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Satakieli	
etsii	taittajaa
Nyt on mahdollisuus tarttua näkyvään työhön koulumme jul-

kaisun, Satakielen taittajana. Satakieli ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: eveliina.kaartinen@vantaansteinerkoulu.fi

Kaisa 8. lk
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Koululla tapahtuu

Koulussamme aloitti tänä 
syksynä luontoeskari.

Kevään ylioppilaat pääsivät vihdoin 
juhlistamaan saavutuksiaan.

Eskareiden käyttämään 
pihaan valmistui talkoilla 
komea aita.

Kesän ja syksyn aikana koululla on tapah-
tunut paljon. Koulun pihalle noussut kota 
ja uudet esikoululaiset ovat varmaan näky-

vimpiä uutuuksia. Tässä kuvia muutamista 
tapahtumista.
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Ysit vierailivat yhteis-
kuntaopin opintoihin 
liittyen Yrityskylässä. 
Kuvassa pelipäivän 
voittajatiimi.

Kolmasluokkalaiset 
osallistuivat valtakun-
nalliseen matematiikan 
ja äidinkielen oppimista 
mittaavaan arviointiin.
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Terveisiä	esikoulusta!
Tämän vuoden elokuussa astelivat koulumme 
ensimmäiset esikoululaiset omaan luokkaan-
sa alakoululle, se oli hieno ja vähän jännittä-
väkin aamu meille kaikille.

Esikoulussa me noudatamme steiner-
koulun esiopetussuunnitelmaa ja 
toimimme tietyn viikkorytmin mu-

kaan. Meillä on puutarhanhoito-, maalaus-, 
leivonta-, kädentaito- ja eurytmiapäivä ja 
näissä harjoitamme mm. taiteellista toimin-
taa, laskentoa ja hahmottamista. Puutar-
hanhoitoa olemme saaneet oppia Kaupun-
kilaisten omapelto- työntekijöiden kanssa, 
se on ollut hieno mahdollisuus meille ja 
onpa meistä ollut paljon apuakin nostaes-
samme pellosta esimerkiksi kaksi kottikär-
ryllistä punasipuleita ja paljon perunoita. 
Ei riittänyt kaikkien sormet yhteensäkään 
sipulien määrää  laskettaessa. Laskeminen ja 

vihkotyöt ovatkin meillä hyvin konkreettis-
ta ja käytännönläheistä liittyen siihen, mitä 
olemme tehneet tai nähneet. Koska paino-
tus esikoulussammme on luonto, ulkoilem-
me ja ihmettelemme, mitä kaikkea voikaan 
kuulla ja nähdä, kun tarkkana ollaan. Val-
tavia muuttolintuparvia, useita perhosia 
niityllä, monta sirkkaa soittamassa viuluaan 
samaan aikaan ja mikä määrä vaahteranleh-
tiä tulikaan meidän ovikranssiin!

 Koulun pihalle tehtiin kesällä iso, hieno 
kota. Siellä olemme olleet paljon ja tehneet 
sen hyvin kotoisaksi joka aamuisella tulella ja 
lämmittävillä taljoilla. Kyllä siellä on kelvan-
nut askarella, kuunnella satua, värjätä villaa 
ja paistaa lettuja. Jokapäiväiset leikit onnis-
tuivat hienosti myös kodassa, onnistuimme 
tekemään myös majan kotaan. Leikillä on-
kin suuri merkitys esikouluikäiselle.  Lapset 
suunnittelevat leikkejä etukäteen ja luovasti 
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ratkovat eteen tulevia ongelmia. Samalla har-
joitellaan sosiaalisuutta ja muutetaan leikiksi 
se, mitä on koettu ympäristössä. Jäljittely on 
lapselle tärkeää, tapa oppia. Se on pohjana 
luovalle ajattelulle, mielikuvitukselle ja sosi-
aalisille taidoillekin. 

 Sosiaalisia taitoja harjoittelemme huo-
maamattamme myös juhlissa, joita meillä 
on useita. Mikael-juhla ja rohkeudenpolku 
on jo takanapäin ja nyt odotamme van-
hempien kanssa yhdessä, illan hämyssä 
ulkona ja  kodassa vietettävää lyhtyjuhlaa. 
Sitä ennen teemme kauniit lyhdyt ja pais-
tamme Martinpäivän- pullat!

