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Steinerkouluissa ja -päiväkodeissa juhlit-
tiin 100-vuotiasta steinerpedagogiikkaa 
19.9.2019 kautta maailman. Vuonna 

1919 steinerkoulu oli radikaali vaihtoehto ja 
uudistaja. Mikä tekee steinerkoulusta ajan-
kohtaisen juuri nyt? Pedagoginen liike raken-
taa kasvatuksensa käytännöt lapsen ja nuoren 
kehityksen pohjalta. ”Jokainen muutoksente-
kijä on tarpeen. Ihmisten pitäisi kasvaa paitsi 
luoviksi ja ajatteleviksi myös rohkeiksi.”, kou-
lumme perusopetuksen rehtori Jarno Paalas-
maa korostaa. Kasvatuksen tavoitteena on 
itsenäinen aikuinen, joka uskaltaa muuttaa 
maailmaa paremmaksi omalla toiminnallaan. 
Kasvatuksen tulee olla itsekkyyden vastakult-
tuuria.

Steinerpedagogiikka on pisimpään suo-
messa vaikuttanut ja vahvimmin suomalai-
seen koulujärjestelmään juurtunut vaihtoeh-
topedagogiikka. Steinerkouluja on Suomessa 
24 ja päiväkoteja 44. Maailmanlaajuisesti yh-
teensä 3000. Steinerkasvatuksen erityispiirre 
on tietojen ja taitojen ohella luovuuden, tun-
ne-elämän ja vuorovaikutustaitojen huomioi-
minen kehityksessä.

Ilmastonmuutos muuttaa myös kou-
lumaailman. Viisaampi suhde luontoon 
on välttämätön ja luontosuhde kehittyy 
nimenomaan luonnossa olemalla, eikä 
niinkään luokkahuoneissa valmiista oppi-
materiaaleista opiskelemalla, toteaa Jarno 
Paalasmaa. Vantaan seudun steinerkoulussa 
koko koulun yhteisenä monialaisena opin-
tokokonaisuutena on steinerkoululiikkeen 
100-vuotis juhlavuoden teema: mehiläiset 
ja puut. Eri luokilla on tehty ja tehdään 

teeman puitteissa konkreettisia tekoja il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luon-
non monimuotoisuuden puolustamiseksi. 
Oppilaat ovat tehneet esimerkiksi hyönteis-
hotelleja ja istuttaneet paljon puita. Osallis-
tumalla pölyttäjähyönteisten ja puiden elin-
olojen parantamiseen rakennamme samalla 
kestävämpää tulevaisuutta. Koulullamme 
on myös mehiläispesä ja hyönteisiä varten 
kukkapelto. n

Steinerkoulu täytti
100 vuotta!

Lili, 2.lk, yksityiskohta
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Waldorf100 -juhla
Koulumme omassa Steiner-Waldorf 100 -juhlassa liikkuivat myös taide- ja taito-
kärryt. Esimerkiksi kakkosten kärryistä kuului huilunsoittoa, viitoset toivat antii-
kin Kreikan olympialaisten henkeä, kahdeksas Ranskan vallankumouksen ideaaleja, 
lukion kakkosten kärryissä istui lukeva ihminen ja lukion kolmosilla oli mukana 
keramiikkakurssilla tehty pää. n

Kuvat: Ville Luonuansuu



Sunnuntai 
Vaelluksemme alkoi niukilla yöunilla, kun 
lähdimme aamupalan jälkeen Kiilopään ho-
tellilta suoraan kohti ensimmäistä yöpymis-
paikkaamme Suomunruoktua. Se oli kuiten-
kin ensimmäinen päivä, että ei se kuitenkaan 
mitään ruusuilla tanssimista ollut. Päivä oli 
pilvinen ja perille päästyä alkoi sataa. Olim-
me lopenuupuneita ja sateen takia ensim-
mäinen yö oli hyvin nihkeä. (Minun telttaa-
ni vuoti sisään.) 

Maanantai 
Ja koitti jo seuraava päivä. Jalat ja vähän ala-
selkä oli kyllä ottanut koitosta sunnuntaista. 
Lähdimme hyvän aamupalan (en puhu kaik-
kien puolesta) jälkeen taas uudelle vaellus-
päivälle hyvin mielin ja suuntasimme päät 
kohti Tuiskukurua. Tämä vaelluspäivä oli 
täynnä ylä- ja alamäkiä. Kun netti ei toimi-
nut, aloimme me kehitellä matkalle muita 
ilon aiheita, kuten “laiva on lastattu” ja “say 
anything challenge” -pelejä. Näiden pelien 
myötä seuraava yöpymispaikka oli jo kul-
man takana. Illalla me pystytimme nuotion 
ja rupattelimme sen ääressä iltamyöhään. 

