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Pieniä, suuria tekoja

Kun katselin ympärilleni syysauringossa keskiaikamarkkinoiden humussa, mietin 
kuka ihmeen velho on taikonut tämän kaiken koulun pihalle. Kojut, pajat, viirit, 
suloiset alpakat, korskuvat hevoset, kukat ja maan antimet - ennen kaikkea hy-

myilevät, onnelliset ihmiset. Lapset ja aikuiset yhteisen ilon äärellä.

Tiedän, että kymmenet ihmiset tekivät valtavasti työtä markkinoiden onnistumisen eteen 
ja ihailen sitä joukkovoimaa, jolla yhteisössämme tartutaan toimeen.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan tekemään yhteisiä tapahtumia, nikkaroimaan aitaa, tai 
vaikka ideoimaan opettajille virkistäviä ylläreitä!
Hektisessä arjessa ei ole kuitenkaan aina mahdollisuutta antaa aikaansa, mutta kaikenlai-
set hyvät teot rakentavat yhteisöstämme tiiviimpää ja toimivampaa.
Pienet ja isot välittämisen eleet ovat aina tervetulleita: Yhtenä päivänä oli koulun ruoka-
laan ilmestynyt kukkakimppu ja sitä ihasteltiin porukalla. Toisena päivänä näin, miten 
oppilas keräsi parkkipaikan ojasta roskia pieneen pussiin ja lapsenlastaan iltapäiväkerhosta 
hakemaan tullut mummi viikkasi odotellessaan lattialle unohtuneita vaatteita lokeroihin.
Kaikenlaiset hyvät teot lasketaan!

Aktiivista ja lempeää syksyä kaikille!

Jenni Kokander, johtokunnan viestintävastaava

Tässä Satakielen numerossa esitellään koulumme perinteisiä leirikouluja. 
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Tämän syksyn Keskiaikamarkkinat loivat koulun pihalle keskiaikaisen torin 
tunnelmaa: Päivä oli lämmin, ennustajat kodassaan, hevosnäytökset nostattivat 
hiekan pöllyämään, peruna-arpajaiset kiersivät kottikärryissä... Halutessaan pää-

si kokeilemaan häpeäpaalua tai jalkapuuta. Herkulliset kievarin antimet kävivät kaupaksi, 
monet koulun vanhat oppilaat tapasivat toisiaan ja monenlaisia käsitöitä pääsi kokeile-
maan. Uudet tinakorut kaulassaan lähtivät lapset tyytyväisinä viikonlopun viettoon. 

Tämän tunnelman mahdollistivat monet koulumme vanhemmat, tukijat, ystävät, vieraili-
jat, oppilaat ja opettajat yhdessä. Aikamoinen rutistus syksyyn mutta niin upea tapahtuma 
saatiin taas aikaiseksi! Kiitos kaikille osallistujille! 

t
 Kuva Jukka Erätuli

Keskiaikamarkkinoiden tunnelmaa

Tinakorujen valmistusta Opinpolulla oli erilaisia tehtäviä

t
 Kuva Jukka Erätuli

t
 Kuva Eveliina Kaartinen

Helteiset keskiaikamarkkinat
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Toukokuussa 2022 12.luokkalaiset matkustivat Budapestiin, Unkariin viettämään kulttuu-
rihistorian leirikoulua luokanohjaajien Lotan ja Eveliinan kanssa. Pitkästä aikaa kulttuuri-
matka saattoi suuntautua ulkomaille. Budapest osoittautui mukavaksi, sopivan kokoiseksi 
ja leppoisaksi suurkaupungiksi, josta löytyi nähtävää ja koettavaa. Kulttuurikohteitamme 
olivat Budan puolella sijaitsevan Budan linnan ympäristö ja Kalastajalinnake, Pestin puolel-
la sijaitseva Unkarin Parlamenttitalo ja vanha Kauppahalli, kaupungin laitamilla sijaitseva 
Memento Park ja upea Széchenyin kylpylä. Opiskelijoilla oli myös vapaata aikaa tutustua 
kaupungin menoon ja meininkiin. Ehkä vähän yllättäen helle yllätti heti ensimmäisenä 
päivänä ja matkailuun kuuluvia yllätyksiä ja mutkia matkaan saatiin heti kokea ja se tuntuu 
jääneen myös opiskelijoiden mieleen:

