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Kuusi

Joskus 1950-luvulla Jormolan tilan pelloilla kasvoi komea kuusi.

Eräs poika leikki pelloilla ja  kiipeili korkeassa kuusessa, ylös 
ja alas. Kerran istuessaan kuusen latvassa ja katsellessaan 
ympäröiviä peltoja ja metsiä poika ajatteli: ”Tänne pitäisi 
rakentaa lasten talo! Sellainen, joka olisi täynnä lapsia ja 
niillä olisi kivaa!” 

Pojan toiveesta tuli totta. Vuonna 1984 perustettu Vantaan 
steinerkoulu on kasvanut tuon kuusen ympärille. Sen läheisyy-
teen on noussut monta pientä ja värikästä  ”lastentaloa”, joissa 
lapset käyvät koulua leikin ja mielikuvituksen voimalla.

Ja lapset leikkivät kuusen juurella, kesällä sen ympärille raken-
netaan pieniä majoja ja kotileikkejä,  ja talvisin sen vierestä 
lasketaan mäkeä ja muovaillaan lumesta lumiukkoja ja linnoja.
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Hyvä Vantaan 
steinerkoulun väki, hyvät 
juhlavieraat!

Minua pyydettiin tähän juhlaan 
puhumaan alumnin näkökulmasta ja 
muistelemaan hiukan kouluaikaani 
Vantaan steinerkoulussa. 

Olen niin sanottu paljasjalkainen 
steinerkoululainen. Koulutieni alkoi 
raikkaana elokuun aamuna vuonna 1992, 
jolloin seisoin nykyisen A-rakennuksen 
rappusilla parijonossa tulevien luokkaka-
vereideni kanssa ja pidin jännittyneenä 
kiinni ohuesta kultalangasta, jonka 
opettaja oli meille jonon keskelle jakanut. 

Tuohon aikaan A-koulu oli ainoa 

rakennus ja koulu itse oli vain vuotta 
vanhempi, kuin sen uudet ekaluokka-
laiset. Vuosiluokkia taisi tuolloin olla 
kuusi tai seitsemän.

Vuosi vuodelta uudet ekaluok-
kalaiset aloittivat koulutiensä, koulu 
kehitti toimintaansa ja loi omia perin-
teitään, uusia rakennuksia rakennettiin, 
vuosiluokkia oli pian yhdeksän, sitten 
kymmenen, ja lopulta oli mahdollista 
kulkea koko 12-vuotinen opintaival 
”meidän koulussa”. Joskus harkitsin 
hetken siirtyväni Helsingin Rudolf 
Steiner -koulun lukioon, mutta kun 
koulullamme viimein alkoi myös kirjoi-
tuksiin valmistava 13. luokka, oli selvää, 
että kävisin myös sen Vantaalla.

Varsinaiset ylioppilaskirjoitukset piti 
silloin käydä suorittamassa Helsingin 

koululla, mutta 13 
vuotta kestänyt koulu-
tieni Vantaan steiner-
koulussa huipentui 
lopulta siihen, että 
painoin valkoisen lakin 
päähäni omassa juhla-
salissamme. Meistä 
kuudesta kevään 2005 
ylioppilaista neljä oli 
ollut samalla luokalla 
koko 13 vuotta.

Hanna Niemelä n Juhlapuhe 
koulun 30-vuotisjuhlissa
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Se että olen käynyt steiner-
koulun, herättää monesti 

uteliaisuutta. Minulta kysytään 
usein, mikä se sellainen steiner-
koulu oikein on ja millä tavalla 
se eroaa “tavallisesta” koulusta. 

En ole koskaan käynyt 
peruskoulua tai lukiota muualla 
kuin steinerkoulussa, joten en 
osaa kovin hyvin kertoa eroavai-
suuksista. Yleensä tyydynkin 
vastaamaan pintapuolisesti, että 
steinerkoulu on yhtenäiskoulu ja 
että siellä painotetaan taide- ja taitoai-
neita. Joskus mainitsen myös asioita, 
jotka koin kouluaikana tärkeiksi ja jotka 
ovat erityisesti painuneet mieleen; kerron 
näytelmäprojekteista, Lapin-vaelluksesta, 
maatalousleiristä ja kulttuurimatkasta.

