Vantaan s eud un
steiner ko ul u
30 vuotta

Ihmisen kokoinen

KOULU

ALINA TOMNIKOV
– Vantaan steinerkoulun kasvatti
KOULURUOKAA OMASTA PELLOSTA
STEINERKOULUN MYYTIT JA FAKTAT
AHLQVISTIT – STEINERPERHE TUUSULASTA
JUHA VUORISEN KOLUMNI
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Vantaan seudun steinerkoulu 30 vuotta

Juhlavuoden ohjelmaa

Meillä on oma koulu!

Tapahtumat pidetään Korson Lumossa, Urpiaisentie 14,
ja ne ovat maksuttomia ellei toisin mainita.

Oma keidas lapsille ja nuorille

11.2.–7.3.

VOIN RINTA ROTTINGILLA SA-

noa, että meillä on oma koulu,
koulu joka on vanhempien, lasten
opettajien ja koulun muun henkilökunnan yhteinen sydämen asia.
Vantaalla Vallinojalla sijaitseva
koulu on avoin kaikille lapsille, se
ei ole eliitin yksityiskoulu, se ei ole
höpöhöpö-tieteiden yliopisto, vaan
koulu jossa opitaan samoja oppiaineita kuin muissakin kouluissa ja
jossa koulun lopuksi kirjoitetaan
samat ylioppilaskirjoitukset kuin
muuallakin Suomen lukioissa.

KOULUSSAMME OPPILAAT SAAVAT
VAIN ENEMMÄN

Tavallisten koulun oppien lisäksi
koulussamme on aimo annos luovia aineita, on näytelmiä, puutarhanhoitoa, kuvataiteita, musiikkia,
luovaa liikuntaa, metallitöitä, savitöitä, kirjansidontaa, Lapin vaellus,
maanmittausleiri, maatalousleiri,
sekä kulttuurihistorian ja arkkitehtuurin opintomatka Euroopan
kulttuurikehtoihin.
Steinerkouluissa opetus pohjaa Rudolf Steinerin luomaan näkemykseen ihmisestä, lasten kehityksestä ja oppimisesta. Nämä näkemykset ovat ihmislähtöisiä, eivät

niinkään talouden tai elinkeinoelämän tarpeista tapahtuvia.
Opettajamme ottavat oppilaat
yksilöinä. Opetus tehdään lasten
ehdoilla, opitaan tekemällä ja oppimalla mistä maailman lainalaisuudet johtuvat.
Yhteisöllisyys on koulumme
voimavara. Olemme yhteisö, jossa
heikommistakin pidetään huolta.
Steinerkouluja löytyy maailmalta joka mantereelta, monissa
maissa Waldorf-koulujen nimisinä. Steinerkoululiikkeen kansainvälisyys mahdollistaa oppilasvaihdot eri maiden koulujen kanssa ja
oppilaan paluun vaihtoajan jälkeen
omalle luokka-asteelleen.
Otamme kouluumme uusia oppilaita kaikilla luokka-asteilla oppilasmääristä riippuen. Luonnollisia
saumakohtia tulla kesken koulunkäynnin kouluumme ovat lukion
tai yläasteen aloitukset.
Tervetuloa kaikki mukaan koulumme toimintaan oppilaana ja
vanhempana. Kaikki me steinerkoulun vanhemmat olemme tavallisia ihmisiä, jotka vain haluavat
lapsilleen enemmän; turvallisen ja
parhaan mahdollisen ympäristön
oppimiseen.

Vantaan seudun steinerkoulun
juhlanäyttely
Lumon aulatila

JOUNI GUSTAFSSON

To 13.2. klo 18.00

Vanhojen tanssit
Su 16.3. klo 15.00

Gaalakonsertti
Lumo-sali, liput 30 € sisältäen väliaikatarjoilun.
Esiintyjinä: Pepe Ahlqvist, Joel Ahlqvist, Sirkka KosonenNora Nwagu-Juulia Salonen -trio, Hertell&Hertell
Lippujen varaus: Vantaan seudun steinerkoulun
kanslia (A-rak.) toimisto@vantaansteinerkoulu.fi
Juhlava pukeutuminen toivottavaa.

Su 13.4.
Kirjoittaja on Vantaan steinerkoulun kouluyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja neljän Vantaan seudun steinerkoulua
käyvän oppilaan isä

Noita- ja kummitusjuhlat, kevätmarkkinat
ja kerhotoiminnan teemapäivä
steinerkoululla (Satakielentie 5)

to 27.3.2014 klo 18.00–19.00

Miten steinerkoulu voi vastata
tulevaisuuden haasteisiin?
Jarno Paalasmaa

to 10.4.2014 klo 18.00–19.00

Ihmiskäsitys ja pedagogiikka.
Steinerpedagoginen näkökulma.
Sinikka Lukkarila

To 20.4.

Näytelmä
lukion kolmas luokka

La 26.4. klo 10.00–13.00

Eurytmiakatselmus
Pe 16.5. klo 18.00

Shakespearen näytelmä
lukion toinen luokka

to 21.8. klo 18.00–19.00

Aktivoiva opetus. Elämälähtöisen
pedagogiikan avaimet
Jarno Paalasmaa

Pe 12.9.

30 v. juhla kutsuvieraille
steinerkoululla (Satakielentie 5)

La 13.9. klo 10–14

Keskiaikamarkkinat
steinerkoululla (Satakielentie 5)

Tarkemmat tiedot ja mahdolliset
muutokset www.vantaansteinerkoulu.fi
Luennot yhteistyössä Vantaan aikuisopiston kanssa.
VANTAAN SEUDUN STEINERKOULUN JUHLALEHTI, SATAKIELI 1/2014.

Toimitus: Jarno Paalasmaa, Jouni Gustafsson, Saana Sandholm, Jukka Erätuli
Ulkoasu ja taitto: Petri Clusius
Painopaikka: Erweko, Oulu
Painosmäärä: 50 000 kpl
Kannen kuva: Neringa Raspoliauske

Tervetuloa!
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Rainer Sarström, Jukka Jormola
ja Harri Linko muokkaamassa
peltoa/ peltotalkoissa.

Laadukas ruoka
on arvokas asia

KEITTIÖSSÄ KOKATAAN
JA RUOKAPIIRI PYÖRII

Kumiperunoita ja viikkoja sitten raastettuja
porkkanoita? Niitä ei nähdä Vantaan seudun
steinerkoululla, jossa on tehty tietoisia valintoja ruoan laadun suhteen koulun historian
alusta alkaen.

lulla on omat keittäjät. Ruoka ei tule puolivalmisteena vaan se tehdään omassa keittiössä alusta asti. Keittiöhenkilökunnan työ on osa
koulun tärkeää kasvatustehtävää ja ruoan arvostuksen opettamista.
Koulu sitoo myös muilla tavoin perheitä yhteen ruoan merkeissä.
Koulun vanhemmilla on ollut useita vuosia ruokapiiri. Yhteistuumin on tilattu kerran kuukaudessa Mäkelän luomutilalta vihanneksia, juureksia ja viljatuotteita. Muutaman kerran vuodessa tehdään myös tukkutilaus kuivatuotteista kuten pavuista, säilykkeistä
ja esimerkiksi ekologisesti kestävistä pesuaineista. Ruokapiirin yhteystiedot saa toimistosta.

TEKSTI SAANA SANDHOLM • KUVAT JOUNI GUSTAFSSON

– KOULUMME SIJOITTUU BIO-

dynaamisen maatilan välittömään
läheisyyteen ja osittain sen alueellekin, kertoo Liisa Hertell, luokanopettaja ja puutarhaopettaja.
– Maisema-arkkitehti Jukka
Jormola tilan viljelijänä edisti eri
tavoin luomuruoan valmistusta ja
käyttöä koulun Vallinojalle siirtymisen jälkeen, Liisa sanoo.
– MMM Maria Sannamo oli
koulullamme 1990-luvun puolivälissä puhumassa ravitsemuksesta johtokunnalle ja vanhemmille.
Tämän asiapitoisen esitelmän seurauksena johtokunta päätti panostaa luomuruokaan ja palkata koulun keittiöön yhden keittäjän lisää,
muistelee Liisa. Koulussamme on
tästä lähtien ollut pääosin omassa
keittiössä valmistetut ateriat. Noin
300 annosta joka päivä, joista parhaana päivänä kuusi versiota erikoisruokaa.
– Perusraaka-aineet ovat luomulaatua, joista osa saadaan lähipellolta syksyisin, muutoin käytetään Demeter- tai luomusertifioitua
ainesta. Luomutietoisuus yleisesti
oli kovassa nousussa 1990-luvulla,
jolloin koulussamme alkoi myös
puutarhan- ja maanhoidon opetus
ja perustettiin koulun havainto-

puutarha, kertoo Liisa. Oppilaat
työskentelivät lähipelloilla porkkanan- ja muiden juuresten kasvattamisessa.
– Lukion perustamisen myötä
oppilaat suorittivat ja suorittavat
edelleen myös maatalousleirin, jonka aikana tehdään maatiloilla perustuotannon töitä viljelyn ja karjanhoidon aloilla. Lisäksi nykyään
voimme käydä oppilaiden kanssa
Herttoniemen ruokaosuuskunnan
pellolla täsmäopettelemassa vihannesviljelyä, Liisa sanoo.

KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

Paljon kiinnostusta herättänyt
osuustoimintamallinen herttoniemeläisten hanke on löytänyt kotipellon Vantaan Vallinojalta.
– Itse viljely alkoi kun kuulimme csa eli Community Supported
Agriculture -projekteista Ranskasta, kertoo Olli Repo. Siitä innostuneena perustimme Ruokaosuuskunnan ja Kaupunkilaisten oman
pellon. Viljely alkoi 2011 ja nyt alkaa 4. satokausi.
– Ruokaosuuskunnan palkkaama 1. personal farmerimme Susu
Lagström tunsi Jukka Jormolan.
Tulimme ensimmäistä kertaa tal-

vella katsomaan peltoja, jotka olivat
lumen peittämiä. Sijainti Helsinkiin ja Jukan asenne vaikutti siihen,
että valitsimme viljelypelloksemme
Vantaan, sanoo Olli.
– Steinerkoulun kanssa yhteistyö on ollut mahtava lisä. Olemme
vuokranneet koulua heinäkuussa KVT-leirejä eli Kansainvälisen
vapaaehtoistyö ry:n leirejä varten.
Viljelijämme ja työharjoittelijat
käyvät syömässä koululla. Steinerkoululaisia on myös vieraillut ja
työskennellyt pellolla. Biodynaamisesti viljeltyjä porkkanoita ja
perunoita olemme myös myyneet
steinerkoulun keittiölle. Todellista
lähiruokaa, Olli toteaa.
Kaupunkilaisten oma pelto on
lähipelto vantaalaisille ja haluaisimmekin, että juuri steinerkoulun
vanhemmat ja lähiasukkaat liittyisivät Ruokaosuuskuntaamme. Oma
pelto näyttää meille kaupunkilaisille kuka kasvattaa, miten ja missä
ruokamme kasvaa. Satokautta seuraamalla oppii paljon viljelystä ja
tutustuu uusiin tuoreisiin raaka-aineisiin. Pellon yhteiset talkoot ovat
myös mukava tapa viettää aikaa ulkona yhdessä muiden ruokaosuuskuntalaisten kanssa, innostaa Olli.
Lisätietoa ja liittymisohjeet löytyvät netistä: www.ruokaosuuskunta.fi
❂

OPPILAIDEN VANHEMMAT ARVOSTAVAT SITÄ,
Ä ETTÄ
Ä KOU-

PALSTAKATEUTTA JA HÄRKÄPAPUJA

Erilaisten ruokaskandaalien myötä ihmisillä on herännyt kiinnostus
yhä enemmän siihen, mitä lautaselle päätyy. Samalla kotoilusta ja
itse tekemisestä on tullut trendikästä. Jos kasvattaa itse osan ruoasta
säästää myös luonnonvaroja kun kuljetukset, prosessointi ja ruoan
pakkaaminen jäävät pois.
Viime keväänä koululle muokattiin ensimmäistä kertaa viljelypalstat kiinnostuneille perheille. Maan muhevoittamiseen oli tarjolla kompostimultaa. Tusina innokkaita palstaviljelijöitä ilmoittautui
ja niin pellolle rajattiin heille biodynaamiset palstat.
Kesäiltoina kävimme perheen kanssa kitkemässä ja kastelemassa.
Mieleen hiipi välillä kateus; oi, miten upeasti Annen salaatit kasvavatkaan. Onko tuolla persiljaa? Olisi pitänyt laittaa itsellekin lehtikaalia! Instagrammiin laitettiin tyylikkäitä kuvia härkäpavuista jotta
joku kadehtisi meitäkin.
Omia, herkullisia maa-artisokkia ja herneitä maistellessa tuli pollea olo. Omin käsin viljelty, läheltä.
❂

Palstaviljelijöitä koululla, etualalla Aleksanteri Gustafsson.

