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Lukion kolmasluokkalaisten kunniakuja ekaluokkalaisille.

SYKSY ON PYÖRÄHTÄNYT KÄYNTIIn

Syksy on pyörähtänyt reippaasti käyntiin ja kesä alkaa jäädä vain muistoihin. 
Koulun pihalla ja puutarhassa on saatu nauttia mukavista keleistä. Kota on ollut 
eskarilaisten käytössä ja toisinaan sieltä tulvahtaa mukava nuotiosavun tuoksu. Puu-

tarhan viereisessä aitauksessa vierailleet kanat ovat ihastuttaneet oppilaita. Lukiolaisetkin 
ovat saaneet olla pääosin koululla lähiopetuksessa ja päässeet niitä ihastelemaan. Perunapel-
lolle on päästy sadonkorjuuhommiin ja metsäretkillä on käyty. Mielenkiintoista seurattavaa 
tarjosi koululla pari päivää työskennellyt kuvausryhmä.

Tässä Satakielessä pääsemme muun muassa tutustumaan koulumme johtokuntaan ystävä-
kirja-teemalla. Eskarilaisten syksyn tunnelmiin pääsemme myös kurkistamaan ja fiilistele-
mään yhdeksäsluokkalaisten vaellusta Repovedellä. Tervetuloa siis Satakielen pariin!

Hyvää syksyä kaikille!

Eveliina Kaartinen
Satakielen toimittaja

s Maalauksia 1. lk
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Johtokuntaesittelyt

Millä luokalla lapsesi ovat? Esikoinen 
kolmannella luokalla. Nuorimmaiset 
aloittavat koulun Vantaan Steinerissa 
2024 ja 2028
Ammatti? ICT-asiantuntija
Lempiväri? Vihreä
Lempiruoka? Pesto
Mistä innostut? Suunnittelusta ja inno-
voinnista, oli sitten kyseessä leivonta, 
juhlat, musiikki, yllätyslahjat, tapahtu-
mat, työ, perhe jne. Periaatteessa mikä 
tahansa aihealue käy.
Mistä hermostut? Asioiden liiasta souta-
misesta ja huopaamisesta
Parhain puolesi? Periksiantamattomuus, 
eli eteenpäin mennään säässä kuin säässä 
ja otetaan muutkin mukaan.
Mistä unelmoit? Perinteisestä kahvila-
konditoriasta, jonka herkut tehdään kun-
non raaka-aineista kaloreita säästelemättä.
Mikä eläin olisit? Kissa
Mikä puu olisit?Kirsikkapuu
Mikä väri olisit? Vihreä
Mikä kaupunki olisit? Kauniainen. Se on 
syntymäpaikkakuntani, mutta minulla ei 
ole sinne muita yhteyksiä.

Fanny Winstén

Millä luokalla lapsesi ovat? 1. luokalla
Ammatti? Työskentelen terveydenhuolto-
alalla ja lisäksi olen yrittäjä
Lempiväri? Vaihtuu yhtä usein kun vuo-
denaika. Mutta olen aika mustavalkoinen.
Lempiruoka? Perinteiset kotiruuat kuten 
lihapullat ja perunamuusi.
Mistä innostut? Kaikesta, heti ja nopeasti.
Mistä hermostut? Siitä, jos joku käyt-
täytyy asiattomasti tai kohtelee muita 
ihmisiä tai eläimiä huonosti.
Parhain puolesi? Idearikkaus ja järjestel-
mällisyys.
Mistä unelmoit? Toteutan ja elän unel-
maani joka päivä.
Mikä eläin olisit? Sitruunaperhonen
Mikä puu olisit? Vaahtera, joka on kau-
neimmillaan syksyllä. Koska olen itsekin 
syksyihminen. 
Mikä väri olisit? Kirjava. Haluan vaihtaa 
väriä usein.
Mikä kaupunki olisit? Rooma, loputto-
man mielenkiintoinen ja historiallinen 
kaupunki.