Valmistellessani puheenvuoroa tätä 
juhlaa varten, pohdin vähän tarkemmin, 
mitä steinerkoulu minulle merkitsee ja 
mitkä asiat olivat tyypillisiä Vantaan stei-
nerkoulussa opiskelussa.

Yhtenä asiana nousi mieleen 
asioiden lähestyminen kokonaisuuden 
kautta ja käytännön tekemisen avulla. 
Opetuksessa pyrittiin siihen, että 
ymmärrämme asioiden ja ilmiöiden 
syyt ja taustat - silloinhan oppiminen 
on kokonaisvaltaisempaa eikä pelkkää 
ulkoa opettelua. Asioiden oivaltaminen 
tekemisen ja kokemisen kautta teki 
oppimisesta henkilökohtaisempaa kuin 
pelkkä oppikirjasta lukeminen. Meitä 
kannustettiin kiinnostumaan ja innos-
tumaan monenlaisista asioista, ymmär-
tämään niitä syvemmin ja sitä kautta 
kehittämään ajatteluamme.

Toinen tärkeä ja erityisen «steiner-
mainen» ulottuvuus opiskelussa oli 
vihkotyöskentely eli oppimateriaalien 
tekeminen itse. Vihkotyöskentely ruokki 
luovuutta ja tuki asioiden syvempää 
ymmärtämistä erinomaisesti. Oli mahdo-
tonta kirjoittaa vihkoon teksti asiasta, 
jota ei olisi ensin ymmärtänyt. Vastaa-
vasti tiedon palaset loksahtivat paikoil-
leen ja jäsentyvät kokonaisuudeksi, kun 
omin sanoin kirjoitti sen, mitä tunnilla 
oli kuullut. Vihkoja kuvittaessa opitut 
asiat yhdistyivät kuviin ja jäivät mieleen 
paljon paremmin kuin oppikirjojen 
valmiit kuvat.

Vihkojen kuvittamiseen liittyen 
on jäänyt mieleen voimakas kokemus 
lukioaikana tekemältäni Pariisin-
matkalta, kun näin Notre Damen kated-
raalin paikan päällä. Olin vain paria 
kuukautta aikaisemmin piirtänyt kated-
raalin julkisivun yksityiskohtia arkki-
tehtuurin historian vihkooni. Muistan, 
miten riemullista oli nähdä oikeasti se 
rakennus, josta olin kirjoittanut tekstin 
ja jonka yksityiskohtia olin piirtäessäni 
tutkiskellut.
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Luonnollisesti 
myös leirikoulut, kult-
tuurimatka, näytelmät 
ja muut projektit 
olivat tärkeitä ja 
mieleenpainuvia. Pidin 
myös erityisesti siitä, 
miten oppiaineiden 
ja näiden erilaisten 
projektien ja matkojen 
välille luotiin linkkejä. 
Teimme käytännössä asioita, joita 
oli ensin opiskeltu teoriassa, tai 
toisinpäin. Esimerkiksi kolmatta 
luokkaa edeltävälle kesälomalle saimme 
kesätehtäväksi rakentaa salvostekniikalla 
miniatyyrihirsitalon, ja seuraavana luku-
vuonna opiskelimme talonpoikaishis-
toriaa. Puolestaan viidennellä luokalla 
tutustuimme antiikin Kreikan historiaan, 
jonka jumalhahmot ja kaupunkivaltiot 
heräsivät myöhemmin eloon viidennen 
luokan näytelmässämme, jonka tarina 
sijoittui juuri antiikin Kreikkaan.

Kaikkein lämpimimmät muistot 
kouluajalta liittyvät tietenkin pysyvään 
ja tiiviiseen luokkayhteisöön. Yhteiset 
vuodet ja kokemukset muokkasivat 
meistä tiiviin “sisarusparven”, jossa 
erilaiset persoonat hioivat toistensa särmiä 
ja opimme hyväksymään toisemme 
kaikkine ominaisuuksinemme. Koin 
pysyvän luokkayhteisön erittäin tärkeäksi 
osaksi koulua ja siellä viihtymistä.