Elokuvasta Rölli ja kultainen avain / MRP Matila Röhr Productions

4

Steinerkoulu teki vaikutuksen
Alina Tomnikov haastattelussa
Keravalaisen kahvilan ovesta astuu sisään
iloinen ja valoisa nuori nainen. Tapaan pitkästä aikaa entisen oppilaani Alina Tomnikovin.

TEKSTI JARNO PAALASMAA

ALINA ON TULLUT EDELLISENÄ

iltana Turusta, jossa työt syksyn
osalta ovat juuri päättyneet. Alina
esiintyy myös keväällä Turun Linnateatterissa 39 askelta -jännärikomediassa, joka perustuu Alfred
Hitchcockin samannimiseen elokuvaan. Laaja hahmogalleria on
roolitettu neljälle näyttelijälle niin,
että Alinalle on valikoitunut näytelmän kaikki naisroolit, joista jokainen on omalla tavallaan kaunotar.
Alina on ehtinyt olla monessa
mukana. Vuoden 2014 aikana tulee ensi-iltaan Dome Karukosken
ohjaama Mielensäpahoittaja-elokuva. Alina on elokuvassa mukana,
ja Antti Litja näyttelee Mielensäpa-

hoittajaa. Alina kertoo ysiluokan
jälkeisestä kesästään ja ensimmäisestä isommasta kameratyöskentelykokemuksestaan. Kyseessä oli
tv-sarja Jako Kahteen, jossa hänellä oli toinen päärooli. Silloin Antti
Litja näytteli Alinan roolihahmon
mummin uutta miesystävää. – Nyt
vuosien jälkeen oli kiinnostavaa
työskennellä taas samassa projektissa Antin kanssa, kun itsekin on
jo aikalailla eri kohdassa näyttelijänä, Alina kertoo.
Keväällä 2014 alkaa myös tv-sarja Nymfit, jossa niin ikään nähdään
Alina. Alina kertoo tekevänsä kiinnostuksella myös dubbauksia muun
muassa piirrettyihin. Dubbaukses-

sa on oltava tarkka ja täsmällinen ja
on kyettävä ylläpitämään vaadittava
energiataso yksin kopissa.

KIPINÄ NÄYTTELEMISEEN

Alina tuli Vantaan steinerkouluun
kolmannelle luokalle ja kävi samaa
koulua aina ylioppilaaksi asti. Siirtymä koulusta toiseen sujui hienosti. Kiusaaminen jäi taakse. Alina
muistelee, miten ovela luokanopettaja Sirpa oli ollut suunnitellessaan
uuden oppilaan tulon luokkayhteisöön. Ennen ensimmäistä päivää uudessa koulussa opettaja oli
lähettänyt Alinan tutustumaan ja
leikkimään yhden tulevan luokkakaverinsa luokse. Sitten ensimmäisenä päivänä tuntui helpottavalta,
kun juuri vieruskaveri luokassa oli

jo tuttu ja neuvoi uusissa työtavoissa. Alina kehuu saaneensa tästä
luokkakaverista turvallisen mentorin steinermaailmaan. Alina kertoo
olevansa nykyisinkin paljon yhteyksissä ”steinertyyppeihin”. Välit
useiden entisten luokkatovereiden
kanssa ovat erittäin läheiset.
Kysyessäni Alinalta milloin hän
tiesi ryhtyvänsä näyttelijäksi, hän
kuvailee steinerkoulun oppimista moniärsykkeiseksi. Alina koki,
että opetus antoi monelta taholta mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja mahdollisuuksia purkaa
omaa energiaa luovasti. Koulun
luovuutta tukevilla lähtökohdilla
oli oma merkityksensä näyttelijän
kutsumuksen löytämisessä. Lisäksi
Alina mainitsee jo varhaiseksi harrastuksekseen Keravan Vekarateat-

terin teatterikerhot. Siellä hän pääsi
vähitellen mukaan kesäteatteriesityksiin. Näyttelijän työhön kasvaminen tapahtui ikään kuin varkain.
Alina kertoo jossain kohtaa ymmärtäneensä sen, että homma luonnistuu häneltä ja miten hienoa on, kun
voi kertoa erilaisia tarinoita ja jakaa
elämyksiä.

TAITEEN KOSKETUS

Jos Teatterikorkeakoulun ovet eivät olisi auenneet ensimmäisellä
kerralla, olisi Alina ehkä päätynyt
opiskelemaan germaanista filologiaa yliopistolle. Kielet ovat Alinalle tärkeitä, ja kaksikielisenä hän
nauttii mahdollisuuksista puhua eri
kieliä. Alina muistelee, miten hienoa oli puhua esimerkiksi ruotsia,
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kun toisella vuosikurssilla sai tehdä ruotsinkielisten opiskelijoiden
kanssa projektin Den goda människan från Setsuan.
Ennen valmistumistaan Alina
ehti olla vuoden Kati Outisen ja
Jussi Lehtosen vetämällä yleisökontakti-kurssilla. Siihen liittyen hän
esiintyi Keravan vankilassa, hoitolaitoksissa, huostaanottoyksiköissä
ja muissa vastaavissa paikoissa. Alina kertoo, miten kontakti esityksissä oli niin herkkä, että niissä sai
kokea, miten taiteella voi oikeasti
olla tervehdyttävä vaikutus, miten
taiteella kosketetaan. Esitys saattoi olla esimerkiksi kuuden hengen
yleisölle. Ennen varsinaista esitystä myös vietettiin katsojien kanssa
aikaa yhdessä tutustuen ja rupatel-

len, ja esityksen jälkeen oli purkukeskustelu.
Kokonaan toisen tyyppinen
projekti oli samaan aikaan tehty
Huorasatu, jota esitettiin Ryhmäteatterissa. Kyseessä oli Alinan maisteriopintoihin liittyvä taiteellinen
lopputyö. Huorasatu ei sekään ollut millään tavalla teemaltaan tai
lähestymistavaltaan perinteinen
teatteriesitys, vaikka oltiinkin teatterisalissa.

”Sain kokea,
että taiteella
voi oikeasti olla
tervehdyttävä
vaikutus”

KOHOKOHTIA VANTAAN
STEINERISSA

Alina muistelee, miten kolmannella luokalla piti käydä luokan edessä
lausumassa Virsikäs Vipunen -runo.
Jostain ne sanat vaan tulivat, vaikka
pelottikin hirveästi. Kahdeksannen
luokan näytelmässä Kolme muskettisoturia Alina sai olla D’Artagnan.
Alina kertoo, miten älyttömän hienoa silloin oli näytellä alakoulun
liikuntasalin lavalla. Hän muistelee
niitä adrenaliiniryöppyjä ja improvisoinnin hetkiä, kun D’Artagnan
istui pöydän ääressä puhumassa
eikä luokkatoveri-näyttelijä ilmaantunutkaan suunnitellusti lavalle.
Lukioajoista Alina muistelee
kulttuurimatkaa Prahaan. Rahat
reissua varten kerättiin myymällä

a
KukALINA
TOMNIKOV
IKÄ: 25 VUOTTA
AMMATTI: NÄYTTELIJÄ
KOULUTUS:
• VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU, YLIOPPILAS 2008
• TEATTERIKORKEAKOULU, TEATTERITAITEEN MAISTERI 2013
URA:
• ELOKUVA MIELENSÄPAHOITTAJA
• DISNEYN ELOKUVA: HELINÄKEIJU JA MERIROSVO (MERIROSVOKEIJU
ZARINA)
• ELOKUVA RÖLLI JA KULTAINEN AVAIN (MILLI MENNINKÄINEN)
• TV-SARJA NYMFIT
• TV-SARJA ROBA
• TV-SARJA JAKO KAHTEEN
• 39 ASKELTA LINNATEATTERISSA
• HUORASATU RYHMÄTEATTERISSA
• PETER PAN RYHMÄTEATTERISSA (SUOMENLINNA)
• KAISA KORHOSEN RIKOS JA RANGAISTUS

Matti Vahtera

KESKI-UUDENMAAN TEATTERISSA

Lennart Takanen

Alina Annabella Schmidtin roolissa Linnateatterin näytelmässä 39 askelta.

Luomua lapsosille!
Laadukasta luomuruokaa,
ƐƵƉĞƌĨŽŽĚĞũĂ͕ƚĞƌǀĞǇƐƚƵŽƩĞŝƚĂ
ũĂůƵŽŶŶŽŶŬŽƐŵĞƟŝŬŬĂĂ͘
Tervetuloa Ruohonjuureen!

<ĂŵƉƉŝ͕/ƚćŬĞƐŬƵƐ͕,ĂŬĂŶŝĞŵŝ

vessapaperia ja suklaakeksejä ja siivoamalla teiden varsia. – Itse matka oli mielettömän onnistunut ja
ihana. Saimme nähdä viikon aikana
kahden opettajan opastuksella paljon kulttuuria ja myös viettää vapaaaikaa. Varsinkin viisikerroksinen
Disko Dinosaurus, kauniit kirkot ja
katedraalit, mini-Eiffeltorni, pienet
kaupat ja loistava yhteenkuuluvaisuuden tunne koko luokan kanssa
ovat jääneet Alinan mieleen.
Juttelun lomassa Alina muistelee nostalgisesti aikoja, jolloin ruokajärjestäjät raahasivat ruoan yläpihan rakennusten luokkiin liukasta
ja jäistä mäkeä pitkin. Myöhemmin
lukioaikana koululla oli jo ruokala.
– Vieläkö siellä on ruokailussa niitä
ihania itse tehtyjä ja uunilämpimiä
sämpylöitä? Ne päivät, jolloin ruokalassa odottivat täydet sämpyläkorit pöydissä, olivat ehdottomasti kohokohtia, sanoo Alina.
Alinalle monet kouluajan kohokohdista liittyvät opiskeluun.

Hän kertoo aina tykänneensä kielten, biologian, historian ja monen
muun aineen opiskelusta. Erityisen
vaikuttuneena hän kertoo esimerkiksi kiehtovista tähtitieteen opinnoista seiskaluokalla, maanmittausleiristä lukion ekalla luokalla ja
Egyptin historiasta viidennellä luokalla. Sinuhe egyptiläinen on luettu
moneen kertaan.
– Tuntuu, että siinä koulussa
ihmiset kohtasivat ja opettajilla oli
aina aikaa kuunnella, Alina sanoo
pyytäessäni kiteyttämään Vantaan
steinerkoulun vahvuudet. Sen sijaan kysyessäni mitä pitäisi kehittää,
seuraa pitkä hiljaisuus. Kysymys on
kuulemma haastava. – Aikaakin on
toki kulunut paljon, mutta muistan, että olisin silloin halunnut, että
koulussa olisi ollut kuoro, Alina sanoo lopulta.
Vielä vastaus Alinan kysymykseen: Kyllä, koulun oma keittiö leipoo edelleen tuoreita sämpylöitä. ❂
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Ennakkokäsityksiä
steinerkoulusta

t
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Onko steinerkoulu täynnä rikkaiden hippien
lapsia? Tuleeko kaikista steinerlapsista taiteilijoita? Oppiiko siellä edes lukemaan? Pitääkö
lapsi ilmoittaa kouluun jonoon heti synnytyslaitokselta?

Faktat

it
t
y
y
M
JARNO PAALASMAA

KORKEAKOULUJEN ARVIOINTI-

neuvoston raportin mukaan steinerkouluun kohdistuneet ennakkoluulot ovat vähentyneet ja sen
potentiaalia arvioidaan positiivisemmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Silti steinerkouluista
liikkuu vielä nykyisinkin epämääräisiä mielikuvia ja väärinkäsityksiä. Vaikka tutkimusta on saatavilla, elää ennakkoluuloja yllättävän
paljon. Erilaisuus ruokkii mielikuvitusta ja synnyttää stereotypioita.
Vaihtoehtopedagogisten koulujen
osalta myös helposti ajatellaan yksittäisestä koulusta tai jopa yksittäisestä opettajasta ja luokasta saadut
kokemukset koko pedagogiikan
tunnuspiirteeksi.

”

Osa väärinkäsityksistä on syntynyt myös siitä, kun nykypäivän
steinerkoulun käytäntöjä on rinnastettu Rudolf Steinerin 1900-luvun alussa pitämien esitelmien laajoihin aihepiireihin. Osasyy voi olla
myös Steinerin käyttämä hankala
terminologia. Kaikki Steinerin esitelmät eivät luonnollisestikaan liity steinerkouluihin eivätkä edes
kasvatukseen.
Lue tämän lehden sivuilta lisää
Myyteistä ja Faktoista!