Kuuma päivä Unkarissa
Ensimmäisenä päivänä lähdimme 
luokan kanssa Budan linnaan. Lähdim-
me kävelemään Széchenyin ketjusiltaa 
kohti, kunnes huomasimme sillan 
olevan suljettu. Havaitsimme toisen 
sillan noin kahden kilometrin päässä ja 
lähdimme kävelemään kohti siltaa. En-
nen siltaa pysähdyimme hakemaan vettä 
Starbucksista. Jonotimme juomiamme 
noin puolituntia, muu luokka odotti 
kärsimättömänä. Vedet lämpenivät ja 
loppuivat nopeasti. Vihdoin ja viimein 
saavuimme linnan edustalle. Yritimme 
etsiä linnaan kulkevaa gondolihissiä, 
sitä kuitenkaan ikinä löytämättä. Matka 
linnalle oli pitkä, jyrkkä ja hikinen. 
Onneksi meillä kaikilla ei ollut rakkoja 
jaloissa. Onni oli lopulta nähdä hieno 
linna.
Asta Bull ja Stella Sjöblom

Budapest
Mainio kulttuurihistorian leirikoulu

Memento Park



6 Vantaan seudun steinerkoulu

Me vaellettiin jollain Kolin uudella reitillä. Tietääkseni olimme ensimmäisiä vael-
tajia, jotka menivät sitä reittiä pitkin. Teltta-alueelle matkaa oli about 11 km.
Maisemat oli tosi nätit: Näki ison järven kaikilta huipuilta. Siellä oli paljon 

mustikoita :D
Vaellussää oli ihan mukava, ei liian kuuma eikä liian kylmä. Telttailualueella oli tosi tosi 
kylmä, koska se oli just rannan vieressä. Varpaat kastuivat kun hain vettä trangiaan ja niille 
tuli niin kylmä, ettei ollut tuntoa.
Ulkoilu oli mukavaa ja ruoanlaitto helppoa. Olin tyhmä ja otin syötäväksi pelkästään ma-
manuudelia ja nyt en halua syödä sitä pitkään aikaan, bleh. Ruoka valmistettiin trangialla.
Vaelluksella tuli kyllä tosi ikävä lämmintä petiä ja kisujani. Aloin arvostaa enemmän joka-
päiväisiä asioita kuten sähköä.
Kolilla sai tutustua kivasti luokkalaisiin ja muihin ihmisiin. Sai raikasta ilmaa ja kokemuk-
sen jota en unohda. Mutta en kyl ikinä menis sinne uudestaan. Se vaellus itse oli rankkaa ja 
se tuntui koko kropassa yli viikon. 

Miska Kauppinen, lukion 1.lk

Lukiolaisten vaellus kolilla
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Yhdeksäsluokka vaelsi kolme päivää Repoveden kansallispuistossa. Vaelluksen 
tarkoitus on syventää luontosuhdetta sekä oppia erätaitoja käytännössä. Monialai-
nen oppimiskokonaisuus yhdistää muun muassa liikuntaa, kotitaloutta, biologiaa, 

maantiedettä ja terveystietoa. Vaelsimme yhdessä muun muassa Kaakkurin kierroksen 
eli noin 30 kilometriä. Vaelluksella kannoimme varusteet rinkoissa ja yövymme teltoissa. 
Ruokaa laitoimme retkikeittimillä.

Kuvat ja teksti: Jarno Paalasmaa

Repoveden vaellus
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Purjehudus Albanuksella
Ensimmäisenä lastattiin kamat laivaan ja 
lähdettiin liikkeelle. Ensin meillä oli pur-
jehdusta ja avattiin purjeet ja alettiin pur-
jehtimaan. 
Venla

Meillä oli navigointia, opettelimme merk-
kejä ja ohjaamaan Albanusta. Sitten meillä 
oli ruoaksi kalakeittoa. 
Vertti

Tiistaina heräsimme, söimme aamupalaa. 
Päivä oli lyhyt mutta iltapäivästä saavuim-
me Kökariin. Meille oli varattu sauna joten 
pääsimme menemään saunaan ja uimaan.
Okko

Pääsimme avomerelle ja tuli isoja aaltoja. 
Sitten teimme solmuja Jesperin opastuk-
sella. Ne olivat aika vaikeita. Teimme illal-
liseksi kanaa ja riisiä. Pysähdyimme Kökar 
nimiseen saareen. Pelasimme siellä jalkapal-
loa ja uimme.
Ellen

