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Meitä seuraa globaali kriisi toi-
sensa perään, on talouskriisiä, 
pakolaiskriisiä, liberaalin de-

mokratian ongelmia, ilmastokriisiä ja ko-
ronaviruksen mukanaan tuomaa eristystä. 
Elämme ratkaisevia vuosia tulevaisuutem-
me suhteen. Tiedämme, että korona sai 
alkunsa ongelmallisesta suhteestamme 
luontoon eli tarkemmin eläinten säälimät-
tömän huonosta kohtelusta. Koronakrii-
si alleviivaa sitä, että uudenlainen suhde 
luontoon on edellytys elämän jatkumiselle 
ylipäätään, ja näin ollen suhteemme eläi-
miin ja muuhun luontoon on osa sivistystä. 
Nykyisen ylikulutukseen perustuvan elä-
mäntavan jatkaminen eli välinpitämättö-
myys luontoa kohtaan on tuhoisaa.

Taustalla on yksipuolinen yksilöllisyyttä 
väärällä tavalla korostava ihmiskuvamme. 
Maailman nopea muuttuminen ja uudet 
ongelmat korostavat entisestään steiner-
koulun kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen 
ja sen käytäntöön soveltamisen ajankoh-
taisuutta. Koulua ei pidä kehittää kilpai-
lutalouden arvoista käsin. Steinerkoulu on 
ajankohtainen, koska sen lähtökohtana on 
yhä uudelleen kehitellä kasvatuskäytäntöjä 
siitä, minkälainen on lapsi sekä lapsen ja 
nuoren kehitys. Tarkoitus ei ole sopeuttaa 
kuluttajaksi ja lisätä kilpailukykyä, vaan 
kasvattaa luovia ja aktiivisia paremman tu-
levaisuuden tekijöitä.

Esimerkiksi lapsuuden ajan leikki on läh-
tökohta sille, että aikuisina ajattelussamme 

on tulevaisuuden edellyttämää joustavuut-
ta ja leikkisyyttä. Luova ajattelu auttaa 
löytämään ratkaisuja ongelmiin laatikon 
ulkopuolelta. Steinerkoulun vastuullista 
maailmasuhdetta korostava ajattelu voi 
myös auttaa löytämään arjessa olennaisem-
pia ja kestävämpiä ulottuvuuksia. Keskitty-
mällä perusasioihin (esimerkiksi läsnäolo ja 
kohtaaminen) voimme karsia ympäriltäm-
me turhaa sälää ja liiallista tuottavuuden ja 
kilpailukyvyn tavoittelua. Kasvatuksen tu-
lee olla itsekkyyden vastakulttuuria.

Steinerpedagogiikan mukaan ihmisen 
luontosuhde kehittyy ensisijaisesti luon-
nossa olemalla ja tekemällä. Koulussamme 
tärkeitä oppimisympäristöjä ovat metsät, 
puutarhat ja pellot. Ylipäätään tärkeintä on 
myötäelämisen kyky ja sydämen sivistys. 
Voi myös sanoa, että ilman taidetta ihmi-
nen ei kasva kokonaiseksi.

Jarno Paalasmaa
Perusopetuksen rehtori

Pääkirjoitus

Mitä annettavaa steinerkoululla 
on tähän hetkeen?
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Oppilaiden kirjoittamia muistelmia 5.luokan näytelmän teosta.

5.luokan näytelmä
Näytelmän tekeminen oli kiva ja esittämi-
nen oli vielä kivempaa. Ennen syyslomaa 
saatiin vuorosanat ja sitten opittiin ne 
ulkoa. Me myös tehtiin kaikki lavasteet. 
Oli raskasta oppia vuorosanat ulkoa ja 
lavasteiden maalaaminen, koska maali oli 
kovaa.

Siim 5.luokka

Viidennellä luokalla me tehtiin näytelmä. 
Alussa tietenkin jaettiin roolit ja harjoitel-
tiin vuorosanat. Meillä oli kaksoismiehitys 
eli kaksi näyttelijää per rooli. Me jaettiin 
meidän luokka vähän niin kuin kahteen 
ryhmään, jotka näytteli vuorotellen. Me 
esitettiin se yhteensä viisi kertaa. Tehtiin 
kaikki lavasteet ihan itse sekä suunniteltiin 
puvustus ja äänet. Saatiin myös leipoa 
vanhempien iltaesitykseen. Me harjoiteltiin 
yhteensä viisi viikkoa koko näytelmään. 
Minusta oli ainakin tosi kivaa tehdä luokan 
kanssa näytelmä, kun yleensä istutaan 
luokassa ja tehdään vihkotöitä mutta nyt 
on kuitenkin kiva jatkaa normaaleja kou-
lujuttuja.