”

”

koulut ovat muun muassa siksi, että
ne voisivat toimia mahdollisimman
paljon omista lähtökohdistaan. Steinerkoulua ei kehitetä ensisijaisesti
talous- ja työelämälähtöisesti. Ihmisen ei tulisi olla yhteiskunnan kaltainen, vaan yhteiskunnan ihmisen
kaltainen. Toki tiettyä valikoitumista
tapahtuu jo siinä, että lähikoulusta
poikkeavan valinnan tekeminen edellyttää jo tietoista kasvatusasennetta.

Steinerkoulussa koulukiusaamista on
vähemmän kuin muissa kouluissa.

Esa Mäkinen

Nykyisin koulumuodosta riippumatta tehdään kiusaamisen vähentämiseksi kaikki, mitä osataan, ja kouluilta edellytetään lakisääteisestikin
esimerkiksi kiusaamisen torjuntasuunnitelmaa. Näkyvää kiusaamista
suurempi ongelma on näkymätön
kiusaaminen. Tätäkin voi joka tapauksessa yrittää havainnoida ja tunnistaa. Prof. Solantauksen mukaan
kyse on esim. siitä, kun jonkun puheen päälle puhutaan, jonkun tullessa paikalle luodaan merkitseviä
silmäyksiä tai huokaillaan kuuluvasti, jonkun jutuille ei naureta, jonkun
keskustelunavauksiin ei tartuta, jollekin ei kohdisteta puhetta tai jostakusta puhutaan takanapäin pahaa.
Prof. Salmivallin ja hänen tutkimusryhmänsä kehittämä KIVA Koulu
-hanke (kiusaamisen vastainen ohjelma) tarjoaa monipuolisesti keinoja kiusaamisen vähentämiseksi.
Kyse on yhteisistä oppitunneista,
joilla rohkaistaan kiusaamisen tunnistamiseen ja vastustamiseen sekä
erilaisista materiaaleista ja kouluun
perustettavasta koulutiimistä, joka

”

7. luokkalaisten valmisteilla olevia karttapalloja.

Steinerkoulut ovat eliittikouluja,
joissa on vain rikkaiden lapsia.

Steinerkoulut toimivat Suomessa
yksityiskouluina osana julkista koulujärjestelmää. Maailmalla osaa yksityiskouluista voi kutsua eliittikouluiksi. Steinerkoulu ei kuitenkaan ole
eliittikoulu, vaan koulu niille lapsille,
joiden vanhemmat haluavat lapselleen steinerpedagogista kasvatusta.
Oppilaat otetaan kouluun ilmoittautumisikäjärjestyksessä, eikä kenenkään koulunkäynti ole varallisuudesta kiinni. Yksityiskouluja steiner-

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin
opettaja ja tietokirjailija. Tarkempi steinerkouluun liittyvien uskomusten ja mielikuvien tarkastelu ja lähteet löytyvät Jarno Paalasmaan kirjasta Omassa rytmissä. Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset.
PS-kustannus. 2009.
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käsittelee perusteellisesti ilmenevät
kiusaamistapaukset. Olemme sekä
KIVA-koulu että Verso-koulu. Verso
eli vertaissovittelu on Suomen sovittelufoorumin kehittämä oppilaita
osallistava menetelmä, jolla tartutaan jo pieniinkin mielipahatilanteisiin. Näin vähennetään varsinaisen
kiusaamisen kehittymistä.
Periaatteessa kiusaamisen varhaiseen puuttumiseen on koulussamme
hyvät edellytykset, koska yleensä
sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat tuntevat hyvin toisensa. Pysyvät
kasvatussuhteet ja johdonmukainen
luokkayhteisön ryhmäyttämistyö
helpottavat kiusaamisen ehkäisemistä. Alaluokilla steinerkoulun opettajat myös keksivät ja kertovat moraalitarinoita. Näiden niin sanottujen
sosiaalisten tarinoiden etuna on hienovaraisuus, eli niissä ei ole vaarana
loukata ketään. Vaikka moraalitarinat
eivät liity suoraan luokan senhetkiseen tilanteeseen ja tapahtumaan,
ne ovat käytännössä monesti osoittaneet vaikuttavuutensa.

Steinerkoulussa kaikki on luovempaa.

Luovuus on kykyä ja halua tuottaa
aa
ös
jotakin omaa ja uutta. Se on myös
uttuusien näkökulmien löytämistä tuten
tuihin asioihin. Keskeinen luovuuden
elementti on mielikuvitus. Erityisesti
sti
aalimmilla luokilla pyritään vahvistamimaan mielikuvittelun kykyä. Oppimioinen tapahtuu tällöin paljolti tarinoiden ja kertomusten avulla, itse tekeeen
mällä sekä leikin, taiteen ja erilaisten
gikädentöiden avulla. Steinerpedagogio
osen kehitysnäkemyksen mukaan luovaksi aikuiseksi tullaan siten, että ennöss
sin saadaan olla luovia lapsia. Myös
luovuus ja vapaus ovat sidoksissa toioi-

”
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”

Steinerkouluissa on nykyisin
vain pientä tyylillistä eroa
peruskouluihin.

”

On totta, että nykyisin Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteet raamittavat myös steinerkoulujen oppisisällöt ja tavoitteet. Suurempi ero on siinä, miten ja milloin
tietyt aiheet opetetaan. Pääsääntöisesti steinerkoulussa opetetaan samat asiat kuin peruskoulussa, mutta eri ikävaiheessa ja eri tavalla (itse
tekemällä, usein taiteen ja tunteen
avulla). Myös ihmiskäsityksessä,
tietoteoriassa ja taidekäsityksessä
on eroja.

”

Steinerkouluissa opetetaan
antroposofiaa.

”

Oppilaan henkisen vapauden kunnioittaminen on tärkeää. Oppilaille
ei välitetä mitään tiettyä maailmankatsomusta, vaan pyritään siihen,
että jokainen luo itse oman maailmankuvansa ja päämääränsä. Esimerkiksi antroposofian opettaminen oppilaille steinerkoulussa olisi
yksilöllisen vapauden idean vastaista. Steinerkoulu perustuu siis Steinerin ideaan siitä, että koulun tulee
kasvattaa yksilöitä ajattelun vapauteen eikä ajattelemaan esimerkiksi
niin kuin Steiner itse ajatteli. Antroposofia on toki käsitteenä haastava, koska yksilöllisen ja ajattelun
itsenäisyyttä korostavan luonteensa vuoksi se tarkoittaa eri ihmisille
eri asioita.
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Steinerkoululaisesta
nobelistiksi
steinerkoulusta ja toimii vuodesta
2008 lähtien USA:ssa Standfordin
yliopistossa molekyyli- ja solufysiologian professorina. Hänen äidin puoleiset isovanhempansa tekivät yhteistyötä Rudolf Steinerin
kanssa ja toimivat steinerkoulun
opettajina, kunnes Saksan steinerkoulut joutuivat natsien toimesta
kielletyiksi.
Saksan steinerkoulujen liitto on
pyytänyt häntä esitelmöimään Kasseliin joulukuussa 2013 steinerkoululaisten vuotuiseen tapaamiseen,
jossa 250 steinerkoululaista keskustelee yhteiskunnallisen tietoisuuden ja vastuun lisäämiseksi poliitikkojen, talouselämän ja tieteen
edustajien kanssa.

SAKSALAISELLE AIVOTUTKIJA

Thomas Südhofille on myönnetty
vuonna 2013 lääketieteen nobelpalkinto solubiologian alalta yhdessä kahden muun kollegan kanssa. Hän on tutkinut erityisesti solujen kuljetusjärjestelmien toimintaa
eli sitä, kuinka solujen tuottamat
aineet pääsevät oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.
Näiden järjestelmien häiriöt
ovat monien vaikeiden sairauksien, kuten neurologisten sairauksien, diabeteksen tai immuunijärjestelmän häiriöiden taustalla. Nämä
tutkimustulokset antavat toiveita
parempien diagnoosi- ja terapiamahdollisuuksien kehittämisestä.
Thomas Südhof kirjoitti vuonna 1975 ylioppilaaksi Hannoverin
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Tunnettuja
steinerkoulun
kasvatteja

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore
kokki Sara La Fountain
pappi Marianne Heikkilä
näyttelijä Heidi Herala
mäkihyppääjä Akseli Kokkonen
kuvataiteilija Heta Kuchka
rumpali Antti Lehtinen
ohjaaja Lauri Maijala
jääkiekkoilija Oskar Osala
kirjailija Riikka Pulkkinen
sarjakuvataiteilija Ville Ranta
näytelmäkirjailija Laura Ruohonen
kirjailija Hanna Tuuri
kansanedustaja Oras Tynkkynen
kansanedustaja Sofia Vikman
professori Markku Wilenius
Maailmalla: Jennifer Aniston,
Sandra Bullock, Michael Ende,
Rutger Hauer, Nastassja Kinski,
Ferdinand Porsche, Justin
Theroux, Lin Ullmann, Veronica
Webb
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Perinteisesti steinerkouluilla on ollut
kriittinen suhde välinepainotteiseen
opetukseen. Pääsääntö on, että asioita eivät opeta tekniikka vaan ihmiset. Konelähtöisen ajattelun sijaan
painotamme ihmislähtöistä kohtaa-

”

”

On totta, että ideana on toimia mahdollisimman paljon omista lähtökohdista eli siitä, mitä on ihminen ja mitä
on hyvä kasvatus. Opetusta ei rakenneta korostetutun suorituskeskeisesti talous- ja työelämän tarpeista käsin. Perimmäisenä päämääränä ei ole sopeuttaminen tehokkaaseen yhteiskuntaan,
vaan ihmisenä kasvaminen. Arvojen

Steinerkoulu on ”hippien huuhaata”, joka ei valmista
oppilaita yhteiskunnan todellisiin vaatimuksiin.

näkökulmasta ihmisenä kasvaminen
tarkoittaa sitä, että elämässään toteuttaa enemmän klassisia arvoja eli totuutta, kauneutta ja hyvyyttä. Suorituspainotteisessa ja egoistisessa kulttuurissa
korostuu helposti liikaa hyötyarvo, kilpailu ja uusliberalismi. Todellisuudessa se, että koulu pyrkii kasvattamaan
yhteistyökykyisiä, luovia ja moraalisia

”

persoonallisuuksia, on myös yhteiskunnan ja työelämän etujen mukaista. Hippejä ei Vantaan steinerkoulussa näyttäisi olevan ainakaan erityisen paljon.
Jos hippiydellä tarkoitetaan rauhan ja
suvaitsevaisuuden korostamista ja materialismin kyseenalaistamista, yhtäläisyyden steinerkouluihin voi nähdä.

KUTSU
KASVATUS- JA TAIDEALALLE
Steinerpedagogisia
yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja
-kokonaisvaltaisestiYleisopinnot välivuotena tai johdantona opettajakoulutukseen,
luokanopettaja- ja varhaiskasvattajaopinnot, kuvataiteen
aineenopettajaopinnot, kuvataideopintoja eri kokonaisuuksina
sekä puhe- ja draamataideopinnot

AVOIMET OVET lauantaina 15.3.2014
Väri ja muoto-kuvataidekurssi 2.-6.6.2014
Tu t u s t u j a t ä y t ä h a k e m u s :

www.snellman-korkeakoulu.fi

”

misen pedagogiikkaa. Tietoteknologiaa käytetään harkitusti ja lapsen
ikävaihe huomioiden. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä suosimme oppilasta aktivoivia ja
osallistavia tapoja.

”

tujen ja kertomusten kuuntelu luo
sisäisiä mielikuvia eli lapsi kuvittaa
mielessään satua. Nämä mielikuvat
synnyttävät tutkijoiden mukaan kyvyn empatiaan. Hyvä satu laajentaa
tietoisuutta ja muokkaa käsitystä
hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Tarinat opettavat tunteiden
käsittelyä.

Steinerilla oli fasistisia rotuoppimielipiteitä.

Tällaiseen olen törmännyt vain internetin keskustelupalstoilla. Esimerkiksi pääteoksessaan Vapauden
filosofia Steiner esitti päinvastaista.
Hänen mukaansa ihmistä on mahdotonta ymmärtää lajikäsitteen, kuten rotu tai sukupuoli, avulla. Yksilön voi selittää vain yksilön itsensä
perusteella.
Steineriin kohdistuvat mustamaa-

”

Steinerkouluissa
uissa ei
käytetä tieto- ja
viestintäteknologiaa

Steinerkoulussa ei opi lukemaan. Siellä vaan
leikitään ja kerrotaan satuja.

