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MINÄ OLEN PUU
Näen monien vuodenaikojen vaihtuvan ja samalla vuosien.

Juureni yltävät pitkälle maan alle, oksani kurkoittelevat taivaalle.
Joillakin puilla on taito kasvattaa hedelmiä, mutta itselläni ei sitä taitoa ole.

Koska olen kuusi, vierelläni on koivu, kaksi tammea ja muita kuusia. Metsän 
eläimet istuvat juurillani ja oksillani.

Jimi 4.lk
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Eskarit

Kuulumisia esikoulusta
Koulun alkaessa syksyllä oli esikoululaisia jonossa täysi tusina,  lähes tuplaantunut 

määrä edelliseen, ensimmäiseen, esikouluvuoteen meillä. Tilanamme on edelleen 
viihtyisä luokkamme, lisäksi olemme askaroineet metsässä, kodassa ja puutyöluo-

kassa. Viikottainen toistuva rytmi (eurytmia, maalaus, leivonta, kädentaidot, puutarha) on 
luonut hyvän pohjan arkeen yhdistäen samalla eri oppiaineita tekemisen kautta koko-
naisuuksiksi ja vuodenaikojenkierto on auttanut hahmottamaan ajankulua sekä erilaisia 
tunnelmia kaikkine juhlineen.
Kevätlukukaudella saimme yllättäin luokkaamme tuulahduksen Boliviasta, kun Nayr tuli 
vapaaehtoistyöntekijänä Suomeen ja oli meillä töissä opettaen muun muassa espanjankie-
lisiä lauluja ja kertoen eskareille elämästä Boliviassa. Meidän kanssamme Nayr sai tutustua 
suomalaiseen kulttuuriin  ja steinerkoulun elämään. Nayr toimi myös oppaana, kun koulus-
samme vieraili espanjalaisia opettajia.
Meitä eskarilaisia ilahdutti myös kovasti, kun Snellman- korkeakoulusta tuli Jeanette teke-
määän harjoittelujaksoaan meille ja oli mukana toimissamme auttaen, hoivaten ja ohjaten 
kuten loppukevään TET- jakson suorittanut Saimakin. Kiitokset heille kaikille!
Kädentaitoja (käsi-käsittää) olemme harjoittaneet paljon ja eri tavoin. Olemme tehneet 
vihkotöitä, sormivirkanneet, sahanneet, poranneet, käsitelleet villaa, muovailleet, leiponeet 
ja lähes aina tekemisiimme on liittynyt mittaamista, laskemista, muotojen hahmottamista 
ja suunnittelua. Meidän aistit ovatkin saaneet olla hereillä monipuolisesti. Viime viikolla 
yllätti puutarhatöissä maan kylmyys ja karkeus kuten kastematojen kosteuskin sekä kivien 
paino!
Pitkän talven ja monen hiihtoretken jälkeen kevääntulo toi mukanaan aavistuksen kou-
lunalkamisesta, mutta vielä on eskaripäiviä jäljellä, tupsuja tekemättä ja jokunen majakin 
keskeneräinen.

Terveisiä esikoulusta A- rakennuksesta, täällä ollaan pienten puolella!
Paula Nieminen
esikouluopettaja

t
 Kuva Paula N

iem
inen

Leivonta oli osa viikoittain toistuvaa rytmiä
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Eskarit Ensimmäinen luokka

Ensimmäisen luokan elämää rytmittivät  päivittäin ja viikkoittain toistuvat samat 
rutiinit, kuten maanantai-aamun metsäretki lähimetsään. Sinne metsän siimekseen 
saimme jokainen viedä omat viikonlopun tunnelmamme. Korkeat puut, kiemur-

televa joki ja vaihtuvat vuodenajat ympärillämme. Saimme luonnosta voimaa tulevaan 
kouluviikkoon. 
Tutut ja toistuvat asiat toivat turvaa ja rauhaa pienelle koululaiselle, ettei joka päivä tarvin-
nut miettiä, mitähän päivä tuokaan tullessaan, vaan voi luottaa siihen, että rytmi kantaa ja 
sen mukana voi rauhassa totutella koululaiseksi.
Syntymäpäivänään jokainen sai olla kuningas tai kuningatar ja istua valtaistuimelle kuunte-
lemaan, kun luokkatoverit lausuivat runon päivänsankarille:
Ylläsi on tähtitaivas, allasi on tumma maa.
Valo taivahista loistaa, maasta kukat kohoaa. 
Sinustakin loistaa valo, ajatuksissasi se on.
Sinussakin virtaa lämpö, sydämessäsi se on.
Sinustakin kukat kasvaa, teoissasi niitä on. 

