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Hallintohuoneen kuulumisia!
Jälleen on kouluvuosi takana, ja on aika silmäillä kulunutta kouluvuotta arvioiden ja oppien.
Syksyllä oli koulussamme 65 oppilasta ja nyt keväällä, kun sen päätämme, on oppilasmäärä 64.
Olemme viimeiset viisi vuotta pysyneet samassa oppilasmäärässä + - 0. Näyttäisi siltä, että kun
lukuvuosi 2018-19 alkaa nousee oppilasmäärämme yli seitsemänkymmenen. Meillä aloittaa
mies- ja naismuistiin ensimmäinen luokka, joka oletettavasti jatkaa myös omana luokkanaan,
sillä syksylle 2019 ja 2020 on jo tullut ilmoittautumisia.
Kulunut kouluvuosi on ollut 30. toimintavuosi. Seinäjoki-salissa vietimme tätä tapahtumaa
erittäin lämminhenkisessä juhlassa. Koulun perustajaopettaja Jorma Pärssinen piti puheen ja
useat entiset vanhemmat kunnioittivat juhlaa läsnäolollaan. Varhaiskasvatus- ja koulujaoston
puheenjohtaja Mervi Mäenpää piti koskettavan puheen, jossa hän mainitsi saman ajatuksen
kuin allekirjoittanut: koulumme on kasvussa ja tulee kymmenen vuoden kuluttua olemaan
sadan oppilaan kyläkoulu keskellä kaupunkia, sillä kyläkoulumaisuus on lähempänä kuin
arvaammekaan. On hienoa olla osa tätä yhteisöä. Myös vuokranantajamme KOY Simunan
hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie piti puheen, josta välittyi lämpö ja välittäminen.
Jos hieman muistelen mennyttä vuotta muutoinkin, aloitimme syksyn Kyrkösjärven piknikillä,
jonne osallistui mukavasti väkeä. Ensi syksynä tapaamme jälleen Kyrkkärillä. Tehdään tästä
perinne, jonne vanhemmat, oppilaat ja sisarukset tulevat aloittamaan kouluvuotta!
Puolukkaretkelle kokoontui joukko vanhempia ja oppilaita. Kerättyjä puolukoita on riittänyt
pitkälle kevääseen asti. Oppilaskunta oli innostuneesti ja aktiivisesti mukana toiminnassa koko
lukuvuoden. Esimerkiksi marraskuussa vietimme menestyksekkäästi Halloween-diskoa, jonka
oppilaskunta järjesti nuoremmille oppilaille.
Syksyllä vietimme myös Maailman suurinta vanhempainiltaa. Vieraana oli Jaakko Lehtolainen,
joka kertoili ajatuksiaan entisenä steinerkoululaisena.
Adventtimyyjäiset oli suuri ponnistus ja oli hieno huomata, että asiakkaina oli muitakin kuin
oman koulun väkeä, sillä usein markkinointi kangertaa ja tieto hienosta tapahtumasta ei tavoita
uusia asiakkaita. Eräs tamperelainen seniori steinerkouluvanhempi puki myyjäiset sanoiksi:
”Itse leivoin, itse möin, itse ostin, itse söin!” Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, kun saamme
tapahtumaa markkinoitua tehokkaasti.

Lasten kevätkarkelot olivat todella hieno tapahtuma, jonka järjestimme. Se oli tapahtuma, jonka
päätarkoitus ei ollut myydä tuotteita, vaan tuottaa iloa lapsille ja lapsenmielisille! Siinä
onnistuttiin erittäin hyvin!
Johtokunta ja opettajakunta ovat työstäneet koulun arvoja ja niiden käsittelyä jatkettiin
kouluyhdistyksen kevätkokouksen jälkeisessä vanhempainillassa. Oli mukava kuulla vanhempien
ajatuksia ja kommentteja siitä, mitä koulu merkitsee ja mitä on valmis tekemään lapsensa
koulun eteen. Kaikki koulut ovat omalla tavallaan hyviä, yhdelle sopii toinen ja toiselle joku
muu. Onkin tärkeää, että on valinnan mahdollisuuksia.
Yhteinen henki ja yhteen hiileen puhaltaminen on se mikä tekee kouluyhteisöstä kantavan. Se
on asia, jonka eteen pitää tehdä koko ajan työtä. Se on myös asia, jonka toivon kaikkien maailman
vanhempien tiedostavan. Lapselle ei ole mitään tärkeämpää kuin se, että vanhempi on kiinnostunut
hänestä ja hänen elämästään! Annetaan sinun lapsellesi ja meidän oppilaalle yhteisesti tukea kasvuun ja
ollaan kiinnostuneita hänestä ja hänen elämästään tässä ja nyt!
Kiitos, hyvää kesää, syksyllä tavataan!