Steinerkoulussa oppii lukemaan. Toki
yksilöllisiä eroja lukemaan oppimisen
ajankohdassa voi olla, eikä esimerkiksi tavoitetta lukemaan oppimisesta
1. luokan jouluun mennessä pidetä
kovin tärkeänä. Totta on kuitenkin,
että eläytymiskykyä lisäävillä saduilla ja tarinoilla on keskeinen merkitys
alimpien luokkien opetuksessa. Sa-

”

”

”

lausyritykset saattavat luoda vääriä
mielikuvia myös itse steinerkouluista. Tutkimusten mukaan steinerkoulun oppilaiden keskuudessa esiintyy
kuitenkin poikkeuksellisen vähän
rasismia ja äärioikeistolaisuutta.
Esimerkiksi Niedersachsenin Rikostutkimuksen laitoksen professori
Christian Pfeiffer on tehnyt aiheesta
empiirisen tutkimuksen.

Steinerkouluissa harjoitetaan vapaata kasvatusta.

Steinerkoulun keskeisin tavoite on
eettiseen yksilöllisyyteen ja ajattelun vapauteen kasvattaminen. Steinerpedagogiikka ei siis ole ns. vapaata kasvatusta. Vapaus ei ole menetelmä vaan päämäärä. Tavoitteena
on sellaisten itsenäisten ja vapaiden

”

”

ajattelijoiden kasvattaminen, jotka
ymmärtävät oman toimintansa syyt
ja seuraukset. Steinerin pääteoksessa
Vapauden filosofia hahmottuu myös
steinerpedagogiikan tietoteoria ja käsitys eettisyydestä.

”

Steinerkoulut ovat uskonnollisia.

Steinerkoulut ovat uskonnollisesti
sitoutumattomia. Uskonnon opetus
järjestetään uskonnonvapauslain ja
Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Suurin osa oppilaista opiskelee
evankelisluterilaista uskontoa tai elämänkatsomustietoa, kuten muissa-

”

kin kouluissa. Lisäksi koulussamme
järjestetään ortodoksista uskonnon
opetusta.
Koulumme perinteessä monet
juhlat lauluineen ja tarinoineen ovat
hartaita tunnelmaltaan, mutta uskontoa ei niissä harjoiteta.

Steinerkoulussa ei opi mitään.

Steinerkoulussa oppii pääsääntöisesti samat asiat kuin peruskoulussakin, mutta eri tavalla, usein taiteen
ja tunteen avulla. Kuitenkin steinerpäiväkodeissa ja alkuopetuksessa tietoa ja älyllisyyttä painottavan
opetuksen sijasta annetaan lapsen
kehollisten toimintojen kypsyä ja
kasvaa rauhassa. Lapsi saa olla lapsi,
vähitellen ja vaiheittain siirrytään aikuisten itseohjattuun tiedostavaan ja
kognitiiviseen maailmaan. Ylioppilaskirjoitustuloksista laaditut lukioiden
ranking-listat eivät juurikaan kerro
opetuksen tasosta. Lähinnä ne kertovat oppilasaineksen lähtötasosta eli

t
i
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y
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”

lukion keskiarvorajasta ja vanhempien, erityisesti äidin, koulutustasosta.
Silti on kiinnostavaa, että opiskelijoidemme ylioppilaskirjoitusten tulokset sijoittuvat yleensä valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle. Näin on
siitäkin huolimatta, että ylioppilaskirjoitukset mittaavat vain yksilösuoritusta ja yksilöllistä tiedollista kypsyyttä, kun taas lukiomme painottaa
yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja.
Lukioaikana on paljon yhdessä tehtäviä projekteja, työharjoitteluita,
leirikouluja, draamaa, kädentöitä ja
taideaineita.
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Steinerpäiväkodit ja steinerkoulu
ovat olleet meille luonnollinen
valinta, sanovat Ilse ja Pepe Ahlqvist.

laittanut paljon luovan alan ihmisiä, ihmisiä jotka ajattelevat maailmasta laajemmalla akselilla, eikä
vaan, että tässä on lähikoulu ja sinne mennään.
– Oli järisyttävä kokemus kun
olimme tutustumassa kouluumme
ennen kuin meidän lapset menivät
sinne, kun oppilaat ottivat kontaktia ja katsoivat silmiin, Ilse kertoo.
Yksi erityinen kohokohta koulu-uralla on ollut Joelille esiintymismatka maailman steinerpedagogiseen keskukseen Sveitsiin
Goetheanumiin.
– Se oli hieno reissu, tuhatpäinen yleisö ja se paikka on ihan uskomaton. Oltiin Helsingin Rudolf
Steiner -koulun kanssa siellä esittämässä kalevalalaisia biisejä. muistelee Joel.
Skeittausta harrastava 5. luokkalaisen Janin huippujuttuja koulussa
on ollut retki opettajan mökille.

Steinerkoulussa on hyvä fiilis
Ahlqvistit – steinerperhe Tuusulasta
TEKSTI JA KUVA JOUNI GUSTAFSSON

ILSE KERTOO ETTÄ ENSIMMÄI-

nen side steinerpedagogiikkaan on
hänen tätinsä. Dolly on ollut Suomen ensimmäisiä eurytmian opettajia. Ilse on saanut itse steinerilaisen kasvatuksen, vaikka ei ole
steinerkoulua käynytkään. Ilse asui
pikkukaupunki Raahessa.
Ilsen kotona oli steinerhenkisiä
leluja värikynistä lähtien ja esimerkiksi nuket olivat steinerilaisia.
Pepe aloitti muusikon uransa
kuusikymmenluvun puolessa välissä Nastolassa. Silloin tuli musta
musiikki Suomeen.
– Lahden yhteiskoulussa tuntui
että kaikki kävelivät joku vinyyli kädessä. Kaikki vähän soittivat jotain,
Pepe kertoo. Sitten se vei pienen
pojan mukanaan – rock and roll,
rhythm and blues
Pepe on juuri lähdössä Murmanskiin keikalle. Hän esiintyy
paljon erilaissa kokoonpanoissa,
yksin tehtävistä soolokeikoista aina
Big Bandin kanssa esiintymiseen.
SF-Blues-kiertue tehdään joka toinen kesä.
Julia aloitti steineruransa Helsingissä Pikkuhuopalahdessa päiväkoti Aurinkoisessa alle kolmevuotiaana.
– Steinerpäiväkodit ja steinerkoulu on ja on ollut meille luonnollinen valinta, sanovat Ilse ja Pepe.
– Steinerkoulussa on hyvä fiilis,
toteaa Pepe koulun valinnasta.

Näin ollen kun muutettiin Tuusulaan, ovat lapset sitten luonnollisesti kaikki vuorollaan menneet
päiväkoti Pohjantähteen ja Vantaan
Seudun steinerkouluun.
Joel on koulun oppilaskunnan
hallituksessa, jossa on mietitty mielikuvia steinerkoulusta.
– Luovuus on yksi stereotyyppinen kuva steinerkoulusta, samoin
kuin hippikoulu ja ja jopa luulo siitä, että se on kehitysvammaisten
koulu, luettelevat nuoret.
– Oppilaskunnassa on mietitty,
et pitäisi kertoa että meidän koulussamme opitaan samoja aineita kuin
muissakin, Joel sanoo.
Luokkamuotoinen lukio saa
Ahlqvistien perheessä arvostusta,
luokkamuotoisuus tuo yhteisöllisyyttä.
– Kun olen kertonut koulusta
kavereille, niin he ovat tykänneet,
kertoo Julia. Meidän koulussa on
hyvä fiilis. Painotus taideaineisiin
on tärkeää, ei siksi että kaikista tulisi taiteilijoita vaan siksi, että heillä olisi kykyä toteuttaa omia juttujaan.
– Harvoissa kouluissa opetetaan
kanaoppia kuutosluokalla, nauraa
Joel.
– On tärkeää tietää mistä se leipä tai maito tulee, sillä ei se itsestään kaupan hyllylle ilmesty, Ilse
sanoo.
Vantaan steinerkoulussa puutar-

hanhoito ja maanviljelys on mukana oppilaiden opetuksessa kaikilla
luokilla.
Yksi oppiaine on omassa luokassa erikoisuudessaan; Eurytmia,
nuorten suussa se kulkee nimellä
Eukka.
– Kun kertoo muille kuin steinerilaisille kavereille eukasta, niin

Kuka
PEPE AHLQVIST ON
KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU
BLUES-MUUSIKKO. HÄNTÄ
ARVOSTETAAN EUROOPASSA
JA HÄN ON TUNNETTU MYÖS
VALTAMEREN TOISELLA PUOLELLA.
ILSE GRÖNDAHL-AHLQVIST
HELSINKILÄISEN JALOKIVIJA KORUALAN LIIKKEEN
ALEKSANDER TILLANDER OY:N
TOIMITUSJOHTAJA JA JALOKIVIASIANTUNTIJA.
JULIA AHLQVIST 18 V.
LUKIOLAINEN, KIINNOSTUKSEN
KOHTEENA KRIMINAALIPSYKOLOGIA.
JOEL AHLQVIST 16 V.
LUKIOLAINEN, KITARISTI
JAN AHLQVIST 11 V. RUMPALI,
SKEITTAAJA
AHLQVISTIEN PERHE ASUU
TUUSULASSA HYRYLÄN KUPEESSA
VUODEN 2000 ASUNTOMESSUALUEELLA.

ovat he hiukka ihmeissään. Sen voi
ajatella välijumppana, toteavat Ahlqvistien lapset.
Eurytmia on Rudolf Steinerin
kehittämä rytmisen liikunnan taidemuoto. Eurytmiassa tarkastellaan äänteitä ja säveliä ja ilmaistaan
niitä liikkeen muodossa. Jokaiselle äänteelle ja sävelelle, intervallille ym. on oma liikkeensä eli muotonsa. Ryhmässä harjoitellaan liikkeiden tekemistä mahdollisimman
yhtenäisesti ja toisten ihmisten ajoitukseen keskittyen.
– Minä pidän eukasta, eikä minun tarvitse tietää mitä siitä hyötyy,
lukiolainen Joel toteaa.
Steinerkoulussa on tiivistä yhteistä tekemistä perheiden kanssa,
vanhempainiltoja on paljon ja vanhemmat järjestävät koululla tapahtumia.
– Monena vuonna olen ollut
esiintymässä koululla, tulen aina
kun kutsu käy, virnistää Pepe.
– Nyt olen lähdössä mukaan tekemään gaalailtaa joka järjestetään
sunnuntaina maaliskuun 16. päivä
klo 15 Korsossa Lumossa.
Ilse valottaa kouluvalintaa.
– Hyvä että teknisyys jää takaalalle, jokaiselle elämässä ovat tärkeää värit, äänet ja muodot.
– Ja on eri asia ymmärtää matemaattisia kaavoja kuin opetella kaava, toteaa Ilse.
Steinerkouluun lapsiaan on

LUKION 12.LUOKKALAINEN
JULIA KERTOO STEINERKOULUN
PARHAISTA PUOLISTA

– Meillä voi koulussa olla oma itsensä, kaikki tuntevat tosi hyvin
toisensa. Ketään ei syrjitä. Tehdään
paljon yhteisiä juttuja, retkiä, leirikoulu, ja edessä oleva kulttuurimatka Barcelonaan.
– Kaikki reissut on olleet hienoja, käytiin uskonnon kurssilla
tutustumassa juutalaisuuteen synagogassa.
– Ja olisi siistiä jos meidän lukioon tulisi uusia opiskelijoita, toivottaa Julia uudet opiskelijat tervetulleiksi.
Steinerkoulun voi aloittaa millä vaan luokka-asteella, mikäli luokilla on tilaa. Moni tuleekin peruskoulun jälkeen Vantaalle steinerlu❂
kioon.