Kiitos ensimmäisestä kouluvuodesta oppilaille ja vanhemmille. 
Leppoisia kesäpäiviä toivotellen,
Tiina Kaivola-Karvinen, luokanopettaja

t
 Kuva Tiina K

aivola-K
arvinen

Ekassa luokassa perusasioiden äärellä
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Toinen luokka

Toisen luokan oppilaat virkkasivat talvella käsinuket ja valmistivat keväällä upean 
nukketeatteriesityksen. Teatterin tekeminen yhdessä oli hauskaa ja kasvatti luokan 
yhteishenkeä entisestään. Kuvassa esittäytyvät Porsas Urhea, Koira Kilttinen, 

Nöpönassu, Kissa Kissimirri, Herra Susi, Karhu Kovanaama, Orava Punahäntä ja Kettu 
Tulitukka. 

t
 Kuvat: Aurora Luotonen

NUKKETEATTERIesitys
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Toinen luokka Kolmas luokka

On ollut mukava vuosi ja olen oppinut paljon uusia asioita. Olen tutustunut erilai-
siin käsitöihin. Piponi olen kohta tehnyt valmiiksi. Olen oppinut matematiikkaa, 
mittaamista ja kuvataidetta. Isällemme teimme leipää. Musiikintunnitkin ovat 

mukavia sekä englanti ja äidinkieli. Olen oppinut saksaakin.
Ove

On ollut hauskaa ja välillä tylsää. Välitunneilla on ollut vaihtelevasti paljon eri leikkejä, 
mutta ollaan joskus vaan juteltu. Tunneilla on mennyt hyvin, vaikka joskus vähän lipsahtaa. 
Olen ollut aktiivinen ja tehnyt vihkotyöt hyvin. Ja vaikka yleensä en halua aloittaa lukemis-
ta, niin sitten kun pääsen vauhtiin lukemisessa, niin jään koukkuun ja en halua lopettaa. 
Tykkään käydä koulua! Koulussa on kivoja tehtäviä, siksi tykkään niin paljon.
Oliver

Meillä on ollut talonpoikasjakso. Me ollaan leivottu leipää. Olemme piirtäneet paljon ja vir-
kattu pipoja. Minun mielestä parhainta on ollut matikka, se on kivaa ja sopivan haastavaa. 
Ollaan mitattu, laskettu desejä ja kaikkea muuta kivaa. Me istutettiin myös kasveja. Luok-
karetket on parhaita! Keväällä menemme vielä retkelle Fiskarsiin Takopajaan sekä Paikkarin 
torpalle. Kävimme myös Seurasaaressa ja Unicef kävelyllä.
Jännittävää saada pulpetit 4. luokalla.
Leyla

Kolmantena kouluvuotenani meille tuli monta uutta opettajaa ja oppiainetta. Kokeitakin 
on ollut ja läksyjä enemmän. Minulla on hyviä kavereita koulussa. Olemme lukeneet Peppi 
Pitkätossua ja omia lukukirjoja. Olemme opetelleet allekkain kertolaskuja ja myös kauno-
kirjoitusta. Olemme kasvattaneet auringonkukkia meidän luokassa. Meillä on talonpoi-
kaisjaksoa ja mittausjaksoa. Talonpoikaisjaksossa kerrotaan vanhanaikaisesta elämästä ja 
ammateista, joka on todella tärkeää.
Eemil

Talonpoikaisjakso

Oppilaiden virkkaamia pipoja
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Neljäs luokka

Eläinesitelmät ja Eläinviikko
Neljännellä luokalla on tapahtunut paljon 
asioita esim. kävimme Helsingissä Oodi-
kirjastossa ja Suomen kansallismuseossa. 
Meillä oli myös Unicef-kävely. Siinä ke-
rättiin Ukrainalle rahaa. Teimme myös 
eläinesitelmät ja samaan aiheeseen liitty-
en meillä oli eläinviikko. Silloin sai tuoda 
omia lemmikkejä kouluun. Kävimme myös 
katsomassa vanhojen tansseja. Englannin 
tunneilla olemme tehneet Iso-Britannian 
projektia, jossa piti piirtää Iso-Britannian 
kartta ja sijoittaa eri matkakohteita kartal-
le. Niistä piti kirjoittaa pieni teksti.
Meillä oli myös joulumarkkinat. Siellä oli 
kahvio, alpakoita ja pupuja. Siellä oli myös 
tulishow.
Pidemmittä puheitta neljännellä luokalla 
on tapahtunut paljon asioita.
Taika ja Luna.

Neljännellä luokalla me kävimme 12-luo-
kan näytelmässä, eurytmia katselmuksessa, 
vanhojen tansseissa, Keravan kartanolla, 
Oodi Kirjastossa, Suomen kansallismuseos-
sa ja koulu-uinnissa. Meillä oli eläinviikko, 
maanantaina oli koirat, tiistaina kissat ja 
torstaina muut eläimet.
Välitunneilla luokan pojat olivat tehneet 
arkeologisia kaivoksia.
Me aiomme vielä käydä Helsingin kaupun-
ginmuseossa ja Korkeasaaressa. Meillä on 
myös yökoulu.
Ona ja Niki 

Nelosluokalla kävimme Helsingissä. Kul-
jimme junalla ja kävelimme Oodiin. Oo-
dissa tutkimme paikkoja ja istuimme pyö-
rivissä pallotuoleissa. Sen jälkeen söimme 

t
 Kuva: Taika 4. lk

eväitä Oodin edessä. Olimme saaneet kou-
lulta leivät, pillimehun ja mandariinin.
Sitten kävimme Suomen kansallismuseossa. 
Katsoimme historiallisia esineitä ja kuunte-
limme eläinten ääniä. Näimme myös esi-
merkiksi vanhoja sormuksia ja koruja.
Estelle ja Viola

