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Meillä	on	käsissämme	helmi

Vantaan Seudun 
Steinerkoulu
	

Olen	jälleen	keväällä	 tajunnut,	miten	hienoa	koulua	me	vanhemmat	yh-
dessä	ylläpidämme.

On	 vihreää	 puutarhaa,	 parhaat	 opettajat	 ja	 muu	 henkilökunta,	 on	
suunnitelmia	uusista	rakennuksista	ja	jopa	kohta	viiriäisiäkin,	näin	kuulin.

Näen,	että	koulu	pitää	olla	jatkuvassa	eteenpäin	menevässä	liikkeessä,	jossa	po-
sitiivisen	kautta	kehitetään	yhteisöä	ja	opetuksen	puitteita.

Yhtenä	esimerkkinä	uusista	eteenpäin	vievistä	suunnitelmista	on	se,	että	kou-
lumme	 hakee	 esiopetuslupaa,	 jolloin	 koulumme	 voisi	 palvella	 jo	 niitäkin	 lapsia	
joilla	varsinainen	koulu	on	vasta	edessäpäin.	Esiopetus	tullee	saamaan	uudet	tilat	
myös	toiminnalleen.

Koulumme	on	mukana	hankkeessa,	jossa	maailman	steinerkoulut	satavuotisen	
historiansa	kunniaksi	kantavat	huolta	mehiläisistä.	Lisää	projektista	löytyy	seuraa-
van	linkin	takaa.	www.waldorf-100.org/en/project/bees-trees/

Mehiläiset	 ja	muut	pölyttävät	hyönteiset	ovat	 ensiarvoisen	 tärkeitä	koko	pla-
neettamme	selviämisen	ja	ruuantuotannon	kannalta.	Mehiläisten	häviämisestä	on	
ollut	viime	vuosina	ilmassa	huolestuttavia	merkkejä,	yksittäistä	syytä	tälle	kadolle	
ei	ole	löytynyt,	maatalouden	myrkyt,	liikenteen	lisääntyminen	ja	ketokukkien	vä-
heneminen	ovat	yhteisvaikutuksessa	niitä	syitä.

Mitä	voimme	tehdä?	Mehiläisille	avuksi	voimme	istuttaa	mesikasveja	erilaisille	
joutomaille	ja	pientareille.	Mehiläisille	tärkeitä	kukkivia	kukkia	on	ihmisenkin	ilo	
katsella.

Koululle	tulee	myös	oma	mehiläispesä.	Jos	kiinnostusta	heräsi	sen	hoiteluun	ja	
mehiläisten	kasvattamisen	opiskeluun,	niin	mukaan	voi	 tulla.	Lisätietoja	 saa	alle-
kirjoittaneelta	jouni.gustafsson@tatsi.org

Tässäkin	mehiläisprojektissa	erityisen	hienoa	on	olla	eturintamassa	ja	mukana	
kansainvälisessä	linkissä	muiden	maailman	Steiner/Waldorf-	koulujen	kanssa.

Aurinkoista	kesää	ja	suurkiitos	kaikille	lukuvuodesta,	olette	tärkeä	ja	ainutlaa-
tuinen	yhteisö!	Ylpeänä	kerron	siitä	kohtaamilleni	 ihmisille.	Kertokaa	 tekin,	niin	
saamme	Steinerkoulun	piiriin	uusia	ihmisiä	ja	perheitä.

Jouni Gustafsson
Kouluyhdistyksen	johtokunnan	puheenjohtaja
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Ensimmäinen	luokka

Täynnä seikkailuja

Kouluvuosi	 pyörähti	 vauhtiin	 27	 op-
pilaan	 voimin.	 Monilla	 luokkamme	
oppilaista	oli	jo	vanhempia	sisaruksia	

koulussamme.	 Myös	 muut	 ekaluokkalaisista	
vaikuttivat	 hyvin	 valmiilta	 aloittamaan	 kou-
lutiensä.	 Menneeseen	 kouluvuoteemme	 on	
mahtunut	 mitä	 erilaisempia	 seikkailuja	 niin	
värien,	 sävelten,	 numeroiden,	 kirjainten	 kuin	
myös	 vieraiden	 kielten	 parissa.	 Kouluamme	
ympäröivät	pellot	 ja	metsät	ovat	taas	 innosta-
neet	 liikkumaan,	 leikkimään	 sekä	 tutkimaan	
luonnon	moninaisuutta.	

Toukokuun	 auringon	 jo	 lämmittäessä	 van-
hemmat	 järjestivät	 kivan	 perheretken	 Kuu-
sijärvelle.	 Meitä	 oli	 siellä	 melkoinen	 joukko	
nauttimassa	yhteisistä	piknik-herkuistamme.	

Kouluvuotemme	huipentui	kevätretkeen,	jon-
ka	 teimme	 Haarajoen	 kotieläinpihaan.	 Siellä	
oppilaat	pääsivät	silittelemään	hellyttäviä	mar-
suja,	 kaneja	 ja	 minipossuja	 sekä	 seuraamaan	
valloittavia	 suomenhevosia	 Lorria	 ja	 Vilmaa.	
Tilalta	 pyrähdimme	 suoraan	 Pilvijärvelle	
maistelemaan	pian	alkavaa	kesälomaa.

”Kymmenen pikkuista varvasta

Kymmenen pikkuista varvasta tässä
kesä – kesäpolkua piipertämässä

järven rantaan
ja rannansantaan

ja huimaan
ne uimaan

jo molskahtaa
ja vesi velloo ja polskahtaa.”

Hyvää	kesää	toivottaen,
luokanopettaja Mervi Helenius-Talvitie
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Toinen	luokka

eläintarinoita ja legendoja

T
oinen	 kouluvuotemme	 alkoi	 tekstauskir-
jainten	opettelulla	ja	keväällä	harjoittelim-
me	 jo	 sanelukirjoittamista.	Väliin	mahtui	

paljon	 eläintarinoita	 ja	 legendoja	 mm.	 Pyhästä	
Franciscuksesta.	 Aikajaksolla	 tutustuimme	 au-
ringon,	 maan	 ja	 kuun	 liikehdinnän	 vaikutuk-
seen	päivittäisissä	 toimissamme	 sekä	myös	 ajan	
kirjoittamiseen	viisarein	kellotaulussa	kuin	myös	
numeroina	 digitaalisessa	 kellossa.	 Harjoittelim-
me	 kertotauluja	 pihalla	 loikkien,	 mikä	 oli	 uusi	
hauska	 tapa	 kertotaulun	 oppimiseen.	 Keväällä	
esitimme	 omia	 pieniä	 näytelmiä	 itse	 tehdyillä	
käsinukeilla	1.luokkalaisille	 ja	vanhemmille	 ilta-
missa.	 Syksyllä	 teimme	 retken	 julkisilla	 kulku-
välineillä	 Snellman-korkeakouluun	 katsomaan	
opettajaopiskelijoiden	näytelmää.	Sitä	oli	opetta-
jana	ilo	katsoa	luottavaisin	mielin	kun	ammatti-
laiset	olivat	rakentaneet	sen	juuri	alaluokkalaisia	