Tunnettuja
steinerkoulun lapsilleen
valinneita vanhempia
muusikko Pepe Ahlqvist
psykologi Tony Dunderfelt
näyttelijä Ville Haapasalo
muusikko Maarit Hurmerinta
näyttelijä Kai Lehtinen
toimittaja Baba Lybeck
näytelmäkirjailija Laura Ruohonen
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
kirjailija Antti Tuuri
filosofi Thomas Wallgren
professori Reijo Wilenius
kirjailija Juha Vuorinen
Maailmalla: Clint Eastwood, Jean
Paul Belmondo, Harrison Ford,
Harvey Keitel, Lenny Kravitz,
George Lucas, Paul Newman,
Tom Waits

Ihanat penkit
Muunneltava luokkatila antaa
mahdollisuuksia
Vantaan steinerkoulussa perinteiset pulpettirivit ovat alkuopetuksessa korvattu liikkuvammalla luokalla. Muunneltavan luokkatilan
avulla pyritään kehollisempaan ja moniaistisempaan leikin, ilon ja liikkeen kautta oppimiseen.
PAULA NIEMINEN

SYKSYLLÄ VUONNA 2004 SAIN

sosiaalisiin taitoihin, empatiakykyyn sekä keskittymiseen ja paikallaan oloon.
Mikä avuksi? Penkit, päätyivät Bochumin koulun kouluvalmiusryhmään kuuluvat opettajat
ja lääkäri pohdittuaan, mitä lapset
tarvitsevat. Matalat penkit, joita
voidaan käyttää työtasoina vihkotyölle, maalaukselle jne., mutta ovat helposti siirrettävissä erilaisiin penkkileikkeihin, majoiksi,
isoksi yhteiseksi pöydäksi tai pois
tieltä, kun hypitään vaikka narua
luokassa.
Meidän koulun penkit teetettiin Lahdessa Sylvia-kodissa, kehitysvammaisten hoitoyhteisössä.
Penkit ovat painavat, joten yhtä
penkkiä siirretään ja käännetään
pareittain harjoitellen samalla yhteistyötaitoja. Lapset ovat oppineet hoitamaan siirtelyn ripeästi ja
huolellisesti. Penkkileikit on suunniteltu kehittämään aiemmin mainitsemiani kouluvalmiustaitoja.

Jesse Törmikoski

ilokseni aloittaa silloisen ensimmäisen luokan opetuksen koulussamme uusin apuvälinein, penkein.
Olin tutustunut penkkien käyttöön
ja toimivuuteen aiemmin Helsingin
Rudolf Steiner-koulun C-luokkien
kautta. Vaikka koulumme monimuotoinen piha antaa mahdollisuudet monenlaiseen liikuntaan ja
taitojen harjoittamiseen kivineen,
puineen ja lätäkköineen, kiinnostuin penkkien antamasta mahdollisuudesta liikkua myös luokassa.
Penkit opetuskäytössä olivat niin
inspiroivat edellisen luokkani kanssa, etten miettinyt lainkaan muuta
vaihtoehtoa nykyisten oppilaitteni
aloittaessa koulutiensä.
Luokkatilan muunneltavuutta
penkkien käytöllä pulpettien sijaan, on aikanaan kehitelty Saksassa Bochumin steinerkoulussa. Siellä
havaittiin koulutulokkaiden tarvitsevan harjoitusta muun muassa kehonsa hallitsemiseen, tasapainoon,

Tasapainoa olemme harjoitelleet
kävelemällä ylösalaisin käännettyjen penkkien kapean puun päällä.
Usein tässä leikissä perhonen on
tarvinnut keijun apua säilyttääkseen tasapainonsa ja muut oppilaat
ovat seuranneet jännityksellä perhosen kulkua. Tämä on se leikki,
jossa osataan kannustaa hiljaisuudella, jossain toisessa leikissä huutojoukoin.
Toisen lähellä oloa on ollut mukava harjoitella leikillä, jossa penkeistä on tehty kolmikerroksinen
tarinapesä. Ahtaus pesässä on aluksi häiritsevää ja mutinaa on kuultavissa, mutta opettajan kertoman tarinan loppuessa kaikki ovat sulassa
tyytyväisyydessä taljojen lämmössä
limittäin ja lomittain.
Leikkejä on lukuisia, mutta
pelkästään leikit eivät ole kehittäviä vaan myös niiden valmistelut
rauhallisesti ja järjestelmällisesti
pareittain tai ryhmittäin. Koulutarvikkeet säilytämme hyllyillä ja
niiden esille ottamiseen sekä pois
viemiseen on tietty järjestyksensä,
joka toteutuu yleensä yhteistyön
hengessä. Lapset ovat oppineet
järjestyksen ylläpitoa, varovaisuutta, toisen huomioimista, kannustamista ja auttamista, mutta myös
rohkeutta osallistua vaikkapa seisomapainiin itseä paljon kookkaampaa vastaan. Sosiaalisuus, fyysiset
taidot ja omien voimien tunteminen ovat saaneet kehittyä sekä vahvistua kuin huomaamatta leikkien
ja penkkien avulla.
Penkit ovat tuoneet paljon uusia käytänteitä, mahdollisuuksia ja
vapautta luokkahuoneeseen, myöskään ilon määrään ei voi vähätellä.
Luokkatila ja tunnelma on helppo
muuttaa toiseksi penkkien avulla.
Lasten taitoja voi havaita ja kehittää kätevin sekä heille mieluisin
keinoin, leikein. Lapsille on myös
luontevaa kuunnella satua ja loikoilla penkeillä tai niiden alla esimerkiksi laskentotunnin jälkeen.
Pian olen taas siinä tilanteessa, että
mietin, miten sopeudummekaan
ensi vuonna isoihin työpöytiin ja
vakaaseen luokkatilaan? Joustavuudella, tietenkin, olemmehan harjoitelleet myös sitä penkkien avulla.
❂
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Steinerkouluissa
ei käytetä kirjoja.

Pitää paikkansa, että oppikirjoja käytetään hyvin vähän varsinkin alimmilla luokilla. Opettajakohtaiset erot
ovat kuitenkin suuria. Perusideana
on, että oppilas tekee itse ikävaihettaan vastaavalla tavalla kirjat eli niin
sanotut työvihot ja saa näin oma-

”

”

kohtaisen suhteen käsiteltyihin asioihin. Työvihkojen tekeminen antaa
runsaasti mahdollisuuksia sekä yksilöllisyyteen, luovuuteen että tahdon
(mm. kyky tarttua asioihin ja aloitteellisuus) kasvatukselle.

Steinerkouluissa ei ole numeroarvostelua eikä kokeita.

Ymmärrämme arvioinnin oppimista
tukevaksi ja kannustavaksi toiminnaksi. Siksi vältämme opintojen aikaisessa arvioinnissa lasten testaamista,
pisteytystä ja vertailua sekä toisiinsa
että yleiseen keskitasoon nähden. Sen
sijaan pyritään kannustavaan, yksilölliseen ja oppilaan omiin kykyihin
suhteutettuun palautteeseen. Tähän
soveltuvat sanalliset luonnehtivat
lausunnot, joilla voidaan tukea myös
yhteishengen luomista. Numeroarvioinnissa korostuu sen sijaan oppilaiden keskinäinen vertailu ja kilpailu.

”

”

Yleensäkin perinteisiä numeroita ja paperi-kynä kokeita vältetään
käyttämästä vallan välineenä tai
motivointikeinona. Niillä ei haluta
painostaa oppilasta pänttäämään.
Numeroiden sijaan oppilaan kiinnostusta eri aiheita kohtaan ja opiskelumotivaatiota pyritään lisäämään
opetuksen konkreettisuuden, elämyksellisyyden ja taiteellisuuden avulla.
Päättöarviointi on valtakunnallisten
perusteiden mukaisesti kriteeripohjainen numeroarviointi.

Steinerkoulu on
saksalaisten koulu.

Saksassa ja yleisestikin Keski-Euroopassa on toki paljon steinerkouluja.
Myös ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Saksaan vuonna 1919. Tämän Stuttgartin Vapaa Waldorf -koulun perustaja oli saksalainen kauppaneuvos ja tehtailija Emil Molt.
Steinerpedagogiikan alkuideoiden

”

Steinerkouluissa ei ole läksyjä.

Steinerkouluissa on toki läksyjä, ja
mitä isommista oppilaista on kysymys, sitä enemmän niitä on. Alkuopetuksen luokilla ei vielä ole varsinaisia läksyjä, tai ne ovat luonteeltaan
erilaisia kuin useimpien mielikuvat
perinteisistä kotitehtävistä. Joskus
alkuopetusvaiheessa saatetaan antaa esimerkiksi opetukseen liittyviä
piirustustehtäviä tai keskusteluteh-

”

”

kehittelijä oli itävaltalainen Rudolf
Steiner. Steinerkouluja toimii ympäri
maailmaa yhteensä jo yli tuhat. Vantaan steinerkoulussa saksaa voi opiskella englannin ohella ensimmäiseltä
luokalta alkaen ja Saksa on suosittu
kohde vaihto-oppilaille.

”

täviä vanhempien kanssa. Jos halutaan esimerkiksi opettaa ja totuttaa
säännölliseen työntekoon koulun ulkopuolisenakin aikana, opettaja saattaa vaikkapa heti 1. luokan syksyllä
antaa kotitehtävän, jota vanhempien tuella tehdään säännöllisesti tiettyinä päivinä. Se voi olla esimerkiksi
jonkun kotityön tekeminen, siivous
tai roskien vieminen.

Steinerkouluissa lapset otetaan huomioon yksilöinä.

Tähän kaiketi pyritään kaikissa kouluissa kasvatussuuntauksesta riippumatta. Steinerkoulun lähtökohdissa
eli ihmiskäsityksessä jokainen oppilas nähdään ainutkertaisena ja yksilöllisenä minuutena. Yksilöllisyyden

Kirjoittaja on toisen luokan luokanopettaja.

Lukiolaisen oppilastyö

THINK MOBILE
www.insmat.fi
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huomioiminen konkretisoituu myös
opetusmenetelmissä, ikäkausien
huomioimisessa ja esimerkiksi oppilasarvioinnissa. Yksilöllisyyteen ja
yhteisöllisyyteen kasvaminen eivät
ole toisiaan poissulkevia asioita.

Faktat
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Ekologiaa ja elämää
Lapissa vaeltamalla
Olemme vuosien ajan tehneet yhdeksännen
luokan kanssa syksyisin Lapissa viikon mittaisen etenemisvaelluksen. Kohteemme on ollut
Urho Kekkosen kansallispuisto Kiilopäällä
Koillis-Lapissa. Kyseessä on oppiainerajat
ylittävä, liikuntaa, biologiaa, maantietoa,
kotitaloutta, elämänhallintaa ja sosiaalisia
taitoja yhdistävä elämälähtöinen oppimiskokonaisuus.
TEKSTI JA KUVA JARNO PAALASMAA

VÄITÄN, ETTÄ KOKEMUKSET

ovat olleet kasvattavampia ja elämää rikastavampia kuin tavanomainen Lapin opiskelu luokkahuoneessa ja kirjasta. Biologian
ekologiaosuus tulee elävästi. On eri
asia nähdä ja kokea porot, sopulit,
kuukkelit ja tunturit Lapin luonnossa. Samalla kun rakennetaan
luontosuhdetta, saadaan synnytettyä itsensä ylittämisen kokemuksia
ja jokainen harjaantuu itsenäiseen
ruoan valmistukseen maastossa.
”Ennen lähtöä Lappiin meidän piti
tehdä kaikenlaista pakkaamisen lisäksi, esimerkiksi käydä pari kolme
kertaa viikossa lenkillä ja sisäänajaa
uudet vaelluskengät”
(Oppilas, 9.lk)

”Seuraavana aamuna tajusi, kuinka
riippuvainen on sellaisista asioista
kuin lämmin suihku, kahvinkeitin,
wc ja juokseva vesi. Maisemat olivat
aivan upeat! Puut olivat ruskassa ja
ilma tuoksui ja tuntui raikkaalta. Ja
se hiljaisuus.”
(Oppilas 9. lk)
”Vaelluksella opin olemaan ilman
kännykkää, vaikkakin se oli todella
vaikeaa. Opin myös keittämään vettä trangiassa sekä laittamaan siinä
ruokaa. Vaikeinta oli siis olla siellä
ilman kännykkää, mutta ei teltassa
makuupussissa ahtaasti nukkuminenkaan aluksi helppoa ollut”.
(Oppilas 9.lk)

”Jokainen ilta oli ikimuistoinen. Istuimme joka ilta nuotion ympärillä nukkumaan menoon saakka. Jos
illat olivat unohtumattomia positiivisesti, olivat aamut unohtumattomia myöskin, vain negatiivisessa merkityksessä. Heti herättyään
joutui sietämättömän kylmyyden
uhriksi, eikä se hellittänyt ennen
pukeutumista ja liikkeelle lähtöä”.
(Oppilas 9. lk)
”Sitten kun vielä pääsimme bussiin ja kotiin, vaellus tuntui hyvältä kokemukselta. Nyt tiedän, että
pystyn kävelemään 82 kilometriä,
kantamaan mukana kaikkea mitä
tarvitsee ja olemaan viikon peseytymättä!”
(Oppilas 9. lk)
”Vaellus oli aivan mahtava kokemus. Hienot tunturit, kylmä ja raikas purovesi, kaikki oli aivan uskomatonta. Vaikka joskus oli epätoivon hetkiä, silti kaikki kannustivat
toisiaan jatkamaan. Ryhmän henki
oli todella kiva ja paljosta olisin jäänyt paitsi, jos en olisi päässyt niin
hienolle vaellukselle.”
(Oppilas 9. lk)
Vaellus on oppimisympäristön laajentamista, kokemuksellista tietoa korostavaa, osallistavaa ja toiminnallista oppimista. Sen avulla
päästään irti perinteisestä luokassa
pulpetin äärellä istumista korostavasta pedagogiikasta. Koulunkäyntikään ei voi olla koko ajan pelkkää
vaellusta ja leirikoulua, mutta sekä
perusopetuksessa, että lukiossa pyrimme monipuolistamaan oppimista erilaisilla oppimisjaksojen ja
projektien toteutuksilla eri ympä❂
ristöissä ja yrityksissä.