Eläinviikko: ensin oli koirat, mentiin Val-
linojan koirapuistoon tai johonkin, seu-
raavaksi tuli kissat, siis seuraavana päivänä. 
Kissat oli sisällä, välillä ulkona. Tapahtui 
ikävä juttu kun yksi kissa meni portaiden 
alle, mutta se saatiin sieltä pois. Seuraavana 
päivänä me uitiin, mutta sitten seuraavana 
päivänä tuli muut eläimet. Oli hamsteri ja 
kaksi kanaa. Yksi kanoista meni pään päälle. 
On ollut paljon kahviloita, Halloween kah-
vio, joulukahvila, pizzaperjantai ja muita. 
On ollut joulumarkkinat, se oli paras. Oli 
uintikoulut keväällä, en itse tykännyt, mut-
ta oli muuten ihan kivaa.
Nemi ja Elias (ihminen)
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Neljäs luokka

Eläinesitelmät ja Eläinviikko
Viides luokka

Ihmeellinen taikahuilu

Steinerkoulun 5. luokan äidinkielen 
opetukseen kuuluu näytelmän teke-
minen ja esittäminen. Luokkamme 

tarttui haastavaan ja iki-ihanaan teokseen 
Taikahuilu. Luokka työsti siitä viiden vii-
kon jaksollaan musikaalinäytelmän.

Taikahuilu on epäilemättä yksi länsimai-
sen oopperakirjallisuuden rakastetuim-
mista teoksista. Tarina kiehtoo kaiken-
ikäisiä monimuotoisuudessaan. Vaikka 
kerrontatapa on sadunomainen, katsoja 
voi löytää siitä erilaisia kohtaamisia.

Teoksessa kohtaavat viattomat, mutta it-
sestään tietoiset prinsessa ja prinssi, jotka 
erilaisten kokeiden kautta puhdistuvat 
ja pääsevät lähelle salattua jumaluutta. 

t
 Kuvat: M

ervi H
elenius-Talvitie

Tarinaan kutoutuu myös hauska Papage-
no, joka ei tiedä omasta syntyperästään 
eikä menneisyydestään. Papagenon tarina 
päättyy kuitenkin onnellisesti, sillä hän 
löytää seikkailujensa kautta haluamansa 
Papagenan.

Taikahuilussa on myös valtataistelua. Yö 
ja päivä, pimeys ja valo, kostonhimo ja an-
teeksianto kamppailevat keskenään. Kos-
ton- ja vallanhimoa edustaa Yön kuninga-
tar hoveineen. Valoa, viisautta ja rakkautta 
symboloi taas Isiksen ja Osiriksen ylipappi 
Sarastro ja hänen valtakuntansa.

Lopuksi auringon säteet karkottavat yön ja 
valheen. Niinpä kuoro tervehtii vihittyjä 
ja lausuu kiitokset Osirikselle ja Isikselle.
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Kuudes luokka

Purjehdusta ALBANUKSELLA
6.lk on mennyt tosi nopeasti. Meillä on ol-
lut paljon retkiä ja myös paljon opiskelua. 
Meidän ensimmäisenä retkenä oli Albanus-
retki. Oltiin siellä yhteensä 5 päivää. Siellä 
oli ohjelmassa mm. navigointia, ruoanlait-
toa, purjehdusta. Vikana päivänä tultiin 
Viking Linellä takaisin. Koulussa on ollut 
opiskelua. meillä on ollut jaksossa esim. 
maantietoa, matematiikkaa, historiaa ja fy-
siikkaa. Joulun alla pidettiin luokassamme 
nyyttärit, jossa pelattiin lautapelejä ja syö-
tiin herkkuja. Jouluna pidettiin joulumark-
kinat, jossa oli paljon erilaisia aktiviteetteja. 
On myös ollut paljon opiskelua ja kokeita. 
Oltiin muutama viikko sitten Vanhankau-
punginlahdella ulkoilemassa. Se oli Helsin-
gin perustamispaikka. Nyt ollaan menossa 
11.5. Yrityskylään. Olen siellä Ylen uutis-
tenlukija. Siitä on tulossa kiva päivä!
Emilia

6.luokka
Vuosi alkoi ja lähdimme heti luokkaret-
kelle Albanus laivalle. Olimme siellä 5 
päivää. Puutöissä olemme tänä vuonna 
tehneet puukulhoja. Käsitöissä teimme 
nukkea, joka ei ole vieläkään valmis. Jak-
sotunneilla olemme käyneet läpi historiaa 
ja paljon maantietoa. Jouluna koululla oli 
Joulutapahtuma, johon me järjestimme 
pussihyppelykisat. Talvella me kävimme 
hiihtelemässä ja laskettelemassa. Matema-
tiikassa olemme käyneet prosenttilaskuja 
ja kuvaamataidossa olemme piirtäneet hii-
lillä. Meillä oli myös geometriaa, jossa me 
opettelimme käyttämään kolmioviivainta. 
Tämmöinen oli meidän vuosi tiivistettynä.
Urho