Virpi Lehtimäki

Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulun
henkilökunta lukuvuonna 2017−2018
Opettajat:
Lehtimäki Virpi, luokanopettaja 1.–2. luokka, rehtori
Kekola Susanna, luokanopettaja 3.–4. luokka, matematiikka 7.–9. luokka, valinnainen kuvataide 4.–8.
luokka
Uusi-Äijö Sari, luokanopettaja 4.–5. luokka, käsityö 3.–9. luokka, elämänkatsomustieto 1.–4. luokka
Pyhälahti Suvi, luokanopettaja 7 –8. luokka, käsityö ja uskonto 1.–2. luokka, musiikki 1.–2. luokka sekä 5.–
9. luokka, käsityö 5.–9. luokka, valinnainen oppimispelit 4.–8. luokka
Isosaari Katariina, luokanvalvoja 9. luokka, äidinkieli 5.– 9. luokka, liikunta 3.–9. luokka
Koskinen Marianne, englanti ja ruotsi luokille 1-9, oppilaskunnan ohjaava opettaja
Ulvila Mia, fysiikka 7. –9. luokka

Koulun väki kouluttautuu
Muu henkilökunta:
Siltanen Taru, iltapäivätoiminnanohjaaja
Saunamäki Virpi, keittäjä

Steinerkoulut tekevät paljon yhteistä työtä
arvioinnin eteen. Susanna Kekola on IAKryhmässä (Innokkaiden arvioijien konklaavi)
edustamassa meitä.

Terveydenhuolto:

Digi on nykyään meidän elämäämme, myös

Kirsi Vuolle, kouluterveydenhoitaja

digitutor-koulutuksessa meillä on Susanna

Sanna Hankkio, psykologi
Sinikka Suhonen, kuraattori

Kekola.
Katariina Isosaari kouluttautuu YES-verkoston
yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajaksi, ehkä
saamme lähivuosina yrittäjyyden valinnaiseksi
aineeksi.
Virpi Lehtimäki on mukana Jet-koulutuksessa
(Johtamisen ammattitutkinto).

Johtokunnan tervehdys
Johtokunnan tehtävät voidaan tiivistää kahteen kohtaan: hallinnointiin ja kehittämiseen. Luottamus on
kaiken toiminnan tärkein edellytys. Olemme johtokunnassa onnistuneet erityisesti yhteishengen
luomisessa, ja kiitollisena olemme saaneet nauttia luottamuksen ilmapiiristä. Johtokunta rakentuu
oppilaiden vanhempien toiveista, odotuksista, huolista ja halusta tehdä maailmasta hivenen herttaisempi
paikka.
Steinerkoulussa vanhemmat, isovanhemmat ja läheiset saavat olla osa lapsen kasvutarinaa. Koulun ja kodin
välissä ei tarvitse olla koulumatkaa; koulun ei tarvitse olla ”tuolla etäällä”, vaan koululainen ja hänen
läheisensä voivat olla yhdessä opintiellä. Johtokunnassa me viitoitamme sitä tietä, tarvittaessa hieman
avaamme polkua, mutta kivien ja kantojen kuuluu olla polun varrella, joskus voimme hieman kompuroida,
mutta yhdessä sekin tehdään. Opettajat ja henkilökunta ovat ne todelliset matkaoppaat tällä polulla.
Menneenä lukuvuonna johtokunta on asettanut tavoitteeksi koulun oppilasmäärän kasvun ja
toimintaympäristön kehittämisen. Kun päämäärät on asetettu, samalla myös on tullut valituksi ne
haasteet, joita johtokunta ja koulu ovat ottaneet voitettavakseen. Haasteita ei tule säikähtää, sillä ne ovat
osa asetettua päämäärää. Taimet, jotka on nyt istutettu maahan, tarvitsevat hoitoa ja suojaa. Hoito
muodostuu yhteistyöstä, tukemisesta ja yhdessäolosta. Suojaa antaa luottamus, hyvä tahto, avoimuus ja
vastuullisten aikuisten teot.
Hyvää kesää ja rauhaisaa lomakautta!

Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys ry:n johtokunta

Tohinaa ja kohinaa
1.-2. luokassa
Syksy oli muutoksen aikaa. Edellisen vuoden pieni yhdeksän oppilaan luokka tuplaantui ja opettajalla oli
edessään 19 reipasta ja energistä oppilasta.
Kaksi ensimmäistä viikkoa kävimme koulua vuoroissa, jotta opettaja kykeni jakamaan täyden huomionsa
ensimmäisen luokan oppilaille ja toisen luokan oppilaille. Oltiinhan aivan eri kohdassa. Toisilla ensimmäiset
koulupäivät ja toiset jo vuoden koulunkäyntiä harjoitelleita, lähes konkareita.
Lukuvuoden aikana on ehditty tehdä monenmoista lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen lomassa. Joka
viikko on käyty liikuntaretkellä lähiluonnossa. On tutkittu luontoa eri vuodenaikoina. Retkillä on pelattu,
leikitty ja harjoiteltu liikenteessä liikkumista. Opetuksessa on pyritty huomioimaan erilaiset luokkatilat,
paljon on käytetty salia ja ulkonakin on äidinkieltä, matematiikkaa, ympäristöoppia opiskeltu.

Oppilaat ovat olleet innokkaita esiintyjiä ja kohokohta oli koulun 30-vuotisjuhla, jossa esitimme legendan
Lämmin sydän avaa ovia. Esitys sujui todella hienosti, opettaja voi olla ylpeä oppilaistaan, jotka ovat
erittäin oma-aloitteisia ja luovia toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa.
Steinerpäiväkoti Pajulinnussa oli kaunis nukketeatteri esitys nimeltään Tonttu. Oli valtavan hienoa saada
kutsu tätä esitystä katsomaan! Esitys oli koskettava ja oppilaiden mukaan hieman jännittäväkin!
Keväällä meillä oli kansainvälisyyspäivän teemana Espanja. Luokkaamme oli ilmestynyt monia
”espanjalaisia”, opettaja oli poissa ja hänen sijaiseksesi oli palkattu Senorita Manuela, joka opetti oppilaille
espanjan sanastoa, hola! Karnevaaleissa oli oppilaskunnan toimesta järjestetty useita hauskoja kilpailuja.
Toukokuulla tehtiin suuri teko seuraavan
vuoden ”työnvuotta”silmällä pitäen.
Kylvimme viljan koulun lähellä olevalle
pellolle. Ennen viljan kylvämistä, piti saada
lupa kaupungilta, se saatiin!
Sitten piti miettiä, miten pelto saadaan
kynnetyksi. Apuun tuli Kivimäen tilan isäntä,
joka kynti pellon. Osa luokan vanhemmista
pääsi pellon vielä muokkaamaan, niin
että meille luokan kanssa jäi vain yhden
päivän vienyt loppumuokkaus sekä
viljan kylvö. Kyllä siinä peltoa työstäessä
tuli monenkin oppilaan mieleen, että aika
kovan työn takana voi leivän saanti olla.
Nyt sitten jännitetään, miten vilja lähtee
kasvamaan, kun on näin valtavan kuivaa.
Linnutkin ovat peltomme löytäneet ja
siellä juhlia viettäneet. Toivottavasti
jättivät meille jotakin pientä korjattavaa
ensi syksylle.

Aurinkoista kesää toivotellen
Virpi-opettaja

3.−4. luokka

Elokuussa aloitimme koulun tutustumalla kotiseudun
historiaan. Jakson aikana teimme pyöräretken Lakeuden
Ristille, jonka tornista oli mahtavat näkymät koko kaupungin
ylle. Oppilaisiin suuren vaikutuksen teki kertomukset Jaakko
Ilkasta ja nuijasodasta. Syksyn aikana tutustuimme myös
ihmisen ja eläimien rakenteeseen. Jakson aikana oppilaat
harjoittelivat omien esitelmien kirjoittamista ja esittämistä.
Aiheeksi jokainen sai valita oman eläimen.
Syksyllä oli myös monia ikimuistoisia tapahtumia ja juhlia.
Vietimme perinteistä Mikael-juhlaa, jossa oppilailla oli tärkeä
rooli näyttelijöinä. Lisäksi oli meidän luokan vuoro pitää
Lucian päivänä Lucia-esitys. Suurena juhlana mieleen jäi myös
koulun 30 -vuotisjuhla, jossa esitimme Kalevalaisen
vieraantervehdyksen.
Tammikuu alkoi Kalevala-jaksolla. Silloin luokassa
raikasi Kalevalan sävelmät, syntyi upeita vihkoja ja myös
kanteleen soitto tuli oppilaille tutuksi.

