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PÄÄSKYSESTÄ EI PÄIVÄÄKÄÄN
Nuottasaaritaloon on kotiuduttu kahden lukuvuoden aikana jo mukavasti. Turvallinen ja tilava
välituntipiha koripallokenttineen saa kiitosta käyttäjiltä, ja aivan koulun tuntumasta löytyy
liikuntamahdollisuuksia moneen makuun, kuten jääkiekkokaukalo, jalkapallokentät, Arina Areena,
kuntosali, keilahalli ja kävelyreittejä. Tänä keväänä sää on suosinut ulkoilijoita lähes koko
toukokuun, ja piha ja koulun ympäristö ovat olleet ahkerassa käytössä.
Myös Villa Pukkilassa Hietasaaressa on puuhattu monenlaista keväällä. Heti lumien sulettua
pidettiin pihansiivoustalkoot koko koulun väellä, ja siitä lähtien luokat ovat käyneet Pukkilassa
kukin vuorollaan ja viime viikkoina monta luokkaa samaan aikaan. Ekaluokkalaiset ovat
rakentaneet majoja ja etsineet etanoita, ja kakkosluokkalaiset kitkivät ja kylvivät pellon. Myös
yläluokat käyvät huvilalla grillaamassa, talkoilemassa ja tekemässä erilaisia projektitöitä. Varma
kevään merkki on ryhmä yhdeksäsluokkalaisia takomassa kuparista löylykauhaa tai 11.luokkalaiset
kivenhakkuussa.
Uutisissa kerrottu valtiovallan kukkaronnyörien kiristyminen tuntuu vahvasti koulun arjessa, eikä
talouden niukkuudelle ja tiukkuudelle ainakaan vielä ole luvassa helpotusta. Olen erittäin iloinen,
että tästä huolimatta onnistumme edelleen tarjoamaan steinerpedagogista opetusta Oulussa
esikouluikäisistä aina abiturientteihin asti. Vahva oppilaspohja takaa parhaiten toimintamme
jatkossakin.
Päivällä hyvästelimme haikeina iltapäiväkerhon vastuuohjaajan Enelin, joka jatkaa syksyllä
steinerkoulun opettajana Virossa. Viimeisiä päiviä koululla puursivat myös kiireisille eläkepäiville
kirmaavat Berit ja Rainer. Talo on täynnä haikeutta mutta myös kesän tulon kepeyttä. Ensi syksynä
tapaatte kansliassa Beritin sijaan minut ja kemian luokassa Rainerin sijaan Minnan.
Haluan välittää lämpimät kiitokseni innostuneen ja sitoutuneen henkilökunnan lisäksi vanhemmille,
jotka jaksavat viikko toisensa jälkeen siivota alaluokkia, tulevat nurkumatta talkoisiin ja asioivat
innokkaasti Löytölinnussa.
Iloista ja rentouttavaa kesää kaikille!
Pirkko Kaikkonen
Oulun steinerkoulun toiminnanjohtaja
1.6.2016 alkaen

Koulumme V, VI ja IX luokka valmistivat robotin
Valoa Oulu tapahtumaan marraskuussa. Teos oli
esillä muiden robojen kanssa Kiikelinrannassa.

KIITOS 31.5.2016
Kun aikanaan astuin Oulun steinerkoulun kannatusyhdistyksen palvelukseen, työhaastattelussa
vastassa oli neljäntoista hengen raati. Haastattelusta muistan kaksi oleellista (?) kysymystä: Jos
puutyönopettaja pyytää kakkosnelosia, mitä teet? Tai mitä mieltä olet biodynaamisesta ruuasta?
Vastaukseni muistan edelleen. Tuurilla onnistuin kertomaan elämäni ”seitsenvuotiskausista”, vaikka
pedagogiasta ei ollut silloin aavistustakaan. Kaarretien yläkerran käytävä näytti lähinnä itäblokin
leffoissa nähdyltä arkkitehtuurilta. Ei piirustuksia, harmaata. Tähän oli siis tultu.
Työtehtäviin perehdyttäminen edeltäjäni kanssa kesti tasan yhden tunnin. Aurajoen rannoilta
Ouluun tullista tulleena repussa oli onneksi työkokemusta. Yhdistysmaailma oli uutta, mutta
taloushallinnon lainalaisuudet ovat kaikkialla samat. Toitottamani talousperiaate on aina ollut sama
– niukkuuden jakamista. Jos jokainen ottaa tänään neljä kakkupalaa, seuraavana päivänä
kakkulautanen on tyhjä. Muista katsoa nurkan taakse.
18 vuoden aikana talouspäällikön tehtävissä minulla on ollut esimiehenä yksitoista eri
puheenjohtajaa. Tehtävässä on joutunut joskus yksin taiteilemaan pedagogisten, taloudellisten ja
hallinnollisten intressien välimaastossa. Kuitenkin ammatillinen työnkuva on ollut monipuolinen ja
siksi erittäin palkitseva, talon hengen mukaan uuden oppimista. Kreatiivinen työyhteisö on
innoittanut byråkraattia kokeilemaan omia luovuuden taitoja, jopa kuorolaulua – ilman
nuotinlukutaitoa. Muutama steineryhteisön taidereissukin maailmalle on tehty. Kerran on heiluttu
kupariputkilla ja toisen kerran tanssittu kansantansseja. Lämmöllä muistelen myös steinerkoulujen
talouspäälliköiden verkostoa – verratonta vertaistukiryhmää.
Opehuoneesta on kuulunut naurua ja pedagogista väittelyä, pulpahtelua sinne tänne. Koulun reilun
30 vuoden taival synnyttää väistämättä myös vapaavuosille siirtyvien joukkoa. Opehuoneen outfit
on nuorentunut, ihan yllättäen.
Kiitän lämpimästi työkavereitani, ystäviä ja hallitusta yhteistyöstä. Samoin kiitos koulun
vanhempainkunnalle, joka viime kädessä on meidän kaikkien työnantaja. On ollut ilo nähdä
lukiolaisten hienoja päättötöitä kuten myös luokkien taitavia näytelmäproduktioita, puhumattakaan
tunnelmallisista joulu ja kevätjuhlista. Toivokaamme, ettei kaikkia taideaineita pikkuhiljaa raavita
pois opetussuunnitelmasta… Toivotan seuraajalleni Pirkolle menestystä ja iloa hänen uudessa
tehtävässään ja Oulun steinerkoululle valoisaa tulevaisuutta.
Laulun sanoin
”These boots are made for walking…”
Berit Koskela,
Oulun steinerkoulun
talouspäällikkö
19.1.1998–31.5.2016