t
 Kuva: R

.V 6. lk

6.luokka
Kesäloman loputtua meillä oli hetken ma-
tikan jakso ja sen jälkeen lähdimme Alba-
nukselle. Oli kyllä hieno matka. Sitten oli 
ihan perus koulua, paitsi kun meidän kes-
kiaikamarkkinat vaihtui joulumarkkinoi-
hin. Joulujuhlaa ei ollut vieläkään. Joulun 
jälkeen meillä oli uutena aineena fysiikan 
jakso. Tykkäsin paljon. Kävimme myös 
yläasteen kanssa laskettelemassa Hyvinkään 
Sveitsissä. Sitten koulu taas jatkui nor-
maalisti. Tätä kirjoittaessa menossa kovat 
koeviikot ja Yrityskylä tulossa. Koronakin 
helpotti ja kohta tämä lukuvuosi on tapu-
teltu. Hyvä vuosi oli!
Anton

6.luokka 6.5.2022
Olimme Albanuksella 5 päivää. Jaksoina 
meillä on ollut matikkaa, Rooman his-
toriaa, puuoppia, historiaa, fysiikkaa ja 
keskiaikaa. Olimme myös laskettelemassa 
Hyvinkäällä, mutta toiset hiihti. viimeksi 
kävimme Lammassaaressa ja siellä oli haus-
kaa. Lammassaaressa oli paljon kaikkea 
uutta minulle. Menemme 11.5. Yritysky-
lään.
Jaro
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Kuudes luokka

Purjehdusta ALBANUKSELLA
Seitsemäs luokka

Yökoulu

Vuosi on ilmeisesti jo päättymäs-
sä. Oli ihan kiva, mutta osittain 
rankka vuosi. Seuraava onkin jo 

viimeinen vuosi Villen kanssa. Seiskaluok-
ka alkoi, kun tulin pyörällä tavalliseen 
tapaan kouluun, moikkasin kaikkia ja sit-
ten vuosi lähti käyntiin. Elokuussa löysin 
uuden lempiaineeni, biologian, joka taisi 
olla ensimmäinen jaksomme, jos muistan 
oikein. Syyskuukaudet vierähtivät muka-
vissa merkeissä ja sitten seurasikin jo jou-
lu, joka tuli hyvin nopeasti. Keväällä oli 
paljon kokeita ja raskasta, mutta nyt on 
jo toukokuu. Parasta tänä vuonna oli var-
maankin biologian jakso ja retket.
Topi

Tämä vuosi sujui ihan hyvin, ja retket oli-
vat kivoja ja joulumarkkinatkin
saatiin järjestettyä vihdoin tänä vuonna. 
Yasmin t

 Kuvat: Ville Luonuansuu

Meillä on paljon muisteltavaa tältä luku-
vuodelta. Jos nyt vaikka miettii mitä kivaa 
on tapahtunut, niin olisiko se vaikka yö-
koulu.

Mitä silloin tapahtui?
kello oli jotain seitsemän kun tulimme 
kouluun. Pystytimme teltat noin tunnissa 
viiva kahdessa. Sen jälkeen Ville paistoi 
letut. (ne oli tosi pienet.) Myöhemmin, 
eli noin kymmeneltä menimme “nukku-
maan”. yöllä tapahtui kaikkea. Esimerkik-
si, moni meni metsään keskellä yötä ja jot-
kut heittelivät hulavanteita Villen telttaan, 
mutta ville vain nukkui. Ja kyllähän kou-
lun pihalle tuli joku auto jonka pojat ajoi 
tiehensä ja ties mitä muuta
Nella

Menestyksekas lumilinna



12 Vantaan seudun steinerkoulu

Kahdeksas luokka

Ihmemaa Oz
Ohessa kahdeksasluokkalaisten mietteitä 
huhtikuussa 2022. Omasta puolestani kii-
tän oppilaita ja vanhempia yhteisistä vuo-
sista ja kollegoita yhteistyöstä luokan ope-
tuksessa ja kasvatuksessa.   
Ewy

Historiassa opimme ensimmäisestä ja toi-
sesta maailmansodasta. Opimme myös 
kylmästä sodasta ja monista historiallisista 
henkilöistä kuten Stalin, Hitler ja Chur-
chill. Opimme myös Suomen historiasta, 
kuten talvisodasta ja presidenteistä.
Edvin

Maantiedossa opettelimme paljon mai-
ta Seterralla. Nyt tiedän paljon enemmän 
maailman maista. Kahdeksannen luokan 
lopussa harjoittelimme ultimatea.      
Rodi

Aika on mennyt tosi nopeasti. Ensi viikolla 
on TET ja nyt on viimeinen viikko Ewyn 
kanssa. Olemme käyneet keväällä mm. his-
toriaa ja biologiaa. Historiassa käsittelimme 
II maailmansodan lopusta nykyaikaan ja 
biologiassa ihmisbiologiaa. Näytelmää oli 
kiva tehdä syyslukukaudella. Lauloin pääsi-
äisjuhlassa.    
Suvi

t
 Kuva: Aapo 8. lk

8. luokalla olen opiskellut ahkerasti ja saa-
nut hyviä muistoja. Lukuvuoden alussa 
opiskelimme biologiaa. Teimme Ihmemaa 
Oz näytelmän. Kiinnostavin jaksoaine, 
mitä opiskelimme oli mielestäni fysiikan 
jakso. Liikunnassa olemme mm. juosseet 
cooperin ja käyneet seinäkiipeilemässä. Kä-
sitöissä tein löylykauhan ja shortsit. 
Leo