Sanna Spårman 
Innostuja, multitaskaaja ja aina äänessä

Millä luokalla lapsesi ovat? Tyttäreni, 
Neea, on 2lk.lla
Ammatti? Ammattini on steinerpedagogi.
Lempiväri? Lempivärini ovat koralli, kul-
ta, turkoosi,magenta, indigo ja laventeli.
Lempiruoka? Lempiruokaa-
ni ovat vuohenjuustosalaatti, 
viininlehväkääryleet,munakoiso 
tahna,foccacia, kesäkurpitsalasagne & 
yrtit.
Mistä innostut? Innostun metsästä, tans-
sista, rummutuksesta, perheestä, valosta, 
uimisesta sekä hyvien ihmisten seurasta.
Mistä hermostut? Hermostun kiireestä ja 
liian kuormittavasta aikataulusta.
Parhain puolesi? Parhain puoleni on uteli-
aisuus, luovuus sekä heittäytymisky. 
Mistä unelmoit? Perinteisestä kahvila-
konditoriasta, jonka herkut tehdään kun-
non raaka-aineista kaloreita säästelemättä.
Mikä eläin olisit? Villihevonen
Mikä puu olisit? Viikunapuu
Mikä väri olisit? Kimalteleva aamurusko
Mikä kaupunki olisit? Pariisi

Salla Vääräkangas

Ammatti? 
Työnjohtaja/valvoja saneerausala
Lempiväri? Sininen
Lempiruoka? Kaikki makkarapitoiset
Mistä innostut? Uusista haasteita
Mistä hermostut? 
Välinpitämättömyydestä
Parhain puolesi? Huomaavaisuus
Mistä unelmoit? Kiireettömyydestä
Mikä eläin olisit? Sisäkissa pitkillä päivä-
unilla
Mikä puu olisit? Kataja
Mikä kaupunki olisit? Kuusamo

Jani Koskinen
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Johtokuntaesittelyt

Millä luokalla lapsesi ovat? Vilho kakko-
sella ja Saima on kasilla
Ammatti? Näyttelen, kirjoitan,ohjaan ja 
opetan
Lempiväri? Keltainen on hyvä minulle
Lempiruoka? Kreikkalainen
Mistä innostut? Ihmisistä jotka suhtautu-
vat elämään intohimoisesti
Mistä hermostut? Odottelusta
Mistä unelmoit? Voimasta ja rohkeudesta
Mikä eläin olisit? Haluaisin olla mam-
mutti
Mikä puu olisit? Minussa ja vaahterassa 
on samoja sävyjä syksyisin
Mikä väri olisit? Toivoisin olevani 
seesteinen sininen, mutta taidan huutaa 
punaisena
Mikä kaupunki olisit? Tietysti Pietari

Jenni Kokander

Millä luokalla lapsesi ovat? 5 lk. ja 3 lk.
Ammatti? Varhaiskasvatuksen opettaja
Lempiväri? Violetti
Lempiruoka? Pizza
Mistä innostut? Lautapeleistä, kutomi-
sesta ja lukemisesta vuorotellen.
Mistä hermostut? Jos joku ”törttöilee” 
liikenteessä.
Parhain puolesi? Huumorintaju ja 
sosiaalisuus.
Mistä unelmoit? Että olisi niin paljon 
rahaa, että voisi tehdä töitä silloin kun 
haluaa. Ja kun koronatilanne sallisi sen, 
että pääsisi taas matkustamaan.
Mikä eläin olisit? Tiikeri
Mikä kaupunki olisit? Kööpenhamina 
tai Berliini. Sisältä kaunis ja reunoilta jo 
vahän repsahtanut.

Soile Hämäläinen 

Olen koulun johtokunnan jäsen. Roolini 
johtokunnassa on monesti asioiden 
valmistelijana ja esittelijänä toimiminen. 
Kuulun siis johtokunnan valmistele-
vaan ryhmään. Toinen rehtorin työhön 
luontevasti lomittuva tehtävä liittyy 
asioista tiedottamiseen. Kuuluun siis 
myös viestintäryhmään. Kehitämme siinä 
koulun sisäistä ja ulkoista viestintää. Olen 
myös koululle päiväkotia suunnittelevassa 
ryhmässä. 
Lapset:  Seela on tuore ekaluokkalainen ja 
Minea aloitti kahdeksannella. Molemmat 
ovat Helsingissä Elias-koulussa, joka on 
myös steinerkoulu.
Ammatti? Teen rehtorin ja historian 
opettajan hommia ja kirjoitan kirjoja.
Lempiväri? Raikas vihreä
Lempiruoka? Koulussa ehdottomasti sis-
konmakkarakeitto ja intialainen kanacur-
ry jasmine-riisillä. Siviilissä muun muassa 
thaimaalaiset curry-ruoat
Mistä innostut? Filosofiasta, kirjoista, 
politiikasta, historiasta, kavereista ja 
vähän kaikesta.