RAINERI
Olen sodan käyneen miehen vanhin poika, joka kasvoi asutuskylässä Toholammin Härkänevalla.
Jo tämä lause kertoo paljon, mutta ehkä sitä pitää vähän avata. Sodan käyneet, eturintamalla olleet,
lapsuudessa köyhyyttä kokeneet miehet olivat mieleltään murtuneita, nykykielellä sanottuna
traumatisoituneita. Sellaisen miehen vanhimpana poikana kasvaminen ei ollut helppoa. Sodan
jälkeen asutuskylässä kasvaminen tarkoitti myös kovaan työhön tarttumista jo pienestä pitäen.
Tuollainen kasvuympäristö jättää tietenkin jälkensä, mutta jotain siinä oppiikin. Jälkensä jätti myös
vielä siihen aikaan koskematon luonto, joka kylää ympäröi.
Kävin ensimmäisen kerran kaupungissa 19vuotiaana. Hain puvun ja ylioppilaslakin Kokkolasta.
Sen jälkeen lähdin suurin odotuksin Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteelliseen
tiedekuntaan opiskelemaan. Yliopisto oli pettymys. Luulin, että siellä sivistyy. Palasin takaisin
kotikylääni työskentelemään kotitilalla. Isä oli jo sairas, ja olisin saanut tilan, mutta ristiriita syntyi
siitä, että olisin halunnut muuttaa tilan luomutilaksi. Se ei käynyt. Palasin takaisin yliopistoon ja
mietin mitä teen. Aloin opiskella filosofiaa ja silloin ymmärsin, että yliopistossa voi myös sivistyä.
Filosofian opintojen myötä tutustuin Rudolf Steinerin filosofiaan ja steinerpedagogiikkaan. Nyt oli
selvää, että minusta tulee steinerkoulun opettaja. Ollessani Tampereen steinerkoulussa luokan
opettajana alettiin puhua siitä, että Oulussa vanhemmat puuhaavat steinerkoulua, mutta kuka menisi
sinne aloittavaksi opettajaksi. Halukkaita ei liiemmin ollut, koska jokainen tiesi, että pesti ei tulisi
olemaan helppo. Kaikkea muuta. Kun asiaa oli käsitelty jo pitkään, menin eräässä kokouksessa
sanomaan, että jos kukaan muu ei lähde, niin minä sitten lähden. Kaikki olivat silmin nähden
helpottuneita, koska asia oli heidän kannaltaan pois päiväjärjestyksestä.
Tulin siis perheeni kanssa Ouluun. Koulu aloitettiin yksityisopetusryhmänä. Valtionapua ei tullut,
eikä ollut todistuksenantooikeuttakaan. Kovaa vastustusta tuli niin poliittisilta kuin uskonnollisilta
tahoilta. Oltiin ainakin lehtien palstoilla. Kahdeksan vuotta kului, ennen kuin koulu pääsi
valtionavun piiriin perusopetuksen, eli luokkien 1–9, osalta. Siinä ajassa tulivat perusteellisesti
tutuksi talkootyö ja erilaiset oppilaiden oppimisen tasoa tutkivat henkilöt.
Pienen hengähdystauon jälkeen aloitettiin lukion rakentaminen. Ensimmäisen lukioluokan aloitti
neljä oppilasta. Kiitos rohkeille vanhemmille ja oppilaille vielä kerran näin jälkikäteen! Rahaa ei
juuri ollut, ja minulla oli jo neljä lasta, joten sanoin jossain vaiheessa oppilaiden vanhemmille, että
jos palkkaa ei pystytä maksamaan, niin ostakaa meidän pakastimeen vaikkapa lihaa, niin eiköhän
sitä pärjätä. Jonkinlaista palkkaa sain kuitenkin koko ajan. Suuri apu tässä vaiheessa oli se, että
lukiossa opetti osaaikaisesti asialle uhrautuvia päteviä opettajia, mikä auttoi myös saamaan
myöhemmin lukioluvan. Näiden opettajien kanssa tehtiin kovasti työtä 12vuotisen steiner
pedagogisen koulun rakentamiseksi.
Tällä hetkellä maailma on kovassa murroksessa, ja se koskettaa myös steinerkouluja, joiden suurin
haaste tällä hetkellä on se, miten säilyttää opetuksen perustana steinerpedagoginen ihmiskuva niin,
ettei se huku tähän kaoottiseen maailmaan ja sen haasteisiin. Paljon kokeneena olen kuitenkin sitä
mieltä, että sieltä ihmiskuvan juurilta löytyisi paljon terveellistä ainesta vastata näihin haasteisiin.
Opettajilta sen syventäminen vaatii kuitenkin paljon työtä. Jos sitä ei tehdä, ollaan pian lastu
laineilla.
Rainer Wennström, Oulun steinerkoulun perustajaopettaja, luokanopettaja,
matematiikan, kemian, fysiikan ja tähtiopin opettaja vuosina 1983–2016