silmälläpitäen.	Osa	oppilaista	pääsi	tällä	reissulla	
ensi	kertaa	ajelemaan	sekä	 junalla	että	metrolla.	
Kevätretkellä	 tutustuimme	Haarajoen	kotieläin-
tilan	 elämään	 yhdessä	 1.luokkalaisten	 kanssa.	
Jatkoimme	tietysti	joka	maanantaisia	retkiämme	
lähimetsissä,	missä	 luonto	näyttäytyi	aina	erilai-
sena	tutuista	paikoista	huolimatta.	Pisimmillään	
jaksoimme	 muutaman	 kerran	 käydä	 Tussin-
koskella	 ihailemassa	 veden	 vauhtia	 kivikoissa.	
Keväällä	istutimme	myös	vehnän	jyviä	ensi	syk-
syä	 silmällä	pitäen.	Saapa	nähdä	tuottavatko	ne	
meille	 leipäjauhoja	3.luokalle?	Nyt	upeiden	ala-
luokkavaiheiden	 jälkeen	 pääsemme	 3.luokalla	
isoon	 koulurakennukseen	 ja	 työpöytien	 ääreen.	
Mitenköhän	 oppilaat	 ovat	 muuttuneet	 kesälo-
man	jälkeen?

luokanopettaja Mika Luotonen
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O
pinnot	 alkoivat	 talonpoikaisjaksolla,	
jonka	puitteissa	saimme	perehtyä	mo-
niin	 taitoihin	 ja	 ammatteihin,	 joita	

on	tarvittu	entisinä	aikoina.	Itsekylvämästäm-
me	 viljasta	 korjasimme	 sirpillä	 satoa,	 sidoim-
me	 lyhteet,	 teimme	 kuhilaat,	 ja	 varstoimme	
Keskiaikamarkkinoilla	 akanat	 jyvistä,	 joista	
sitten	 teimme	 jauhoja	 ja	 lopulta	 leivoimme	
leipää.	 Vierailimme	 myös	 maatalousmuseos-
sa.	Joulun	valmisteluja	teimme	myös	vanhaan	
tapaan	 luokan	 koristelua	 myöten.	 Vietimme	
rattoisat	ja	laulavaiset	talkoo-pikkujoulut	kera	
vanhempien.

Mittausjaksolla	 teimme	 omat	 metrin	 mi-
tat,	ja	opettelimme	paino-	veto-	ja	pituusmit-
toja.	 Käsitöinä	 teimme	 punomalla	 värikkäät	
paimenpussit	 käsin	 kehrätystä	 villasta.	 Kevät-
puolella	ompelimme	ryijyt.	

Taitoja	 on	 tullut	 opeteltua	 monenlaisia	
allekkainlaskuista	 lauseenjäsennyksen	 alkami-
seen	sekä	saatu	varmuutta	koulutyöhön.	

Kävimme	 vielä	 Suomen	 Kansallismuseos-
sa	tutustumassa	entisaikojen	elämään	ja	esinei-
siin.	Neljännellä	 luokalla	aihe	 jatkuu	kotiseu-
tuopin	merkeissä.	

On	kyllä	ollut	tosi	kiva	vuosi!

Luokanopettaja Liisa Hertell

Kolmannen	luokan	lukuvuosi

talonpoikaishommia



oppilastyögalleria

6. lk Jonatan, historian työ

6. lk puuastia

2. lk käsinukkeja



2. lk huopakoruja

4. lk Siiri, T-Ford
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Luokkaamme	 asennettiin	 dokumenttikame-
ra,	dataprojektori,	tietokone	ja	valkokangas	ja	
saimme	 12	 tablettia	 yhteiskäyttöön.	 Olemme	
käyttäneet	 niitä	 paljon	 ja	 olemme	 auttaneet	
opettajaa	 niiden	 käytössä.	 4.	 luokan	 aikana	
olemme	 koodanneet	 paljon	 ATK-luokassa.	
Käytimme	 koodaamisessa	 Scratch-ohjelmaa.	
Olemme	tykänneet	siitä	ja	oppineet	paljon.

Olemme	myös	tykänneet	käsitöistä.	Teim-
me	neljännen	luokan	aikana	ristipistopenaalit.

Matikasta	olemme	oppineet	paljon.
Matias, Rodi, Samuel ja Leo

Kävimme	myös	5.	 luokan	kanssa	Villa	Artus-
sa,	 jossa	 oli	 lasten	 taideteoksia	 ja	 me	 teimme	
huopaveistoksia.

Olemme	 ensimmäinen	 luokka,	 joka	 on	
käynyt	 Vantaan	 kaupunginjohtajan	 itsenäi-
syyspäivän	 vastaanotolla.	 Kävimme	 Suomi	
100-juhlissa	 Energia-areenalla.	 Kaikilla	 oli	
hienot	 vaatteet	 ja	 Diandra	 tuli	 sinne	 laula-
maan.	Siellä	oli	erityisen	kivaa.

Olemme	 tehneet	 ristipistokäsityönä	 pe-
naalit.	 Perjantaisin	 olemme	 lukeneet	 Lasten	
uutisia.
Suvi

Minun	 kouluni	 on	 kivaa.	 Opiskelemme	 mu-
siikkia,	englantia,	saksaa,	liikkaa,	jaksotunteja,	

ryhmätunteja,	 maalausta,	 muotopiirustus-
ta,	 kässää	 ja	 eurytmiaa.	 Me	 olemme	 ottaneet	
tableteista	mallia	piirtämiseen	esim.	me	olem-
me	piirtäneet	yksisarvisen.	Minun	lempitunti-
ni	ovat	käsityö	ja	liikunta.
Siiri K.

Neljännellä	 luokalla	 olemme	 pelanneet	 joka	
päivä	 jalkapalloa.	 Olemme	 myös	 pelanneet	
penkkistä.	Olen	harjoitellut	piirtämään	lento-
koneita.	Villa	Artussa	minä	ja	Aatu	huovutim-
me	lohikäärmeen.
Onni

Olen	 oppinut	 enemmän	 luonnosta	 ympäris-
töopissa.	 Opin	 ilmansuuntia,	 eläimiä	 ja	 mitä	
kannattaa	 syödä.	 Olemme	 nähneet	 metsässä	
fasaanin	ja	vaikka	mitä	muita	lintuja.
Sandra

4.	 luokalla	olemme	pelanneet	erityisen	paljon	
jalkapalloa	kaikkina	vuodenaikoina.	Kävimme	
kotiseutuopin	 retkellä	 Vanhankaupunginlah-
della.	 Samalla	 kävimme	 Tekniikan	 museossa	
ja	Voimalamuseossa.	Käsityönä	oli	ristipisto	ja	
uusina	aineina	olivat	ympäristöopissa	 fysiikka	
ja	kotiseutuoppi.
Aatu

Neljäs	luokka

Koodausta ja ristipistoja
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Lapsi	 vetää	 ihan	 kaarelle,	 eikä	 anna	 äi-
din,	 isän,	 eikä	 kenenkään	 pestä	 ham-
paitaan.	 Mitä	 tehdä,	 kun	 hermot	 ki-

ristyvät	 kaikilla?	 Jopa	 puolelle	 koululaisista	
maksetaan	 hyvistä	 koulunumeroista,	 väläytti	
tutkimus.	Onko	se	järkevää?