Teimme oppilaskunnan kahvilan ja pizzeri-
an. Kahvilaan oli kiva leipoa ja pizzeriassa 
oli kiva myydä.     
Selma

Biologian jaksolla opimme lihakset, jänteet 
ja luut.Teimme näytelmän Ihmemaa Oz. 
Toimin valomiehenä ja hoidin osan äänistä 
Matiaksen kanssa. Näytelmä oli onnistunut 
ja ihan hyvä.   
Jami
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Yhdeksäs luokka

9. luokan koulutaipaleen muistelua          

Syksyllä vuonna 2013 astelimme 
koulun pihaan. Monella on päällim-
mäisenä mielessä ensimmäisiltä luo-

kilta lukuisat riidat, jotka olivat monessa 
suhteessa opettavaisia. Yksi alaluokkien 
isoimmista riidoista oli nimeltään “kisu-
kerho”, ja siitä riittää muistoja vielä pit-
kään.

Isompien luokkien muistelussa päällim-
mäisenä mieleen nousee 5. luokan näy-
telmä, sen tekeminen ja viime hetken 
katastrofi. Päähahmon esittäjä sairastui, 
ja yhden aamun varoitusajalla jouduttiin 
tilalle hankkimaan tuuraaja. Onneksi ti-
lanne ratkesi ilman sen suurempaa hätää, 
vaikka suurin osa hermostuikin. Tiina-
opettaja piti kovaa kuria, mutta hänen 
kanssaan oli paljon hauskoja hetkiä kah-
deksan vuotisen taipaleen aikana. Eri-
tyisen hauskaa oli 6. luokan perinteisellä 
leirikoululla, joka järjestettiin Albanus-lai-
valla. Reissu oli mieleenpainuva ja tiiviisti 
luokkahenkeä entisestään. 

t
 Kuva: Sinikka Lukkarila

7. luokan keväällä esiin astui surullisen 
kuuluisa korona, jonka seurauksena olim-
me koko kevään kotiopetuksessa. Kevään 
lopulla kouluun paluu tuntui jopa kivalta. 
Normaalista poiketen, luokkamme vietti 
kaksi vuotta samassa “muurahaisluokassa” 
musiikkiluokan vieressä, jossa muurahai-
sia jopa satoi katosta. Mieleemme sieltä on 
myös jäänyt tämän lisäksi luokkaamme 
ympäri seilannut komposti.

Nyt 9. luokalla opiskelun tahti on ki-
ristynyt entisestään. Onneksi raskaiden 
hetkien ohella opettajilta on tullut tukea. 
Erityismainintana haluamme tekstin lop-
puun kiittää luokanvalvojaamme Tuirea 
selkeistä ohjeistuksista ja hauskasta vuo-
desta. Iso kiitos myös jokaiselle luokka-
laisellemme eriskummallisesta koulukoke-
muksesta ja mahtavasta taukomusiikista!
-Pihla ja Miia 9. luokka
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Lukion 1.  luokka

Käsitöitä ja Kivenveistoa

Vuoden alussa opettajilla oli tavoit-
teena saada meidän luokkalaiset 
tutustumaan toisiinsa peleillä ja 

leikeillä. Nyt luokkamme on sosiaalinen 
ja pystymme puhumaan jokaisen kanssa. 
Sen lisäksi olemme tutustuneet koko kou-
lun kanssa saaneet kavereita myös muilta 
luokilta.
- Aada ja Kamila 

Lukion ensimmäisellä luokalla on ollut 
kuvataidetta ja käsitöitä. Taide ja käytän-
tö käsitöissä sisälsi macramé solmeilua ja 
kivenveistoa. Valinnaisessa kuvataiteessa 
tehtiin mm. savitöitä.

Adan makrame

Kivenveistoa Emman makrame

Aaron savityö Villen makrame
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Lukion 1.  luokka

Käsitöitä ja Kivenveistoa
Lukion 2. luokka

Kirjansidontaa

Lukion toisella luokalla on ollut tiivistä lukuaineiden opiskelua. Ensimmäiseen vuo-
teen verrattuna opiskelurutiini on löytynyt. Kädentaitoja harjoitettiin sitomalla kir-
joja vanhan eurooppalaisen kirjansidontatyylin mukaisesti.