OPPILAAT
Oppilasluettelot luokkien kohdalla
* oppilas on lähtenyt kesken lukuvuoden
** oppilas on tullut kesken lukuvuoden
HENKILÖKUNTA
Degerman Maaria, iltapäiväkerhon erityisohjaaja
Erkkilä Juhani, atktukihenkilö
Eteläinen Tarja, luokanopettaja (opintovapaalla)
Haapaporras Anne, eurytmia
Heikka Mervi, eurytmiaterapia, oppilashuollon pj.
HeikkiläHuhta Kati, biologia, maantiede, uskonto,
terveystieto, tanssi
Hirvonen Päivi, luokanopettaja (hoitovapaalla)
Hotakainen Niina, matematiikka, fysiikka
Hämäläinen Mirka, luokanopettaja
Kanko Maria, luokanopettaja (sijainen 2.5.–4.6.)
Kantola Katja, luokanopettaja (sijainen 22.1.–30.4.)
Kokkoniemi Eija, taloushallinnon assistentti
Koponen Marulla, luokanopettaja (hoitovapaalla)
Korhonen MariJaana, puhe ja draamailmaisu
UnnaMaria Prittinen, IX luokka
Koskela Berit, talouspäällikkö
Kostama Suvi, koulunkäynnin ohjaaja, 3. luokka
Kvist Kaisa, koulunkäynnin ohjaaja, 2. luokka, iltapäiväkerhon ohjaaja
Lantto Mirja, käsityö
Laurinen Mari, saksa, ET
Lauronen Hannele, ruotsi, opo, apulaisrehtori
Liimatta Maili, äidinkieli, englanti
Lindén Irene, luokanopettaja
Moorast Eneli, iltapäiväkerhon vastuuohjaaja
Mursu Ulla, taideaineet
Mäentausta Tuuli, luokanopettaja (sijainen)
Niemelä Heikki, liikunta, puutyö
Ollikkala Eija, koulunkäynnin ohjaaja, iltapäiväkerhon ohjaaja
PerttolaYlinampa Kirsi, psykologia, puheterapia, rehtori
Savolainen AnneMari, englanti
SiiraKemppainen Hannele, luokanopettaja, apulaisrehtori (vuorotteluvapaalla 22.1. alkaen)
Suvanto Ulla, luokanopettaja, äidinkieli
Tikkanen Ruut, luokanopettaja, musiikki
Uutela Aila, siistijä
Viinikka Minna, erityisopetus
Vornanen Kati, luokanopettaja
Wennström Rainer, matematiikka, kemia, fysiikka, tähtioppi
Ylinampa Kati, historia, ET, filosofia, yhteiskuntaoppi, erityisopetus
Ylänne Elina, luokanopettaja

OULUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN HALLITUS
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet

Antti Leikas (31.12.2015 saakka)
Pirkko Kaikkonen (1.1.–17.5.2016)
Mikko Otsamo (17.5.2016 alkaen)
Mikko Otsamo (17.5.2016 saakka)
Krista Karjalainen (17.5.2016 alkaen)
Juhani Erkkilä
Susanna Hanhela
MirjaLea Kallio
Katju Karvonen (31.12.2015 saakka)
Kai Ojala (1.1.2016 alkaen)
Heikki Patronen (31.12.2015 saakka)
Juho Pinosto (1.1.2016 alkaen)
Anna Tilvis
Seppo Äijälä

KOULUN JOHTOKUNTA
Koulun johtokuntaan kuuluvat kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä kaksi opettajakunnan
edustajaa: Kirsi PerttolaYlinampa ja AnneMari Savolainen.
Hallituksen ja johtokunnan kokousten koolle kutsujana on toiminut Berit Koskela.

OPETTAJAKUNNAN TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteerit

Veera Mursu,
IX luokka

Hannele SiiraKemppainen, Hannele Lauronen 22.1.2016 alkaen
Kirsi PerttolaYlinampa
Mari Laurinen ja Niina Hotakainen

KOULUTERVEYDENHUOLTO, TERAPIAT, ERITYISOPETUS
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitaja Satu Vähäkangas on ollut tavattavissa koululla torstaisin ja noin joka toinen perjantai.
Hän on osallistunut myös oppilashuollollisiin suunnittelukokouksiin ja aina tarvittaessa yksilökohtaisiin
oppilashuoltotapaamisiin. Hän osallistui myös kevätlukukaudella järjestettyyn koulun yhteiseen
vanhempainiltaan.
Koululääkärinä on toiminut syyslukukaudella lääkäri Claudia Knopf ja keväällä lääkäri Arto Kandelberg.
Lääkärin vastaanotto on toiminut koululla pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kaikkien vuosiluokkien
oppilaat ovat käyneet terveystarkastuksessa terveydenhoitajan luona ja lisäksi 1., 5. ja 8. luokan oppilaat
myös lääkärin tarkastuksessa. Oppilaiden hammashuolto on toiminut Tuiran terveysaseman
hammashoitolassa.
Koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia jälleen mukavasta lukuvuodesta ja hyvästä yhteistyöstä
kiittäen Satu Vähäkangas, terveydenhoitaja

