”...luentoa 
on hankala 

kuvailla 
muuten kuin 

”riehakkaaksi” 
ja ”tajunnan 

räjäyttäväksi”...
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hieman vapaammin kaupungin tarjon-
taan johon kuului vierailu parissa 
suuressa ostoskeskuksessa sekä Yhdis-
tyneiden kansakuntien Euroopan 
päämajassa Palais des Nations’ssa, 
jonka suuret puitteet ja esteettisyys 
tekivät lähtemättömän vaikutuksen. 
Vielä ennen lähtöä järjestimme leikki-
mielisen, Amazing Race -formaattiin 

pohjautuvan suunnistuskilpailun jossa 
pyrittiin luomaan suhteita muiden 
samalla retkellä olleiden suomalaisryh-
mien välille. Kotiinpaluun 9. lokakuuta 
voi näin sanoa tapahtuneen viisaam-
pana ja monta ikimuistoista kokemusta 
rikkaampana.  ■

Kirjoittaja on lukion 3. luokan opiskelija.

Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään 

torstaina 3.5.2012 klo 19 A-rakennuksen ruokasalissa
Vantaan seudun steinerkoululla, Satakielentie 5, 01450 Vantaa.

ASIALISTA:

1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- ja toiminnan-

tarkastajien lausunto
5.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 

tai niistä toimenpiteistä, joihin tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta
6.  Kouluyhdistyksen jäsenyyteen liittyvän sääntömuutoksen hyväksyminen.
7.  Käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty johtokunnalle vähintään 

kahdeksan (8) päivää ennen kokousta
8.  Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Johtokunta
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Esitystä piti harjoitella kovasti. Ensim-
mäisellä harjoitteluviikolla Tuija 
(Kauhaniemi) opetti meille teatteri-
miekkailua.  Jotkut unohtelivat kovasti, 
toiset vuorosanoja, toiset tulla lavalle 
oikeaan aikaan tai laittaa lavasteet 
näytöksien välillä. Joskus oli ongelma 
ikkunalavasteesta läpi meneminen, 
koska se oli korkea ja siinä on aika pieni 
reikä, josta piti mennä sisään. 

Näytelmä meni hyvin, vaikka ensin 
jännitin hirveästi.

 Säde

Kun aloitimme vuorosanojen harjoit-
telun, minua suoraan sanottuna pelotti 
vähän, koska en tiennyt, osaanko esityk-
seen tullessa ne kaikki.

Harjoittelua oli joka päivä ja esitykset 
onnistuivat ainakin minun mielestäni 
hyvin ensimmäisessä miehityksessä, 
jossa olin Kake, ja toisessa jossa olin isä.

Olin myös näyttämömestarina.
 Miro

Sain olla kadonneiden poikien Piikki ja 
kapteeni Koukku. Koukkuna oli mieles-
täni kivempi olla, koska sain ärjyä ja 
karjua kunnolla. Oli kiva tehdä luokan 
kanssa yhteistyötä, ja minusta kaikki 
suoriutuivat hyvin rooleistaan, puhuivat 
kovaa ja selkeästi. Näytteleminen oli tosi 
kivaa!

 Virvatuli

Kun ensi kerran pääsin lavalle, kokemus 
oli mahtava. Maskeerauksen, valojen, 
verhojen hoito – kaikki olivat todella 
tärkeitä ja kivoja tehtäviä.

Ensimmäisessä näytöksessä sydän 
hyppäsi kurkkuuni ja hymyä en ollut 
saada pois kasvoiltani. Esityksen jälkeen 
oloni oli helpottunut ja tyytyväinen. 

Näyttelin Jukkaa ja kadonnutta 
poikaa, Pörröä. Se rooli oli kiva. 
Kerrankin piti olla sotkuisena ja se oli 
hauskaa. Pariin otteeseen koko luokka 
puhkesi nauruun opettajaa myöten.