Jarno Paalasmaa

Mistä hermostut? Riittävän stressaantu-
neena vähän kaikki alkaa hermostuttaa.
Parhain puolesi? Tasapainoisuus
Mistä unelmoit? Liian vaikea kysymys. 
Kaipaan asioita kuten kiireessä aikaa, 
kylmässä ja pimeässä lämpöä ja aurinkoa. 
Lisäksi asetan itselleni tavoitteita, mutta 
nekään eivät ehkä ole unelmia. Kuten 
vanhemmat monesti taitavat ajatella, 
unelma ja onni olisi se että lapset voisivat 
hyvin ja heistä kasvaisi elämäänsä tyyty-
väisiä aikuisia.
Mikä eläin olisit? Koululainen-lehden 
testin mukaan olisin majava.
Mikä puu olisit? Taas katsoin googlesta. 
Maaseudun tulevaisuus-lehden testin 
mukaan olisin pihlaja.
Mikä väri olisit? Vihreä tai violetti. Joku 
perusvärien sekoitus kuitenkin.
Mikä kaupunki olisit? Haluaisin olla 
Helsinki. Siellä mikään ei ole suurinta ja 
parasta, mutta kaikki on loppujen lopuksi 
sopivasti järjestyksessä ja hyvin.

Puheenjohtaja Jukka Koivulintu esittäytyy 
ensinumerossa.
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Claire Federer-Rahkonen on tehnyt kou-
lussamme upean, pitkän uran eurytmian 
opettajana. Hän aloitti työnsä koulussam-
me v. 1989, kuuluen siis koulun varsinai-
siin pioneereihin. Claire on nähnyt Van-
taan seudun steinerkoulun monet vaiheet, 
alkaen pienestä alusta nykyiseen täysimit-
taiseen yhtenäiskouluun. 
Clairen kädenjälki on ollut nähtävissä 
monessa koulun toiminnassa. Hänen oh-
jaamiaan oppilasesityksiä olemme saaneet 
ihailla vuosittaisissa eurytmiakatselmuk-
sissa. Luokka toisensa jälkeen on marssi-
nut lavalle, askelkuviot ja liikkeet hienos-
ta hallittuina! Sitä on voinut vain ihaillen 
seurata! Samoin lukuisissa vuoden juhlissa 
Claire on ollut mukana luotettavana juhli-
en järjestäjänä ja ohjelmien laatijana. Clai-
re on aina pyrkinyt esityksissä ja juhlissa 
loppuun saakka viimeisteltyyn lopputu-
lokseen ja se on ollut suuri ilo meille kai-
kille. Kollegana Claire on tunnettu aina 
avuliaana ja valoisana persoonana. Hänen 
kiinnostuksensa steinerpedagogiikan tut-
kimiseen ja kehittämiseen on ollut ehty-
mätöntä!