Oman luokan lisäksi koko kouluyh-
teisö oli tiivis ja välittävä. Saimme 
alaluokilta asti katsoa mallia isommista 
oppilaista ja heidän käyttäytymisestään. 
Opettajat tunsivat meidät ja meidän 
taustamme, ja heillä oli riittävästi aikaa 
ymmärtää meitä yksilöinä, eikä meitä 

yritetty pakottaa tietynlaiseen muottiin. 
Myös koulun sijainti kauniilla ja rauhal-
lisella paikalla sekä oman keittiön valmis-
tamat ihanat ruoat olivat etuoikeus!

Välillä olen leikitellyt ajatuksella, 
millaista olisi ollut käydä ”tavallista” 
koulua. Sitä on toki mahdotonta tietää, 
mutta ainakin olisin vaihtanut koulua 
yläasteelle ja lukioon siirtyessäni, 
luokka ja opettajat ympärilläni olisivat 
vaihtuneet. 

Ajatusleikin jälkeen olen joka kerta 
päätynyt siihen, että en haluaisi vaihtaa 
pois yhtään vuotta Vantaan steinerkou-
lussa. Koulu oli ja on edelleen - melkein 
kymmenen vuotta sieltä valmistumisen 
jälkeenkin – voimakkaasti ”meidän 
koulu”.

Tänä vuonna meidän koulu on jo 
kolmekymmentävuotias – siis oikein 
hyvässä iässä! 

Itsekin melkein kolmekymppisenä 
tiedän, että tähän ikään mennessä on jo 
ehtinyt hiukan nähdä elämää ja kokea 
kaikenlaista, uskaltaa olla rohkeasti 
sellainen kuin on ja tietää pärjäävänsä.

Toivotan paljon onnea meidän 
koululle ja koulun väelle! 
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Kolmekymppinen jaksaa juhlia

Opettajien eurytmiaesitys.

Muun juhlavuoden ohjelman lisäksi 
Vantaan seudun steinerkoulu juhli 

kolmekymppisiään oppilaille järjeste-
tyssä juhlassa torstaina 11.9. sekä kutsu-
vierasjuhlassa perjantaina 12.9. Juhla-
putken huipensi 13.9. lauantaina pidetyt 
keskiaikamarkkinat.

Oppilaiden juhlassa kantavana ajatuk-
sena oli tehdä päinvastoin kuin yleensä 
juhlissamme eli annoimme oppilaiden 
olla yleisönä ja ohjelmasta vastasivat 

aikuiset. Juhlassa nähtiin ja kuultiin 
hyvin erilaisia ohjelmanumeroita, oli 
muun muassa opettajien eurytmiaesitys, 
entisen oppilaamme Juho Ruuttusen 
puhe, sekä korkeatasoisia musiikki ja 
tanssiesityksiä.

Kutsuvierasjuhlassa puheista vasta-
sivat kansanedustaja Maria Guzenina-
Richardson, koulumme entinen oppilas 
Hanna Niemelä sekä hollantilainen stei-
nerkoulun opettajien kouluttaja Christof 
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Kutsuvierasjuhlien jatko-osuudessa omalla koululla musiikista huolehtivat entinen 
oppilaamme Matti Riutamaa ja nykyiset vanhempamme Sirkka Kosonen ja Jari 
Perkiömäki.

Wiechert. Lisäksi historian opettaja 
Jarno Paalasmaa ja koulumme pitkäai-
kainen aktiivivanhempi Maila Tikkanen 
tekivät katsauksen koulumme historiaan 
80-luvun alusta tähän päivään. Juhlassa 
nähtiin myös niin oppilaiden eurytmia 
-ja tanssiesityksiä kuin koulumme 
entisten oppilaiden Aino-Maija ja Matti 
Riutamaan musiikkia. Lumo-salin 
esitysten jälkeen juhlat jatkuivat vielä 
useamman tunnin vapaamuotoisemmin 
omalla koululla.

Juhlat juonsivat Tiina Kaivola-Karvinen 
ja Paula Nieminen.
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Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry:n 
 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS 
 

pidetään torstaina 11.12.2014 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 yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja 
näiden varahenkilöt 
6. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle  
sekä vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu 
7. Käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty  
johtokunnalle vähintään kahdeksan (8) päivää ennen  
kokousta  

 8. Kokouksen päättäminen 
 

TERVETULOA! 
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Luokkien juhlakakut
Jokainen luokka teki syntymäpäiväkakun, joka mukaili värimaailmaltaan 
oman luokka-asteen värisävyä. Steinerkouluissa luokan sisustus 
noudattelee usein Goethen väriopin pohjalta kehitettyä tulkintaa siitä, 
miten tietty väri vastaa tiettyä ikävaihetta.
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Kauanko olet opettanut täällä?