 Jade

Peter Pan-näytelmässä olin äiti, 
merirosvo sekä koira. Meillä oli kolme 
miehitystä. Ensimmäisessä olin äiti. 
Siinä yritin olla mahdollisimman hieno-
helma. Toisessa olin merirosvo Rähjän 
roolissa, ja kolmannessa Nana-koirana.  
Meikit, vaatteet ja lavasteet olivat 
täydelliset.

 Pinja

Esitin Piikkiä, kapteeni Koukkua ja 
Jukkaa. Harjoittelimme hyvin, ja kun 
ensimmäisen esityksen aika tuli, olimme 
valmiita siihen. Kaikki esitykset sujuivat 
hyvin!

Oli kivaa näytellä, tai en ole ihan 
varma, koska se oli välillä vähän 
rankkaa. Vitsivitsi, ei se rankkaa ollut!

 Juho

5.lk  näytelmäesitys
Peter Pan

Kuvat Juha Hietala
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Alussa harjoittelimme vuorosanoja. 
Sitten luokassa näyttelemistä. Harjoi-
tuksia ja työtä oli paljon. Loppujen 
lopuksi kaikki sujui todella hyvin. Esitin 
äitiä ja osallistuin puvustukseen. Näyt-
teleminen on hauskaa!

 Elsa

Ensimmäisessä miehityksessä olin 
Leena, ja sain myös kaksi muuta roolia. 
Olin kadonnut poika Masa ja merirosvo 
Ahne. Yritin esiintyä mahdollisimman 
uskottavasti ja puhua selkeästi.

Esitykset menivät hyvin ja saimme 
paljon kehuja. Minusta on hyvä, että 
meidän koulussa on paljon näytelmiä, 
aineita ja esitelmiä.

 Sanni

Näytteleminen oli kivaa, kunhan 
muisti, ettei saa hosua.

 Pyry

Näytteleminen oli hauskaa ja raskasta. 
Hauskinta oli meikkaaminen ja pianon 
soitto. Kaikki tekivät roolinsa hyvin ja 
eläytyivät niihin. Näytelmän tekeminen 
oli kivaa ja hauskaa.

 Noomi

Olin kapteeni Koukku. Näytelmän teko 
oli parhaat viisi viikkoa koulussa ikinä, 
koska vain harjoittelimme esityksiin. 
Tekeminen oli hauskaa. Esitys oli ihan 
OK, mutta vähän tylsä.

 Joni

Olin Mikko, Pörrö ja Rähjä. Olin 
myös tekemässä ja suunnittelemassa 
lavastuksia Weronikan ja Virvatulin 
kanssa, ja se oli tosi kivaa. Minusta oli 
kivaa tehdä näytelmää luokkatovereiden 
kanssa!

 Valerija

25



Esitin Rohmua ja isää. Isän esittä-
minen oli ihan kivaa. Rohmun roolissa 
meinasin unohtaa vuorosanat, mutta 
saimme juoda omppumehua. Se oli 
parasta.

 Otso

Minä olin Sulo ja Jukka. Olin myös 
lavastaja. Jäin joskus koulun jälkeen 
suunnittelemaan lavastuksia ja 
tekemään niitä. 

 Weronika

Esitin ensimmäisessä miehityksessä 
kadonnutta poikaa, Piikkiä. Toisessa 
esitin Peter Pania ja kolmannessa taas 
Pörröä. Näytteleminen oli kivaa.

 Sampsa

Tylsää oli, varsinkin isän roolin esit-
täminen. Merirosvona oli vähän 
kivempaa, mutta oli sekin aika tylsää. 
Kivaa oli se, kun se loppui.

 Eemu

Ensin aloimme harjoitella vuorosanat 
ulkoa. Sitten harjoittelimme näyttele-
mistä. Rooleissa olin Leena, merirosvo 
Kehveli ja toinen kadonneiden poikien 
kaksosista. Esiinnyin kaikissa näytök-
sissä. Odotan innolla seuraavan 
näytelmän tekoa!