Tiistai 
Tiistaina koitti vaelluspäivä ilman rinkko-
ja, ja me vaellettiin Luirojärvelle saunaan ja 
uimaan. Matka meni aika vastaavasti kuin 
muutkin päivät, vaikka ei ollut rinkkaa. Se 
silti hapotti jonkun verran. Bonuksena päi-
vään matkan varrella oli onneksi nettipaik-
ka. Paikalle päästyämme aloimme suoraan 
lämmittämään saunaa. Saunoimme ja uim-

me hyvin ja paluumatkalla puolet luokasta 
kiipesi puolenkilometrin korkuisen tun-
turin päälle. Ne näkymät sieltä tunturilta 
olivat aivan uskomattomia ja taianomaisia. 
Kun olimme palanneet leirille, niin söimme 
ja pistimme tavaroita kasaan ja muuta. Sit-
ten tulikin jo ilta ja pärisimme nuotiolla ja 
puhuimme kaikesta turhasta.

Keskiviikko 
Tämä päivä oli pisin vaelluspäivä ja valmis-
tauduin siihen laastaroimalla kaikki varpaa-
ni, koska niihin poltteli kävellessä. Noin 
puolessa välin matkaa pysähdyimme laavul-
le syömään ja jotkut kävivät myös uimassa, 
koska siellä oli suuri puro. Tällä matkalla 
kannoin kaksi kilometriä luokkalaisen rink-
kaa, koska hän lupautui antamaan minulle 
jäätelön, jos tekisin sen. Pitkän päivän ja 
suurten tunturi ylitysten jälkeen päädyim-
me viimeiseen pysähdyspaikkaamme Rau-
tulammelle. Siellä oli myös mahdollisuus 
käydä uimassa ja molemmat meistä käytti 
se mahdollisuuden, vaikka se oli aika hit-
sin kylmää. Sitten tulikin jo ilta ja päristiin 
nuotiolla samanlailla kuin viimeksi. 

Torstai 
Nyt koitti viimeinen vaellus takaisin hotel-
lille. Lähdimme aikaisin vaeltamaan hyvän 
aamupalan jälkeen. (en taaskaan puhu kaik-
kien puolesta) Me vaellettiin hyvin nopeasti 
ja olimme ensimmäisiä hotellilla jo ennen 
yhtä. Matkan puolivälissä minun varpaat 
huusi hoosiannaa vaikka ne oli laastaroitu 
viimeisen päälle. Hotellilla käveleminen oli 

9.lk vaellus 
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hyvin epämukavaa. Sillä välin kun odotim-
me muita, kävimme saunassa ja suihkussa 
virkistäytymässä ja kyllä muuten virkisti. 
Söimme tuhdin buffet lounaan ennen bus-
silla lähtöä kotiin. Koko vaelluksen matka 

oli <75 km. Vaellus oli meille molemmille 
todella fyysinen ja hauska kokemus. Voisi 
lähteä uudestaankin. n

Emil ja Roy 
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oppilastyögalleria

Ykkösluokka Peppi, 1.lk

Yhdeksäs luokka
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Waldorf100 kortit maailmalta

Taika



10	 Vantaan	seudun	steinerkoulu

Viola, 2.lk

Luokkahuone, 2lk
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Ellen, 3.lk 4.lk

Toinen luokka
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P.L., 3lk

2.luokkalaisen

2.lk
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Steinerkoulun 1. ja 4. luokka osallis-
tuivat Metsäsydän oy:n uuden luon-
topalvelun kokeilupäivään tiistaina 

7.5.2019. Oppilaille tarjottiin puolen tun-
nin kokemus metsän rauhasta ja voimasta 
yhdessä opettajien Tuomon, Liisan ja Clai-
ren kanssa ideoiden ja toteuttaen.

Kuusi on kaadettu
Sen päällä on tasapainoiltu

Se oli tärkeä kuusi
Tarvitaanko uusi?

Ona Viola

Puu oli armas ja linnut
lauloivat

vaikka puu kaatui
kuitenkin siellä 
kulkee ihmisiä

Jimi

Monet lapset
tykkäsivät leikkiä

sen juurella.
Kuusi oli monien

ihmisten 
rauhoittumispaikka.