Sinikka: Olen opettanut täällä vuodesta 
1995. Vuodesta 1984 alkaen toimin opet-
tajana Oulun steinerkoulussa. Perheeni 
kanssa muutimme 1995 tänne Vantaalle. 
Omat lapseni kävivät myös tätä koulua.

Liisa: Vuodesta 1998.

Onko koulu muuttunut paljon sinä 
aikana?

Sinikka: Kyllä on muuttunut! Ensin-
näkin koulurakennuksia on tullut lisää. 
1995 täällä oli ainoastaan kaksi raken-
nusta, nykyinen A ja B rakennus. 1990-
luvun lopussa alkoi sitten voimakas 
pyrkimys uusien tilojen hankkimi-
seksi. Kiitos tarmokkaan ja määrätie-
toisen johtokunnan! Lukioluokkia ei 
ollut myöskään vielä 1995. Joten sekin 
asia on muuttunut, oppilaita on tullut 
yläluokkien myötä lisää. Monet koulu-
vuoteen liittyvät tapahtumat ja esim. 
juhlat ovat vakiinnuttaneet asemansa, 
siinäkin näkyy muutos, joka on tapah-
tunut vuosien myötä. Koululla alkaa olla 
vankat perinteet monessa asiassa. Se tuo 
vahvuutta, joskaan perinteisiin ei saa 
”jämähtää”.

Liisa: On todellakin hyvin paljon. Se on 
kasvanut huimasti. Oppilaita on nykyisin 
pari sataa enemmän kuin silloin, samoin 
myös omia täysipäiväisiä eli päätoi-
misia opettajiamme on lisääntynyt noin 
kymmenkunta.

Mikä on ollut parasta työssäsi?

Sinikka: Tietenkin oppilaat ja opet-
taminen! Olen ollut onnekas, kun 
olen saanut tehdä pitkän työuran näin 
hienossa koulussa. Myös opettajakollegat 
ovat olleet työn parasta antia.

Liisa: Saada olla juuri meidän koulussa.

Tonttuleikkejä ja hurjaa intoa 
kehittää kouluamme

Kolmekymppisiä juhliva koulumme ei ole ainut tasavuosia täyttävä. Sekä 
luokanopettaja ja puutarhan ja -maanhoidon opettaja Liisa Hertell että 
liikunnan opettaja Sinikka Lukkarila ovat synttärisankareita. Yhdeksännen 
luokan oppilaat Peppi ja Aino-Maija kyselivät kuuskymppisten kuulumisia.
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Mikä on jäänyt parhaiten mieleen ensim-
mäisten vuosiesi aikana?

Sinikka: No monikin asia, kun alkaa 
oikein muistelemaan. Joulujuhlat olivat 
aika hauskoja omassa pikku salissamme. 
Nykyinen näyttämö oli tuolloin luok-
katilana, muistaakseni puutyöluok-
kana. Joten esiintymislava piti rakentaa. 
Koulun vanhemmat olivat jostakin 
haalineet tai ehkä rakentaneet puisia 
laatikoita, vähän niin kuin legopalikoita. 
Väriltään kirkkaan sinisiä. Niistä raken-
nettiin näyttämölava salin päätyyn. Sillä 
lavalla tansittiin ensimmäinen ohjaamani 
tonttuleikki!

Liisa: Hurja into, jolla koulua kehitettiin 
ja rakennuksia rakennettiin.

Mitä suunnittelet tulevaisuudelle?

Sinikka: Vielä monia työvuosia!

Liisa: Kielten opiskelemista ja matkailua.

Onko jotain mitä haluaisit sanoa 
koulumme oppilaille ja muille opettajille?

Sinikka: Kehitetään yhdessä kouluamme 
entistä paremmaksi! Jokainen uusi 
lukuvuosi on uusi mahdollisuus.

Liisa: Kiitos, että olette olemassa!