Raikasta ja hyvää loppusyksyä kaikille!

Paula Nieminen
esikoulun opettaja K
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Esikoululaisten luontoiltapäiväkerho 
on joka arkipäivä klo 12–17. Aloi-
tamme sen aina ensin lepohetkellä 

kodassa, joka on ison kuusen vieressä kou-
lun yläpihalla. Lapset lepäävät omien taljo-
jen tai peittojen päällä ja laulan rauhallisesti 
(esim. Kuusen latvassa oksien alla on pesä 
pienoinen oravalla.., Pii pii pikkuinen lin-
tu., Makeasti oravainen makaa sammalvuo-
teessansa, Pieni tytöntylleröinen tietä pitkin 
kulki.., Lennä lennä leppäkerttu..) ja luen 
tarinoita noin 45 minuuttia. Pyrin saamaan 
lapset oikeasti hiljentymään ja lepäämään, 
kun heillä on aika pitkät päivät. Se ei ole 
aina helppoa, kun lapset eivät malttaisi hil-
jentyä. Kaikki ovat kuitenkin aina hyvän 
aikaa rauhallisesti. Levon jälkeen leikimme 
ulkona ja noin klo 13.40-14.30 syömme 
välipalaa koululla, jonka jälkeen on taas 
vapaata leikkiä ulkona. Ensimmäisten viik-
kojen ajan olimme paljon koulun yläpihal-
la keinumassa tai leikkimässä, kun halusin 
tutustua lapsiin kunnolla ennen kun läh-
demme pois koulun pihalta ja viimeiset 2 
viikkoa ennen syyslomaa olimme joka päi-
vä koko iltapäivän ajan läheisessä metsäs-
sä, josta lapset haettiin vuorotellen kotiin. 

Metsässä oleminen on tosi kivaa. Lapset 
keksivät kaikenlaisia leikkejä ja ovat koske-
tuksissa luontoon. Luontoiltapäiväkerhon 
ideana onkin viettää nimensä mukaisesti 
paljon aikaa luonnossa. Luonnossa olemi-
sella on paljon tervehdyttäviä vaikutuksia 
ja hyvä luontosuhde on tärkeä osa elämää. 
On hienoa saada kokea vuodenkierto luon-
nossa, vaihtuvat vuodenajat ja erilaiset säät. 
Erilaisia kasveja, ötököitä ja eläimiä on kiva 
ihmetellä ja on hyvä oppia kunnioittamaan 
kaikkea elävää. Lapsilla on metsässä monta 
eri majaa ja eri leikeille on omat paikkansa. 
Metsästä löytyy hienoja keppejä joissa on 
madonsyömiä kuvioita ja kaikenlaisia tar-
vikkeita osaksi leikkejä. Puun kaarnaa käy-
tetään koululeikin kirjana ja kuninkaalla on 
oma tuoli kaatuneen puun oksassa. Ora-
valeikillä on oma kotikuusi ja kissa on ok-
sanpalanen narun päässä. Ulkona oleminen 
päivittäin on tosi kivaa ja siihen on tosi hy-
vät puitteet koulun ollessa näin rauhallisella 
peltojen ja metsän ympäröimällä paikalla.

Sofia Partala,
eurytmiaopettaja
ja eskarien luontoiltapäiväkerho-ohjaaja

Esikoululaisten

luontoiltapäiväkerho
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6. luokan

roomalaiset kisat 
– uusi perinne?

Koska viidensien luokkien perinteiset 
kreikkalaiset olympialaiset peruun-
tuivat korona-pandemian vuoksi, 

järjestimme niiden sijaan kuudennen luokan 
roomalaiset kisat.

Tapahtuma alkoi Koivikon kentällä, 
jossa kisattiin juoksu- ja hyppylajeissa sekä 
järjestettiin ajuri-kisa roomalaiseen tyyliin. 