Aktivoivaa ja
innostavaa opetusta!

Jarno Paalasmaa

Aktivoi oppilaasi
Nykyinen koulurakennukseen ja pulpettiin
kiinnittyvä oppisisältöjä
ja tietomääriä korostava oppiminen
ei ole tätä päivää. Ratkaisu on nykyistä
elämälähtöisemmässä koulussa ja oppilaan
mielekkyyden kokemuksen vahvistamisessa. Tämä kirja antaa vastauksia siihen,
millaista opetusta nyt tarvitaan!
PS-kustannus, nid. n. 180 s. Hinta 39,-

Muista myös
nämä teokset

Tilaa:

Myytit
Faktat

”

Yhtenäiskouluajatus on osittain levinnyt myös peruskouluihin ja myös
kehityspsykologinen tutkimus korostaa pitkäaikaisten kasvatussuhteiden
merkitystä. Steinerkoulun oma rakenne ennakoi yhtenäistä perusopetusta. Steineryhtenäiskoulussa oppilaat käyvät samaa koulua ensimmäi-

Lapsen ja nuoren pitäisi päästä välillä ’vaihtamaan maisemaa’.
Ei ole tervettä eikä normaalia olla 12 vuotta samalla koulupihalla samojen oppilaiden ja opettajien kanssa.
seltä luokalta ylioppilaaksi asti. Sekä
perusasteen että lukion sisältävässä
yhtenäiskoulurakenteessa onkin paljon nuoren kehitystä tukevaa. Osa
kurssimuotoisen lukion ongelmista
(esim. rakenne ei tue yhteisöllisyyttä) vältetään, kun luokkayhteisö pysyy pääpiirteissään samana. Yhteydet
alaluokkiin ja tutut aineenopettajat

”

säilyvät koko lukion ajan. Lukioajan
yhteiset leirit, kuten Lapin-leiri, maatalousleiri ja omin töin rahoitettu
kulttuurihistorian leiri jossain päin
Eurooppaa, sekä näytelmäprojektit
kehittävät oppilaiden yhteisöllisyyttä.
”Maiseman vaihtoa” tapahtuu muun
muassa työharjoitteluiden ja vaihtooppilastoiminnan avulla.

www.ps-kustannus.ﬁ/aktivoioppilaasi

”

Steinerkouluissa ollaan paljon ulkona.

Väite pitää paikkansa varsinkin alimmilla luokilla. Säännöllisen liikunnan
lisäksi ulkoiluun on muitakin perusteita. Tyypillisesti 1. ja 2. luokalla
kouluviikko alkaa kävelyretkellä lähiympäristön metsiin. Jotkut luokat
tekevät retken aina samaan paikkaan,
joka tulee näin ”omaksi”, läheiseksi
ja tärkeäksi. Toisinaan taas tehdään
pidempi retki johonkin erityiseen
luontokohteeseen. Retkille lähdetään säästä riippumatta ja kaikkina

”

vuodenaikoina, koska lapsille halutaan välittää intensiivisiä kokemuksia luonnosta, vuodenajoista ja
sääilmiöistä. Tunnesidettä luontoon
vahvistetaan myös esimerkiksi työskentelemällä pellolla ja puutarhassa.
Jo alimmilla luokilla oppilaat voivat
osallistua sadonkorjuutöihin. Toisella
luokalla esimerkiksi kylvetään viljaa,
joka sitten kolmannella luokalla korjataan, puidaan, jauhetaan ja käytetään leivän leipomisessa.

11
Lukiomme kolmas luokka eli 12. luokka opiskeli
toukokuussa 2013 viikon ajan kulttuurihistorian leirikoulussa Roomassa. Roomasta käsin retkeiltiin myös
Tivolissa ja Ostiassa.

Kieliä ja kansainvälisyyttä
lukiossa
JARNO PAALASMAA

Koulussamme opiskellaan vieraita kieliä heti
ensimmäiseltä luokalta
alkaen. Kielitaidon
karttuessa koulu myös
pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia käyttää
kieltä aidoissa yhteyksissä.
VAIHTOEHTONA KOKO MAAILMA

Steinerkoulusta kannattaa lähteä vaihto-oppilaaksi. Eri puolilla
maailmaa toimii yli 1000 steinerkoulua. Steinerkouluja löytyy Etelämannerta lukuun ottamatta joka
mantereelta.
Koululiike on kansainvälinen.
Paikallisista lainsäädännöistä ja
omista kehityssuunnista huolimatta steinerkoulujen opetussuunnitelmat ovat perusperiaatteiltaan siinä
määrin yhteneväiset, että opiskelija
voi vaihto-oppilasvuoden jälkeen
palata takaisin omalle luokalleen.
Vaihto-oppilaana olo ei pidennä
lukio-opintoja ja kokemukset ovat
vuodesta toiseen olleet lähes poikkeuksetta hyvät. Koulussamme
suosituin kohdemaa vaihtoon lähtijöillä on ollut Saksa. Koulumme
on vastaavasti saanut ulkomaisia
vaihto-opiskelijoita muun muassa
Japanista ja Saksasta.
Abiluokan Roosa Röppänen
muistelee mielellään vaihto-oppilasaikaansa Saksassa. Vuoden 2011
alussa hän lensi Bremeniin. Ensin
saksalaisen isäntäperheen kohtaaminen jännitti, mutta kaikki meni
kuitenkin hienosti. Roosa kävi lukiota Freie Waldorfschule Olden-

burgissa, sai paljon arvokkaita ystävyyssuhteita ja kielitaito parani.
Lukiossamme suositaan myös
erilaisia kansainvälisiä projekteja.
Aiempia EU:n tukemia Comeniusprojekteja ovat seuranneet pitkän
matematiikan lukijoiden suosima
luonnontiede-leiri Sveitsissä Cerntiedekeskuksessa sekä ympäri maailmaa steinerkoulun lukion päättöluokkalaisia yhteen kokoavat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja

kulttuuriin liittyviä teemoja sisältävät Connect Conference -tapahtumat Sveitsissä.
Koko lukion päättöluokka syventää käsiteltyjä historian, arkkitehtuurin ja kuvataiteen teemoja
myös noin viikon ajan kulttuurihistorian leirillä jossain valitsemassaan
kohteessa. Luokat ovat käyneet
muun muassa Egyptissä, Roomassa, Ateenassa, Prahassa, Barcelo❂
nassa ja Pariisissa.

Lukion kolmannen luokan opiskelijoita kansainvälisen Connect Conferense
-tapaamisen aikana Sveitsissä.

Roosa vaihto-oppilasvuotensa saksalaisen isäntäperheensä kanssa Bremenissä.

Jukka Erätuli

Olympialaiset
viidensien luokkien yhteinen haaste
Myytit
Faktat

”

Steinerkouluja ylläpidetään veronmaksajien rahoilla. Tämä ei ole oikein.

Toki on oikein. Perusopetus on maksutonta, ja tuen puuttuminen elitisoisi vaihtoehtokoulut varakkaan väen
kouluiksi. Steinerkoulujen vanhemmat maksavat samalla tavalla veroja
kuin peruskoululaistenkin vanhemmat, ja maksuton perusopetus on
yksi vastine verojen maksamisesta.
Koulumme oppilaat tulevat yhteiskunnalle jopa hiukan halvemmiksi,
koska vanhemmat osallistuvat kus-

”

tannuksiin (kuten koulurakennukset) talkootyöllä, varainhankinnalla
ja tukimaksuilla. Vanhemmilla tulee olla varallisuudesta riippumatta
valinnanmahdollisuus myös koulukasvatuksen suhteen. Koulumme on
vanhempien perustamana ja ylläpitämänä yhdistyksenä ruohonjuuritason kansalaisaktivismia ja osa nykyaikaista kansalaisyhteiskuntaa.
Jukka Erätuli

Syksyisin pidettävät Keskiaikamarkkinat ovat vuoden suurin
yhteinen ponnistus.

”

Jotta pääsee steinerkouluun, lapsi pitää ilmoittaa
kouluun heti syntymän jälkeen.

Edelleen monet vanhemmista ilmoittavat lapsensa steinerkouluun heti
lapsen syntymän jälkeen. Tämä on
siinä mielessä perusteltua, että oppilaiden ottaminen ensimmäiselle luokalle tapahtuu ilmoittautumisikäjärjestyksessä. Esimerkiksi Helsingin
Rudolf Steiner -kouluun ei syksyllä
1989 otettu edes jonoon yli vuoden
ikäisiä. Lapsen ikä päivissä ilmoittautumishetkellä on siis keskeinen kriteeri. Nykypäivänä steinerkouluihin
ei pääsääntöisesti enää ole aiempien
vuosien kaltaista suurta “tunkua”.

”

Tähän ovat vaikuttaneet ainakin
steinerkoulujen määrän kasvu, ikäluokkien pieneneminen, peruskoulun
Pisa-menestyksen tuoma maine sekä
steinerkoulujen halu osallistaa vanhemmat kouluyhteisön hallintoon
ja varainhankintaan. Vantaan steinerkoulussa alkavalle ensimmäiselle
luokalle jää toisina vuosina muutama oppilas jonoon ja toisina vuosina
kaikki halukkaat ja yleisopetukseen
soveltuvat oppilaat mahtuvat. Useilla luokilla on yksittäisiä vapaita oppilaspaikkoja.

Steinerkoulujen opetussuunnitelma rakentaa monin tavoin yhteyksiä eri oppiaineiden välille. Viidennen luokan historian opintoihin
sisältyy antiikin Kreikka ja niinpä
viidennen luokan liikunnan opetukseen kuuluvat myös perinteiset
antiikin kreikan olympialaisten lajit, kuten juoksu, keihään- ja kiekonheitto, paini ja hyppylajit. Viidensien luokkien olympialaisissa
oppilaat pääsevät kamppailemaan
näissä lajeissa.
Olemme järjestäneet olympialaiset vuodesta 1998, yhdessä Espoon steinerkoulun kanssa. Aluksi
kisatapahtuma oli pienimuotoinen,
vain kaksi luokkaa oli urheilemassa,
oman koulumme sekä Espoon koulun viidennet luokat. Urheiltiin Savion tutulla kentällä ja tutustuttiin
toisiin kisojen jälkeen yhdessä ruokaillen.
Kun tapahtuma alkoi saada lisää
kiinnostusta myös muiden koulujen taholta, siirryimme Espooseen,
jossa on hyvien kulkuyhteyksien
päässä loistava yleisurheilukenttä,
Otaniemen stadion, Dipolin vieressä. Tapahtuma on paisunut melkoisesti. Kaukaisimmat luokat ovat
tulleet Rovaniemeltä ja Oulusta.
Tapahtuman laajentaminen kaksipäiväiseksi on harkinnassa.
Olympialaiset aloitetaan järjestäytymällä kaupunkien lippujen
alle. Luokat on jo hyvissä ajoin jaettu eri kaupunkien edustajiin, joista
kukin kantaa oman kaupunkinsa
tunnusmerkkinä värillistä nauhaa.
Luokan opettajat toimivat kaupunkien johtajina, jotka johdattavat urheilijajoukkonsa suorituspaikalta
toiselle. Ateenalaiset, spartalaiset,
Olympoksen edustajat jne. erottu-

vat hauskasti omiksi ryhmikseen,
kun kaikki urheilijat ovat pukeutuneet valkoisiin paitoihin, joita
värillinen nauha somistaa. Pyrimme kaupunkijaolla myös häivyttämään eri koulujen välille mahdollisesti syntyvää kilpailua ja antamaan
oppilaille mahdollisuuden tutustua
muiden koulujen urheilijoihin.
Järjestäytymisen jälkeen siirrytään suuren piiriin juhlalliseen avajaisseremoniaan. Eri koulujen oppilaat voivat esittää ohjelmaa, esim.
musiikkia ja runonlausuntaa. Onpa
jokunen laulukin vuosien varrella
kuultu. Hieno hetki on, kun edellisen vuoden marathonin voittaja
juoksee kentän toisesta päästä sytyttämään olympiatulen!
Tulella on symbolinen merkitys. Se hulmuaa rauhan ja viisauden
merkkinä. Tapa on peräisin antiikin
Kreikasta.
Avajaisseremonian jälkeen siirrytään suorituspaikoille. Kaikki
osallistuvat keihäänheittoon, pituus -ja korkeushyppyyn sekä ”marathoniin” (noin 1,2 km).