Tianna 5.luokka

Näytelmää oli kiva tehdä. harjoitteleminen 
oli usein kivaa joskus vähän tylsää. Ensin 
harjoittelimme luokassa sitten siirryimme 
liikuntasalin lavalle. pian aloimme tehdä 
lavasteita, puita, pensaita ja laiva. Sitten 
vain harjoittelimme ja harjoittelimme. 
Näytökseen teimme esitteitä ja väliajalle 
leivottiin herkkuja. Esittäminen vähän 
jännitti.

Venny 5.luokka

t Kuvat Ville Luonuansuu
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Syyslomalla aloimme harjoittelemaan vii-
dennen luokan näytelmää. Meillä oli paljon 
repliikkejä, jotka piti opetella ulkoa lomalla. 
Välillä se oli hauskaa ja kivaa toisinaan taas 
tylsää ja raskasta. Kun palasimme kouluun 
harjoittelu alkoi sillä, että vain sanoimme 
vuorosanoja vuorotellen luokassa. Sen jäl-
keen aloimme opetella eläytymistä. Meidän 
piti myös tehdä lavasteita, suunnitella asuja 
ja esitteitä. Näytelmän harjoitteleminen oli 
kivaa vaihtelua!

Nyyti 5.luokka

5.luokan näytelmän alussa kun mä har-
joittelin vuorosanoja se oli aika stressaavaa. 
Kun mä aloin oppimaan vuorosanoja niin 
sitten tuntui helpommalle. Ja sit kun kaikki 
vuorosanat oli päässä sitten mä olin ylpeä 
musta. Ja sitten kun koulu taas alkoi niin 
me aloitettiin tekemään koristeita. Niitä oli 
aika helppo tehdä. Sitten kun me esitet-
tiin se ekan kerran niin mulla oli perhosia 
vatsassa. Mutta kun esitys oli loppunut 
niin se oli kiva tunne. Ja me tehtiin kaikkia 
hommia 4-5 viikkoa.

Henri 5.luokka
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Neljäsluokkalaiset saivat kokea hauskan 
yllätyksen joululomilta palattuaan. 

Koululle oli loman aikana ilmestynyt 
suuren suuri kirjekuori, joka oli osoitettu 
4.luokkaan.

Kirje oli tupsahtanut suoraan Tsekeistä, 
Rencen kylästä. Se sisälsi englanninkielisen 
kirjeen oppilaille sekä mahtavan pinon 
tsekkiläisten 4-5.luokkalaisten oppilaiden 
piirustuksia, tervehdyksiä ja postikortteja.

Vuoden ensimmäiset englannintunnit 
hurahtivatkin sitten vastaus-yllätystä 
puuhatessa. Laadimme oppilaiden kanssa 
yhdessä vastauskirjeen, jossa kerroimme 
itsestämme, koulustamme ja Suomesta. 
Oppilaat kirjoittivat myös omia pikku 
tervehdyksiään kuvitusten kera. Paketista 
tuli hauska ja värikäs.

Toivottavasti tämä kirjeenvaihtomme tulee 
jatkumaan vielä tulevinakin vuosina, sillä 
eihän sitä koskaan tiedä, mihin ystävyys-
kouluyhteys tulevaisuudessa voi johtaa. Jos 
vaikka joku päivä jälleen pääsisimme mat-
kustamaan maailmalla turvallisesti ja vaikka 
tapaamaan yllätysystäviämme naamatusten! 

Terveisin 
neljäsluokkalaiset 
ja englanninopettaja Tuire

Keep calm 
and study 
on...

Kansainvälisiä tuulia
t

 Kuvat Tuire M
atikainen
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Kirjekuori sisälsi kirjeen Tsekeistä sekä 4-5.luokkalaisten piirutuksia, 
tervehdyksiä ja postikortteja.