Yle	 Oppimisen	 tuottamassa	 Kasvatusviisautta	
kiireisille	-podcast-sarjassa	äiti	ja	toimittaja	Anu	
Heikkinen	 selvittää,	miten	 tämän	vuosituhan-
nen	kasvatushaasteista	voisi	selvitä	klassikkokas-
vattajien,	 esimerkiksi	 Jean-Jacques	 Rousseaun,	
Rudolf	Steinerin,	Johan	Amos	Comeniuksen	ja	
Ellen	Keyn	opeilla.	Asiantuntijana	on	isä,	opet-
taja	ja	tietokirjailija	Jarno	Paalasmaa.

Project Maman blogista
”Ahmin aamukävelyillä luureista Ylen 
upouuden Kasvatusviisautta kiireisille -sarjan...
...Minuun kolahti erityisesti sarjan kuudes jakso, 

jossa käsiteltiin lapsen ikäkausia. Eli ajanjaksoja, 
joihin vanhemmilla saattaa liittyä syvää 
ulkopuolisuuden ja riittämättömyyden tunnetta.
Olisin voinut kuunnella tästä aiheesta helposti 
tunnin verran lisää asiaa. Miten täysin 
järjetöntä uhmakohtausta pitää käsitellä? Miksi 
kuusivuotias löytää itsestään kuolevan joutsenen? 
Entä oletteko kuulleet yhdeksänvuotistaitteesta? Ja 
mitä murrosikäisen aivoissa oikein tapahtuu?”

Sarjan osat (10 min jakso)
1.	Pitääkö	lapsen	kanssa	leikkiä?
2.	Onko	lapsilla	liikaa	valtaa	perheissä?
3.	Saako	lasta	rangaista?
4.		Pitääkö	lapselle	maksaa	hyvistä	

koenumeroista?
5.	Onko	järkevää	määritellä	ruutuaikaa?
6.		Ymmärtävätkö	vanhemmat	lastensa	ikäkausia?
7.	Pitääkö	lasta	sivistää?

Kuuntele	podcast-sarja	Yle	Areenassa

Kasvatusviisautta
kiireisille

Kevään hitti!
Yli 20 000 

kuuntelukertaa 
kuukaudessa.



Viides	luokka

Näytelmä ja Nälkämaan 
marssi

Mietimme	viidesluokkalaisten	kanssa,	
mitä	 kaikkea	 on	 sisältynyt	 yhtei-
seen	kouluvuoteemme.	Kirjasimme	

asioita	taululle	sitä	mukaa	kun	niitä	muisteltiin.	
Taulu	 täyttyi	monenmoisista	 asioista,	muistois-
ta,	 tunnelmista,	kaikesta	siitä	mitä	olemme	yh-
dessä	 saaneet	 kokea	 ja	 sen	 myötä	 oppia	 uutta,	
niin	oppilaat	kuin	opettajakin.	

Seuraavaksi	oppilaat	saivat	kirjoittaa	omiin	

vihkoihinsa	 yhdestä	 tai	 useammasta	 erityises-
ti	 itselleen	 merkittävästä	 asiasta	 kouluvuoteen	
liittyen.	

Näistä	 kirjoitelmista	 opettaja	 on	 poimi-
nut	 oheiseen	 tekstiin	 yhden	 lauseen	 tai	 virk-
keen	jokaiselta	21:ltä	oppilaalta.	

Hyvää	kesää	ja	kiitos!
Tiina Kaivola–Karvinen,	luokanopettaja
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Koulu alkoi kasviopin jaksolla, joka on yksi 
lemppareistani.

Kouluvuoden alussa meillä alkoi 
puutarhaopetus.

Kävimme Hyvinkää taidemuseossa syksyllä 
tutustumassa Yhdessä – näyttelyyn.

Taidemuseossa teimme villaveistoksia.

Syyslukukauden alussa kävimme 
Suomenlinnassa.

Olen hypännyt välitunneilla esteitä ja leikkinyt 
pallolla.

Teimme puutyössä ensin kaksi voiveistä sitten 
yhden lastan ja sitten saimme tehdä omaa 

juttua.

Suomi 100-juhlassa me esitettiin Nälkämaan 
marssi.

Maantiedon jaksolla teimme esitelmiä 
Pohjoismaista.

Meillä alkoi puutyö ja ruotsi.

Ruotsi on hauska aine.

Teimme tänä vuonna paljon käsitöitä ja 
puutöitä koko vuoden. 

Teimme käsitöissä tänä vuonna lapaset. 

Koululla vieraili kiinalaisia ja ne antoi meille 
kaikkea kivaa muistoksi.

Kävimme myös Keinukalliossa hiihtämässä 
urheilupäivänä.

Kevään alussa teimme näytelmän Pekka 
Töpöhäntä ja sitä oli hauska toteuttaa. 

Vappuna oli Talent -show, joka oli todella kiva 
ja meidän luokalta tuli monta esitystä.

Oli kivaa ja oli tylsää. 

Mörkö-oopperaa kävimme katsomassa 
Helsingin Kaupunginteatterissa.

Oli myös historian jakso.

Olympialaiset ovat vielä tulossa toukokuun 
lopussa.

Tosi kiva vuosi on takana.
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Kuudes	luokka

Tunnista linnut

Meillä	on	ollut	monta	jaksoa,	mutta	pidimme	
eniten	keskiajasta,	kun	teimme	esitelmät.	Kä-
vimme	Heurekassa	fysiikan	jaksolla.

Alisa, Helena ja Ella

Kuudennelta	 luokalta	 pääsee	 Verso-sovitteli-
jaksi.	Osasta	meistä	tuli	sovittelijoita:	Sarasta,	
Alisasta,	 Helenasta,	 Aurorasta,Ansasta,	 Edit-
histä,	Ellasta	ja	Unnasta.

Edith, Sara, Hermanni ja Rasmus

Olimme	Ahvenanmaalla,	siellä	oli	kivaa,	kos-
ka	 ei	 ollut	 eukkaa,	 saksaa	 tai	 puutarhaa	 ja	
siellä	 oli	 hyvää	 ruokaa.	 Kävimme	 erilaisissa	
museoissa	ja	Taffelin	tehtaalla.	Siellä	oli	kivaa,	
mutta	 ne	 asut,	 joita	 siellä	 piti	 käyttää,	 olivat	
tosi	rumat.