Lukion 3. luokka

Vanhojen tanssit

Lukion kolmannella luokalla on ollut projekteja: Myrskyluodon Maija -näytelmä 
sekä vanhojen tanssit. Vanhojen tansseihin osa osallistui kahteen kertaan: syksyllä 
viime keväältä siirtyneet tanssit sekä nyt tänä keväänä. Opiskelijat muistivat tans-

siesityksen jälkeen ihanasti kortilla, kukilla ja kauniilla puheella liikunnanopettajaamme 
Sinikkaa, joka opetti nyt viimeistä kertaa vanhojen tanssit.
Kevään toinen kohokohta lienee kulttuurihistorian leirikoulu, joka suuntautuu Budapes-
tiin Unkariin.
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Muistokirjoitus

Koulumme luokanopettaja Tuo-
mo Oksanen kuoli sairauden 
uuvuttamana Kaukaksen kyläs-

sä 2.5.2022. Hän oli syntynyt 10.6.1961 
Jämsänkoskella.
Tuomon isä oli maanviljelijä ja hevosten 
kasvattaja Usko Oksanen ja äiti maatilan 
emäntä ja vapaa-ajattelija Anna-Liisa Ok-
sanen.
Läheisten, työn, runouden ja musiikin 
lisäksi Tuomolle tärkeitä asioita olivat ai-
nakin  kokemukset luonnossa. Erityisesti 
hän viihtyi pohjoisessa Norjassa.

Tuomon opintie kulki Jämsänkosken 
lukiosta  (yo 1981) Oriveden opiston ja 
Tampereen yliopiston kautta Snellman-
korkeakoulun luokanopettajaopintoihin. 
Yliopistolla Tuomo opiskeli muun muassa 
luovaa kirjoittamista, jota hän mielellään 
myös opetti lukiolaisille.  Lisäksi Tuomo 
julkaisi lukuisia runoteoksia.
Tuomo aloitti koulussamme elokuus-
sa 1993. Hän ehti opettamaan kolme 
täyttä luokkasarjaa ensimmäisestä kah-
deksanteen luokkaan sekä aloittamaan 
neljättä luokkasarjaa. Pedagogina Tuo-
mo koki olevansa sydämeltään nimen-
omaan luokanopettaja ja ennen kaikkea 
steinerkoulun opettaja. Rudolf Steinerin 
ideaali opettajasta kasvatustaiteilijana to-
teutuikin Tuomossa hienolla tavalla. Tuo-
mo oli itsenäinen ja humaani ajattelija, 
luova ja taiteellisesti lahjakas esikuva niin 
lapsille kuin meille kollegoille.

Tapasin Tuomon ensimmäisen kerran syk-
syllä 1995. Nuorena opetusharjoittelijana 

pääsin mukaan tunneille Tuomon silloi-
sessa kakkosluokassa. Ihailin miten Tuo-
mo kykeni virittämään luokkaan kitaraa 
soittamalla lämpimän ja keskittyneen tun-
nelman. Tuomon oppilaat olivat aktiivisia 
ja taitavia.

Tuomolla on ollut merkittävä vaikutus 
kolmella vuosikymmenellä koulumme 
historiassa. Hän vaikutti suuresti myös 
koulumme henkeen. Tuomon seurassa 
viihtyivät niin aikuiset kuin lapset. Tuo-
molle kiitollisena ja hänen vertaansa vailla 
olevaa huumoria ja lempeän karismaattista 
olemustaan muistellen

Jarno Paalasmaa,
Tuomon kollega ja ystävä
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Muistokirjoitus Tuomo Oksasen, meille niin tärkeän luokanopettajan, muistoa kunnioittaen.

Vantaan seudun steinerkoulun luokkasi vuosina 1994-2002

Muistojamme
Kättelimme ja katsoimme toisiamme sil-
miin, seisoimme suorassa ja arvostimme 
toisiamme. Nämä tunnelmat tulevat en-
simmäisenä mieleen kun muistelen koulu-
aikaani Tuomon kanssa. Sydämeen jääneet 
sanat, tai oikeastaan vankalla selkeällä, 
mutta aina pehmeällä äänellä pidetty pu-
huttelu ”voimme itse valita ja toiminnal-
lamme vaikuttaa millaisessa ympäristössä 
tahdomme elää”. Lämmöllä ja kiitollisuu-
della muistelen yhteisiä vuosiamme.
Emma

Yksi tärkeä muisto Tuomon viisaista sa-
noista oli se, että vapaus ja vastuu kulke-
vat käsi kädessä. Tämän hän opetti meille 
varmasti 8. luokalla, kun tiemme olivat 
erkanemassa ja oli tulossa aika jatkaa kou-
lutaivalta ilman Tuomoa luokanopettaja-
na. Nämä sanat vapaudesta ja vastuusta 
painoin tarkasti mieleeni. 
Pirja

Musiikki oli tärkeä osa koulunkäyntiäm-
me Tuomon kanssa. Monet rakkaat muis-
tot liittyy juuri musiikkiin. Lauloimme 
ja soitimme joka päivä! Tuomo sävelsi 
ihanan ”Metsän joulu” -laulun jota lau-
loimme paljon. Tuomo myös soitteli aina 
joskus kitaraa luokkahuoneessa kun kirjoi-
timme äidinkielen aineita. Suurella kiitol-
lisuudella muistelen yhteisiä vuosia.
Elina Ve