Neljäsluokkalaisten tekemiä vastauksia takaisin Tsekkeihin
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Minä olen steinerlapsi. Aloitin en-
simmäisellä luokalla Helsingin 
Rudolf Steiner -koulussa syksyl-

lä vuonna 1987. Olin saanut jo esimakua 
steinerpedagogiikasta Mainiemessä, jossa 
olin eskarivuoteni viettänyt. Minuun oli is-
tutettu valon siemen, jota kannan edelleen 
mukanani.

Esikoulussa olin jo asettunut tiettyyn ryt-
miin ja ottanut arkeeni asioita, jotka tois-
tuessaan toivat turvaa. Osasin kostuttaa 
paperin hellästi ilman, että sen herkkä pinta 
rikkoutuu ja olin oppinut nauttimaan siitä 
rauhasta mitä se vaatii ja antaa. Tiesin, että 
perjantaisin leivotaan pieniä pullia, jotka 
laitetaan vahaliiduilla koristeltuun paperi-
pussiin kotiin vietäväksi ja kuinka rasvaiset 
pullat tekevät pussin ihmeellisen läpinäky-
väksi. Ruokaruno oli tuttu ja luokassa leijai-
leva mehiläisvahakynttilän tuoksu.

Asioiden turvallinen toistuminen ja tuttuus 
pysyivät mukana koko kouluajan. Vaikka 
seiskaluokalla alkoi teini-iän myrskytuuli 
herätellä ärhäkkää persoonaani, niin koin 
koulun ilmapiirin maadoittavana. Tiesin 
miten ja miksi asiat tapahtuvat. Steinerkou-
lun perinteet ja pysyvyyden ajatus loivat ke-
hyksen elämälle. Ne kuuluisat turvalliset ra-
jat. Olin oppinut koulussa näkemään itseni 
janalla, jolla asiat tapahtuvat.
Ensin katsoin kolmasluokkalaisten tonttu-
tansseja ihaillen ylöspäin ja vuosien päästä, 
kun esittelin päättötyöksi tekemääni näy-
telmäkäsikirjoitusta, tunsin ylpeyttä kun 
seiskaluokkalainen poika sanoi luokkaka-
verilleen ”aattele, että mekin joskus tehään 
jotain tämmöstä”.

Koko kouluaikaani kuvaa parhaiten: rau-
ha, preesens ja lupa luovuuteen. Minä olin 
herkkä ja avoin lapsi. Koin saavani ääneni 
kuuluviin, vaikka kovaääniseksi opin vasta 
teatterikoulussa vuosia myöhemmin. Stei-
nerkoulu tarjosi alustan kasvaa omien vah-
vuuksieni mittaiseksi. Vaikka minusta tuli 
taiteilija, ei se suinkaan ole ainoa tie, jonka 
steinerpedagogiikka silottaa. Luokaltani läh-
ti monen alan taitajia maailmalle. Rikkaus 
onkin juuri siinä, että saa kasvaa hyväksy-
mään erilaisia ihmisiä, erilaisine vahvuuk-
sineen. Sain steinerkoulusta hyvän yleissi-
vistyksen, vaikka en lukutoukka ollutkaan. 
Ennen kaikkea sain luvan olla minä itse ja 
vahvistusta omalle tielleni.

Poikani aloitti syksyllä ensimmäisellä luo-
kalla Vantaan seudun steinerkoulussa. Kun 
tämä Velho-Vilhoksi itseään kutsuva lap-
si käveli auringonkukkakujaa luokkaansa 

Jenni Kokanderin kolumni

Pysyvät asiat ja steinerkoulu
t

 kuva Saim
a Kokander
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kummioppilaan tukiessa vieressä, niin mi-
nun ei tarvinnut jännittää. Vilho itse jän-
nitti kovasti koulun alkua. Hän kysyi, että 
”loppuuko tähän lapsuus ja leikki”. Vastasin 
hänelle, että ”ei, tästä alkaa kaikki”.

Olen päässyt kurkistamaan Vilhon kautta 
omiin muistoihini. Osaamme molemmat 
laulaa ylistyslaulun arkkienkeli Mikaelille ja 
edelleen voin todeta, että keltainen vesiväri 
haisee kamalalle. Pyhän Martin legendasta 
muistin vielä yli kolmenkymmenen vuoden 

jälkeenkin ensimmäiset säkeet ulkoa.