S: Mutta miten Claire löysi tiensä 
Sveitsistä Suomeen ja Vantaalle?
Claire: Olen kotoisin Bernin läheltä. Suo-
meen saavuin ensimmäistä kertaa 24-vuo-
tiaana interrail- matkaajana. Suomen luon-
to teki minuun voimakkaan vaikutuksen. 
Erityisesti jäi mieleeni, eräällä Jyväskylän 
lähellä sijaitsevalla mökillä ollessani, kuin-
ka aurinko ja kuu näyttäytyivät taivaalla 
samaan aikaan! Suomalaiseen saunakult-
tuuriin ihastuin myös alusta alkaen. Kävin 
tyttöystäväni kanssa myös Lapissa, joka oli 
elämys sinänsä. Tapolan camphilliin tu-
tustuin myös samalla reissulla.
Sittemmin opiskelin hoitopedagogiikkaa 
Arlesheimissa. Tulinkin vaihto-oppilaaksi 
Tapolaan, jossa tutustuin myös Ariin. 
S: Missä opiskelit eurytmiaa?
Claire: Valmistuin eurytmistiksi 4v:n 
opintojen jälkeen Helsingissä. Valmis-
tuttuani löysinkin tieni Vantaan seudun 
steinerkouluun. Pitkän työrupeaman ja 
äitiysvapaiden jälkeen ryhdyin 52-vuoti-
aana vielä opiskelemaan hoitoeurytmiaa. 
Valmistuin 10v sitten hoitoeurytmistiksi. 
S: Kuvailisitko vähän, miksi eurytmia on 
mielestäsi tärkeä oppiaine? Miten euryt-
mia vaikuttaa lapsen/nuoren kehitykseen?
Claire: Eurytmia vahvistaa ihmisen elä-
mänvoimia! Musiikin ja runouden euryt-
misen työstämisen kautta se rikastuttaa 
sielunelämää ja on myös aivoille virkistä-
vää. Hahmotuskyky paranee eurytmisia 
muotoja hallitsemaan opetellessa. 
Ei voi unohtaa myöskään sosiaalista puolta. 
Yhdessä tekeminen vaikuttaa suotuisasti 
luokan /ryhmän sosiaalisuuteen. 
S: Miten oppilaat suhtautuvat mielestäsi 
eurytmiaan?

Claire Federer-Rahkosen haastattelu Claire: Kaiken kaikkiaan hyvin meidän 
koulussa. Pienet tykkäävät erityisesti. 
Murrosiän jälkeen tulee 8.luokalla yleensä 
uusi impulssi eurytmiaan. 
S: Miten koulu on muuttunut vuosien 
saatossa?
Claire: No ensin oltiin vain A-rakennuk-
sessa. Hauskaahan meillä oli! Aamuisin 
kokoonnuttiin laulamaan yhdessä. Van-
hemmat olivat hyvin aktiivisia ja luokat 
pieniä. Erityisopettajaa ei ollut, vain terve-
ydenhoitaja. Hän taisi työskennellä välillä 
näyttämöllä! Koulun historiassa oli alku-
vuosien jälkeen pitkä, seesteinen, kehitty-
misen ja kasvun jakso!
S: Mitä kuuluu nyt Claire, eläkeläisenä? 
Toki olet edelleen mukana koulun toiminnas-
sa, nyt pelkästään hoitoeurytmian puolella. 
Claire: Olen mukana useassa taiteelli-
sessa produktiossa. Ylipäätään olen aina 
pyrkinyt tekemään työni ohella myös tai-
detta. Tällä hetkellä olen mukana mystee-
ridraamassa ”Lähteen ihme”. Se on Ru-
dolf Steinerilta saatu satu, joka  esitetään 
Marjatta-koululla tänä syksynä. Lisäksi 
hoitoeurytmistit  esittävät  Oodissa ”Jupi-
tersinetin”. Esitykset ovat Oodin ”Maijan 
salissa” 14.10. klo. 14 ja 15. Tässä olen 
myös mukana. 
Ja lisäksi hoidan lastenlastani. Toimin 
myös aktiivisesti Herttoniemen ruoka-
osuuskunnassa.
S: Mitä toiveita sinulla olisi vielä lau-
suttavana koulun suuntaan!
Claire: Toivon, että steinerkoulu antaa 
tulevaisuudessakin oppilaille monipuolisia 
valmiuksia elämää varten! Ei vain pään 
alueelle, vaan koko ihmiselle. Ja ettei ope-
tus muutu liian tekniseksi.