Taika ja Lili

Hetki alkoi koulun pihalta, jossa kuultiin 
1. luokan Runo puulle. Runot oli muodos-
tettu lähimetsän kaatuneelle kuuselle, jonne 
seuraavaksi siirryimme. Kaatuneen kuusen 
luona 4. luokka esitti kauniin ja voimak-
kaan runon Kalevalasta, kylväjä. Luoden 
kunnioitusta tuolle luonnon kiertokululle, 

josta Metsäsydämen Olli seuraavaksi kertoi 
seuraavaa: 

Puu on kasvattanut rungon, juuret, 
oksat ja neulaset, maasta saamiensa ravin-
teiden ja veden, sekä auringon valon voi-
man avulla. Elinaikanaan se on varastoinut 
runkoonsa elinvoimaa, joka jatkaa kulku-
aan puun kuoltuakin. Nyt puu luovuttaa 
varastoitua elinvoimaa ravintona lahottaja-
sienille ja hyönteisille, jotka ovat edelleen 
ravintona linnuille ja nisäkkäille, joille 
kuollut runko saattaa antaa lisäksi suojai-
sen pesäpaikankin. Kaatuessaan vanha puu 
antaa tilaa uusille puille ja uudelle elämälle 
metsän keskelle luomansa valoisan aukon 
kautta. Aikaisemmin kuusen varjostama 
kasvillisuus saa nyt mahdollisuuden alkaa 
kukoistaa.

Tämän jälkeen Tuomon säveltämä ja 1. 
luokan esittämä kultainen ja kevyesti len-
tävä laulu Mehiläinen ikään kuin johdatti 
meidät luomaan uutta. Jokainen oppilas is-
tutti purkkiin männyn siemeniä, jonka sai 
mukaansa. Luontohetken sinetöi Clairen 
johtama ja yhdessä tehty kaunis eurytmia 
harjoitus

Metsäsydän oy kantaa sisällään ajatusta 
suuremmasta kokonaisuudesta, metsästä tai 
koulusta, jossa jokainen yksilö, puu tai op-
pilas, on tärkeä ja tarpeellinen. 

Maria, Olli ja Cocreatorsin Terhi ovat 
kiitollisia oppilaille ja opettajille yhteisestä 
hetkestä, jossa istutettiin jokin merkityk-
sellinen suuremmaksi kasvava uuden ajan 
luontopalvelun siemen. Palvelumuotoilua 
on rahoittanut Business Finland. n

Luonnon	kiertokulun	
kunnioitus



WALDORF 100  
Suomenlinnassa keväällä
Menimme junalla Korsosta Helsinkiin ja 
Helsingistä lautalla Suomenlinnaan. Suo-
menlinnassa me söimme ja kävelimme sitten 
niitylle kaikkien muiden steinereiden 8.- ja 
7.-luokkalaisten kanssa.  Siellä etsimme nu-
meroidut laput, joissa oli oman ryhmämme 
numero ja tehtävän ohjeet. Kun olimme 
löytäneet ryhmämme, muodostimme luvun 
sata ja meistä otettiin kuva ylhäältä päin.

Sen jälkeen lähdimme suorittamaan teh-
täviä. Ensin maalasimme banderollin. Siihen 
piti välita kaksi pääväriä ja yksi tehoste. Sit-
ten täytimme hyönteishotellin ja kävimme 
ruutikellarissa kuulemassa tarinan. Viimei-
senä kävelimme mehiläispolun läpi vastasim-
me kysymyksiin.

Sitten lähdimme lautalle ja kotiin. 
P. Virta

Taidetestaajat: Carmen- ooppera
Lähdimme koululta 18.00 tilausbussilla 
Helsinkiin oopperalle. Bussimme oli hie-
man myöhässä, mutta onneksi kerkesim-
me ajoissa paikoillemme. Siellä oli monia 
8-luokkalaisia eri puolelta Suomea. Kat-
soimme siellä oopperaa kunnes tuli väli-
aika. Väliajalla pyörimme siellä ja söimme 
eväitämme. Sitten menimme katsomaan 
oopperan loppuun. Se oli kai ihan jees. Sit-
ten lähdimme bussilla koululle ja jäimme 
yöksi kouluun. N.Roth

