OULUN STEINERKOULU
kuukausitiedote
helmikuu 2016

Wanhat tanssivat perjantaina salissa koko koulun väelle ennen liittymistä satojen muiden tanssijoiden
joukkoon Ouluhalliin. Kuva Anne-Mari Savolainen

TAPAHTUMAKALENTERI
pe 19.2.

tulevien ekaluokkalaisten ensimmäinen koulupäivä

ma 22.–la 27.2.

lääkäri Ülle Pechter vierailee koulussamme

ti 23.2.

klo 12–16.30 OPS-iltapäivä: oppilaiden koulupäivä päättyy ruokailuun
ja opettajat työstävät uusia OPSeja ensi syksyä varten

ke 24.2.

klo 8.30–11.30 lukiolaisten hyvinvointiaamupäivä teemalla jaksaminen
ja elämänhallinta

vk 9

kansainvälisyysviikko

vk 9

Kalevala-kuvaelman esitykset

ti 1.3.

klo 17.30 XI ja XII luokan kulttuurimatkan esittelyä kuvin ja sanoin
klo 18 päättötöiden esittelyitä sekä mahdollisuus tutustua lukioon

to 3.3.

klo 18 kannatusyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

vk 10

talviloma

ti 15.3.

yläluokkien ja lukion liikunta- ja kulttuuripäivä

pe 25.3.–ma 28.3.

pääsiäinen, vapaa

to 31.3.

klo 12–17 OPS-iltapäivä: oppilaiden koulupäivä päättyy ruokailuun

vk 16

XI–XII luokan näytelmän Öbaut seitsemän veljestä esitykset

ti 26.4.

klo 12–16.30 OPS-iltapäivä: oppilaiden koulupäivä päättyy ruokailuun

to 5.5.
pe 6.5.

helatorstai, vapaa
helatorstain jälkeinen perjantai vapaa

vk 19

VIII luokan leirikoulumatka Islantiin

ke 25.5.

klo 12–16.30 OPS-iltapäivä: oppilaiden koulupäivä päättyy ruokailuun

la 4.6.

ylioppilasjuhla ja kevätjuhla

OULUN STEINERKOULUN TYÖ- ja LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2016–2017
Syyslukukausi to 11.8. – ti 20.12.2016
– syysloma vk 43
– vapaa ma 5.12. (itsenäisyyspäivää ed. maanantai)
– vapaa ti 6.12. (itsenäisyyspäivä)
– joululoma ke 21.12. – su 8.1.
Kevätlukukausi ma 9.1. – la 3.6.2017
– talviloma vk 10
– pääsiäinen pe 14.4. – ma 17.4.
– vapaa ma 1.5. (vapunpäivä)
– vapaa to 25.5. (helatorstai)
Lisäksi tehdään kolme korvaavaa luokkakohtaista
koulupäivää

HYVÄT VANHEMMAT!
VIIKOLLA 8, ma 22. – la 27.2.2016,
ANTROPOSOFINEN LÄÄKÄRI ÜLLE PECHTER VIERAILEE KOULUSSAMME!
Ülle on Suomen Valviran hyväksymä koululääketieteen lääkäri sekä Sveitsin Goetheanumin
lääketieteellisen jaoston hyväksymä antroposofinen lääkäri. Antroposofinen lääkäri laajentaa
tehtäväkenttäänsä steinerpedagogiikan mukaisella ihmiskuvalla.
Ülle ottaa vastaan lapsia ja nuoria terveydenhoitajan huoneessa Nuottasaaren puolella alakerrassa.
Lapset tulevat vastaanotolle aina vanhempinsa kanssa. Ülle vierailee myös pikkueukkatunneilla,
joskus myös tunneilla. Näistä ei erikseen ilmoiteta vanhemmille.
Ülle on virolainen, mutta puhuu hyvin suomea. Hänellä on viisi lasta, jotka kaikki ovat käyneet
Tarton steinerkoulun.
Jos tarvitset lapsellesi lääkärinaikaa tai sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
Merviin.
Yhteistyöterveisin
Mervi Heikka, eurytmiaterapeutti, oppilashuoltoryhmän puheenjohtaja
mervi.heikka@oulun-steinerkoulu.fi
puh. 041 544 3829