Lisäksi oppilaat oppivat kaunokirjoituksen, jota
harjoittelimme perinteisesti sulkakynällä ja musteella
kirjoittaen.
Keväällä luokassa opiskeltiin matematiikkaa. Aiheena
olivat murtoluvut ja allekkain laskut.
Ruotsintunneilla oppilaat lukivat tarinan
Petter och hans 4 getter, josta he tekivät myös
hauskan näytelmän. Esitystä pääsi ihailemaan
oman koulun lisäksi päiväkodin väki.
Viimeisillä viikoilla oppilaat pääsivät myös ulos kunnon
töihin, kun rakensimme suuren istutuslaatikon ensi
vuoden kasvioppia ajattelen. Oppilaat innostuivat
lautojen sahaamisesta ja naulaamisesta niin kovasti,
että viimeisten viikkojen välitunnit he viettivät
majanrakennusprojektin parissa.

Susanna Kekola, luokanopettaja

5.−6. luokka
Kouluvuotemme alkoi kauan odotetulla leirikoulumatkalla Viroon. Matkan ohjelma oli suunniteltu vuoden
oppisisältöjä silmällä pitäen.
Matkaan lähdimme aikaisin aamulla koulun pihasta kohti Helsinkiä ja Tallinnan laivaa. Matka
ensimmäiseen yöpymispaikkaamme Saarenmaan Suurtölliin kesti monta tuntia, mutta perillä meitä odotti
aivan ihana pihapiiri ja majoittuminen mökkeihin ja aittoihin. Ilta kului lämpimässä säässä ulkoleikkien,
uimisen ja grillailun merkeissä. Oppilaiden mieleen jäivät erityisesti uima-allas, trampoliini, kiipeilyrata,
keinu ja maittava aamupala.

Aamupalan jälkeen lähdimme kohti pikkuruista Kuresaaren kaupunkia ja upeaa Piispan linnaa. Linnan
tunnelmaa koitimme painaa mieleen tulevaa historia jaksoa varten. Paluumatkalla mantereelle
pysähdyimme ensin Kraalin kraateria ja meteoriittikenttää tutkimaan. Seuraava stoppi oli Muhun saaren
ratsutila. Pääsimme retkelle kauniisiin maisemiin, osa seurueesta kärryillä matkustaen ja loput pitkässä
jonossa ratsastaen. Monen mielestä se oli paras ratsastustunti ikinä! Illansuussa olimme perillä Pärnussa
Wasa-hotellissa. Ehdimme vielä uimaan meren aaltoihin ja syömään kaupungin parhaaseen pizzeriaan!
Seuraavan päivän ohjelmaan kuului tutustumien Tervise paradiis -kylpylään ja pariin ostoskeskukseen.

Illalla menimme vielä rannalle picnicille. Samalla halukkaat pääsivät kiertämään rannalle rakennettuun
luontoreittiin lintuja bongaamaan. Viimeinen kokonainen päivä Pärnussa kului tutustuen vanhan
kaupungin arkkitehtuuriin, ostosmahdollisuuksiin ja minizoohun. Illan päätteeksi kävimme syömässä
juhlaillallisen.
Paluumatkan ensimmäinen pysähdys oli Tallinnan eläintarhassa. Kierroksella pidimme mielessä myös
tulevan lintuopin jakson. Suosikkieläimiä olivat kuitenkin jääkarhut ja paviaanit. Ennen laivaan menoa
ehdimme vielä tutustua Tallinnan vanhaan kaupunkiin.
Leirikoulumatkasta meillä jäi monia mukavia muistoja, mutta myös tiedon jyväsiä tämän vuoden
opintoihin, esimerkiksi historian, lintuopin ja kiviopin opiskeluun. Sen lisäksi tutut oppilaat ja vanhemmat
tulivat vieläkin tutummiksi, kun saimme kokea tämän ihanan reissun yhdessä! Kiitos!