Olimme luokkani kanssa katsomassa Car-
men-oopperaa. Oli kivaa olla ja esitys oli 

hieno. Se kesti tosin kolme tuntia, joten 
sitä oli loppuvaiheessa vaikeaa seurata, kos-
ka kaikki olivat väsyneitä  ja oli jo yö. Car-
men oli hieno ooppera, mutta en jaksaisi 
katsoa uudelleen. C. Haatanen

Menimme Helsingin oopperatalolle kat-
somaan Carmen-oopperaa. Se oli taide-
testaus, johon on päässyt kasiluokkalaisia 
kolmen vuoden ajan. Oopperan jälkeen 
jäimme koululle yöksi. M. Tiainen

Menimme bussilla Helsinkiin Carmen- 
oopperaa. Kivaa oli, että se oli täysin il-
maista. Oopperassa oli hirveästi ihmisiä. 
Ooppera oli omasta mielestäni jännittävä ja 
mielenkiintoinen, mutta ehkä turhan pitkä 
ja liian myöhään. Se oli kuitenkin kiva ko-
kemus. A. Fairman

WALDORF100
On hienoa, että meidän koululiike on 
jo 100 vuotta vanha. Jo sata vuotta sitten 
pidettiin ensimmäiset eurytmiatunnit ja 
maalattiin ainoastaan kullankeltaisella koko 
maalauspaperi. On hienoa, että steinerkou-
luja on jo 1100 ja päiväkoteja 1900 yli 70 
maassa. U.Hietanen

Ilmastomarssi
Lähdimme aikaisin junalla ilmastomarssiin. 
Kuulimme paljon vaikuttavia puheita ja 
musiikkia. Kokoonnuimme eduskuntatalon 
edessä, siellä oli paljon ihmisiä. Oli mukava 
nähdä, kuinka paljon ihmisiä oli paikalla ja 
kiinnostuneina asiasta. S.Haverinen

8-luokan

kuulumisia 
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27.9.2019 pidettiin Kansainvälinen ilmasto-
lakko, jossa ihmiset eri puolilla Suomea ko-
koontuivat Helsingin eduskuntatalolle luok-
kineen tai itsenäisesti olemalla koululakossa.

Itse saavuin paikalle itsenäisesti kel-
lo 10, jolloin tapahtuma alkoi. Siellä näki 
paljon erilaisia kylttejä ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi. Monet kannattivat Greta 
Thunbergia ja lainasivat hänen sanojaan.  
A Miettinen

Koululaisten ilmastolakko järjestettiin edus-
kuntatalon edustalla. Mielenosoitukseen sai 
osallistua tällä kertaa myös aikuiset. Ihmisil-

lä oli siellä monenlaisia iskulausekylttejä ja 
koko tapahtuman ajan oli Open mic, johon 
sai tulla pitämään oman ilmastoaiheisen pu-
heen. Mielestäni mielenosoitus sujui kaikin-
puolin hyvin ja porukkaa oli yli 12 000. Pu-
heet olivat hyviä ja tunnelma  hyvä, vaikka 
kyse olikin vakavasta asiasta. M. Olkinuora

Ilmastomarssi oli mielestäni ihan hyvin on-
nistunut. Siellä oli paljon ihmisiä, jotka ha-
lusivat oikeasti muutosta. Itseäni ei oikein 
kiinnostanut. Musiikki oli myös aivan liian 
kovalla. Siellä oli muutama meidän koulus-
ta.  A. Alanampa n
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Lähdimme purjelaivalla kohti Maarianha-
minaa. Mukaan tuli luokkamme, opettajat 
ja joidenkin vanhempia. Reitti meni Turusta 
Jungfruskäriin, Kökariin, Föglöön ja Maa-
rianhaminasta Viking Linella Helsinkiin. 
Matkalla toimittiin ryhmissä, jotka opettaja 
jakoi. Ryhmissä tiskattiin, laitettiin ruokaa, 
navigoitiin, tehtiin erilaisia solmuja, nos-
tettiin ja laskettiin purjeet ja joskus oli jopa 
vapaa-aikaa. Osa ihmisistä nukkui satamassa 
teltoissa ja jotkut laivassa. Matkan päätapah-
tumia olivat uinti, kallioilla kiipeily ja Viking 

Line. Herkullista oli kaikki ruoat Albanuk-
sella ja jäätelöt. Koko matka oli upea ja isois-
sa aalloissa oli jännittävää purjehtia. Aapo F.