Ansa, Jasmin, Oona ja Unna

Meillä	 oli	 paljon	 matikkaa	 ja	 äikkää.	 Teim-
me	 myöskin	 esitelmiä	 eri	 aineista,	 Käsitöissä	
teimme	nukkeja.

Lydia, Tommi, Aatu ja Helmi

14	 Vantaan seudun steinerkoulu

Sara L
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Helena

Ansa

Neea

Elsa

Petra

Aatu
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Seitsemäs	luokka

Kiinnostavia aiheita

Käsityö	–	ompelu
Tänä	 vuonna	 harjoittelimme	 käsityössä	 ko-
neompelua	 ja	 teimme	 paidat.	 Aluksi	 tutus-
tuimme	 ompelukoneisiin	 ja	 harjoittelimme	
ompelukoneen	 käyttöä.	 Piirsimme	 kaavat	 ja	
leikkasimme	 kankaat.	 Seuraavaksi	 ryhdyim-
me	ompelemaan.	Ompelussa	meni	suurin	osa	
tunneista	 ja	 lopuksi	 viimeistelimme	 saumoja.	
Jos	 olimme	 saaneet	 paidat	 valmiiksi,	 teimme	
vielä	pieniä	ompelutöitä.

Saara

Käsityö	–	löylykauha
Teimme	puutöissä	 tänä	vuonna	 löylykauhat.	
Sen	kauha	oli	kuparia,	varsi	metallia	ja	kahva	
puuta.	 Aloitimme	 kauhan	 tekemisen	 puun	
kaatamisesta,	josta	sitten	teimme	puiset	kah-
vat	 kauhaan.	 Seuraavaksi	 otimme	 kuparile-
vyn,	 leikkasimme	 sen	 ympyrän	 muotoiseksi	
ja	 taoimme	 sen	 ympyräpäisellä	 vasaralla	 ku-
piksi.	 Sen	 jälkeen	 otimme	 metallitangon	 ja	
väänsimme	 siihen	 koristekierteitä.	 Sitten	
vaan	 laitoimme	kaiken	yhteen	 ja	 löylykauha	
oli	valmis.

Englanti
Seiskaluokalla	 opiskelimme	 englantia	 kaksi	
kertaa	viikossa.	Teimme	paljon	projekteja	vih-
koon,	 paperille	 ja	 kartongille.	 Seiskaluokan	
aiheet	 olivat	 kiinnostavia	 ja	 sanasto	 oli	 laaja.	
Koko	luokka	kehittyi	paljon.

Kertasimme	 epäsäännöllisiä	 verbejä,	 fu-
tuuria	ja	opettelimme	menneitä	aikamuotoja.	
Teimme	suurimman	osan	töistä	töistä	itsenäi-
sesti,	 mutta	 ryhmätöitä	 tehtiin	 esitelmätyyli-
sesti.	Suurin	osa	oppikirjan	tehtävistä	oli	kivo-
ja	ja	innostavia.

Tinka



Maalausta kalkkivedellä ja etikalla, 
indikaattorivärinä punakaalimehu.



18 Vantaan seudun steinerkoulu

Kahdeksas	luokka

Talent ja teatteri

Lahden Kaupunginteatterissa taidetestaajina: 
Täällä Pohjan tähden alla.

Kahdeksannesta	 luokasta	 parhaiten	 pää-
hän	on	jäänyt	varmaankin	Talent	show,	
jossa	 toimin	 äänimiehenä	 ensimmäistä	

kertaa.	Kaikilla	oli	kiinnostavia	esityksiä	monelta	
eri	luokalta.	Löytyi	laulamista,	soittamista,	tans-
simista,	komediaa	ja	kaikkea	muuta!

Lukujärjestyksemme	 muuttuu	 kokonaan	
ja	samalla	luokanopettajamme	Tuomo	ei	ope-
ta	meitä	enää.	Se	on	varmaan	suurin	muutos.	

Meille	 tulee	 myös	 ensimmäistä	 kertaa	 valin-
naisaineet.	 Valitseminen	 ei	 ollut	 niin	 hanka-
laa,	 kuin	 odotin.	 Ensimmäinen	 vaellusharjoi-
tus	on	pian	tulossa.	Siitä	tulee	kiinnostavaa.	

Nino Saareks 8.lk

Lahden Radiomäellä.

Talent Show: juontajina ja esiintyjinä.
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Viimeisen	kuluneen	vuoden	aikana	on	 luo-
kassamme	 ollut	 ilmassa	 jännitystä	 ja	 epä-
varmaa	odotusta,	 koska	 tämä	on	 viimeinen	
vuosi	tällä	kokoonpanolla	ja	ensi	vuonna	on	
odotettavissa	 uusia	 asioita	 jatko-opiskelun	
merkeissä.	

Vuosi	 ei	 kuitenkaan	ole	ollut	pelkkää	 ar-
vosanojen	perässä	juoksua,	vaan	on	luokkam-
me	 onnistunut	 tekemään	 muutakin.	 Tämän	
vuoden	isot	teemat	ovat	olleet	ruotsin	ja		eng-
lannin	jaksotus	neljännesosiin	vuodesta,	joten	
kumpaakin	on	ollut	vuoroittain.

Luultavasti	mieleen	 jäävin	 asia	 tästä	 vuo-
desta	 on	 syyslukukauden	 alussa	 suoritettu	
Lapin	 vaellus,	 jonka	 haastavuus	 on	 luonut	
luokkalaisille	 jotain	 erityistä.	 Kevätlukukau-
den	 isoin	 tapahtuma	on	ollut	päättötodistus-
ten	 saannin	 lisäksi	 luokkamme	 tanssit,	 jotka	
pidettiin	 ystävänpäivänä	 eräänlaisena	 korvik-
keena	vanhojentanssien	sijaan.

Kaiken	kaikkiaan	kouluvuotemme	on	ol-
lut	 pitkä	 matka,	 mutta	 uskon	 sen	 olleen	 sen	

arvoista.	 Uskon	 kaikkien	 odottavan	 innolla	
tulevaisuutta.

Kauri Seppälä ja 9.lk

Yhdeksäs	luokka

Uusia asioita

9.lk nahkarannekorut Juuli

9.lk, Ottilia



oppilastyögalleria

10. lk Sofia Hinkonen

7. lk Sinja

10. lk Otava Mäkinen 10. lk Maria

6. lk Helmi ja Petra, Historian työ 



8. lk, Neda, englannin työ

12. lk
Jade Tamminen



 ”On ollut todella kivaa olla tässä koulussa.
En ole ikinä kokenut vastaavaa missään 

koulussa, kivaa ja kiinnostavaa ja sen takia 
odotan ihan innolla seuraavaa lukiovuotta.”