SYKSY SAKSALAISESSA DORTMUNDIN STEINERKOULUSSA
Kun äiti lähti harjoittelemaan antroposofista kätilöntyötä Saksaan, lähti tytär mukaan ja kävi syksyn
saksalaisen steinerkoulun VII luokkaa. Ruhrin alueella on useita steinerkouluja, ja Dortmundin
koulu valikoitui lopulta sen vuoksi, että se oli ainoa, josta sähköpostiini vastattiin. Opettaja Herr
Keck toivotti Tuulin tervetulleeksi luokkaansa, ja siitä alkoi Tuulin syksyn mittainen saksalainen
seikkailu.

Dortmundin steinerkoulu on 700 oppilaan 13-vuotinen yhteinäiskoulu, jossa on kaksi
rinnakkaisluokkaa. Koulu sijaitsee kauniin Rombergin puiston laitamilla, ja koululle kuuluu
eksoottisia ääniä läheisestä eläintarhasta. Vieressä on päiväkoti, iltapäivätoimintakerho,
erityiskoulu, sosiaalipedagoginen keskus, vanhainkoti, luomukauppa ja uutena tulokkaana
pakolaisleiri.
Koulun tulot koostuvat kokonaisuudessaan vanhempien maksamista kuukausimaksuista ja
varainkeruusta. Maksujen suuruus määräytyy osin vanhempien varallisuuden mukaan, mutta
esimerkiksi meille maksu oli noin nelinkertainen omaan kannatusmaksuumme verrattuna.
Saksalaiset saavat tosin koulumaksujen perusteella veroihinsa helpotusta.
Marraskuussa koululla järjestettiin erittäin suosittu Martins Basar, jossa oli runsaasti myytävää ja
esimerkiksi pizzeria, jossa 12.-luokkalaiset paistoivat hiki hatussa pizzoja jonottaville asiakkaille.
Oppilailla oli Basarissa erilaisia tehtäviä, ja Tuulin luokka järjesti Musik Cafen, jossa oli elävää
musiikkia ja jossa oppilaat toimivat tarjoilijoina. Oppilaat olivat välittömän ja mukavan oloisia sekä
silmiinpistävän kohteliaita.
Koululla oli paljon muitakin tapahtumia, kulttuuria oppilaille ja vanhemmille, kursseja ja vapaaajantoimintaa. Oppilaat tulevat laajalta alueelta, ja koulumatkat taittuvat koulubusseilla, lähijunalla,
pyörällä tai vanhempien kyydillä. Äidin silmissä koulussa oli todella paljon Oulun steinerkoulusta
tuttua toimintaa.
Anna-Mari Sutela-Tervonen

Martinpäivän myyjäiset oli megatapahtuma.

Tuulin kokemaa
Ensiksi jännitti ihan hirveästi. Luokka oli toisessa kerroksessa, ja joku sieltä toimistolta vei minut ja
äidin sinne. Minua jännitti paljon, ja mietin, miten minuun suhtaudutaan. Koulurakennus oli hirveän
iso, ja aluksi tuntui, etten muistaisi miten minnekin mennään. Luokka otti minut vastaan tosi hyvin.
Aluksi kaikki kyselivät kaikenlaista yhteen ääneen, enkä kuullut kaikkien kysymyksiä. Aluksi he
kysyivät saksaksi mutta kun he huomasivat, että saksani oli huonoa, niin he kyselivät englanniksi.
Sitten he esittelivät koulun alueita. Siellä oli oppilaiden puutarha ja iso juoksukenttä, myös
koripallokenttä oli ja pingispöytä. Rakennuksissa oli paljon kulmia, ja ne olivat todella hienoja.
Yläkoululaisten rakennuksessa oli myös iso sali, Rote Saal. Se oli todella iso ja kaunis. Se oli
samassa kerroksessa kuin oma luokkani. Ylimmässä kerroksessa oli musiikkiluokka, joka oli myös
todella iso. Siellä oli isot ikkunat niin kuin kaikissa muissakin luokissa. Jos sattui istumaan ikkunan
vieressä aamulla, oli aika varmaa, että jäätyi. Monilla olikin takit päällä luokassa. Myös takkeja ja
muita tavaroita piti raahata mukana, koska missään ei ollut naulakkoja.
Ruoka oli todella hyvää. Se oli koululla tehtyä, enkä muista, että olisin kertaakaan jättänyt syömättä
sen takia, että se olisi ollut pahaa. Vaikka ruoka maksoikin kolme euroa, siitä kannatti maksaa.
Ruokasali ei tosin ollut hirveän iso. Ainoat huonot puolet olivat, että siellä sai vain kivennäisvettä ja
salaatit olivat todella yksipuolisia ja etikan peitossa. Joka viikko oli erilaisia ruokia, ja söin jokaista
ruokalajia muistaakseni vain kerran. Leipää ei kylläkään saanut.
Opettajia piti kutsua heidän sukunimillään ja teititellä. Aina piti sanoa Herr tai Frau. Se ei
oikeastaan tuntunut oudolta, koska en kuullut koskaan heidän etunimiään, joten oli helppoa vain
puhutella heitä sukunimellä. Opettajat olivat aika paljon tiukempia oppitunneilla kuin meidän
koulussa.