Sari Uusi-Äijö, luokanopettaja

7.-8. luokka
Lukuvuotemme kohokohta oli ehdottomasti kauan odotettu, neljän päivän pituinen kulttuurimatka
Riikaan, Latvian pääkaupunkiin. Matkaa oli suunniteltu useampi vuosi ja rahaa matkaa varten oli kerätty
monin eri tempauksin. Mukaan reissuun lähti myös englanninopettaja Marianne, joka toimikin matkan
aikana oivallisena Riika-oppaanamme. Lisäksi matkalla oli mukana neljän oppilaan äidit.
Jo ennen matkaa tutustuimme kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin netin välityksellä. Jokainen oppilas teki
sitten yhdestä nähtävyydestä kattavan PowerPoint -esityksen, joka esitettiin myös vanhemmille.
Lähtöpäivänä matkustimme ensin junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sieltä lentäen Riikaan.
Lentomatka olikin jännittävä, sillä muutamalle oppilaalle se oli ensimmäinen kerta lentokoneessa.
Hotellimme sijaitsi kauniin Kronvalda-puiston vieressä, ja sen läpi kuljimmekin useaan kertaan Riian
vanhaankaupunkiin ihastellen erilaisia puulajeja ja tuhansia kukkaistutuksia.

Paikan päällä oli hieno tutustua nähtävyyksiin, koska taustatyötä oli tehty jo ennen matkaa. Nautimme
suunnattomasti keskiaikaisen vanhankaupungin tunnelmasta, hyvästä ruuasta ja sopivasta säästä.
Yhtenä päivänä hyppäsimme paikallisjunaan ja matkasimme Itämeren rannalle Jurmalaan. Sää oli tuolloin
melko tuulinen, mutta se ei oppilaita haitannut, vaan kaikki kävivät uimassa Itämeren aalloissa.
Matkan aikana oli hienoa huomata, miten välittömästi ja avoimesti nuoremme toimivat erilaisissa
tilanteissa. Jokainen hoiti lentoasemalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen itsenäisesti, Riiassa oppilaat
osasivat asioida sujuvalla englannilla niin kaupoissa kuin ravintoloissakin. Ja Jurmalassa päästiin heti
mukaan jalkapallopeliin venäläisten veljesten kanssa, englantia puhuen.
Matka oli kaikin puolin erittäin onnistunut. Sekä oppilaille että opettajille jäi paljon mukavia muistoja!

Suvi Pyhälahti, luokanopettaja

9. luokka
Lukuvuodet tuntuvat vuosi vuodelta sujahtavan yhä nopeammin ohi, etenkin lähtevien oppilaiden kanssa.
Paljon on viimeisen vuoden aikana saatu aikaan ja jännittäviä, uusia asioita on heillä edessä tulevina
vuosina. Sitä ennen luokka saa kuitenkin nauttia ansaitsemastaan kesälomasta.
Heti syksyllä koulun alkaessa ysiluokkalaisten mielen täyttivät jo haaveet ja ajatukset jatko-opintojen
suunnittelusta. Paljolti vuosi vierähtikin näiden asioiden ympärillä. Lokakuun alussa oppilaat viettivät Sedupäivää ja vierailivat oppilaitoksen toimipisteissä tutustumassa eri aloihin. Viikkoa ennen syyslomaa
oppilailla oli vuorossa TET eli työelämään tutustuminen. Työpaikkansa oppilaat etsivät itse oman
mielenkiintonsa ohjaamina.
Marraskuussa koulumme entinen oppilas Jaakko Lehtolainen kävi kertomassa omista steinerkouluajoistaan
sekä elämästään ja opiskeluistaan steinerkoulun jälkeen. Nykyään Jaakko työskentelee Seinäjoen
kaupungin etsivän nuorisotyön parissa. Marraskuussa oppilaat viettivät myös Sedun täsmäpäivää eli heillä
oli mahdollisuus viettää päivä valitsemassaan opiskelupaikassa vahvistaakseen näkemystään, että tuleva
opiskeluala on oikea ja mieluinen. Marraskuussa osallistuimme lisäksi Mahdollisuuksien metsä koulukampanjaan. Metsäalan koululähettiläs kertoi oppilaille metsäalan monipuolisista opiskelu- ja
työmahdollisuuksista.
Joulun lähestyessä ysiluokkalaiset tienasivat adventtimyyjäisissä rahaa keväiseen Helsingin retkeen
pitämällä donitsi-kaakaopistettä sekä arpajaiset. Loppuvuoden kohokohta oli Suomi 100 ja koulu 30 vuotta
-juhla Seinäjoki-salissa.
Kevätlukukaudella koitti vihdoin kauan odotettu yhteishaku. Ennen haun alkua ysiluokkalaiset perehtyivät
huolellisesti eri ammattialoihin, koulutusmahdollisuuksiin ja vierailivat Opinlakeus-koulutusmessuilla.
Yhteishaun valintatulokset julkaistaan 14.6.2018. Ysiluokkalaisten on vahvistettava opiskelupaikan
vastaanottaminen 28.6. mennessä.
Keväällä osallistuimme myös koulullamme järjestettyihin nuorisovaaleihin, joissa oppilaat saivat äänestää
nuorten presidenttiä. Lisäksi osallistuimme Bio Rexissä valtakunnalliseen Dokkinodokumenttielokuvatapahtumaan, jonka teemana tänä vuonna oli Erinomaisen erilainen. Tapahtuma
tutustutti nuoria katsomaan heille suunnattuja luovia dokumenttielokuvia.