”Erityisen kivaa oli Lapin leirillä.
Kaikki tutustuivat todella nopeasti, varsinaisen 
opiskelun päälle tulivat kaikki saunareissut ja 
iltajuttelemiset. Punaisen ristin ensiapu-kurssi 
(EA1) Lapissa oli todella kiva ja hyödyllinen.”
”Lapin leirillä opin paljon uutta. Steinerissa 

arvostetaan luovuutta.”

”Käräjäoikeuden reissu oli erityisen 
mielenkiintoinen. Näimme miten tuomarit 

tuomitsevat.”

”Maatilaleirillä koimme miten maata 
hoidetaan ja viljellään. En esimerkiksi tiennyt, 

että maanviljelyssä tarvitaan laskemista.
Tuli tämäkin esiin.”

”Vuosi meni nopeasti. Mieleenpainuvina 
juttuina nousevat uudet opettajat, mahtava 
Lapin reissu, oikeudenkäynnissä vierailu ja 

maatilaleiri.”

Lukion	ensimmäinen

Mahtava reissu

Lukio alkoi Lapin leirillä. Lukion ensimmäisen vuoden päätteeksi oli maatilaleiri. Opiskelijat jakaantuivat 
kolmeen ryhmään, osa harjoitteli maatalousalan töitä Majvikin tilalla, osa Tapolan kyläyhteisössä ja osa 
Herttoniemen ruokaosuuskunnan lähipelloilla.
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Neljän lapsen isä Jukka Erätuli ajattelee 
Vantaan seudun steinerkoulun antavan 
eväitä tasapainoiseen elämään. Koulun 
vahvuuksiin lukeutuu Jukan mukaan 
myös se, että lasten erilaiset temperamentit 
otetaan huomioon ja jokaisen 
henkilökohtaisia vahvuuksia tuetaan. 

Kaikki	 Erätulen	 perheen	 lapset	 ovat	
käyneet	tai	tulevat	käymään	Vantaan	
seudun	steinerkoulua.	Jukan	mukaan	

koululla	 vieraillessa	 tulee	 aina	hyvä	olo.	Lap-
silla	 on	 koulussa	 hyvä	 olla,	 mikä	 tekee	 stei-
nerkoulun	 käymisestä	 hieman	 pidemmänkin	
koulumatkan	arvoista.	

–	 Hyviä	 kouluja	 on	 tosi	 paljon,	 mutta	
Vantaan	seudun	steinerkoulu	tuntuu	keitaalta	
keskellä	pääkaupunkiseutua,	Jukka	kuvailee.

Steinerkoulu tukee tasapainoista elämää
–	Tällä	koululla	on	monia	vahvuuksia.	Uskon,	
että	kiireiseen	maailmaan	ehtii	kouluajan	 jäl-
keenkin.	Itsekin	kun	pyrkii	jollain	tavalla	rau-
hallisempaan	 elämään	 ja	 rauhallisiin	 hetkiin	
kaiken	 kiireen	 keskellä,	 niin	 mielestäni	 tämä	
koulu	 tukee	hyvin	sitä.	Rauhallisesta	 tahdista	
huolimatta	 oppiminen	 on	 kuitenkin	 todella	
kokonaisvaltaista.	Täällä	ollaan	kädet	mullassa	
ja	vesiväreissä,	Jukka	kuvailee.	

Jukan	 mukaan	 steinerkoulussa	 vallitsee	
muita	 kouluja	 sielukkaampi	 ilmapiiri.	 Kou-
lunkäyntiin	 kuuluu	 paljon	 taideopetusta	 ja	
esimerkiksi	väreillä	 leikkimistä.	Lapset	käyvät	
usein	metsäretkillä,	soittavat	ja	laulavat.	

–	Elämä	on	aika	ainutlaatuinen	ja	ihmeel-

linen	asia.	Sillä	on	väliä,	keskittyykö	kaikkeen	
siihen	kauniiseen	vai	 suorittamiseen.	Molem-
pia	 tarvitaan,	 mutta	 kunhan	 tasapaino	 on	
kunnossa,	niin	koen,	että	ihminen	voi	hyvin.	
Steinerkoulussa	tuetaan	tätä	tasapainoa,	Jukka	
pohtii.

Tutussa ryhmässä saa olla oma itsensä
Jukan	 mukaan	 Steinerkoulussa	 otetaan	 esi-
merkillisesti	huomioon	 erilaiset	 lapset.	Opet-
tajat	 tukevat	 oppilaita	 todella	 hyvin,	 ja	 esi-
merkiksi	 konfliktitilanteisiin	 puututaan	 heti	
ja	ne	ratkaistaan	keskustelemalla.	

–	 Täällä	 tehdään	 paljon	 asioita	 yhdessä.	
Lapset	 saattavat	 olla	 samassa	 ryhmässä	 en-
simmäisestä	 luokasta	 jopa	 lukion	 loppuun	
asti.	 Kaikki	 tuntevat	 toisensa	 hyvin,	 ja	 sitten	
ei	ehkä	tarvitse	esittää	niin	paljoa.	Saa	kasvaa	
rauhassa	 lapsesta	 teini-iän	 kautta	 aikuisuu-
teen,	Jukka	miettii.	

Vantaan	seudun	steinerkoulussa	opitaan	

kokonaisvaltaisesti
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Tämän	 vuoden	 kurssit	 ovat	 vaatineet	
meiltä	 enemmän	 kuin	 aiempina	
vuosina.	 Vaativuustaso	 kovenee	 vuo-

si	 vuodelta	 ja	 kurssien	 suorittaminen	 hyvillä	
arvosanoilla	 on	 ollut	 haastavaa.	 Syyskausi	 al-
koi,	 kun	 lähdin	 apuohjaajaksi	9.luokan	Lapin	
vaellukselle.	 Vaellus	 oli	 kokonaisuudessaan	
ihana,	 sillä	 sain	 mahdollisuuden	 tutustua	 uu-
teen	 luokkaan	 ja	 päästä	 kokemaan	 vaelluksen	
uudelleen.Toinen	 mieleenpainuva	 retki	 oman	
luokan	 kanssa	 oli	 matka	 Valamon	 luostariin.	
Aamukuudelta	alkoi	Jumalanpalvelus	luostaris-
sa,	joka	oli	rankka,	mutta	hieno	kokemuksena.

Syyskauden	 kohokohta	 oli	 ehdottomasti	
saksanopiskelijoiden	 matka	 Wienin	 joulu-
markkinoille.	 Vajaa	 viikko	 Itävallassa	 mahta-
van	 ryhmään	 kanssa	 oli	 huippua,	 pääsimme	
näkemään	upeita	nähtävyyksiä	ja	vierailemaan	
hienoilla	joulumarkkinoilla.