Jukka Erätuli

Hyvät hinnat.
Parhaana
palkittu.*

Koulut ovat etukäteen valinneet keskuudestaan edustajat kiekonheittoon, painiin ja pikajuoksuun. Marathon juostaan viimeisenä lajina. Jännittävä hetki koetaan,
kun ensimmäinen juoksija saapuvat
maastosta stadionille.
Pyrimme luomaan reilua tunnelmaa koko tapahtumaan, harjoituksista alkaen. Korostetaan sitä,
että kreikkalaiseen tapaan kaunis
tyyli on yhtä tärkeää kuin mitattava
tulos. Jokainen voi onnistua tekemään suorituksen hienolla tyylillä,
vaikka ei pystyisikään heittämään
pitkälle tai hyppäämään korkealle.
Jokaisen osallistuminen on yhtä arvokasta.
Päätämme päivän loppuseremoniaan. Keräännytään jälleen
suureen piiriin. Kerrataan kisojen
kulku ja seppelöidään useita urheilijoita – hienoista suorituksista. Jokainen saa vielä mukaansa kunniakirjan – ikimuistoisen päivän kun❂
niaksi.
Kirjoittaja on liikunnan opettaja.

Tule asiakkaaksemme. Mitä enemmän keskität meille
pankkiasiointiasi, sitä enemmän etuja saat. Avainasiakkaana nautit parhaista eduistamme ja saat henkilökohtaisen pankkineuvojan. Hän neuvoo sinua ja perhettäsi
tärkeissä talouden kysymyksissä. Katso lisää nordea.
ﬁ/tervetuloa tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–
su 24 h/vrk ja varaa aika tapaamiseen

Teemme sen mahdolliseksi
* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa ja Suomessa
vuonna 2013.

Kaarnalaivojen veistoa Keskiaikamarkkinoilla.

Vantaa
Maakotkantie 12
0200 3000
nordea.ﬁ

Nordea Pankki Suomi Oyj

SINIKKA LUKKARILA
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Leirikoulu
purjelaivalla
TEKSTI JA KUVAT MIKA LUOTONEN, JUULIA SALONEN JA PETRI CLUSIUS

Koulussamme ensimmäinen leirikoulu ajoittuu 5.–6. luokan lähistölle. Oman luokkani
hetkeksi tuli 6. luokan syksy. Olimme saaneet
edellisen vuoden aikana neljä uutta oppilasta
tiiviiseen ryhmäämme, joten retki tulisi toimimaan luokkaamme yhdistävänä ja ryhmäyttävänä syksyn aloituksena.
Leirikoulu on steinerkoulujen yksi
suurista luokanopettajavaiheen
ponnistuksista ja todella tärkeä luokan yhteishengelle. Omalle luokalleni ajattelin sopivan mahdollisimman toiminnallisen retken, jossa jokainen joutuisi olemaan yksi tärkeä
osa onnistuneessa, yhteisöllisyyttä
luovassa prosessissa. Jokaisen tuli
mielestäni saada kokea konkreettinen tilanne, jossa saisi tuntea olevansa tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta. Siinä oli mielestäni retken
kasvatuksellinen pääjuoni, ”yksi
kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.

SUUNTA LÖYTYY

Olin jo opiskellessani luokanopettajaksi kuullut leirikoulupurjehduksista, mutta unohtanut asian
vuosiksi. Eräällä iltanuotiolla se
sitten valkeni, mikä olisi pedagogisessa mielessä itseäni tyydyttävä
ja lapsille unohtumaton kokemus
leirikouluksi. Kun vielä selvisi, että
laivalla oppilaat saisivat ja joutuisivat tekemään paljon itse purjehduksen onnistumiseksi, olin varma, että tämä on oman luokkani
leirikoulu.
Niin kuin elämässä yleensä, jos
suunta on oikea, niin asiat tuntuvat soljuvan eteenpäin ilman suuria
esteitä. Retki sopi mainiosti oman
luokkani oppisisältöihin. Emme
olleet ehtineet käsitellä Saaristomerta 5. luokan maantiedossa kuin
lähinnä maininnalla. 6. luokalla tulisi olemaan lintu- ja kivioppijaksot.
Lisäksi luokkamme vanhempien
uurastama työ oli tukevoittanut
säästöporsaan oikeisiin mittoihin.
Retki tuntui kaikin puolin olevan
kirjoitettu tämän porukan elämänkokemuskarttaan.
Kertoessani retkestä 5. luokan
keväällä luokassa, oppilaat ottivat
retken vastaan suurimmaksi osaksi innokkaina, vaikka toisilla olikin retkelle lähdössä suurempia
portaita ylitettävänään kuin toisilla. Suunnittelimme ryhmäjaot ja

ruokailut syksyllä koulun alettua
yhdessä luokassamme. Oppilaat
ideoivat mitä käytännöllisimpiä
ja herkullisempia ehdotuksia retken ruokailuja varten. Oli keittoja,
raasteita, pannukakkua, pullaa…
(jopa suklaassa upotettuja mansikoita, jotka jouduimme jättämään
pois matkalta).
Ruokaa tulisi kulumaan merellä
suurelle joukolle paljon. Aamupala,
lounas, välipala, päivällinen, iltapala. Onneksemme saimme runsaasti
apua koulun keittiön Hannelelta,
joka sai aikaiseksi monet valmisruoat pakkaseen helpottamaan
ruoanlaittovuorolaisten tekemisiä.
Albanuksen leirikoulusivut auttoivat myös paljon valmisteluissa.
Niinpä olimme lopulta eräänä
syyskuun alun aamuna Turun satamassa ihmettelemässä pientä puupurjelaivaamme isojen rahtialusten
välissä.

OLET PERILLÄ KUN LÄHDET

Käytössämme oli kolme päivää ja
kaksi yötä, ja koska säätiedotus lupasi leppoisaa pohjoisenpuoleis-

ta tuulta joka kääntyisi parin päivän päästä etelään, oli reittivalinta
helppo. Saaristomerellä ei sopivista
kohteista ja reiteistä ole varsinaisesti pulaa. Ensimmäinen etappimme
oli Aspö, kaunis saari, joka kylpi alkusyksyn lämmössä ja meren sinessä. Parempaa ensikosketusta saaristoon ei voi saada.
Seuraava päivä vei meitä kohti
Källskäriä, joka on kaunis taiteilijoiden suosima saari Kökarin eteläpuolella. Päivä oli ollut täynnä
uutta, olimme nähneet hylkeitä ja
meduusoja, kiivenneet mastoon,
tehneet solmuja ja nostaneet purjeita... Niinpä ei ollut ihme että kannen alle pieniin kodikkaisiin punkkiin kömpi illalla väsynyttä mutta
onnellista väkeä.
Viimeinen purjehduspäivämme
oli kuin täyttä kesää. Etelään kääntynyt tuuli kuljetti Albanusta keula kohisten, ja kannella tarkeni tpaidassa. Ei hullumpaa syyskuulle.
Kannella pelattiin korttia tai muita
pelejä. Kapyysissa tehtiin ruokia ja
välipaloja, ja ruorin takana saattoi
joskus olla joku navigointiryhmäläinen. Pidimme myös ajantasaista
blogia, näin välitettiin kotiin päin
tietoa vaiheistamme.
Entä miten tavoitteet täyttyivät? Voidaan sanoa että hyvin.
Luokkamme sai kokea suurta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta pienessä laivassa matkustaessaan. Saaristo teki lähtemättömän vaikutukseen jokaiseen. Kun matkustimme
viimeisen yön Maarianhaminasta
Helsinkiin ruotsinlautalla, kuului
eräästä hytistä kaihoisa huokaus
”Oltaisiinpa vielä Albanuksella”. ❂

ALBANUS
Rungon pituus 21,7 m
Suurin pituus 29,7 m
Suurin leveys 6,3 m
Maston korkeus 27 m
Purjepinta-ala n. 300 m²
Syväys n. 2,0 m

Laivalla työt oli jaettu kolmeen osaan. Ylempänä navigointiryhmä toimessaan
Airistonselällä. Alempana kansiryhmä nostaa toppipurjetta. Vuorot vaihtuivat
kolmen tunnin välein. Neljäs vuoro oli vapaavuoro.

Albanus on saaristolaivojen tapaan helppo purjehtia pienellä miehistöllä.
Niinpä työläin kaikista laivan tehtävistä oli keittiövuoro eli ”byssa”.

Olivia lähdössä kapuamaan
isomastoon.

Källskärissä Kökarin lähellä meitä hemmoteltiin upealla auringonlaskulla.
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Vantaan seudun
steinerkoulun
mutkitteleva tie
Pitkäaikainen koulumme johtokunnan puheenjohtaja ja aktiivivanhempi Maila Tikkanen
muistelee koulumme vaiherikkaita vuosia.
Matkan varrelta löytyy vaikeita päätöksiä,
haastavia näkemysten yhteensovittamisia
sekä iloa ja vahvaa yhteisöllisyyden henkeä.

MAILA TIKKANEN

KOULUN TOIMINNAN KEHITYS

on kuin tie, jonka maasto on vaihtelevaa, on mutkia, suoraa ja tasaista
ja jopa kiviä siirrettävänä. Perustus
on kuitenkin rakentunut vahvalle pohjalle – yhteistyölle ja toinen
toisensa tukemiseen. Ihmisten keskinäinen yhteistyö rakentaa koulua niin, että siinä näkyy jokaisen
yksittäisen sielun voima. Jokaisen
mukanaolo on yhtä tärkeätä ja jokainen yhteisöön kuuluva on mukana omalla tavallaan.

KOULUA JOHDETAAN
YHTEISTYÖSSÄ

Kouluyhteisön toimintatavaksi on
vahvistunut yhteistyö vanhempien
ja koulun opetus tai muuta tehtävää
hoitavien kesken.
Käytännössä tätä yhteistyötä
hoitaa kouluyhdistys, jolla on opetuksen järjestämisluvat.
Kouluyhdistyksen muodostavat pääosin oppilaiden vanhemmat.
Kouluyhdistys on vastuussa koulun

toiminnan yleisistä laki- yms. velvoitteista, hoitaa taloutta, ylläpitää
ja uudistaa rakennuksia, hoitaa suhteita ympäröivään yhteiskuntaan ja
hoitaa varsinaisen opetustyön prosesseja. Edellä olevia tehtäviä koordinoi ja toteuttaa kouluyhdistyksen
kokousten päätösten mukaisesti
käytännön tehtävinä kouluyhdistyksen hallitus (johtokunta).
Opettajat toteuttavat opetustoimintaa ja vastaavat koulun kehittämisestä opetustoimien alueella
yhteisesti sovittujen taloudellisten
puitteiden mukaan.
Myös yhteistyön opettajien ja
vanhempien sekä kouluyhdistyksen
hallinnon välillä on oltava avointa
ja vahvaa, jotta koulun tasapainoiseen kokonaiskehitykseen ja yleissivistykseen liittyvä perustehtävä voi
toteutua.
Olen ollut mukana aktiivisesti
yli kaksi vuosikymmentä vanhempana ja yhtä vuotta lukuun ottamatta johtokunnassa, alkuaikoina
sihteerinä, varapuheenjohtajana,

puheenjohtajana ja loppuaikoina
taas johtokunnan jäsenenä ja nyt
isovanhempana myönteisillä ajatuksilla tukien.
Jo 90-luvun alkupuolella aloitimme poikani (nyk. pj) ja hänen
silloisen avovaimonsa (nyk. vaimo)
aloitteesta ”perinteiset” Keskiaikamarkkinat. Markkinat ovat syntyneet hyvin yhteisöllisesti, joskin
matkan varrella niiden toteuttamisesta hävisi välillä ilo, kun laskettiin liikaa tuottoa. Onneksi markkinoita päätettiin jatkaa. Keski-aikamarkkinat ovat yksi koulumme
tunnus ja niissä pääsee tutustumaan
omaan kouluun myös entiset vanhemmat.
Aina on tarvittu vanhemmilta
aikaa ja työn tekemistä ja tarvitaan
edelleen, jotta yhteisö pystyy kehittymään ja toimimaan.