Yhtenä iltana jäin piirtämään Vilhon va-
haliiduilla, kun hän oli jo mennyt nuk-
kumaan. Piirsin ympyröitä ja kaaria. Vii-
sisakaraisen tähden vielä osasin, mutta 
kaksitoistasakaraista en enää hahmottanut. 
Hymyilin hiljaa ja hykertelin onnesta kun 
ajattelin, että Vilho voi opettaa minua. On 
helpottavaa tietää, että tässä kaoottisessa 
maailmassa on hyviä asioita, jotka pysyvät.

Onko lapsilla liikaa valtaa perheissä? 
Miten varmistat,  että lapsesi ei kiusaa 
eikä joudu kiusatuksi? Pitääkö lapsen 
totella vanhempiaan? Saako lasta ran-
gaista? Kannattaako  lapselle maksaa 
hyvistä koenumeroista? Onko järke-
vää määritellä digiaikaa? Miten toimia, 
kun oma temperamentti menee ristiin 
lapsen temperamentin kanssa?
Kasvatusviisautta kiireisille on tehty 
erityisesti vanhemmalle, joka haluaisi 
kasvattaa lapsensa mahdollisimman 
viisaasti, mutta aika ei tunnu riittävän  
asiantuntijaoppien läpi kahlaamiseen. 

Kirjan voi kuunnella äänikirjana 
kaikissa suosituimmissa äänikirjapal-
veluissa. 

Kirjaa voi myös ostaa koulun toimis-
tosta toimisto@vantaansteinerkoulu.fi 
tai kirjakaupoista.

Jarno Paalasmaan kirja:
Kasvatusviisautta kiireisille
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Millaista on tulevaisuuden työelämä?

Tulevaisuuden työelämä on koodausta ja robotteja, laitteiden ohjelmointia, tarkastuksia 
ja tietoturvan toiminnan ja suojauksen katsastuksia. Töitä tehdään kotoa käsi, kaikki on 
sähköriippuvaista, koska kaikki tehdään tietokoneilla ja muilla laitteilla. Yksinkertaisia 
tehtäviä vapautuu roboteille, kuten linjastotyöt ja julkisia ajoneuvoja kuljetetaan automa-
tiikalla ilman ihmisen tukea.

Millaisia ovat työkaverit?

Sosiaalista kontaktia on paljon vähemmän, mutta kehitetään uusia sosiaalisia tapaamis-
muotoja. Vähäiseen kontaktien määrään kyllästytään ja ryhmätyöt tulevat uudelleen 
suosioon.

Mitä ovat megatrendit?

Laitteistaminen, tekoäly leviää kaikkialle, kaikkeen löytyy laite. Laitteet ovat suosiossa, 
myös liikunnan puute on suuri ongelma. Itse kasvatettu ruoka on megatrendi. 

Mihin sopii tekoäly?

Yksinkertaisiin tehtäviin; tätä myötä työpaikkoja vähenee ja on keksittävä uusia toimialoja. 
Liikennettä ohjaavat tekoälyohjelmistot. Fyysinen työ koneistetaan ja yleiskunto laskee.

Missä ihminen on hyvä?

Kaikessa vaativissa päättelykykyä ja luovuutta vaativissa tehtävissä, vaikka tekoäly kasvaa.

Omia huomioita

Sotaa käydään virusten ja haittaohjelmien avulla. Liikunta on ongelma, kun se vähenee 
työelämässä. Hyvien elämäntapojen eteen pitää tehdä hommia. Eriarvoisuus kasvaa jälkeen 
jääneissä valtioissa. Säteily on haitallista ja syöpä yleistyy.

7. luokan oppilaanohjauksen ryhmätyö tulevaisuuden työelämästä. 
Tekijöinä olivat Aatu Airaksinen, Edvin Kettunen, Onni Ylirisku, Jami Kataja ja 
Atte Kivimäki.

Tulevaisuuden työelämä



 Jäsentiedote 1 | 2021 11

”Tulevaisuuden työelämä on koodausta ja robotteja, 
laitteiden ohjelmointia, tarkastuksia ja 

tietoturvan toiminnan ja suojauksen katsastuksia.”

t 7. lk Sandra
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Otteita Kalevala-ryhmätöistä, 
9.luokka
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s Helvi 7. lk
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Filmikameralla otettuja kuvia 6.luokan 
Albanuspurjehdukselta ja koulun pihalta. 
Vili 6.lk
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