 Matilda

Mielestäni miekkailun harjoittelu oli 
turhaa, sillä esitin Mikkoa, eikä hän 
miekkaillut. Loppujen lopuksi halusin 
olla vielä Masa. Näytelmä sujui hyvin. 
Olin myös kuiskaaja, jonka piti kuiskata 
sanoja näyttelijöille, jos he eivät muista-
neet niitä. Olisin halunnut olla valoissa, 
sillä tykkään elektroniikasta! Muuten 
näytelmä sujui erittäin hyvin.

 Oskar

Olin itse Peter Pan. Jännitti vähän. 
Mielestäni kaikki osasivat vuorosanansa 
hyvin.

 Jaakko

Esitin Peter Panissa äitiä ja yhtä kadon-
neista pojista. Oli kiva esittää äitiä, koska 
oli hauska huolehtia lapsista. Kadonnut 
poika oli kiva olla, koska rooli oli niin 
riehakas ja villi. Oli aika vaikeaa eläytyä 
koko ajan ja muistaa vuorosanoja, mutta 
esiintyminen oli tosi kivaa. Ja mieles-
täni esityksestä tuli ihana ja tekisin sen 
mielelläni vaikka uudestaan. Olen nyt 
alkanut teatteriharrastuksen.

 Fiona
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Johtokunnan alkuvuoden 
kuulumisia

Kouluyhdistyksen uusi johtokunta järjestäytyi tammikuussa. Johtokuntaan 
valittiin uusia jäseniä joulukuussa yhdistyksen syyskokouksessa ja nyt päätetttiin 
tarkemmin työnjaosta. Puheenjohtajana jatkaa Juulia Salonen, varapuheen-
johtajana Jaana Palviainen ja sihteerinä Soili Pohjalainen. Tammi-helmikuussa 
päätettiin myös johtokunnan alaisista työryhmistä ja niiden toimenkuvista 
vuodelle 2012:

Johtokunnan valmisteleva ryhmä, koollekutsujana Juulia Salonen
Rakennusryhmä, Rainer Sarström
Työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmä, Liisa Reinilä
Viestintä- ja markkinointiryhmä, Jaana Jetzinger
Raharyhmä, Juha Vuorinen
I-P ryhmä (Iltapäiväkerho), Merja Enqvist
KuHa (Kulttuuri- ja harrastusryhmä), Mervi Mölsä
Markkinatoimikunta, Laura Colliander
Entisten vanhempien ryhmä, Maila Tikkanen

 

Johtokunta 2012
1. toimikausi:  Merja Enqvist, Liisa Reinilä, Juulia Salonen, Tuija Vuorinen
2. toimikausi:  Tommi Mouhu, Juha Vuorinen, Jaana Palviainen, Mervi Mölsä
3. toimikausi:  Maila Tikkanen, Jarno Paalasmaa, Soili Pohjalainen, 

Asko Uusimäki

Varajäsenet: Laura Colliander, Jukka Jormola, Jaana Jetzinger, Harri Linko, 
Markku Lukkarinen, Kirsi Ojala-Kinnunen, Rainer Sarström

Muistakaa lukea koulun nettisivuja! Tuoreimmat tiedot ja tiedotteet löytyy 
aina sieltä.

Johtokunnan puolesta,
Juulia Salonen pj.
juulia.salonen@iki.fi 
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Yläluokkien opettajat ovat jo muutamia 
vuosia pohtineet, voiko yläluokkien 
arviointia kehittää mielekkäämpään 
suuntaan. Näitä kysymyksiä on pohdittu 
muissakin steinerkouluissa, saksan-
taitoiset voivat tutkia blogia http://
joveniden.blogspot.com/2008/05/
zeugnisse.html. Koulussamme oli 
kyseenalaistettu liian rankkana suullisen 
arviointikeskustelun perinteistä stei-
nerkoulumuotoa, jossa opiskelija saa 
palautteen kaikilta opettajiltaan suul-
lisesti samassa tilanteessa. Toisaalta 
oli kysytty, että luetaanko kirjallisia 
lausuntoja, ollaanko niistä kiinnostu-
neita. Oli kyse yksittäisistä mielipiteistä, 
joiden pohjalta kehittäminen olisi ollut 
spekulatiivista.