Tuli hätäilmoitus Mayday, mayday. Henkilö 
pudonnut veteen. Sitten tuli merivartioston 
pelastuslaiva, pikavene ja lopulta helikopte-
ri. Henkilö pelastui.  Selma, Ewy

Pääsimme tutustumaan meripelastusseuran 
Svante G alukseen ja siihen mitä he tekivät. 
Leo

Albanuksella 
– Kuudennen luokan purjehdus K
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Olimme luontoretkellä. Paluumatkalla mei-
tä odotti lehmälauma. Lehmät ja sonnit 
puolustivat laumaa meiltä ja kiersimme ne 
kaukaa. Siiri A.

Matkalla Maarianhaminaan oli isot aallot ja 
laiva keikkui paljon.  Helvi

Oli todella kivaa pelata futista erilaisilla 
kentillä ja uiminen oli hauskaa. Ruoka oli 
hyvää! Ville

Me menimme pelaamaan futista kentälle, 
joka oli aito nurmikenttä. Saimme jäätelöt. 
Rodi

Maisemat oli upeat. Oli kiva käydä saarilla. 
Ruoka oli herkullista. Täällä laivalla on erit-
täin kivaa. Harmi, että lähdemme tänään.  
Atte

Alussa ei ollut niin kivaa, kun kaikki oli 
jännittävää. Mutta loppujen lopuksi oli tosi 
kiva reissu! Matkustimme ihanasti välil-
lä avomerellä, söimme, joimme ja teimme 
tehtäviä. Pääsimme Kökarissa oikean pe-
lastusaluksen sisälle katsomaan, miltä siellä 
näyttää. Se oli jännittävää. Ratsastin tyttö-
jen kanssa keppihevosellani Myrskyllä kau-
pan pihassa. Maija  n
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Neulonta 5.lk

Eurytmiatunnilla 
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Puutarhaopetus 9.lk

Nuken ompelua 6.lk 

Pihalla
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Toinen luokka sai kylvää harvinaisia 
viljalajikkeita koulumme puutar-
haan: olympia-syysvehnää ja kaski-

ruista. Kylvö tapahtui opettaja Liisa Hertellin 
opastuksella kuulaana syysaamuna 11.9. Ensi 
syksynä luokka pääsee korjaamaan sadon! n

Toisen	luokan
kylvöt
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Alumniterveisiä

 ”Halusin näyttelijäksi aina jo pikku-
tytöstä lähtien. Olin aina luova 
lapsi ja keksin päivittäin uusia 

identiteettejä ja roolihahmoja, pukeuduin 
rooliasuihin ja esiinnyin aina, kun siihen 
tuli mahdollisuus. Olin innoissani, kun äiti 
päätti siirtää minut Vantaan steinerkouluun  
3-luokalla. Sain käyttää luovuuttani kuvit-
taessamme vihkoja ja tehdessämme käsitöi-
tä. Steinerkoulussa parasta olivat kuitenkin 
vitosluokan ja kasiluokan näytelmät. 

Teini-ikäisestä lähtien kävin nuorten 
teatterikerhossa ja kipinäni näyttelemiseen 
kasvoi entisestään. Lukion jälkeen lähdin 
opiskelemaan näyttelemistä Laajasalon 
opistoon. Opistoaikoina tajusin, että elo-
kuvanäytteleminen oli minulle sitä kaikista 
ominta osaamisalaa. Olin salaa mielessäni 
haaveillut Los Angelesiin lähdöstä jo vuo-
sia, mutta en ollut pitänyt sitä realistisena 
mahdollisuutena. Opistovuosieni jälkeen 
päätin kuitenkin kerätä rohkeuteni kasaan 
ja kokeilla onneani. Minut hyväksyttiin 
New York Film Academyn Los Angelesin 
kampukselle vuoden sertifikaattiohjelmaan. 
Näyttelemisen opiskeleminen Yhdysvallois-
sa oli hyvin erilaista Suomeen verrattuna. 
Tunsin viimein että herkkyyteni, josta olin 
nuorempana joutunut kärsimään, nähtiin 
suurena voimavarana. Sain paljon rooleja 
opiskeluaikoina “surullisten suomalaisten 
silmieni” ansiosta. Tunteiden näyttäminen 
ei tuottanut vaikeuksia.