Toukokuussa luokka teki yhteisen päättöretken kesäiseen Helsinkiin, jossa tutustuttiin muun muassa
Korkeasaareen. Toukokuun lopussa oli vielä vuorossa jo perinteeksi käynyt huvipuistoretki Härmän
PowerParkiin.
Toivottavasti koulun yhteisistä tapahtumista, teemapäivistä ja luokan omista ”säkkituolijumppapalloistunnoista” on jäänyt kaikille mukavia muistoja. Nyt on aika hengähtää ja kerätä voimia uusiin
haasteisiin.
Katariina Isosaari, luokanvalvoja

Tänä vuonna 9. luokan
päättävät oppilaat:
Van Kampen Mauri
Uusi-Äijö Iiro
Viianen Ville
Viitamäki Sami

Onnea tuleville vuosille!

Kiitos!
Uskomattomat 31 vuotta ovat nyt takana täällä Etelä- Pohjanmaan Steiner- koulussa ja eläkepäivät
häämöttävät. On aika jättää haikeat hyvästit rakkaalle työlle kieltenopettajana. Ja vähän myös
taidehistorian-, historian-, yhteiskuntaopin- ja uskonnonopettajanakin. Opinto- ohjaajana ja
luokanvalvojanakin on vuosia vierähtänyt reilut parikymmentä.
Kun mietin urani kohokohtia, mieleen tulee eittämättä kulttuurimatkat. Ensimmäinen matka olikin
varsinainen Euroopan turnee - se päätyi Amsterdamiin Tukholman, Kööpenhaminan ja Hampurin kautta.
Bussilla köröteltiin maasta toiseen kuninkaanlinnat ja muut nähtävyydet matkan varrella katsastaen.
Rembrandtin Yövartio Amsterdamin Rijksmuseumissa oli mykistävä kokemus ja kanaaleilla oli hauska
seilata iloisessa kaupungissa.
Väärin pysäköity bussimmekin ehdittiin viedä talteen, mutta se saatiin onneksi takaisin sakko
maksamalla. Tosin muutamia epätoivoisia hetkiä ehdittiin kokea ennen sitä...
Seuraava reissu tehtiin Lontooseen, jossa käytiin ihailemassa kruunun jalokiviä Towerin linnassa,
istuskeltiin Trafalgar Squarella Nelsonin patsasta katsellen, ihmeteltiin Madame Tussaudin aidon näköisiä
vahanukkeja ja välillä seikkailtiin double deckereillä pitkin Oxrord Streetiä. Kahdet 16-vuotis
syntymäpäivätkin vietettiin Hyde Parkissa.
Prahassa tutustuttiin vanhassa kaupungissa, Stare Mestossa upeaan astrologiseen kelloon ja käveltiin
Kaarlen sillalla neljän eri luokan kanssa. Juutalaisghetto sai miettimään tuhansien ja tuhansien perheiden
julmaa kohtaloa toisen maailmansodan aikana.
Riikassa vierailtiin kaksi kertaa. Siellä pääsimme katsomaan Carmenia kaupungin kuuluisaan oopperataloon
ensimmäisellä kerralla ja ihailemaan Unescon suojelemaa kaunista kaupunkia Pietarin kirkon tornista
molempien luokkien kanssa. Kuuluisa pyllistävä kissapatsas komeili edelleen varakkaan kauppiaan talon
katolla Liivu laukumsilla. Hauskoja muistoja reissuilta!
Matkarahat kerättiin aina itse, milloin kransseja värkkäämällä tai puolukoita poimimalla, milloin
vessapaperia tai pesuainetta myymällä. Keinot oli monet ja matkakuume kova! Oli huikeaa saada viedä
oppilaat tutustumaan vieraiden maiden kulttuureihin ja nähdä miten mainiosti he kielitaidollaan selvisivät
niin ravintoloissa, ostoksilla kuin paikallisten nuorten kanssa jutustellessa. Opettaja sai olla kerrassaan
ylpeä ! Opittiin matkailemaan ja näkemään, että maailma on täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia
paikkoja, joita on hienoa päästä näkemään ja kokemaan. Toivottavasti sain kylvettyä uteliaisuuden
siemenen kaikkea uutta ja erilaista kohtaan sekä varmuuden siitä, että aivan hyvin siellä maailmalla pärjää.