Oppilaiden näkökulma arviointiin

Keväällä 2011 sain kollegoiltani luvan 
tehdä kyselyn silloisille lukion 10.–12. 
luokkalaisille arvioinnista. Tein kyse-
lykaavakkeen, jonka luokanohjaajat 
tai muut aineenopettajat täytättivät 
luokissa. Lupasin kaavakkeessa opiske-
lijoille nimettömyyden ja ettei kaavak-
keita näe kukaan muu kuin minä. 
Kun en opeta lukiossa kovinkaan 
paljon kursseja, joissa joutuisin korjaa-
maan tekstejä, en tunne opiskeli-
joiden käsialoja enkä helposti vahin-
gossa tunnista niitä. Tästä syystä en 

myöskään kysynyt vastaajan ikää, etten 
arvaisi kenen henkilön vastauksista on 
kysymys, vaikka voisikin olla kiinnos-
tavaa tietää muuttuuko kanta arviointiin 
lukion ylemmille luokille mentäessä. 
Kollegoille tein matriisin vastauksista.

Kyselykaavakkeen yritin laatia 
mahdollisimman neutraalisti enkä 
laittanut sinne mitään johdattelevia, 
provokatiivisia kysymyksiä tyyliin: 
”Ovatko suulliset arvioinnit liian 
rankkoja?” tai ”Lukeeko kukaan 
kirjallisia lausuntoja?” Kaavakkeessa 
pyydettiin, opiskelijaa merkitsemään 
numeroin 1–10 Likertin skaalalle onko 
koulussamme oppilasarviointia riittä-
mättömästi vai riittävästi. Vastausten 
mediaani ja moodi olivat kummatkin 
8, opiskelijoiden enemmistö on taipu-
vainen pitämään arviointia riittävänä. 

Toinenkin kysymys oli numeroky-
symys; siinä opiskelijoiden piti laittaa 
tärkeysjärjestykseen erilaisia koulus-
samme käytössä olevia arviointikäy-
täntöjä. Vaihtoehtoja oli kahdeksan, 
kolmen kärkeen mahtuivat eri lomak-
keissa kirjalliset lausunnot 22 mainintaa, 
perinteisen muotoinen suullinen 
arviointi 23 mainintaa, aineenopettaja 
– oppilaskeskustelu 15 mainintaa, opin-
tokortti 14 mainintaa, seurantalomake/
sähköposti 11 mainintaa, luokanoh-
jaaja-oppilas-vanhempi 4 mainintaa sekä 
useita opettajia-oppilas-vanhemmat 4 

Oppilas arvioinnin 
kehittäminen yläluokilla

Outi Maria Rousu
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mainintaa. Ykkössijoja oli kirjallisella 
lausunnolla 14 ja perinteisen muotoisella 
suullisella arvioinnilla 11, opintokortilla 
5 sekä aineenopettaja-oppilaskeskuste-
lulla 3. Palautuneita kaavakkeita oli 46.

Opiskelijat näyttivät pitävän steiner-
koulun perinteisiä arviointimenetelmiä 
parhaina; tästä voi tietysti kysyä, että 
ovatko nämä menetelmät ylivoimaisia 
vai perustuuko arvostus tottumukseen. 
Yksi hyvin poikkeava kaavake löytyi: 
opiskelija piti palautetta melko riittä-
mättömänä 3 ja oli ainoaksi tärkeäksi 
palautemuodoksi antanut oppilaskortin. 
Tämä oli ainoa opiskelija, joka viestitti, 
että vain numeroilla on väliä ja ainoa, 
joka antoi 3 tai vähemmän palautteen 

riittävyydestä. Arviointimuodoista 
selkeästi nousussa oleva oli aineenopet-
taja – oppilaskeskustelu, jolla ei ollut 
monia ykkössijoja, mutta sitä enemmän 
kakkos-, kolmos- ja nelossijoja. Tämä 
palautemuoto on ollut vain muutamien 
opettajien käytössä. Siihen nähden on 
merkittävää, miten tärkeäksi se nousee 
yleisempien palautemuotojen rinnalle.