Lähdimme edellisestä saaresta taas yhdek-
sältä ja pääsimme lounaaksi Källskar saarel-
le, jossa oli mielenkiintoinen historia.
Iida

Keskiviikkona saimme hyppiä laivan lai-
dalta veteen. EIkä mitä vaan hyppyjä vaan 
Kartsoja. 
Manu

Torstai oli mielestäni kivoin päivä reissulla. 
Kävimme merimuseossa, siellä oli kaikkia 
tosi mielenkiintoisia juttuja ja sen jälkeen 
kävimme museolaiva Pommernissa.
Lempi

Minusta reissu oli kaikin puoli kiva. 
Voisin mennä uudestaan.
Ellen
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Purjehudus Albanuksella Eeva, eläkeläinen vai?

Eeva Leskinen tuli kouluumme en-
simmäistä kertaa tekemään sijai-
suuksia vuonna 2009 ja äidinkie-

lenopettajan äitiyslomasijaiseksi vuonna 
2012. Hän oli jäänyt Peltolan koulusta 
eläkkeelle vuonna 2008 työskenneltyään 
siellä 27 vuotta äidinkielen ja draaman 
opettajana.

Syksystä 2018 lähtien Eeva on työsken-
nellyt koulussamme S2 (suomi toisena 
kielenä) -tuntiopettajana ja teki viime lu-
kuvuonna paljon yhteistyötä äidinkielen-
opettajan Lauran kanssa.
Viime keväänä Eeva jäi eläkkeelle kou-
lustamme, mutta kuinka ollakaan, nyt 
syksyllä häntä tarvittiin jälleen sijaiseksi, 
nyt äidinkieltä ja suomi 2:ta opettamaan. 
Kiitos Eeva avusta! 
Kuinka Eeva jaksaa painaa duunia vielä-
kin? Liekö syynä hänen vireä mielensä ja 
sitä ylläpitävät harrastukset? Eeva on har-
rastanut taijia jo yli 20 vuotta ja harrastaa 
nykyään myös qigongia. Hän on käynyt 
perinteisen kiinalaisen maalauksen kurs-
seilla ja aloittanut juuri kiinan kielen 
alkeiden opiskelun. Lisäksi hän laulaa 
soolona sekä yhtyeessä. Hänellä on omia 
lapsia ja lastenlapsia ja silti aikaa myös 
meidän koululle!

Kiitos Eeva! Toivotan koulumme puoles-
ta kaikkea hyvää sinulle ja oikein ihania 
eläkepäiviä!

Eveliina Kaartinen
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Oppilastyögalleria

Eemil 3.lk Ona 3.lk

V.A. 5.lk Aino 3.lk

Judit 5.lk

Kivityöt 10.lk Arkkitehtuuria 12.lk
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Saima 9.lk

Neea 9.lk



12 Vantaan seudun steinerkoulu

Yhteistä touhua kummiluokan kanssa

3. luokan ja 8. luokan oppilaat tekivät hienosti yhteistyötä ötökkäbongauksen merkeissä 
elokuisena perjantaipäivänä.
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Esikoulun päättäjäiset viime keväänä

Esikoululaisten kevätjuhlassa keväällä 2022 jokainen esikoulunsa päättävä sai kauniin 
kukkaseppeleen ja esikoulutodistuksen sekä pienen lahjan opettajalta. Yhdessä syötiin 
kakkua ja juhlittiin kunnolla.
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Esikoululaisten askareita

Vihkotöitä kodassa

Kädentöitä tammenlehtien parissa Aurinko laskeutuu, lootuksen kukka jo sulkeutuu...
Eskarit lopettamassa päivän askareita laulun merkeissä

Kymppikukkia Omenapullat valmistumassa
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Esikoululaisten askareita Esikoulun iltapäiväkerho
Luontopainotteinen iltapäiväkerhomme on lähtenyt mukavasti käyntiin. Saamme nauttia 
ulkoilusta niin koulun pihalla, puutarhassa kuin metsässäkin. Lepohetket ja joinakin päi-
vinä myös välipala saadaan viettää upeassa kodassa koulun pihan kukkulalla.

Retkellä lähimetsässä

Iltapäivän jumppahetki Kädentaitoja metsänlaidalla

Syksyn lehtien keräämistä kädentöihin Kädentaitoja metsänlaidalla
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