Syyskauden	ehdottomasti	vaativin	kurssi	oli	
englannin	3.kurssi,	jossa	osana	kurssia	oli	tehtä-
vä	portfoliotyö.	Ennen	joulua	esittelimme	myös	
päättötyöaiheet,	joita	työstimme	ympäri	vuoden	

ja		esittelemme	ensi	vuoden	marraskuussa.
Kevätkauden	kohokohta	oli	ehdottomasti	

kahden	viikon	pituinen	sosiaaliTET-harjoitte-
lu.	 Verso-toiminnan	 kannalta	 tämä	 kevät	 on	
ollut	huippu,	sillä	Verso-koulutuksen	ansiosta	
olemme	saaneet	uusia	sovittelijoita.	Osa	meis-
tä	vanhoista	sovittelijoista	suoritti	myös	jatko-
koulutuksen.	

Olen	 tämän	 lukuvuoden	aikana	oppinut,	
että	kaikki	on	mahdollista,	jos	vain	tekee	pal-
jon	töitä	sen	eteen	ja	uskoo	itseensä.

Pinja 11.luokka

Vuosi	meni	koulun	 tapojen	 totutteluun	 ja	 ih-
misiin	tutustumiseen.	Mieleen	jäi	Valamon	ret-
ki	 ja	 yllättävät	 koulun	 tavat,	 esim.	 tanssiaiset,	
päättötyö,	useat	matkat,	 eurytmia,	 järjettömät	
itsenäiset	koulutyöt	ja	rahan	kerääminen	(erit-
täin	oudot	tehtävänannot).	Hyvää	ruokaa.

Silmu, 11.luokka

Tästä	kouluvuodesta	mieleen	jäi	erityisesti	Va-
lamon	luostari-vierailu	ja	Wienin	matka.

Meillä	oli	myös	kahden	viikon	sosiaalitet,	
jonka	 itse	 vietin	 lasten	 parissa,	 päiväkodis-
sa.	Tet-jakso	 sujui	mukavasti	 ja	 siitä	 jäi	 kivat	
muistot	lapsista.

Keväällä	meillä	on	vielä	tiedossa	kaupun-
kisuunnistus	Turussa	ja	tiensiivousta,	jolla	ke-
räämme	rahaa	tulevaa	kulttuurimatkaa	varten.

Elsa, 11.luokka

Lukion	toinen	luokka

Uusia kokemuksia ja 
rankkaa opiskelua



 Vuosikertomus 2017–2018 25

Unsere	Reise	nach	Wien	geschrieben	von	He-
lena	Syrjänen

Vor	 Weihnachten	 sind	 wir	 nach	 Wien	
geflogen	und	haben	die	 schöne	Weihnachts-
stimmung	 dort	 genossen.	 Unsere	 Deutsch-
Gruppe	 und	 die	 Gruppe	 der	 10.	 Klasse	 ha-
ben	das	Ganze	Wien-Paket	erlebt,	in	dem	wir	
im	 Schloss	 Schönbrunn	 mit	 offenem	 Mund	
rund	gelaufen	sind	und	das	herrliche	Wiener-
schnitzel	probiert	haben,	das	übrigens	unsere	
Minja	(auf	halb	Deutsch,	halb	Englisch)	bes-
tellt	hat.	Wir	waren	alle	sehr	stolz	auf	sie!

Keiner	 bekam	 einen	 grossen	 Kultur-
schock,	was	auch	daran	liegen	kann,	dass	wir	
mehr	als	oft	im	MacDonalds	gesessen	haben.	
Alle	waren	 sehr	 beeindruckt	über	 die	Archi-
tektur	und	die	Düfte	des	Weihnachtsmarkts.

Die	 kleinen	probleme	bei	 der	Rückfahrt	
waren	hauptsächlich	lustig.	Die	acht	Stunden	
auf	den	riesigen	Münchener	Flughafen	waren	

ein	Abenteuer	und	die	Nacht	 im	Luxushotel	
war	ein	reiner	Genuss.	Insgesamt	kamen	wir	
alle	 glücklich	 nach	 Hause	 mit	 vielen	 span-
nenden	Erinnerungen.	Und	Schokolade.

Helena, 11. Klasse

Tämä	kouluvuosi	 on	ollut	 raskas	 ja	 on	ollut	
paljon	 koulutöitä,	 mutta	 emme	 ole	 aina	 ol-
leet	vain	koulunpenkillä	opiskelemassa.	Meil-
lä	 oli	 tänä	 vuonna	 sos	 tet-jakso,	 joka	 kesti	
kaksi	 viikkoa.	 Itse	 menin	 päiväkotiin,	 mikä	
oli	minun	mielestäni	 erittäin	mielenkiintois-
ta.	Mielestäni	on	ollut	myös	mukavaa	viettää	
aikaa	luokkatovereiden	kanssa.

Angelica, 11.luokka
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Olemme	 tänä	 vuonna	 käsitelleet	 11.	
luokan	 uskonnossa	 kristillisiä	 kirk-
kokuntia.	 Kurssiin	 liittyen	 olemme	

vierailleet	 katolisessa	 Pyhän	 Henrikin	 kated-
raalissa	 ja	 luterilaisessa	 Korson	 kirkossa,	 jossa	
oppilaat	 kävivät	 myös	 pienissä	 ryhmissä	 te-
kemässä	 vapaaehtoistyötä	 yhteisöruokailussa.	
Luokassa	on	käynyt	nuoria	kertomassa	hellun-
taikirkosta	ja	uskostaan.	Lisäksi	teimme	yhden	
yön	 retken	 Valamon	 luostariin	 koulun	 orto-
doksisen	uskonnon	 ryhmän	 ja	opettaja	Tepon	
kanssa.	Tässä	kahden	oppilaan	kokemuksia	ret-
kistä	ja	vapaaehtoistyöstä.	

Vierailu roomalais-katolisessa kirkossa
Meidän	 luokka	 kävi	 vierailemassa	 Pyhän	
Henrikin	 katedraalissa	 12.9.	 2017.	 Kirkko	
oli	näyttävä	sisältä	–	isot	tilat	ja	hieno	alttari.	
Mieleeni	 jäivät	parhaiten	kauniit	 ikkunamaa-
laukset,	jotka	koristivat	kirkon	sivuja.	Kirkos-
sa	 vallitsi	 myös	 mukava	 ilmapiiri.	 Isä	 Marco	

esitteli	meille	kirkkoa.	Hän	kertoi	kokeneensa	
elämänsä	varrella	kaikenlaista,	 ja	 lopulta	pää-
tyneensä	 työskentelemään	 Suomeen	 Pyhän	
Henrikin	 katedraaliin.	 Hän	 kertoi	 meille	 ka-
tolisen	uskon	tarinaa,	kuinka	se	syntyi,	miksi	
ja	 ketkä	 ovat	 tärkeitä	 henkilöitä	 Raamatussa	
ja	niin	edelleen.	Tämä	retki	on	yksi	suosikeis-
tani,	sillä	Isä	Marco	osasi	kertoa	niin	mielen-
kiintoisesti	 kirkosta.	 Sitä	 oli	 ilo	 kuunnella	 ja	
osallistua	keskusteluun.