Hyvää syntymäpäivää Liisalle ja 
Sinikalle!
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VESSOJEN SIIVOUSTA JA KEBABBIA

Nukuin yön laivassa ja sain hyvin unta. 
Aamupalana meillä oli puuroa. Päivällä 
arvoimme vessojen siivoojat. Jouduin 
ystäväni kanssa siivoamaan ne. Ruokana 
meillä oli kebablihaa. En pitänyt hirveästi 
kebabista. Purjelaivamme keikkui paljon, 
mutta en kuitenkaan voinut pahoin.

Purjehdimme Ahvenanmaan lähis-
töllä ja pysähdyimme erääseen läheiseen 
saareen. Saimme hypätä siellä purjelaivan 
kannelta uimaan, mutta en itse hypännyt.

Saavuimme Maarianhaminaan ja 
kävelimme siellä hetken. Sitten saimme 
syödä leipää ja keksejä. Syötyämme 
hyvästelimme laivamme 

Albanuksen ja nostimme tavaramme 
taksiin. Sen jälkeen lähdimme kävele-
mään kohti satamaa. 

Kävelimme reippaasti satamaan, jossa 
meidän tavarat jo olivat. Odotimme 
Viking Lineä ja näimme ällöttäviä 
hämähäkkejä. Kun Viking Line tuli, 
kävelimme terminaalin kautta sisään ja 
lähdimme kohti hyttiä. 

 Oppilas, 6. lk.

AALLOT TYRSKÄHTELIVÄT LAIVAN 
REUNOILTA SUORAAN KASVOILLE

Leirikoulu alkoi, kun meidät jaettiin 
viiteen eri ryhmään. Työskentelimme 
näissä ryhmissä. Tehtäviä oli monen-
laisia: esimerkiksi ruuanlaittoa, tiskaa-
mista, navigointia, purjeiden laskemista 
ja nostamista ja solmujen tekemistä.

Leirikoulussa oli parasta aallot, 
jotka tyrskähtelivät laivan reunalta 
suoraan kasvoille. Yövyimme retkel-
lämme kolmessa eri paikassa ja kaikki 
olivat hauskoja kokemuksia. Välillä 
pelasimme korttia ja teimme kaikenlaista 

muutakin kivaa. Viimeisenä päivänä 
saimme hypätä laivas-

tamme suoraan mereen ja se oli hauskaa. 
Lopuksi kiitimme laivamme miehistöä 
ja kapteenia. Matkan aikana vietimme 
kahden oppilaamme syntymäpäiviä.

 Oppilas, 6. lk.

HYPIMME MEDUUSOJEN SEKAAN

Viimeisenä päivänä menimme hienoon 
kivisaareen, jossa oli aivan käsittä-
mättömän ihanat suuret aallot. Useat 
kastelivat kenkänsä, kun menivät liian 

Oppilaiden kuvauksia kuudennen luokan 
purjehdusleirikoulusta Ahvenenmaalta

 Lumoava 
purjehdusleirikoulu 
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lähelle aaltoja. Aallot olivat kuin jossakin 
Espanjassa ja ne näyttivät upeilta. Kun 
pääsimme Albanukselle, meitä odotti 
siellä hauska yllätys. 

Miehistö oli laittanut meille tikapuut 
laivan kannelta mereen. Melkein kaikki 
oppilaat säntäsivät uimaan. Saimme siis 
hyppiä Albanuksen reunalta mereen. 
Siellä oli meduusoja, jotka näyttivät 
ihanilta. En edes huomannut, että hyppy-
kohdassani oli meduusa. Onneksi en 
hypännyt sen päälle, koska se ehti väistää 
minua. Matkamme oli aivan lumoava ja 
uskon, että muistan sen pitkään. Kiitos 
Albanus tästä ihanasta matkasta!

 Oppilas, 6. lk.

HAUSKANPITOA PURJELAIVASSA

Kun kannelta alkoi kuulua kiljumista 
ja kansi oli märkänä vedestä, tiedossa 
oli hauskan pitoa. Kaikki kerääntyivät 
laivan laidalle odottamaan isojen aaltojen 
saapumista ja sen jälkeen oli taas märkää. 

Kävimme uimassa monessa paikassa. 
Ensin uimme meren rannalla, jossa oli 
sauna. Siellä oli kiva uida varsinkin, kun 
siellä oli meduusoja. Toinen uimapaik-
kamme oli sisäjärvellä. Sinne meneminen 
oli yllätys opettajalta. Kun pääsimme 
Pääsiäissaaren näköiseen paikkaan, 
sielläkin alkoi uiminen. Saimme hyppiä 
laivan reunalta ja minä hyppäsin vahin-
gossa meduusan päälle.