TALKOITA, UUDISRAKENNUKSIA JA
RAHOITUKSEN KIEMUROITA

Ensimmäiset rakennukset (A ja B)
ovat syntyneet suurelta osin talkoilla. Näin rakennettiin vielä Crakennustakin, muun muassa harkkomuuraukset, paneloinnit, maalaukset, LVI ja sähkösuunnittelut
ja sähköasennukset muutamina
esimerkkeinä. C-rakennus valmistui vuonna 1998. Meillä Vantaan
steinerkoulun C-rakennuksen peruskivi on harvinainen laatuaan,
Eero Paajasen kuparista tekemä
kaksoisdodekaedri. Muualta maailmasta samanlainen löytyy ainoastaan Sveitsistä Goetheanum-rakennuksesta.

C-rakennuksen rakentamisen
päätökset eivät olleet helppoja, oli
esillä jos jonkinlaista parakkivaihtoehtoa, ostettavaksi tai vuokrattavaksi. Olin silloin puheenjohtajana
ja saimme varapuheenjohtaja Liisa
Hertellin, johtokunnan jäsenten
Jukka Jormolan sekä Eero Paajasen
hyvällä avustuksella johtokunnan
luottamaan laskelmiini ja uskomaan, että oman rakentaminen on
paras vaihtoehto.
Samalla jouduimme johtokuntana lupaamaan vanhemmille, etteivät kiinteistötukimaksut kohoa
rakentamisen vuoksi. Näin sitten
toimittiin toistakymmentä vuotta
ja kyseisten vanhempien lapset kävivät koulun loppuun samoilla kiinteistötukimaksuperusteilla.
Samaan aikaa oli rohkeutta

päättää myös D-rakennuksen rakentamisesta. Nämä päätökset syntyivät helpommin ja lukioluokkien
käytössä oleva D-rakennus valmistui vuonna 2002. Sen rahoitukseen
saimme Vantaan kaupungin takausta. Pidin vuoden 2003 ns. vapaavuotena, tuolloin olin ollut koulun
johtokunnassa 12 vuotta. Olimme
Jukka Jormolan kanssa tehneet jo
useana vuotena hakemuksen Lääninhallitukselle rakentamisen valtionrahoitusosuudesta E-rakennusta
varten ja saimme siellä sitä jonossa
eteenpäin. Harmikseni vapaavuoteni aikana tehtyyn hakemukseen rahoitustarvetta oli pienennetty neljänneksellä aiempiin hakemuksiin
verrattuna.
Kustannukset E-rakennuksessa
olivat sen aiemmin haetun mukai-
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VANTAAN STEINERI TÄHÄN
PÄIVÄÄN MENNESSÄ

1984 VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU ALOITTI TOIMINTANSA YKSITYISOPETUSRYHMÄNÄ
1988 KOULU MUUTTI NYKYISELLE PAIKALLEEN KORSO-VALLINOJALLE.
A-RAKENNUS VALMISTUI.
1992 LUPA TOIMIA PERUSKOULUA KORVAAVANA KOULU. YHTEISKUNNAN
TALOUDELLINEN TUKI.
1993 B-RAKENNUS VALMISTUI.
1996 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ OLI YHTEENSÄ 144.
1998 C-RAKENNUS VALMISTUI. ENSIMMÄINEN VARTA VASTEN STEINERKOULUKSI SUUNNITELTU RAKENNUS. LUKIO ALOITTI TOIMINTANSA.
2002 ENSIMMÄISET OMASSA KOULUSSA LUKION KÄYNEET OPISKELIJAT
KIRJOITTIVAT YLIOPPILAAKSI JA D-RAKENNUS VALMISTUI.
2003 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ OLI YHTEENSÄ 264.
2006 E-RAKENNUS VALMISTUI.
2014 KOULU TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA. OPPILAITA ON YHTEENSÄ 277.
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Koulun kuudennen työvuoden aluksi
16.8.1989 istutettiin alakoulun pihaan vuorijalava. Istutusoperaatiota
ohjasi koulumme pihasuunnittelija ja
maisema-arkkitehti Jukka Jormola.
Puu on kasvanut, ja nykyinen iltapäiväkerho on saanut puusta nimensä.

sia, mutta saimme siihen sen neljänneksen vähemmän kuin mihin olisi ollut mahdollisuuksia. Onneksi
myös E-rakennukseen löytyi jonkin
verran lahjoitustyötä.
Päätös E-rakennuksen rakentamisesta on ollut vaikein, kun johtokunnassa mielipiteet jakaantuivat. Osa olisi halunnut pienemmän
rakennuksen ja osa koki, että nyt
on mahdollistettava vihdoinkin
kaikille luokille kohtuulliset kotiluokkatilat. Tämä sama keskustelu
jatkui yleiskokouksessa, jossa päätös nykyisen kokoisesta rakennuksesta tehtiin ja päätökseen kirjattiin
myös eriävät mielipiteet. Tämä loi
osaltaan jännitystä, mutta melko
pian päätöstä vastustaneet henkilöt alkoivat aktiivisesti osallistua
päätöksen toimeenpanoon, jolloin
heidän perustelunsa kanteen nostamisesta kumoutuivat.
Valtionavun ja muutoinkin steinerkoulun tunnettavuuden eteen
tehtiin paljon vaikuttamistyötä;
vierailin Uudenmaan liitossa silloisen maakuntajohtajan puheilla

kertomassa steinerkoulusta, kävimme kaikissa Vantaan kaupungin valtuustoryhmissä opettaja Anna Mia
Björkqvistin kanssa jo ennen Drakennuksen rakentamispäätöstä
kertomassa koulusta ja valmistelemassa Vantaan kaupungin vakuutta lainoillemme. Toin esille kaikissa
mahdollisissa paikoissa steinerkoulun perimmäisen tarkoituksen, että
se on yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen kasvupohjaa antava koulu.
Se on kansalaisvalmiuksia antava ja
siten myös peruskoulua rinnallaan
kehittävä muoto, ei kilpaileva vaan
tukeva.

VIIME HETKEN VETÄYTYMINEN
LUKIOPÄÄTÖKSESTÄ

Rakentamisten lisäksi toinen merkittävä paalu oli lukiopäätöksen tekeminen. Päätöstä valmisteltiin jo
aiemmin ja viime hetkellä ennen lukiopäätöstä käsittelevää yleiskokousta johtokunta ei ollutkaan valmis
viemään asiaa päätettäväksi. Siihen
liittyi vahvasti myös talouskeskus-

telu ja opettajakunnan näkemys. Se
oli yksi kirpaisevimmista hetkistä
johtokunnan puheenjohtajana toimiessani.
Lukio aloitti syksyllä 1998 ja talouskeskustelu velloi vielä pitkään
johtokunnassa. Lukion koettiin
syövän ns. alaluokkien resursseja. Koulukokonaisuudesta lähtevä
ajattelutapa ja vastuunotto kehittyivät vähitellen.
Silloin oli työlästä vakuuttaa,
että pienetkin lukioluokat tuovat
uusia oppilaita myös perusopetuksen aloitusluokalle ja niinhän siinä sitten kävikin. Hyvin pieniksi
kutistuneet aloitusluokat alkoivat
suurentua, kun vanhemmille selvisi, että tässä koulussa voi suorittaa
steinerkoulun 12-vuotisen kokonaisuuden ja kirjoittaa mainiosti
myös ylioppilaaksi. Muodollisesti
lukio mahdollistui Helsingin Rudolf Steiner -koulun Vantaan toimintayksikkönä.
Huomasin, että toisinaan ajatellaan vain oman lapsen luokan
menestymistä, eikä muisteta, miksi koulu on kokonaisuus, jota tukee
yhteisöllinen ja sosiaalisen perusta.
Eli jokaisen on nähtävä koulu lasten ja nuorten mahdollisuutena kehittyä hyvässä oppimista tukevassa
ympäristössä.
Vuoden 1991 alusta alkaen olin
johtokunnassa erilaisissa tehtävissä, pääsääntöisesti kuitenkin talouden kanssa tekemisissä ja välivuoden 2003 pidettyäni tulin vuonna

2004 uudelleen johtokuntaan ja
olin siinä vuoden 2012 loppuun
asti, siis yhteensä johtokuntatyötä
21 vuotta.
Kehittämisen ja toiminnan pohjana on yhdessä tekeminen – keskustelu – myönteinen kiinnostus
ja tuki, josta syntyy keskinäinen
luottamus – yhteishenki ja lähimmäisen rakkaus.

Jatkan edel-nleen samalla linjalla, että otan asiat ja tekemiset vastaan
haasteena ja ilolla ja toivon,
että jokainen yhteisöissä mukana
olija voisi kokea samaa riemua tekemisestä ja onnistumisista. Toivon kaikille voimaa ja iloa kehittää
edelleen koulua kokonaisena stei❂
nerkouluna.

Seinä- ja kattopintojen kestävä
sisäverhouslevy. Uudistunut
Gyproc GN 13 Normaali on
uuden teknologian ansiosta
aikaisempaa kevyempi,
kestävämpi ja asentajaystävällisempi.

www.gyproc.fi

Kansakoulusta
elämänkouluun

Koko perheelle ulkoiluun
lämpimät asut

pehmeää
luomuvillaa

JUHA VUORINEN

SAMAAN AIKAAN KUN VANTAAN SEUDUN STEINERKOU-

lussa avattiin ovia ensimmäistä kertaa, minä puolestani suljin
omiani ja aloitin luisun lukiosta kohti elämänkoulun ensimmäistä luokkaa. Olen monta kertaa tullut pohtineeksi, miksi minulle viihteestä leipäni murtavalle sattui niin satumainen tuuri saada
suuria persoonallisuuksia opettajikseni. Tässä pari makupalaa molemmista päistä koulutietäni.
Kuulun siihen kummalliseen 70-luvulla koulunsa aloittaneeseen sukupolveen, josta osa meni paikkakunnasta riippuen juuri
perustettuun peruskouluun ja osa minun tapaani vielä viimeisiään
vedelleeseen kansakouluun. Mielikuva sanasta kansakoulu tuo monille varmasti mieleen jonkinlaisen karikatyyrin opettajasta, joka
pyörähtelee karttakeppi kädessä pulpetilta toiselle ja nauttii pitkin
siemauksin kansankynttilälle suodusta kunnioituksesta. Oma ensimmäinen kansakoulunopettajani oli jo vähän vanhempi, mutta
aina viimeisen päälle huoliteltu naimaton nainen, joka olisi näillä meriiteillä sopinut mihin tahansa farssimaiseen suomifilmiin.
Mutta aivan kuten tangoonkin, myös farssiin tarvitaan kaksi,
ja toinen osapuoli löytyi ylempää poikaluokkaa vetäneestä valtavavatsaisesta lyhyillä viiksillä topatusta miesopettajasta. Monty
Pythonin mainiossa elokuvassa Elämän tarkoitus itsensä räjähtämispisteeseen syövä mies oli kuin kopio tästä luokassamme vähän
väliä vierailleesta jättiläisestä.
En voi puhua kuin omalla rasvaisella suullani, mutta ainakin
minä olin alitajuisesti jo ekaluokkalaisena hajulla miesten ja naisten välillä käytävästä pelistä, ja jouduin lapsenuskoni raja-aitoja
jatkuvasti yhä etäämmälle siirrellen seuraamaan näiden kahden
opettajan koomista soidintanssia. Muistan edelleen tuskallisen
elävästi herttaisen ja huolellisesti meikatun naisopettajani, joka
posket punastellen seurasi tämän henkselihousuissa viihtyvän ja
turpeita huuliaan lipovan kansakoulugigantin pelehtimistä, kun
hän milloin mistäkin tekosyystä piipahti luokkaamme lainaamaan
liidunpätkää tai tuomaan taulusientä. Jos minulta kysytään, mitä
opin alaluokilla, vastaus on helppo. Miten naista ei kannata vietellä.
Täydellisenä pisteenä koulukokemuksilleni loikkaan lukioaikaani ja äidinkielen opettajaani, joka sattui olemaan myös luokanvalvojani. Hän tiesi minun käyneen jo esiintymiskeikoilla, seurasi
kasvavaa poissaololistaani ja oli tietoinen, ettei se show’n vetäminen loppunut aina koulussakaan. Vihonviimeiseksi jääneellä luokanvalvojan tunnillani hän esitti koko luokan edessä urani kannalta äärettömän tärkeän kysymyksen:
– Juha, miksi et menisi teatterikouluun ja antaisi tälle luokalle
opiskelurauhaa?
Tästä äidinkielen opettajani hienovaraisesta vinkistä alkoi tie❂
ni kirjailijaksi.

Tilaa ilmainen tuoteluettelo: 03-871 460 • www.ruskovilla.fi
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