Antroposofinen lääketiede ja erityiseurytmia, pikkueukka
Virolainen antroposofinen lääkäri Ülle Pechter vieraili koulullamme viikon ajan sekä syys että
kevätlukukaudella. Koulun vanhemmat lapsineen ovat löytäneet hyvin hänen apunsa ja olemme siinä
tilanteessa, että kaikki halukkaat oppilaat eivät aina pääse vastaanotolle. Ülle hoitaa potilaitaan vuoden
ympäri. Sähköpostitse kysymykset välittyvät nopeasti ja vaivatta.
Yhteistyö lääkärin kanssa on erityisen tärkeää erityiseurytmiaa tehtäessä. Vastaanottojen lisäksi Ülle käy
aina myös pikkueukkatunneilla. Erityiseurytmiassa kävi oppilaita lähes kaikilta luokkaasteilta. Pääpaino oli
alaluokilla. Taivonkaaren, Punavarpusen ja Vihervarpusen esikoululaisia tapasin ryhmässä ja tarvittaessa
myös yksilöllisesti. Erityiseurytmiajakso toteutetaan aina vanhempien kanssa yhteistyössä!
Mervi Heikka, eurytmiaterapeutti

Puheterapia
Kuluneena lukuvuonna puheterapiatunteja on ollut parikymmentä eli 0,5 vuosiviikkotuntia. Tunneilla on
harjoiteltu erityisesti R ja Säänteitä. Harjoitteluun on kuulunut vahvasti myös kotiharjoittelu. Puheterapiaan
lapset ovat tulleet luokanopettajan tai vanhemman aloitteesta.
Kirsi PerttolaYlinampa, puheterapeutti, rehtori

Oppilas ja opiskelijahuolto
Moniammatilliseen oppilashuollolliseen suunnittelutyöhön osallistuivat eurytmiaterapeutti ja ryhmän
puheenjohtaja Mervi Heikka, puheterapeutti, rehtori Kirsi PerttolaYlinampa, erityisopettaja Minna Viinikka
sekä terveydenhoitaja Satu Vähäkangas. Mahdollisuuksien mukaan mukana olivat myös psykologi Sanna
Pakanen ja kuraattori Nina Lieto.
Moniammatilliseen opiskelijahuollolliseen suunnittelutyöhön osallistuivat Mervin, Kirsin ja Sadun lisäksi
erityisopettaja, aineenopettaja Kati Ylinampa sekä opintoohjaaja, aineenopettaja Hannele Lauronen. Lukion
psykologi Satu Raninen ja kuraattori Riitta Rönkä olivat kokouksessa kerran syksyllä ja keväällä.
Kokoontumisia oli noin kolmen viikon välein. Yksilökohtaisia oppilashuoltotapaamisia on pidetty
moniammatillisilla kokoonpanoilla aina tarvittaessa.

Vuoden alussa tehtiin kaikissa luokissa hyvinvointikysely keskustelemalla ja/tai kyselykaavakkeita
täyttämällä. Tulokset käsiteltiin oppilashuoltoryhmässä luokanopettajan kanssa. Yhdeltä luokalta rohkeni
oppilaskin mukaan palautekeskusteluun.

Koulupsykologin ja koulukuraattorin työskentely Oulun steinerkoululla
Olemme työskennelleet niin yhteisöllisen hyvinvoinnin tukemiseksi kuin yksittäisten oppilaiden ja perheiden
kanssa. Olemme osallistuneet mahdollisuuksien mukaan kuukausittaisiin oppilashuoltoryhmän
kokoontumisiin, joissa on suunniteltu muun muassa vanhempainillan järjestämistä sekä käsitelty luokkien
asioita hyvinvointikyselyn pohjalta yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa. Teemana keskusteluissa nousi
esille ratkaisukeinojen miettiminen työrauhan parantamiseksi. Yhdessä alaluokassa pidimme myös aiheeseen
liittyviä tunteja yhteistyössä opettajan kanssa.
Vanhempainillassa kävimme kertomassa työnkuvastamme uuden oppilashuoltolain pohjalta. Muutamissa
alaluokissa kävimme seuraamassa tunteja ja mietimme luokkien vahvuuksia ja keinoja vaikuttaa
pulmakohtiin opettajakonsultaation kautta. Konsultaation teemoina ovat olleet muun muassa tunnin
rakenteen ja selkeyden suunnittelu oppilaiden tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseksi. Yksilötyö
oppilaiden ja perheiden kanssa on koskenut koulunkäyntiin ja lapsen kehitykseen vaikuttavien vahvuuksien
ja heikkouksien kartoittamista sekä pedagogisen tuen suunnittelua ja oppimisvaikeuksien arviointia.
Sanna Pakanen, koulupsykologi
Nina Lieto, koulukuraattori