Sain olla myös mukana luennoimassa kieltenopetuksesta Ukrainassa, jossa joukko innokkaita ihmisiä oli
perustamassa sinne steinerkoulua. Lensimme Kiovaan ja sieltä puksuttelimme kaksitoista tuntia
alkeellisella junalla puulavereilla nukkuen, matkatavarat kannen alla piilossa, kohti Odessaa. Jännittävä,
mutta antoisa matka! Myöhemmin saimme Odessan väen vieraaksemme tänne Seinäjoellekin, jossa
koulutus jatkui.
Myös näytelmiä oli mahtavaa tehdä. Lukiolaisten kanssa esitimme Shakespearea Romeosta ja Juliasta
alkaen - vanhalla englannilla. Nuorempien kanssa tehtiin nukketeatteria ja satunäytelmiä. The Pancake ja
Petter och hans 4 getter olivat suosittuja vuodesta toiseen.
Tuntui arvokkaalta, että sai näiden vuosikymmenten aikana seurata niin monen koululaisen taivalta
pienestä ekaluokkalaisesta koulunsa päättävään nuoreen, joka on valmis ja kykenevä uusiin haasteisiin.
Monet haikeat hyvästit piti luokanvalvojana jättää yseille.
Haluan kiittää teitä kaikkia vanhempia oikein antoisasta yhteisestä taipaleesta, kaikkia opettajakollegoja ja
muuta koulun väkeä ihanasta työtoveruudesta ja ennen kaikkea oppilaita, joita on ollut ilo opettaa kaikki
nämä vuodet. Tunnen itseni todella etuoikeutetuksi, kun olen saanut olla tämän yhteisön jäsen kaikki nämä
vuosikymmenet ja antaa sille oman panokseni. Toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa ja mukavaa
kesää!
Marianne Koskinen

Oppilaskunta
Oppilaskunta on toiminut vireästi koko lukuvuoden puheenjohtajansa Mauri van Kampenin johdolla. Sihteerinä
toimi Virve Lahtiluopa ja jäseninä Antti Latva-Kivistö, Tapio Paju, Eevi Autiomäki ja Roni Kauppila.
Ja mitä kaikkea vuoden mittaan tehtiin? Koulunväelle myytiin itseleivottuja herkkuja mehun kera ja rahoilla ostettiin
tällä kertaa sulkapallomailoja ja verkko iloksi välitunneille. Kaikille oppilaille hankittiin lisäksi Kuplis-pullot ja
viimeisellä kouluviikolla hassuteltiin joukolla saippuakuplia puhaltamalla.
Oppilaskuntalaiset leikittivät myös koulun pienimpiä oppilaita. Perinteisten pihaleikkien lisäksi, opeteltiin tekemään
temppuja oppilaskunnan edellisenä vuonna hankkimilla diapoloilla. Frisbeegolfia ja krokettia kokeiltiin myös, kunhan
ensin käytiin säännöt huolella läpi.
Tammikuussa oppilaskunta vastasi Allianssin Nuorisovaalien järjestämisestä. Isoimmat koululaiset pääsivät
kokeilemaan äänestämistä Suomen nuorten presidentistä.
Hauskoja tapahtumiakin keksittiin: lokakuun lopussa järjestettiin suuren suosion saavuttanut Halloween disko, jolle
toivottiin kovasti jatkoa tulevina vuosinakin.
Talvella rakennettiin kilpaa lumiukkoja. Voiton vei 3.-4.luokka mainiolla lumiukkoperheellään, sillä kun oli oma
lumiliukumäkikin. Ystävänpäivänä järjestettiin vielä perinteiset Halit ja kisat.
Takana on siis mielenkiintoinen ja tapahtumarikas vuosi.
Oppilaskunta toivottaa koko koulun väelle oikein hyvää ja lämmintä kesälomaa!
Marianne Koskinen, oppilaskunnan ohjaava opettaja