Kiitos haastattelusta ja kaikkea hyvää jatkoon!
Sinikka Lukkarila

s kuva : Eveliina Kaartinen
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OPPILASTYÖGALLERIA

s Aaron 2. lk s Neea 2. lk

s Eemil 2. lk s Vilho 2. lk

s Konsta 5. lk s Aino  6. lk

s Maalauksia 4. lk
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s Minea - eskari

s Eea - eskari

s Maija 8. lk

s Maria 9. lk
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s Iltapäiväkerhon aakkoset

s Ona 4. lk s Liina 2. lk

s Olavi - eskari s Alina - eskari
s Ötökkätutkimus Saima 8. lk
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Koulullamme kuvattiin 15.9. - 16.9. steiner-
kasvatuksen mainosfilmiä. “Steiner-Mama” 
työnimellä kulkeva mainoselokuva tuo esiin 
steinerkasvatuksen koko kaaren varhaiskas-
vatuksesta aikuiskoulutukseen lämpimästi, 
humoristisesti ja mieleen jäävästi. 

Elokuvaa kuvataan meidän koulumme lisäksi 
Helsingin Rudolf Steiner-koululla ja päiväkoti 
Näckrosenissa. Lopullisessa filmissä ei olla mis-
sään tietyssä koulussa tai päiväkodissa. Tuotan-
toyhtiö on KARU-films oy. Musiikin filmiin 
säveltää Antti Lehtinen. Steinerkasvatuksen 
liiton “filmiryhmä” on ideoinut käsikirjoituksen 
yhdessä tuotantoyhtiön kanssa.

Mainosfilmiä tullaan levittämään sosiaalisen 
median alustoilla ja se on kaikkien steinerkou-
lujen ja -päiväkotien vapaasti käytettävissä.

Kirjoittanut: Jarno Paalasmaa, kuvat Chris Senn

Kuvausryhmä koululla TUNNELMIA ESKARISTA

s kuvat : Paula Nieminen
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Repovesi  
Yhdeksännen luokan vaellus 

Lähdimme koululta minibussilla kohti Repoveden kansallispuistoa.
Kahden tunnin matka Repovedelle kului hauskoissa merkeissä, sillä meillä oli erin-
omainen bussikuski. 
Päästyämme perille sää oli pilvinen ja tuulinen. Kun lähdimme matkaan, muutamal-
la oli vaikeuksia rinkan kantamisen kanssa. Muutaman kilometrin päästä pysäh-
dyimme pullapaussille ja nautimme makoisat Jarnon kustantamat pullat. Herkutte-
lun jälkeen saimme kuulla, että yöpymispaikalle oli vielä yli kahdeksan kilometriä. 
Masentuneina lähdimme tallustamaan kohti päämäärää. Matkalla pysähdyimme 
lounastauolle ja kiipesimme kalliolle, josta oli upeat näköalat. Jarnon suunnistustai-
doista voi olla montaa mieltä, mutta kyllä me lopulta perille pääsimme. Pystytimme 
teltat ja moni meni jo heti uimaan. Ilta sujui mukavasti nuotion äärellä Tuiren ja 
Jarnon hermoja kiristellen. 
Yöllä vain Miia nukkui hyvin, sillä muilla oli kylmä. Aamun sarastaessa ulkona satoi 
ja piti nopeasti saada teltat kasaan. Aamupalan ja muiden aamutoimien jälkeen 
olimme valmiita lähtemään. Matkalla hämmästelimme, kuinka yhdelle ihmiselle 
mahtuu koko vaatekaappinsa mukaan toppatakista lähtien. 
Kaikki olivat sateesta johtuen hieman ärsyyntyneitä, mutta matka sujui hyvin ja 
pääsimme lopulta lounaspaikalle. 
Osa lähti muita aiemmin lounaspaikalta kohti bussia, mutta onnistui eksymään ja 
räpiköi reiteillä, joita ei näkynyt kartoilla ja poluilla, joita ei ollut edes olemassa. Kui-
tenkin viisaat päät yhteen lyötyään eksyneet lampaat löysivät perille. Lopulta kaikki 
olivat turvassa lämpimässä bussissa ja kotimatka saattoi alkaa.

Kaikille jäi vastoinkäymisistä huolimatta hyvä fiilis ja reissu oli onnistunut!
Kiitos Tuire ja Jarno hyvistä hermoista.
(Emme kuitenkaan menisi uudestaan.)

Pihla Piitulainen ja Kaisa Toivonen