Ruokailun jälkeen siirryimme Kalmu-
rin nurmialueelle. Siellä heitettiin komeasti 

keihästä, painittiin vahvalla voimalla ja ve-
dettiin köyttä kaikin voimin.

Sää suosi urheilijoita! Aurinko paistoi 
koko kisojen ajan. Mieleenpainuvan tapah-
tuman aikana nousi mieleen ajatus järjestää 
kreikkalaisten olympialaisten lisäksi vuosit-
tain myös roomalaisten laatuiset kamppailut!

Sinikka Lukkarila ja Ville Luonuansuu
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Puutarhatyöskentely on ollut antoi-
saa näin syksyllä. Hommia koulun 
omassa puutarhassa olisi riittänyt 

yllin kyllin. Seitsemännen luokan kanssa 
vierailimme kuitenkin myös ruokaosuus-
kunnan pellolla nostamassa perunoita. Pe-
runoiden nosto maasta oli kuin aarteiden 
etsintää ja  Aarteiden Löytämistä!

Oman puutarhan päärynöistä ja ome-

nista on kokattu kiisseliä. Vanha kukka-
penkki on löydetty uudestaan, maata on 
käännetty ja kunnostettu kukkapenkkiä 
kahden luokan voimin. Ollaan myös istu-
tettu kukkasipuleita, joita voidaan toivot-
tavasti tervehtiä kukkivina tulppaaneina 
talven jälkeen.

Eveliina Kaartinen

Puutarhan ja maan 
hoito – aarteita maasta

Kuva: Outi JärveläKuva: Eveliina Kaartinen K
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Oppilaiden kokemuksia retkestä.

Mikä oli parasta?
”Hienot maisemat, erilaiset luontokokemukset 

ja tunne siitä, että oli saavuttanut jotakin”
”Parasta olivat retkestä syntyneet muistot ja 

ruoka”
”Nukkuminen, syöminen ja maisemien 

näkeminen”
”Bussimatkat”

”Parasta oli kun ylitimme vaijerilautalla joen 
ja toinen joen ylitys riippusiltaa pitkin”

Mikä oli pahinta?
”Lihasten kipeys, kylmyys, sade ja vaatteiden 

märkyys”
”Jyrkät ylämäet”

”Vaatteet kastuivat, oli kylmää, märkää. 
Maasto oli kosteaa ja liukasta, mikä teki 
vaeltamisesta hirveää. Kun saavuimme 

yöpaikalle, kaikki olivat väsyneitä ja märkiä”
”Rakkulat jaloissa ja märät vaatteet”

Ysit Repoveden maisemissa

Erilaisia 
luontokokemuksia

Yhdeksännen luokan perinteinen Lapin vaellus vaihtui koronaohjeistusten takia 
pienimuotoisempaan retkeen Repoveden kansallispuistoon.
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oppilastyögalleria
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Tämän vuoden näytelmä oli suun-
nattu esikoulu- ja alakoululaisille. 
Perinteisen koko illan draaman si-

jaan esitettiin kaksi satunäytelmää: Vanha 
tuttu ”Kolme karhua ja Kultakutri” sekä 
Andersenin ”Keisarin uudet vaatteet”. 

Valinnat osoittautuivat erinomaisen 
onnistuneiksi. Karhupuvuissa marssiva kar-
huperhe herätti yleisössä ihastusta! Kertoja 
toi eläytyvällä esiintymisellään juuri oikean-
laista tunnelmaa esityksiin. Keisarin koreilu 
vaatteissa ja ilman vaatteita tempaisi pienet 

oppilaat mukaansa verrattoman hauskalla 
tavalla. Huijarit olivat hienosti sisäistäneet 
roolinsa, samoin keisari, jonka esiintymi-
nen sai yleisön puhkeamaan nauruun mo-
net kerrat.

Koko luokka osallistui esityksiin hie-
nosti. Oli hienoa, että ensimmäistä kertaa 
koulun historiassa 12. luokka tarttui haas-
teeseen ja tarjosi lapsille mieleenpainuvan 
elämyksen!

Sinikka Lukkarila

12. luokan

Satunäytelmät