Iltapäiväkerho Aurinkoinen
Lukuvuosi on iltapäiväkerho Aurinkoisen osalta mennyt yhdessä hujauksessa! Iltapäiväkerhossa on ollut
suurin osa 1.-2. luokan oppilaista, toiset aloittaneet myöhemmin kuin toiset, ja toiset taas lopettaneet
aiemmin - mutta paljon kaikkea kivaa on tullut yhdessä touhuttua!
Syksyllä kävimme geokätköilemässä koulun lähialueilla, teimme sanomalehtiä, leivoimme
mustikkapiirakkaa ja leikimme ulkona paljon perinteistä kymmenen tikkua laudalla -leikkiä. Siitä tulikin
iltapäiväkerhossa oikea hitti, mutta lumen tullessa maahan kymmenen tikkua laudalla vaihtui
pulkkamäkiin, ja sen leikkimistä jatkoimme sitten taas keväällä heti lumien sulettua. Syksyllä myös pidimme
iltapäiväkerhon omat Halloween-juhlat, jonne pukeuduttiin pelottavimpiin vaatteisiimme ja jossa leikittiin
erilaisia kauhistuttavia leikkejä.
Joulukuussa iltapäiväkerhon seinälle ilmestyi roikkumaan joulukalenteri, josta jokainen kerholainen sai
avata omat luukkunsa. Ennen joululomaa vietimme myös vielä pikkujoulut, jota varten rakensimme
liikuntasaliin lämpöä kestävän lumiukon ja lämpöä tuottamattoman takan, jonka kajastuksessa sai loikoilla
ja kuunnella joulutarinoita.

Kun koulu taas jatkui joululoman jälkeen, iltapäiväkerhokin kävi hiihtämässä pariin otteeseen, sekä
paistamassa makkaraa. Ystävänpäivänä tehtiin ja jaettiin ystävänpäiväkortteja, ja pidettiin salissa disco.
Talven aikana myös aloimme pitää elokuvapäiviä joka toinen perjantai, ja suosioon nousivat vanhat, ihanat
Peppi Pitkätossu -elokuvat.
Keväällä kerholaiset innostuivat suuresti jalkapallon peluusta sekä ulkona että liikuntasalissa, ja monesti
kotiin lähdettiinkin ihan hiki päässä. Pääsiäisen aikaan iltapäiväkerhossa kylvettiin oma rairuoho, kerättiin
pajunkissoja, maalattiin pääsiäismunia ja piiloteltiin suklaamunia. Äitienpäiväksi jokainen sai tehdä
äidilleen lahjaksi purkillisen jalkakylpysuolaa. Toukokuun helteiden tultua retkiä ollaan tehty Törnävän
saareen ja Kyrkösjärven rantaan, ja veteenkin ollaan pulahdettu useampaankin kertaan.
Kaiken kaikkiaan vuosi on mennyt kuin siivillä, mutta niinhän se on, että aika kuluu nopeaa silloin kun on
hauskaa, ja tällä porukalla sitä on ehdottomasti ollut. IP-tädit Taru ja Virpi kiittävät kaikkia kerholaisia ja
toivottavat hyvää kesää!

Taru Siltanen, iltapäivätoiminnanohjaaja

Lukuvuoden 2018−2019 työajat:
Seuraava lukuvuosi alkaa tiistaina 14.8. klo 9.00
Syyslukukausi 2018
14.8.−21.12.
Puolukkaretki la 15.9.
Mikael-tapahtuma la 29.9.
Syysloma viikolla 42
Adventtimyyjäiset la 1.12.

Kevätlukukausi 2019
7.1.−1.6.
Lasten kevätkarkelot la 6.4.
Talviloma viikolla 9

Mukavaa kesää!