Kolmantena yönä nukuin teltassa 
kahden muun oppilaan kanssa. En 
muista koskaan nukkuneeni niin hyvin 
kuin teltassa.

Navigointi ja purjehtiminen olivat 
myös kivaa. Sain ohjata laivaa, mikä 
tuntui pelottavalta. Opin tekemään 
pari uutta solmua. Vapaa-aika oli yhtä 
lystinpitoa. Aina ei kuitenkaan keksitty 
tekemistä. Olimme kävelyhippaa, koska 
laivalla ei saanut juosta. 

 Oppilas, 6. lk.
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NAVIGOINTIA JA LINTUJEN 
TARKKAILUA

Leirikoulussa olimme merellä purjehti-
massa Albanus-laivalla. Ensimmäinen 
päivä meni niin, että hyppäsimme tilaus-
kyytiin ja lähdimme kohti Turkua. Perillä 
pakkasimme tavarat laivaan. Yövyimme 
saaressa, jossa osa nukkui teltoissa ja toiset 

taas laivassa. Kun heräsimme kahdeksan 
aikoihin, lähdimme pian sen jälkeen 
purjehtimaan merelle. Meidät oli jaettu 
viiteen ryhmään. Jokaisella ryhmällä oli 
ohjelmassa navigoimista, ruuanlaitta-
mista, lintujen tarkkailua, purjehtimista 
ja vapaa-aikaa. Kolmas päivä alkoi hyvin 
normaalisti. Merellä oli hurja aallokko ja 

1616
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Mikael-juhlaa vietettiin 25.9.

minulle tuli hieman huono olo. Merellä 
sain ohjata laivaa. Odotimme kaikki, 
että pääsisimme Viking Linelle. Pääs-
tyämme Ahvenanmaalle olimme kaikki 
aivan väsyneitä, koska kello oli jo puoli 
yksitoista illalla. Laivaa odottaessamme 
moni meinasi nukahtaa. Viking Linellä 
menimme heti nukkumaan. Aamulla 
lähdimme ostoksille ja sattumalta olikin 
kahdeskymmeneskolmas päivä, joka oli 
syntymäpäiväni. Retken lopuksi otimme 
kannella yhteiskuvan meistä kaikista.

 Oppilas, 6. lk.

Koulun tapahtumia syksyn varrelta

 Hollantilainen Chris-
tof Wiechert pitämässä 
oppituntia yläluokkien 
oppilaille.
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Vantaan seudun steinerkoulussa kolmaskymmenes toimin-
tavuosi aloitettiin jalkapallo-ottelulla opettajat vastaan 
oppilaat. Oppilaat voittivat 5–2.
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koulu, toinen maailma”, ”Herää, 
koulu!”. Hauskan oppimisen vallan-
kumous lunastaa paikkansa tässä alan 
kirjallisuudessa.

TEHOKKAAN OPPIMISEN  TAVAT

Teos keskittyy kuvaamaan miten 
pelaamista ja leikkimistä voidaan 
hyödyntää osana hauskan oppimisen 

Miksi oppimisen pitää 
olla hauskaa?

KirjaT

F
ilosofi an tohtori ja metafyysiseksi 
tutkimusmatkailijaksi esittäytyvä 
Lauri Järvilehto on kirjoittanut 

herättelevän puheenvuoron koulu-
maailman muutostarpeesta. Ydinajatuk-
sena on, että hauskuus, leikki, innostus, 
sisäinen motivaatio ja fl ow motivoivat 
tehokkaaseen oppimiseen.  Oppimisen 
psykologiaan perustuva kirja osoittaa 
raikkaasti, miten teollisen yhteiskunnan 
koulu on tullut tiensä päähän. Kirja 
esittelee viimeaikaista läpimurtotutki-
musta motivaatiopsykologian, positii-
visen psykologian ja aivotutkimuksen 
aloilta. 