Erityisopetus
Jälleen on yksi mielenkiintoinen lukuvuosi lopuillaan. Kyllä meillä on kivoja oppilaita ja mukava tehdä töitä!
Pääosin pikkutunneillani käydään oppimisen haasteissa, ja saankin nähdä joko selviä uuden oivalluksia tai
maltillisempaa etenemistä. Kukaan ei ole tänä(kään) vuonna kokonaan tuskastunut, vaikka motivaation
kadotuksia aina silloin tällöin sattuukin. Alaluokissa olen myös paljon samanaikaisopettajana
luokanopettajan kanssa. Tällöin voimme tehdä joustavia pöytäryhmä tai luokkatilajakoja siten, että
pääsemme paremmin toteuttamaan oppilaiden yksilöllistä opetusta ja ohjausta. Ylemmillä luokilla
vastuullani ovat ennen kaikkea matematiikan haasteet.
On kuitenkin myös oppilaita, joilla koulunkäynti ja/tai oppiminen on notkahduksessa muusta kuin oppimisen
haasteista johtuen. Joskus notkahdus saattaa olla syvä ja oppilaalle hyvin raskas. Tällöin roolinani on toimia
kuuntelijana ja kannustajana sekä sovitella yhdessä muiden opettajien, vanhempien tai verkostossa mukana
olevien kanssa oppilaan koulunkäyntiä hänen voimavaroilleen sopivaksi. Itse asiassa kuulin eräässä
koulutuksessa arvion, jonka mukaan noin 15 %:lla ikäluokastaan on haasteita oppimisessa ja toisella noin 15
%:lla haasteita ohjata tai hallita käyttäytymistään ja tunteitaan kouluyhteisön normien mukaisesti.
Kouluissamme on siis varsin suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka syystä tai toisesta pinnistelevät päivittäin
koulunkäyntinsä sujumiseksi.
Koen, että kouluumme on tullut vuosi vuodelta enemmän jäntevyyttä juuri erilaisten tuen tarpeiden
havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen. Etenkin yhteistyö tutun Satuterveydenhoitajan ja Oulun kaupungin
puolelta mukaan tulleiden koulupsykologien ja kuraattorien kanssa on vahvistanut tiimiämme. Tästä on
hyvä jatkaa, oppilaiden ja teidän vanhempien tukena!
Kiitos yhteistyöstä ja mukavaa kesää kaikkiin koteihin!
Minna Viinikka, erityisopettaja

Erityisopetus
Minulla oli kuluneena lukuvuonna muutama erityisopetustunti, ja ne jakautuivat melko tasaisesti yläkoulun
ja lukion kesken. Yläkoulun puolella annoin tehostettua ja erityistä tukea pääosin pienryhmäopetuksena
englannin ja ruotsin kielissä. Lukion puolella erityisopetustunnit kuluivat lukitestien tekemiseen ja
lukilausuntojen kirjoittamiseen sekä opiskelutaitojen kurssin vetämiseen 10. luokalle. Jonkin verran ehdin
työskennellä muutaman opiskelijan kanssa yksilökohtaisesti ja ohjata opiskelutaitojen kehittämistä.
Kati Ylinampa, erityisopettaja, historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Opiskelijahuolto
Opiskelijahuollon toiminnan suunnittelusta ja kokoamisesta vastasivat Kati Ylinampa ja Hannele Lauronen.
Opiskelijoita tiedotettiin kuraattori ja psykologipalveluista. Opiskelijaedustus oli paikalla kerran
opiskelijahuollon kokouksessa. Yhteisöllisen opiskelijahuollon pääpainoksi valittiin jaksamisen ja
hyvinvoinnin tukeminen. Yhdessä Hyvän mielen talon sekä lukiopsykologi Sari Ranisen ja lukiokuraattorin
Riitta Rönkän kanssa toteutettiin elämänhallintataitoihin ohjannut aamupäivä lukiolaisille helmikuussa.
Samassa yhteydessä lukiomme opiskelijoiden hyvinvointia kartoitettiin kyselyssä. Suurimmat haasteet
hyvinvoinnissa liittyvät liian vähäisiin yöuniin. Positiivista kyselyn tuloksissa oli, että suurin osa
opiskelijoistamme liikkuu riittävästi eikä koe stressin määrää liiallisena. Lisäksi lukioluokkien ilmapiiriä ja
jaksamista selvitettiin luokkakohtaisella kyselyllä. Pääosin lukiolaisemme kokevat opiskeluilmapiirin
hyväksi, ja myös opiskeluympäristö ja kouluruokailu tukevat jaksamista koulussa.
Opintojen ohjaus
Luokkamuotoista opintoohjausta on luokilla 8–13. Lisäksi oppilaat ja opiskelijat ovat voineet tavata opinto
ohjaajan pienryhmissä tai yksin erikseen sovittavana ajankohtana. Opintoohjaaja on tavoitettavissa
päivittäin. Opintoohjaajan kanssa voi keskustella koulunkäyntiin, opiskeluun, jatkoopintoihin ja
ammatinvalintaan sekä nuoren elämäntilanteeseen liittyvistä asioista.
Hannele Lauronen, opintoohjaaja, ruotsin kielen opettaja

Kouluruokailu
Ruokapalvelusta on koko vuoden huolehtinut Amica. Maria ja Hanna hääräsivät apujoukkojensa kanssa
keittiössä ja ruokalan puolella aina yhtä hyvällä tuulella.

KiVa Koulu
KiVa Koulu toiminnassa pulmatilanteita ratkomassa olivat kuluneena lukuvuonna luokanopettaja,
apulaisrehtori Hannele SiiraKemppainen ja luokanopettaja Mirka Hämäläinen. Helmikuusta saakka
Hannelen sijaisena toimi luokanopettaja Tuuli Mäentausta.