Valmistuin sertifikaattiohjelmasta vuo-
si sitten, ja olen sen jälkeen tehnyt töitä 
näyttelijänä ja mallina. Olen esiintynyt 

musiikkivideoissa, lyhytelokuvissa ja teat-
terilavoilla. Olen onnellinen että uskalsin 
seurata unelmaani, ja että kasvoin ympä-
ristössä, jossa luovuuttani tuettiin. Silloin 
tällöin ikävöin vieläkin Steinerkoulun kas-
viskeittoa ja sämpylöitä.” n

Saana Laigren
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt Vantaan seudun stei-
nerkoululle esiopetuksen järjestä-

misluvan.
Esikoulupaikkaa voi hakea täyttämällä 

lomakkeen koulun nettisivuilla. Hakuaika 
päättyy 24.1.2020. Elokuussa 2020 alka-
vasta esiopetusryhmästä päätetään alkuvuo-
desta 2020 ja ilmoittautuneille järjestetään 
tutustumis- ja infotilaisuus.

Esiopetus noudattaa koulun lukukau-
sia ja esiopetusajan (klo 8.00–12.00) ul-
kopuolella lapsilla on oikeus täydentävään 
varhaiskasvatukseen. Lähimmät steinerpe-
dagogista varhaiskasvatusta tarjoavat päi-
väkodit ovat Tuusulassa steinerpäiväkoti 
Pohjantähti ja Järvenpäässä steinerpäiväkoti 
Pikkukarhu. Täydentävää varhaiskasvatusta 
voi kysellä myös kunnan päiväkodeista.

Mikäli lapsi ei käytä oikeuttaan esiope-
tusta täydentävään varhaiskasvatukseen, on 
hänellä mahdollisuus olla koulun iltapäi-
väkerho Jalavassa klo 12.00–16.30. Iltapäi-
vätoiminta esiopetusajan ulkopuolella on 
maksullista eikä se ole varhaiskasvatuslain 
tarkoittamaa varhaiskasvatusta.

Steinerpedagoginen esiopetus tarjoaa 
luontevan siirtymän koulumaailmaan. Esi-
opetusvuosi on lapsen elämässä itsessään 
arvokas vaihe. Samalla lapsi oppii leikin, 
toiminnan ja elämysten kautta taitoja ja tie-
toja, jotka valmistavat häntä myös tulevia 
kouluvuosia varten. Monipuolinen taiteel-
linen toiminta elävöittää mielikuvitusta – 
luovuuden ja itsenäisen ajattelun perustaa. 
Esikoulussa myös koulumme oppimisym-

päristö, henkilökunta ja muut oppilaat tu-
levat lukuvuoden aikana tutuiksi ja oppilas 
saa aloittaa ensimmäisen luokan tutussa 
ympäristössä.

Päivä esikoulussa
Esikoulupäivä alkaa yhteisessä aamupii-
rissä: lauluja, leikkejä, loruja, satuja ja 
tarinoita. Vapaalle leikille varataan myös 
aikaa. Jokaisella päivällä on oma teeman-
sa, yhdessä joko maalataan, musisoidaan, 
tehdään käsitöitä, leivontaan, liikutaan tai 
retkeillään. Päiväjärjestyksessä noudate-
taan valtakunnalliseen esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteisiin perustuvaa 
opetussuunnitelmaa. Esikoulussa eletään 
vahvasti vuodenaikojen rytmissä ja niihin 
liittyvien juhlien kautta.

Esikoululainen
Steinerpedagogiikka perustuu ikäkau-
siajatteluun. Sen mukaan ihmisen elä-
mänkaari jakaantuu seitsenvuotiskausiin. 
Jokaisella kaudella on omat kehityksen 
painopisteensä.

Ensimmäinen seitsenvuotiskausi on 
painottunut fyysiseen kasvuun ja toimin-
nallisuuteen. Kuusivuotiaana eletään tä-
män kauden loppuvaihetta, jossa toisaalta 
ollaan vielä vahvasti pienen lapsen maail-
massa ja aistitaan ympäristöä kokonaisval-
taisesti. Vähitellen toiminta muuttuu yhä 
sisäistyneemmäksi. Toiminnalle ja leikeille 
tulee aiempaa johdonmukaisempi päämää-
rä. Esikoulun vertaisryhmässä lapsi voi 
harjoitella asioita yhdessä samanikäisten 
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kanssa. Hän nauttii kehittäessään taitojaan 
ja oppiessaan täsmällisiä työtapoja. Oppi-
minen perustuu jäljittelyyn, itse tekemi-
seen ja kokeilemiseen. Leikkimisellä on 
toiminnassa keskeinen sija. Monipuolinen 

taiteellinen toiminta elävöittää mielikuvi-
tusta – luovuuden ja itsenäisen ajattelun 
perustaa. n

Jarno Paalasmaa