Tuomosta on niin paljon hyviä muistoja, 
olihan hän opettajamme kokonaiset kah-
deksan vuotta. Olen kiitollinen tavasta jolla 
hän opetti ja oli läsnä ihmisenä. Kaikkien 
hyvien muistojen lisäksi tärkein, mikä on 
jäänyt mieleen on erityinen tunnelma joka 
koulussa vallitsi. Jouluna paloivat kynttilät 
jokaisen pulpetissa, lauloimme Tuomon 
itse säveltämiä lauluja hänen säestäessään 
kitaralla, lausuimme kymmeniä tai satoja 
erilaisia runoja vuosien varrella ja teimme 
asioita erittäin monipuolisesti. Elävästi 
mieleen on jäänyt kolmannen luokan ta-
lonpoikaisjakso kuvitteelliselta Kerpolan 
tilalta. Teimme lipeäsaippuaa, valoimme 
kynttilöitä, kokosimme kuhilaita ja nos-
timme perunaa. Kolmena peräkkäisenä 
vuotena vietimme myös aikaa Siltalassa, 
leirikoulussa Tuomon kotitilalla, upeaa 
että hän vei meidät sinne. Sieltäkin, kuten 
muiltakin retkiltä on jäänyt mieleen niin 
paljon hauskoja muistoja. 

Lämpimästi muistaen ja ainiaasti kiitolli-
nen yhteisistä vuosista. 
Iiris

Muistan Tuomon sekä lujana että lempeä-
nä opettajana. Hän oli herkkä huomaa-
maan jos jokin vaivasi, ja kohtasi meidät 
oppilaat lempeällä ymmärryksellä, mutta 
tarvittaessa myös tiukasti. Tuomolla oli 
kirjoittamisen taito, ja tästä taidosta hän ja-
koi myös meille oppilaille. Yhteisistä oppi-
vuosista on jäänyt lämpimät muistot, jotka 
säilyy sydämissä. 

Elina Vi
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SHIPWRECK – HAAKSIRIKKOUTUNEET

Lukion valinnaisen englannin näytelmäryhmä harjoittelee parhaillaan T.Kainen näy-
telmää Shipwreck, jossa nuoret kertovat koskettavasti oman elämänsä haaksirikoista. 
Ensi-ilta kolkuttelee jo ovella ja hikikarpalot virtaavat tekijöiden ohimoilla. Teatteri 

on lajina joukkueurheilua ja yhteen hiileen puhaltamista. Monen osa-alueen nitomista 
eheäksi kokonaisuudeksi. Nyt lisähaastetta tuo vielä esiintyminen englannin kielellä. Työ-
ryhmäläisten mietteitä harjoitusten lomasta:

1. Minkälaisia hahmoja / kohtaloita näytelmässä on? 
Kovia kokeneita ihmisiä, joilla kaikilla on jokin surullinen tapahtuma tai kokemus 
elämässään. -Samu 12.lk

2. Mikä teatterin tekemisessä on parhainta?
- Hauskanpito muiden kurssilaisten kanssa, prosessin etenemisen näkeminen, sekä kaik-
ki ne hyvät muistot joita on saanut tämän aikana. -Pilvi 11.lk

3. Mikä on pahinta?
- Se kun yhtä pientä kohtaa hinkataan monta kertaa ja pitkät päivät. - Miina 10.lk

18 
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4. Miksi halusit lähteä mukaan tähän proggikseen? 
- Olen aina pitänyt näyttelemisestä, myös luokan omista näytelmistä ja ryhmähengestä. 
Liittymällä tähän proggikseen pääsen näkemään onko englanniksi näytteleminen kuinka 
erilaista..- Aimo 12.lk

5. Mitä olet saanut/toivot saavasi tästä kokemuksesta? 
- Hauskaa ajanviettoa, hyviä muistoja! -Hosein 11.lk

6. Miten toivoisit yleisön ottavan vastaan näytelmän? 
Parasta olisi, että yleisö ymmärtäisi tarinan viestin ja että se olisi viihdyttävä. Olen ollut 
mukana useissa näytelmissä ja luulen, että tämä tulee olemaan yksi koulumme parhaista. 
- Nino 12.lk

7. Millä fiiliksillä kohti ensi-iltaa?
Jännittävällä. Toivottavasti kaikki muistavat sanansa. - Emilia 11.lk

Lykkyä pyttyyn! Best of luck everybody!

  19



20 Vantaan seudun steinerkoulu

Vantaan seudun steinerkoulu

Vuosi 2021 oli koulun 37. toimin-
tavuosi. Lukioluokat toimivat 
kuudettatoista vuotta Helsingin 

Rudolf Steiner -koulun toimipisteenä.

OPPILASMÄÄRÄT
Esiopetuksessa lapsia oli 11.
Perusopetuksessa luokilla 1 - 9 oli 180 
oppilasta (luokilla 1 - 6 oli 124 ja luokilla 
7 - 9 oli 56 oppilasta), joista suurin osa tuli 
Vantaalta. Oppilaita oli myös Tuusulan, 
Sipoon, Helsingin, Järvenpään, Keravan, 
Nurmijärven ja Porvoon kunnista.

Lukiossa oli 77 opiskelijaa. Opiskelijoista 
suurin osa oli Vantaalta. Myös Helsingistä, 
Tuusulasta, Keravalta, Porvoosta, Järven-
päästä,  Espoosta, Nurmijärveltä ja Sipoosta 
tuli opiskelijoita.