Kolmannessa kysymyksessä pyysin opis-
kelijoita jatkamaan lauseita: Parasta/
pahinta opiskelija-arvioinnissa on... Tässä 
muutama esimerkki täydennyksistä:

Parasta on ...hahmottaa omia taitoja 
...että huomaa, missä voisi parantaa/
kehittyä ...numerot ...kun voi jutella 
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aineenopettajan kanssa ...rakentava 
palaute ...reiluus ...uuden näkökulman 
saaminen omaan työhön ...jos on kehit-
tynyt ....uudet jutut ...tulosten mukaan 
arviointi ...kun pysyy ajan tasalla ...saa 
kirjallisesta lausunnosta tietää, mistä 
numero tulee ja omat heikkoutensa, 
jotta voi parantaa ....henkilökohtainen 
suullinen palaute

Pahinta ...karkea arviointi, esim. kokeet 
...liika huomauttelu ...äiti ...vanhemmat 
tai monia opettajia mukana ...jos ei ole 
onnistunut tavoitteissaan ...jos ei ole 
mitään rakentavaa palautetta ...toisto 
...käytöksen/asenteen/käsialan arviointi 
...jos palaute tulee harvoin ...itsear-
viointi, joka turhaa ja jota pitäisi välttää 
...valitettavien rästitöiden tietäminen.

Neljäs ja viimeinen kysymys oli avoin 
kysymys arvioinnin kehittämistoiveista. 
Läheskään kaikki eivät olleet vastanneet, 
moni vastasi, ettei ole tai että on hyvä, 
että arvioidaan, muttei keksi, miten 
kehittää arviointia. Yksi jopa vastasi, 
että arviointi on oikein hyvää ja sitä ei 
tarvitse kehittää enää. Toinen oli sitä 
mieltä, että steinerkoulun kirjalliset 
lausunnot pitäisi parhaana käytäntönä 
levittää peruskouluihin. Yksittäiset 
toiveet:

•  useammin tai enemmän tai 
suorempaa palautetta,

•  enemmän keskustelua opettajien 
kanssa

•  seurantalomakkeet pois

•  vanhempia mukaan vain alemmilla 
luokilla,

•  ettei vihkoja arvioitaisi

•  ajantasaista palautetta kurssin aikana

•  ohjeita itsensä kehittämiseen opiskeli-
jana tai numeron parantamiseen

•  että tuntikeskustelu vaikuttaisi 
enemmän

•  että vain kokeet otettaisiin huomioon

•  enemmän tulevaisuuteen suuntau-
tuvaa palautetta. 

Näistä toiveet, että kokeet tai tuntiaktii-
visuus tai vihot vaikuttaisivat eri tavalla 
arviointiin kuin vaikuttavat ovat kaikki 
eri henkilöiltä ja tietysti keskenään 
ristiriitaisia toiveita. Toiveet seurantalo-
makkeiden poistamisesta tai siitä, ettei 
vanhemmat olisi mukana arviointikes-
kusteluissa yläluokilla, lienevät itsenäis-
tymispyrkimystä ja nuoren halua, että 
kouluasiat ovat hänen asioitaan.

Vertailun vuoksi – vanhemmat

Olin odottanut opiskelijoilta kriit-
tisempää suhtautumista opiskelija-
arviointiin koulussamme ja päätin 
tehdä vertailun vuoksi version kyselystä 
koulua päättämässä olevan suurimman 
lukioluokan vanhemmille. Likertin 
skaalan mediaaniksi tuli 7. Hajonta 
oli välillä 4–10. Myös vanhemmat 
olivat selkeästi sanallisen, suullisen tai 
kirjallisen palautteen kannalta. Yksi 
vastanneesta yhdeksästä vanhemmasta 
mainitsi numerot ja sijoitti ne viitossi-
jalle tärkeyden suhteen.