Retki Valamoon
Lähdimme	 luokan	 kanssa	 maanantaina	 29.	
syyskuuta	 2017	 aamulla	 Valamon	 luostariin	
Heinävedelle.	Matka	bussilla	 kesti	 noin	neljä	
tuntia,	 jonka	 aikana	 ortodoksiopettaja	 Tep-
po	 piti	 meille	 oppitunnin	 ortodoksisuudesta.	
Kun	saavuimme	luostarille,	kävimme	syömäs-
sä	 ja	 sitten	pääsimme	kiertämään	 luostarialu-
etta.	 Illalla	 menimme	 jumalanpalvelukseen,	
joka	 kesti	 noin	 puolitoista	 tuntia.	 Naisilla	
piti	 olla	kirkossa	pää	peitettynä	huivilla,	 eikä	
kellään	saanut	näkyä	polvet	ja	olkapäät.	Koko	

Kristillisiä kirkkoja ja 
avustustyötä

Otoksia roomalais-katolisesta Pyhän Henrikin 
katedraalista.

Valamon pääkirkko on pyhitetty Kristuksen kirkas-
tumisen muistolle ja vihitty käyttöön 5. kesäkuuta 
vuonna 1977.
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palvelus	oli	tarkoitus	seistä,	mutta	kirkkosalin	
reunoilla	oli	myös	penkkejä.	Olin	hyvin	yllät-
tynyt,	kuinka	nopeasti	aika	meni.	Kirkossa	oli	
paljon	 hienoja	 ikoneita	 ja	 se	 oli	 muutenkin	
tosi	hienosti	koristeltu.	

Aamulla	heräsimme	jo	ennen	kuutta	kirk-
koon,	 jossa	oli	 yli	 kaksi	 tuntia	kestävä	 aamu-
palvelus.	Sen	jälkeen	oli	aamupala,	ja	noin	kel-
lo	 kymmenen	 aloimme	 tehdä	 talkoolaistöitä.	
Jotkut	olivat	ulkona	haravoimassa,	mutta	 itse	
pilkoin	omenoita	sisällä.	Pilkoimme	omenoita	
yli	 kolme	 tuntia.	 Kahden	 aikaan	 tapasimme	
luostarin	 johtajan	 igumeni	Sergein.	Kävimme	
vielä	poimimassa	ulkona	omenoita.	Viiden	ai-
kaan	oli	kotiinlähdön	aika.	Minusta	matka	oli	
kiva	ja	se	avasi	käsitystäni	ortodoksiuskonnos-
ta.	Oli	mielenkiintoista	nähdä,	miten	erilaisia	
tapoja	ortodokseilla	on	luterilaisiin	verrattuna,	
vaikka	he	uskovatkin	samaan	Jumalaan.

Kokemus kirkon yhteisöruokailusta
Sain	tänään	4.	huhtikuuta	upean	mahdollisuu-

den	 päästä	 avustamaan	 Korson	 kirkon	 ruoka-
jakeluun.	 Siellä	 oleminen	oli	mukavaa,	 vaikka	
jouduimmekin	noudattamaan	tiukasti	etikettiä.	
Pöytien	 kattaminen	 ja	 ruokien	 jakaminen	 tie-
tyssä	 järjestyksessä	 oli	 välttämätöntä.	 Saimme	
myös	 tarjoiluohjeet,	 joita	 piti	 noudattaa.	 Sain	
huolehdittavakseni	kaksi	pöytää,	 joissa	 ruokai-
li	 mukavia	 ihmisiä.	 He	 olivat	 hyvin	 otettuja	
siitä,	 että	 opiskelijat	 olivat	 tulleet	 auttamaan	
heitä.	 Meille	 kerrottiin,	 että	 ruokailijoille	 oli	
tarkoituksena	luoda	lounaasta	aito	ravintolaelä-
mys.	 Sen	kuultua	 ymmärsin	 sen,	 että	 ihmisis-
tä	oikeasti	 välitetään	 siellä,	 kaikkia	kohdellaan	
samanarvoisesti	 välittämättä	heidän	hyvistä	 tai	
huonoista	 elämäntilanteista.	 Kaikkia	 arvos-
tettiin	 omina	 itsenään.	 Ruoka,	 jota	 kirkossa	
tarjoillaan,	 on	 alunperin	 hävikkiruokaa,	 joka	
olisi	muuten	 joutunut	 roskikseen.	On	hienoa,	
että	 hävikkiruoka	 hyödynnetään	 ja	 sen	 avulla	
luodaan	ihmisille	hyvinvointia	edistäviä	asioita.	
Vierailu	ja	mukana	oleminen	tällaisessa	toimin-
nassa	avasi	silmäni	uudelleen	kirkon	toiminnal-
le.	Osaan	tästä	lähin	arvostaa	tällaista	toimintaa	
ja	sisäistin	oikeasti,	miten	ihmisiä	arvostetaan	ja	
kunnioitetaan.	

Riina Kannisto, uskonnon opettaja
Pinja Hietala, 11. luokka
Säde Laurikainen, 11. luokka

Talkootyönä viipaloimme omenoita ja teimme 
puutarhatöitä. 
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Isä igumeni Sergei kertoi luostarista ja vastasi 
kysymyksiimme. 
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Korson yhteisöruokailussa kattaminen oli tarkkaa, 
mutta aikaa löytyi myös koripallon pelaamiseen.



Vuosi	2017	oli	koulun	33.	toimintavuosi.	Lu-
kioluokat	toimivat	kahdettatoista	vuotta	Hel-
singin	Rudolf	Steinerkoulun	toimipisteenä.

Vantaan	 seudun	 steinerkoulu	 on	 perus-
tettu	 1984	 ja	 sen	 hallinto	 perustuu	 hallinto-
lakiin,	 muuhun	 lainsäädäntöön	 sekä	 Rudolf	
Steinerin	 ideoihin	 yhteiskunnallisesta	 kolmi-
jäsennyksestä.	 Koulun	 johtokuntana	 toimii	
kouluyhdistyksen	 johtokunta,	 joka	 huolehtii	
taloushallinnosta.	 Opettajakunta	 huolehtii	
opetushallinnosta.
	
OPPilaSMääRäT
Oppilaita	oli	31.12.2017	yhteensä	274.
Luokilla	1–9	oli	214	oppilasta,	joista	
Helsingistä	3,	Järvenpäästä	2,	Keravalta	50,	
Sipoosta	15,	Tuusulasta	24,		Porvoosta	4	ja	
Vantaalta	116.
Lukiossa	oli	60	opiskelijaa,	joista	Helsingistä	
8,	Järvenpäästä	3,	Keravalta	4,	Porvoosta	
2,	Sipoosta	3,	Tuusulasta	11,	Lohjalta	1,	
Vantaalta	25,	Lohjalta	1,	Mäntsälästä	1	ja	
Nurmijärveltä	1.
	