Kaikille lämmin kiitos yhteistyöstä ja iloista ja rentoa kesää toivottaen Mervi Heikka

EURYTMIAA KOULUSSAMME
1. luokka
Oppilaat löysivät pienet ja lyhyet rytmit erilaisten eläinten hahmoista ja puukapuloiden lyöntejä
kuunnellen. Erityistä tarkkuutta vaati yhtäkkinen pysähdys. Satukuvien, runojen ja lorujen kautta
sukelsimme vokaalien ja konsonanttien maailmaan. Satukuvat olivat usein niin puoleensa vetoavia,
että mieluiten niitä olisi vain suu auki kuunnellut. Muotojakin löydettiin tilasta, ja hienosti oppilaat
avustivat toisiaan. Hieno vuosi, jolloin ei aina tiennyt, missä oli, mutta oli hauskaa löytää
kaaoksesta järjestys. Ympyrä oli yksi ja yhteinen Me, ensimmäinen luokka ja Mervi. Kiitos
ensimmäinen luokka, ja Elinaopettajalle erityinen kiitos hienosta yhteistyöstä!
2. luokka
Toisen luokan kertomusaineiston maailma, eläintarinat ja legendat, loivat tunnelmapuitteen
tilamuodoille, äänteille sekä rytmeille. Luokka harjoitti erilaatuisin askelin kulkemista kävellen,
juosten, hyppien, polku ja varvasaskelin ja niin edelleen, ja taitavuutta sormille haettiin
sormileikeillä, usein pianosäestyksen tukemana. Elämyksellinen vastakohtaisuuksien kokeminen
liikkuen ja leikkien on ollut yksi keskeinen teema: liike–pysähdys, nopea–hidas, korkea–matala,
raskas–kevyt, äänekäs–hiljainen. Perusmuotona on ollut piiri ja yhteinen liike piirissä, mutta
toisaalta symmetriaharjoituksissa on harjoiteltu myös yhteistyön tekemistä parin kanssa.
3. luokka
Kolmasluokkalaisen kehitysvaiheen mukaisesti minäkokemuksen vahvistuessa oppilaat saivat
tehdä paljon ristikkäin meneviä muotoja käsielein, jaloilla sekä tilassa liikkuen. Erilaisten rytmien
laatuun he tutustuivat temperamenttirunojen ja vanhojen ammattien työliikkeiden avulla. Kaikki
äänteet, konsonantit ja vokaalit, käytiin läpi tutun tarinan avulla syksyllä, ja sen jälkeen päästiin
leikittelemään äänteillä ja tavuilla sanoja muodostaen. Tilamuotona monille runoille ja rytmeille on
ollut supistuva ja laajeneva piiri, jossa liikkeen rytmi kantaa ja harmonisoi kuin suuri yhteinen
hengitys. Toinen muotoharjoitus, jota oppilaat kulkivat sekä runon että musiikkisäestyksen mukaan
eri lailla varioiden, perustui neliön muotoon. Säveleurytmian alueelta ovat olleet esillä sävelen kesto
ja melodiakulku sekä duuri ja molliterssi.
4. luokka
Neljännen luokan alussa oppilaat opettelivat tilasuuntien ja ilmansuuntien hahmotusta aiheeseen
sopivan runon avulla. Uutena asiana tilassa liikkumiseen tuli frontaalisuus, jossa liikutaan eri
suuntiin mutta kasvot pysyvät yhteen suuntaan. Tällä periaatteella luokka halusi tehdä Valoa kohti
esityksessä näkemänsä kruunumuodon äänteineen, ja kyllähän se onnistui! Kalevalanäytelmän
myötä he eläytyivät neljään luonnon elementtiin liikkein ja tunnelmin. Luokka harjoitteli myös
sauvasointua, erityistä rytmistä painotusta kalevalaisten runojen mukaan liikkuen. On harjoiteltu
kulkemaan viisitähdessä, on kuljettu virtaavasti suuria tilamuotoja, kuten harmonista kahdeksikkoa,
ja aloitettu kuparisauvoilla harjoittelu. Äänneeleiden harjoittelu on jatkunut runojen, arvoitusten ja
sanaleikkien kanssa. Musiikin alueella on kuunnellen erotettu ylä ja alaääniä ja rytmisoitu niillä.
5. luokka
Viidesluokkalaiset ovat tehneet erilaisiin geometrisiin kuvioihin liittyviä tarkkoja harjoituksia
puheen mukaan, samoin kuin virtaavasti eteenpäin kulkevia kuvioita pianosäestyksen mukaan.
Sauvaharjoitukset ovat tuoneet ryhtiä ja auttaneet monia keskittyneeseen tekemiseen. Oppilaat
työstivät myös historian jaksoon liittyviä muinaisia kulttuurikausia kuvaavia runoja ääntein ja