Joka päivä joku oppilas lausui aikaisemmin syksyllä opettelemansa runon luokan edessä. Samaa
runoa hän lausui usemman viikon, aina samana viikonpäivänä. Englanti oli mielestäni mukavin
oppiaine, koska sitä ymmärsin parhaiten. Koulussa oli myös venäjää ja ranskaa. Pääaineena ehti olla
maantietoa, matematiikkaa ja saksaa. Puutarhaopetuksessa keräsimme puista hedelmiä ja teimme
hilloa sekä teimme yrttivoita. Puutöissä tein harjan, ja liikunnassa oli joka viikko uintia.
Aika kului melko nopeasti, ja pian olikin jo viimeinen viikko ja viimeinen päivä. Yksi luokkakaveri
oli tehnyt kakkua ja toinen oli tulostanut meistä kuvan, jonka olimme ottaneet edellisenä päivänä.
Kaikki allekirjoittivat kortin, jonka he sitten antoivat minulle. He lauloivat myös laulun. En ehtinyt
hyvästelemään kaikkia kunnolla, koska törmäsin portaissa orkesteria johtavaan opettajaan ja hän
sanoi, että meillä olisi erikoisharjoitukset, koska meillä olisi sunnuntaina joulukonsertti. Sen takia
minun piti sanoa suurimmalle osalle luokasta nopeasti heipat portaissa. Joulukonsertissa soittajia oli
paljon paitsi viulussa myös esimerkiksi saksofonissa, vetopasuunassa, kitarassa ja pianossa. Itse
soitin joka viikko kahdessa eri orkesterissa viulua. Soitonopettajat olivat mukavia.
Kaiken kaikkiaan minulla oli hauskaa, ja tykkäsin reissusta todella paljon. Opin matkalla paljon
enemmän saksaa kuin luokassa. Saksassa on paljon nähtävää ja matkustaminen junalla on helppoa.
Ennen joulua siellä oli joka kaupungissa Weihnachtsmarkt eli joulutori, jolla myytiin joulutavaroita,
syötävää ja juotavaa.
Tuuli Tervonen, VII luokka

Haluaisitko vapaaehtoistyöhön Saksaan? Tutustu:
http://www.freundeskreis-camphill.de/praktika_arbeit.html

OTETAAN VASTAAN
värikkäitä seinäkaakelilaattoja (ei valkoisia eikä harmaita). Laatoista
työstetään koulun yläkäytävälle mosaiikkitaideteoksia. Laatat voi
toimittaa opettajainhuoneeseen – mahdollisimman joutuin, sillä
Käytävä viihtyisäksi ja värikkääksi -projekti on jo aloitettu. Kiitos!

Yläluokkien oppilaskunnan järjestämä lastentapahtuma 29.1.2016 sujui iloisissa tunnelmissa, ja
rahaakin kertyi mukavasti Iso-Syötteen laskettelureissua varten. Illan kohokohta oli limbokisa.
Kiitos kaikille osallistuneille!

Abiturientit lähtivät penkkariajelulle iloisissa tunnelmissa!