Kasvatusalan kirjallisuus näyttää 
laajemminkin heränneen siihen, että 
1800-luvun teollisen vallankumouksen 
sivutuotteena syntynyt koulujärjestel-
mämme kouluttaa maailmaan, jota 
ei enää ole. Oppilaat tylsistyvät kun 
opetustavat ja sisällöt ovat vanhentu-
neita. Kirjoittamani ”Aktivoi oppilaasi” 
-teoksen (PS-kustannus 2014) lisäksi 
tämä sama havainto on lähtökoh-
tana esimerkiksi sellaisissa kirjoissa 
kuten ”Toinen tapa käydä koulua”, 
”Uusi koulu”, ”Iloa kouluun”, ”Toinen 

Lauri Järvilehto: Hauskan oppimisen 

vallankumous. PS-kustannus 2014.



19 TILAA NYT  
STEINERKASVATUS-LEHTI!

Vuosikerta  24 € 
Irtonumero  6,50 €

tilaa steinerkasvatus.fi -sivujen kautta, tai  
tilaus@steinerkasvatus.fi

Lehti sisältyy Steinerkasvatuksen liiton  
kannatusjäsenmaksuun!Tilaa  

itsellesi tai

lahjaksi!

Tutustu myös nettiliitte
eseen steinerkasvatus.fi -sivuilla

Yhteisöille edulliset tilaushinnat!
Kysy tutustumistarjousta omalle yhteisöllesi!

Autonomian kokemus on sitä, että 
voit vaikuttaa elämääsi omilla teoillasi. 
Elämäsi suunta ja sisältö eivät ole muiden 
sanelemia. Kompetenssiin liittyy se, että 
saa asioita aikaiseksi ja yhteenkuuluvuu-
teen sisältyy ihmissuhteet. Leikkiminen 
liittyy näihin kaikkiin kolmeen sisäisen 
motivaation alueeseen. Leikki ja leikki-
syys ovat oleellinen osa luovuutta. Järvi-
lehto muistuttaa tunnetusta faktasta: 
määräajat, palkinnot, säännöt, rangais-
tukset ja kilpailu heikentävät sisäistä 
motivaatiota ja luovaa ajattelua.

Järvilehto esittelee tutkimuksien 
avulla oppimisprosessin pelillistämistä ja 
pelioppimisen mahdollisuuksia, mutta 
toteaa samaan aikaan maltillisesti, että 
tietokonepelit ovat vain yksi väline tule-
vaisuuden opettajan työkalupakissa.

Järvilehto väittää, että mikäli 
kouluopetus ei uudistu, luokkahuoneet 
ovat 5–10 vuoden kuluttua pullollaan 
kyllästyneitä lapsia, joille vaaditaan 
ADHD-diagnoosia.

 JARNO PAALASMAA

vallankumousta. Järvilehto aloittaa 
provosoivasti kertomalla kolmivuotiaasta 
pojastansa, joka iPadilla Fun English 
peliä parin viikon ajan pelaamalla oppi 
100 % sisällöistä ilman minkäänlaista 
aikuisten ohjausta. Tehokkaan oppimisen 
kannalta olennaista on kiinnostus. Järvi-
lehto toki mainitsee, että kiinnostuksen 
herättäjä hauskan pelin lisäksi olla 
vaikkapa asialleen omistautunut opettaja. 
Innostavat tarinat, huumori, esimerkit ja 
tekemällä oppiminen ovat osa tehokasta 
oppimista.

Psykologisten tarpeiden täyttyminen 
on sisäisen motivaation ytimessä ja 
onnellisuuden tunteeseen ja hyvinvoin-
tiin vaikuttava tekijä. Järvilehto tiivistää 
kolme tehokkaassa oppimisessa tärkeätä 
sisäisen motivaation lähdettä:
– Autonomian eli vapauden kokemus
– Kompetenssin eli osaamisen kokemus
– Yhteenkuuluvuuden kokemus

TILAA NYT  
STEINERKASVATUS-LEHTI!

Vuosikerta  24 € 
Irtonumero  6,50 €

tilaa steinerkasvatus.fi -sivujen kautta, tai  
tilaus@steinerkasvatus.fi

Lehti sisältyy Steinerkasvatuksen liiton  
kannatusjäsenmaksuun! Tilaa  

itsellesi tai

lahjaksi!

Tutustu myös nettiliitteeseensteinerkasvatus.fi-sivuilla

Yhteisöille edulliset tilaushinnat!
Kysy tutustumistarjousta omalle yhteisöllesi!



Vantaan seudun steinerkoulu, satakielentie 5, 01450 Vantaa
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