tilakuvioin. Vaativa kreikkalainen rytmi, heksametri, haastoi oppilaita heittäytymään rytmin
vietäväksi. Rumpusäestäjän tehtävä siinä oli kaikille mieluinen. On hypitty, tanssittu, leikitty ja
myös hiljennytty rentoutumaan elävää musiikkia kuunnellen. Myös viides luokka harjoitteli
kruunukuvion ja onnistui siinä hyvin.
6. luokka
Oppilaat tekivät syksyllä kerhotuntien puitteissa eurytmiaprojektin, jonka tulos nähtiin
joulujuhlassa. Se valmisti eurytmisen Hallelujan kruunumuodossa. Juhlassa yksi seitsemän oppilaan
ryhmä liikkui muodon tehden samalla äänteet, kun toiset muodostivat äänteet paikallaan seisten.
Esitys oli vaikuttava ja intensiivinen ja sai hienon vastaanoton!
Kiitos 2.–6. luokan opettajille hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana! Anne
10. luokka
Keväällä teimme rytmisessä osassa ennen terveystiedon varsinaisten tuntien alkua muutamia kertoja
eurytmiaa oppilaiden pyynnöstä ja opettaja Kati HeikkiläHuhdan suosiollisella myötä
vaikuttamisella. Halusin tehdä eurytmiaan tutustumisen mahdollisimman helpoksi, joten teimme
kaiken omassa luokassa. Aivojumppaa, sauva ja rytmiharjoituksia ja tilamuotoja, viisitähti sekä
ympyrä, saimme mahdutettua todella pieneen tilaan. Vokaalitkin löysimme viisitähdessä.
Opiskelijat tekivät ihmetellen mutta mukavan rennosti kaiken mukana, ja ympyrässä tehdyssä
rytmisessä anapestipalloharjoituksessa tuli jopa flowtunnelma. Ehkäpä isommassa tilassa olisi tullut
enemmän liikkumisen iloa, mutta kyllä asia oli koskettanut, koska kotiinkin asti oli mennyt tietoa
eukasta pääainetunnilla. Pienikin voi olla merkityksellistä.
Kiitos Kati HeikkiläHuhdalle tilaisuudesta ja oppilaille kiinnostuksesta! Mervi
Valoa kohti esitys
Koulumme piirissä toimii intensiivisesti eurytmiaa harjoitteleva ryhmä. Ryhmään kuuluu
vanhempia, eurytmiasta kiinnostuneita ja kolme eurytmistia, Oulun steinerkoulusta Anne ja Mervi
sekä Rovaniemen steinerkoulun eurytmianopettaja Pia Huistinoja, yhteensä kahdeksan henkilöä.
Toimintamme tähtää vuosittaiseen esitykseen pyhäinpäivänä. Kulunut vuosi oli jo viides
harjoitteluvuosi, ja esityksen jälkeen tuli opettajilta oppilasesityspyyntö. Se toteutui hieman
muuntuneena loppiaisen jälkeen, heti joululomalta palattuamme.
Kaikki oppilaat opettajineen mahtuivat juuri ja juuri suureen alasaliin. Katsomonhan pitäisi olla
nouseva, jotta voisi kokea liikkeen ja muodot paremmin. Valaistuskin kohottaisi esityksen sävyjä,
mutta elämähän on suurelta osin kompromisseja. Olimme vaatimattomasti samalla tasolla ja ilman
valaistusta. Pienikin voi siis olla merkityksellistä!
Esitys innoitti muutamaa oppilasta eurytmisoimaan aamurunoa. Joku ihmetteli esityksen nimeä,
mutta totesi, että vaikealta näytti. ”En olisi osannut!” Hallelujah eurytmisesti tutussa
kruunumuodossa, joka oli nähty kuudennen luokan esittämänä joulujuhlassa, tunnistettiin ja
äänteitäkin tapailtiin. Hienoa oli, että saimme viulistiksi koulun entisen oppilaan Silja Lassilan, joka
oli aikoinaan innokas oppilas eurytmiassa. Oli ILO esittää oppilaille ja koulun henkilökunnalle!
Näin kokivat kaikki eurytmiaa tehneet! Kiitos siis opettajille esityspyynnöstä!
Mervi Heikka, Pohjolaeurytmiaryhmän vetäjä

THILIA THALIA THALLALLAA… Draamaprosessien antia Oulun koulussa 2015–2016
Puhe ja draamataiteen opetusta ovat kuluvana lukuvuonna saaneet kaikki Oulun steinerkoulun
oppilaat abiturientteja lukuun ottamatta. Opetuksessa edetään tavoitteellisesti, mutta myös
kulloisenkin luokan erityinen laatu ja valmius huomioiden. Opetus alkaa ensimmäisestä luokasta ja
jatkuu läpi yläluokkien aina steinerkoulun päättöluokalle eli 12. luokalle asti.
Pienten puhetunneilla opetuksen pääpaino on rytmisillä runoilla ja loruilla sekä äänneharjoituksissa.
Draamaleikkien avulla opetellaan yhteisiä pelisääntöjä ja sekä luodaan pohjaa itseilmaisulle.
Esiintymiseen otetaan tuntumaa jo aivan ensimmäisestä luokasta lähtien. Pienet välineteatteri
esitykset sekä ryhmäesiintymiset pienimuotoisissa kausijuhlissa ovat hyviä paikkoja harjoitella
esillä olemista. Perusharjoittelun lisäksi koulussamme on vakiintunut tapa työstää isompi
draamallinen kokonaisuus eli näytelmä 3., 4., 5., 8. ja 12. luokalla.
Kuluneena lukuvuonna ensimmäisinä estradin valloittivat 3.luokkalaiset esittämällä perinteisen
Mikaellegendaan pohjautuvan näytelmän Ritari Yrjö Meets the Lohikäärme. Tämä sydämellinen
tarina pelon voittamisesta puhutteli jälleen sekä lapsikatsojia että varttuneempaa yleisöä. Kolmas
luokkalaisten taidokkaassa esityksessä yhdistyivät hienolla tavalla draamallinen ilmaisu, musiikki ja
eurytmia.