Vanhemmilta kysyttiin lisäksi tiesi-
vätkö he kaikista palautemuodoista. 
Kuusi vastasi, ettei tiennyt ja seitse-
mäskin ilmaisi pientä skeptisyyttä: 
”kaikki hyviä, jos todella käytössä.” 
Palautemuodoista pitäisi tiedottaa. 
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Vanhempien avovastausten kommentit 
olivat hyvin yksilöllisiä, eikä niitä 
kaikkia voi siitä syystä julkaista, koska 
anonyymiys vaarantuisi. Yksi vastan-
neista katsoo, että arviointikeskustelut 
vanhempien kanssa tärkeitä, mutteivät 
enää 12. luokalla, koska nuoret haluavat 
jo itsenäistyä. Toinen katsoo, että seuran-
talomake, jossa näkyvät koenumerot 
ja puuttuvat työt, tärkeintä lukiossa, 
ettei vanhemman tarvitse saarnata eikä 
oppilas voi unohtaa. Seurantalomake 
tulee kuitenkin liian harvoin. Kaksi 
vanhempaa toivoi palautekäytännön 
yhtenäistämistä. Aineenopettajan kanssa 
käytyä henkilökohtaista keskustelua 
arvostettiin, koska opiskelija kokee sen 
tärkeäksi. Sähköpostiyhteyttä arvostet-
tiin ja jopa puhelinyhteyttä toivottiin, 
mikäli ongelmia on. Kahden vastauksen 
perusteella tuli ilmi, että joskus opis-
kelija vaikuttaa itse tiedonkulkuun, 
esimerkiksi jättää viemättä kirjalliset 
lausunnot kotiin. Toinen tapa, jolla 
opiskelija voi vaikuttaa tiedonkulkuun 
kotiin, on jos hän 18 vuotta täytettyään 
kieltää informoimasta kotia. Silloin 
vanhempi voi jäädä ihmettelemään, 
miksei tietoja enää tule.

Kohti uusia käytäntöjä

Yläluokkien arviointiseminaarissa 
päätimme tehdä kolmivuotisen arvioin-
tikokeilun, jossa 9. luokan joulun ja 10. 
luokan avointen ovien päivän suullista 

arviointia varten opettajat jakautuvat 
pareiksi kertomaan kaikkien opettajien 
kootut arviointipalautteet. Suullisen 
tilaisuuden tukena on yhteenvetopaperi, 
johon kaikki opettajat ovat kirjoittaneet 
terveisensä. Näihin arviointikeskuste-
luihin vanhemmat kutsuttiin mukaan.

Yhteenvetopaperista muodostuu 
pohja uudenmuotoiselle kirjalliselle 
lausunnolle.

Yhdeksäsluokkalaiset saavat välito-
distuksen (numerot) jouluna.

11. luokan arviointiin lisätään 
itse arviointia, aineenopettaja päättää 
kurssin päättyessä kirjoittaako oppilas 
kurssista itsearvioinnin itselleen vai 
kirjoittaako opettaja perinteisen 
lausunnon. 12. luokan arviointi säilyy 
entisellään ainakin kaksi vuotta.

Vielä tosin pohditaan eurooppa-
laisten steinerkoulujen portfolioar-
vioinnin (www.ecswe.org/european-
portfoliocertifi cate.php) ottamista 12. 
luokan lausuntojen sijaan kolmen tai 
neljän vuoden perspektiivillä. Tämä 
auttaisi opiskelijaa jälkikäteen refl ek-
toimaan sitä, mitä on tullut tehneeksi 
erityisen hyvin lukioaikanaan. 

Toivottavasti toteamme keväällä 
2015 yläluokkien arvioinnin muuttu-
neen osallistavampaan, oikea-aikaisem-
paan ja monipuolisempaan suuntaan. ■



Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa

Palmusunnuntaina 1.4.2012 

Noitajuhlat

Perinteinen lasten pääsiäisjuhla virpoja-noitineen- 
mukana myös vaihtuva Kummituskäytävä!

Kahvila, noita-askartelua, kukka-arpajaiset, 
linnunpönttöjä, esityksiä yms.

Järjestää koulumme 4 lk. vanhempineen

Satakieli-lehti toivottaa lukijoilleen Hyvää Pääsiäistä
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