JOHTOKUNTA 2021 - 2022
Kouluyhdistyksen toiminnasta vastaa 
yhdistyksen jäsenistön valitsema johtokun-
ta. Johtokunnan apuna toimi työryhmiä 
kuten johtokunnan valmisteleva työryhmä, 
kiinteistö- ja rakennusryhmä, viestintä- ja 
markkinointiryhmä, KuHa-ryhmä, markki-
natoimikunta
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Jukka 
Koivulintu, varapuheenjohtajana Jani 
Koskinen, sihteerinä Sanna Spårman ja 
viestintävastaavana Jenni Kokander.
Muut johtokunnan jäsenet: Soile Hämä-
läinen, Fanny Winsten, Mikko Laulainen, 
Merja Lonkainen, Sari Malinen, Salla 
Vääräkangas ja rehtori Jarno Paalasmaa

REHTORIT
Paalasmaa Jarno (esi- ja perusopetus), Kis-
kola Anu (lukio) 

TOIMISTO 
Kirsi Tuomola lokakuu 2021 alkaen (kevät 
2021 Maria Laamanen)
 
KEITTIÖ 
Ehand Ethel
Kuusisto Hannele
Nuorala Sanna
 
KIINTEISTÖNHUOLTO 
Rahkonen Ari 

SIISTIJÄ 
Saurama Akseli
 
KOULUPSYKOLOGI  
Tikanto Maiju, Vantaan kaupunki

KOULUKURAATTORI 
Renvall Eira, Vantaan kaupunki

KOULUTERVEYDENHOITAJA  
Reis Nea, Vantaan kaupunki 

LUKIOTERVEYDENHOITAJA 
Rintalahti Heli, Vantaan kaupunki

ILTAPÄIVÄKERHO
Sannholm Elisabet
Virta Sara

ESIKOULU
Esiopetus Nieminen Paula
Eskareiden luontokerho Aho-Miettinen 
Minja
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LUOKANOPETTAJAT 
1.lk Kaivola-Karvinen Tiina
2.lk Luotonen Aurora 
3.lk Perkiömäki Sirpa
4.lk Hirvelä Heidi
5.lk Helenius-Talvitie Mervi 
6.lk Luotonen Mika
7.lk Luonuansuu Ville
8.lk Numminen Ewy
 

LUOKANOHJAAJAT 
9.lk  MatikainenTuire 
Lukion 1.lk Kannisto Riina ja Kirmanen 
Jenna 
Lukion 2.lk Järvelä Outi  ja Kakkuri Helmi 
Lukion 3.lk Kaartinen  Eveliina ja Laitinen 
Lotta 
Abiluokka Kautiainen Anne 
 
AINEENOPETTAJAT 
Federer-Rahkonen Claire pikkueurytmia, 
(eurytmia, saksa kevät 2021)
Järvelä Outi  musiikki 
Kaartinen Eveliina käsityö, kotitalous, puu-
tarhan ja maanhoito
Kakkuri Helmi matematiikka, fysiikka, 
kemia 
Kannisto Riina ev.lut. uskonto, elämänkatso-
mustieto, filosofia, psykologia 
Kapiainen Simo historia, yhteiskuntaoppi
Kautiainen Anne saksa, ranska 
Kirmanen Jenna eurytmia
Kiskola Anu ruotsi 
Laitinen Lotta biologia, maantieto, terveys-
tieto, opinto-ohjaus
Lukkarila Sinikka liikunta, terveystieto 
Luotonen Mika liikunta, matematiikka
Nieminen Paula kotitalous
Matikainen Tuire englanti

Numminen Ewy kuvataide
Närhi Pia ruotsi
Paalasmaa Jarno historia, yhteiskuntaoppi 
Perkiömäki Sirpa kuvataide, matematiikka 
Väisänen Teppo ortodoksinen uskonto
Uusimäki Jukka liikunta 
Vilkman Konsta et, fil., psyk. (kevät 2021)
Vitikka Marja-Leena erityisopetus, oppilas-
huolto 
Ylimartimo Laura äidinkieli ja kirjallisuus, 
erityisopetus 
 
MUU OPETUSHENKILÖSTÖ 
Garrone Chiara kouluavustaja
Luotonen Melissa kouluavustaja
Peltonen Sirppa eur.säestys 
Toiviainen Mia kouluavustaja, läksykerho

4. lk ”ilmansuunnat”
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Vierailijoita Espanjasta

22 Vantaan seudun steinerkoulu

Koulullamme kävi useampia vierailijoita keväällä. Tässä vappuviikolla vieraillut ryhmä 
espanjalaisia. Keskellä lippua pitelee vapaaehtoistyöntekijä Nayir Boliviasta. Nayir 
työskenteli eskarissa ja toi sinne ihanan kansainvälisen tuulahduksen.

Oppilastyögalleria

8. lk Suvin presidenttejä
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s 9. lk Erika ja Jonatan 
osa kalevalaesitelmästä

s Iltapäiväkerho askarteluja

s 3. lk Peppi s 8. lk Aapo
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Jan Ahlqvist
Asdren Berisha

Asta Bull
Ari Kivimäki

Taavi Lainisalo
Sofia Mölsä

Mohamed Osman
Roosa Peltoniemi
Oona Tammisto

Syksyllä 2021
Jasper Kosunen

Paljon Onnea Ylioppilaille!

Kevään 2022 
ylioppilaat