JOhTOKunTa
Kouluyhdistyksen	toiminnasta	vastaa	
yhdistyksen	jäsenistön	valitsema	johtokunta,		
johon	vuonna	2017	kuuluivat	varsinaisina	
jäseninä:	Jouni	Gustafsson	(pj.),	Mikko	
Laulainen	(siht.),	Katja	Tiitinen	(siht),	
Tommi	Mouhu	(vpj.),	Mikko	Nieminen,		
Juulia	Salonen,	Kirsi	Ojala-Kinnunen,	Rainer	
Sarström,	Jarno	Paalasmaa	(opettajakunta).	
Varajäsenet:	Jukka	Jormola,	Jukka	Erätuli.

Johtokunnan apuna toimi työryhmiä:

Johtokunnan valmisteleva työryhmä:
Jouni	Gustafsson	(puheenjohtaja),
Tommi	Mouhu,	Juulia	Salonen,
Katja	Tiitinen,	Jarno	Paalasmaa,	Outi	Rousu	
sekä	työtehtävänään	Teija	Sideri.

Rakennusryhmä: Rainer	Sarström	
(puheenjohtaja),	Mika	Luotonen	
(opettajakunnan	edustaja),	Jukka	Jormola,	
Tapio	Kortetjärvi,	Juha	Hietala,	Mika	
Lehtinen	ja	talonmies	Ari	Rahkonen.

Viestintä- ja Markkinointiryhmä:
Katja	Tiitinen,	Juulia	Salonen,	
Tommi	Mouhu,	Jarno	Paalasmaa	ja	Outi	
Rousu.

Työsuojelu-&yhteistoimintaryhmä:
Anu	Kiskola	työsuojeluvaltuutettu,	Teija	
Sideri		työsuojeluvaravaltuutettu	ja	Outi	
Järvelä	työsuojeluvaravaltuutettu.

Työsuojelupäällikkö:
Pia	De	Leeuw	Van	Weenen

IP-ryhmä:
Jarno	Paalasmaa	ja	Tuomo	Oksanen

KuHa-ryhmä:
Outi	Järvelä,	Juulia	Salonen	ja	Outi	Rousu

Markkinatoimikunta:
Juulia	Salonen,	Mikko	Nieminen	ja	Kirsi	
Ojala-Kinnunen

Luomu- ja viljelyryhmä:
Mikko	Nieminen,	Liisa	Hertell	ja	Jukka	
Jormola.

Terve koulu-hanke:
Rainer	 Sarström,	 Jarno	 Paalasmaa,	 Maarit	
Holttinen,	Mika	Luotonen,	Markus	Laakso	ja	
Tapio	Kortetjärvi.
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REhTORiT
Paalasmaa	Jarno	(perusopetus)
Rousu	Outi	(lukio)
	
TOiMiSTOSideri	Teija
	
KEiTTiÖ	
Ehand	Ethel
Kuusisto	Hannele
Nuorala	Sanna
	
KiinTEiSTÖnhuOlTO
Rahkonen	Ari	

SiiVOuS
Nevalainen	Sanna
	
KOuluPSYKOlOGi
Sihvonen	Jenni,	vantaan	kaupunki

KOuluKuRaaTTORi
Peltola	Kimmo,	vantaan	kaupunki

KOuluTERVEYDEnhOiTaJa
Juuti-Finnilä	Riitta,	vantaan	kaupunki

luKiOTERVEYDEnhOiTaJa
Koski-Lammi	Nina,	vantaan	kaupunki
	
ilTaPäiVäKERhO
Meriluoto	Kamilla
Toiviainen	Mia	
Virta	Sara
	
luOKanOPETTaJaT	
1. lk	Helenius-Talvitie	Mervi	
2. lk	Luotonen	Mika	
3. lk	Hertell	Liisa		
4. lk	Numminen	Ewy	
5. lk	Kaivola-Karvinen	Tiina
6. lk	Nieminen	Paula	
7. lk	Perkiömäki	Sirpa	
8. lk	Oksanen	Tuomo

luOKanOhJaaJaT 
9. lk	Anne	Kautiainen	ja	Laura	Ylimartimo	
Lukion 1. lk	Jarno	Paalasmaa	
Lukion 2. lk	Outi	Rousu
Lukion 3. lk Pia	de	Leeuw	van	Weenen	
Abiluokka	Anne	Kautiainen
	
ainEEnOPETTaJaT 
Federer-Rahkonen	Claire	eurytmia, saksa	
Hertell	Liisa		puutarhan- ja maanhoito	
Järvelä	Outi		musiikki 
Kaartinen	Eveliina	käsityö, kotitalous 
Kaivola-Karvinen	Tiina	kotitalous 
Kakkuri	Helmi	matematiikka,	fysiikka, kemia	
Kannisto	Riina	ev.lut. uskonto, 
elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia 
Kautiainen	Anne	saksa, ranska 
Kiskola	Anu		ruotsi 
Koskimies	Maija	venäjä 
Laitinen	Lotta	biologia, maantieto, terveystieto 
de	Leeuw	van	Weenen	Pia	englanti 
Lukkarila	Sinikka liikunta, terveystieto 
Luotonen	Mika liikunta, matematiikka
Nieminen	Paula käsityö
Numminen	Ewy	kuvataide 
Paalasmaa	Jarno	historia, yhteiskuntaoppi 
Perkiömäki	Sirpa kuvataide, matematiikka 
Rousu	Outi	Maria	eurytmia, opinto-ohjaus, 
englanti 
Väisänen	Teppo	ortodoksinen uskonto
Uusimäki	Jukka liikunta 
Vitikka	Marja-Leena	erityisopetus, 
oppilashuolto 
Ylimartimo	Laura	äidinkieli ja kirjallisuus, 
erityisopetus 
Ylinampa	Tuukka	matematiikka 
	
Muu OPETuShEnKilÖSTÖ	
Garrone	Chiara	kouluavustaja 
Hirvelä	Heidi	kouluavustaja		
Kauhaniemi	Tuija	näytelmäkerhon ohjaaja	
Peltonen	Sirppa eur.säestys 
Sideri	Teija	 matematiikka+ kerhon ohjaaja	
Toiviainen	Mia kouluavustaja
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12. luokan päättötyöaiheet:

Arne Nuottimäki:
auton	kunnostaminen	ja	maalaus

Amron Black:
nettikaupan	suunnittelu	ja	toteutus

Joona Kupiainen:	puinen	kukkapöytä

Ville Virta:	auton	kunnostaminen

Eemeli Virkkumaa:
moottoripyörän	kunnostaminen

Fanny Kortetjärvi:
Purjehdus,	suunnitelma	sekä	toteutus	

Jade Tamminen:	Novellikokoelma	

Lukion	kolmas	luokka

Päitä ja päättötöitä





Kevään 2018 
ylioppilaat

Elvira Elomaa
Jeannette Forsström

Niila Goman
Natalia Herskoi
Cindy Laitinen

Hannes Lento-Hukkinen
Miikka Luotonen
Catarina Mannila

Vilja Mäkinen

Paljon	Onnea	Ylioppilaille!