Joulun alla sai ensiiltansa 8. luokan näytelmä
Robin Hood. Tämä iloinen veijaritarina
saavutti suuren suosion eritoten nuoremmissa
katsojissa. Myös kahdeksasluokkalaisten
kasvoilta paistoi suuri helpotus ja
tyytyväisyys, kun haastava projekti saatiin
yhteisvoimin onnistuneeseen päätökseen.

V luokka

Tammihelmikuun taitteessa sai vuoronsa koulun viides luokka. He olivat huolella valmistelleet
Hölmöläistarinoitanäytelmäänsä jo syksystä saakka. Esitys pohjautui niin vanhoihin kansan
tarinoihin kuin lasten itsensä ideoimiin tarinoihin siitä, millaisia olisivat nykyajan hölmöläiset.
Tammikuun tiiviin harjoitusrupeaman aikana yhteistyötaidot hioutuivat ja monet esiintymistä
koskevat rimat ylittyivät. Esityksissä ei vauhtia ja hauskuutta puuttunut. Veikkaanpa, että jakso jäi
kaikkinensa monen viidesluokkalaisen mieleen vuoden merkityksellisimpänä.
Tuskin oli hölmöläisnäytelmän lavasteet saatu raivattua pois, kun jo ensiiltaa pukkasi
naapuriluokassa. Helmikuun lopussa sai ensiiltansa neljännen luokan mahtava Kalevalanäytelmä.
Oppilaiden itsensä kirjoittama ja ideoima tarina Lemminkäisen urotöistä yhdisteli kekseliäästi
draamaa, musiikkia, balettia, eurytmiaa, sirkustaitoja ja varjoteatteria, näin muutamia tehokeinoja
mainitakseni. Prosessin lopputulos oli oppilaiden itsensä näköinen, ilmaisukeinoiltaan rikas ja
omaleimainen esitys.

Miranda hurjana
Lemminkäisenä

Huikean tasokkaan teatterivuoden kruunasi komeasti koulumme vanhimpien eli 11.–12.
luokkalaisten draamallinen päättötyö, jota esitettiin Ylioppilasteatterin Valvenäyttämöllä
huhtikuussa. Ehdotettujen näytelmätekstien joukosta ylitse muiden ylsi Aleksis Kiven klassikkoon
pohjautuva, Mikko Koivusalon dramatisoima Öbaut 7 Veljestä näytelmä. Jotta näytelmä saatiin
miehitettyä, päätettiin yhteistuumin yhdistää nämä kaksi luokkaa, ja näin 11. luokka tuli
suorittaneeksi draamallisen päättötyönsä vuotta tavallista aikaisemmin.
Tiiviin ja työteliään harjoitusjakson päätteeksi nähtiin poikkeuksellisen taidokas ja hiottu esitys,
jossa yksilösuoritukset olivat huippuluokkaa, mutta ennen muuta todelliseksi improvisoinnin
riemujuhlaksi kypsynyt tarinan kerronta sai yleisön haukkomaan henkeä sekä ihailusta että
naurusta. Uskonpa, että Öbaut 7 Veljestä projekti jätti myös näyttelijöihinsä painavan muistijäljen
yhdessätekemisen voimasta, esteiden ja pelkojen voittamisesta sekä onnistumisesta!
Täytyy todeta, että vuosi on ollut myös puhe ja draamaopettajan näkökulmasta aivan
uskomattoman hieno, haasteellinenkin. Ennen muuta mennyt vuosi on vain vahvistanut kokemusta
puhe ja draamataiteen mahdollisuuksista tukea ja kehittää lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä
kokonaiseksi ja omasta persoonallisesta itsestään käsin toimivaksi yksilöksi. ”Ja loppujen lopuksi
taide on jumalten lapsi, joka suojaa ihmiset vaipumasta valheeseen.” (R. Steiner, Mikaelin tehtävä)
Kiitos tästä vuodesta.
Voimaannuttavaa kesää kaikille!
MariJaana Korhonen
Puhe ja draamataiteen opettaja

Lauri (HannaMaria) kosiskelee
Venlaa (Kasper).

Tuomas (Ilmari), Lauri (Hanna
Maria), Aapo (Julius), Juhani
(Ukko) ja Simeoni (Erika)
miettivät, miten pelastaisivat
henkensä saunan palon jälkeen
Impivaaran paukkupakkasissa.

ALALUOKKIEN OPPILASKUNTA lukuvuonna 2015–2016
Kuluneena vuonna oppilaskunnassa olivat Helmiina ja Alli toiselta luokalta, Inkeri, Rauha, Ville,
Aaron ja Kyösti kolmannelta luokalta, Luna ja Ilona neljänneltä luokalta sekä Mimosa ja Arttu
viidenneltä luokalta, ja Sanni, Fiinu ja Outa edustivat kuudetta luokkaa. Ohjaavana opettajana toimi
Mirka Hämäläinen.
Suunnittelimme ja järjestimme oppilaskunnan kanssa alaluokille yhteistoimintaa. Ensimmäisenä oli
pikkujoulut, joissa oli ohjelmassa kaikenlaista tonttuilua kuten tonttusählyä, tonttutemppuilua
salissa, tonttukaraokea, tonttupulkkailua, tonttutanssia ja tonttuaskartelua. Aloitimme päivän
siilitontun piilotus leikillä.

Mimosa ohjaa Myryä
askartelupuuhissa.
Ystävänpäivänä pukeuduttiin värikkäästi, koska jokaisella luokalla oli oma teemavärinsä. Luokkiin
oli piilotettu suklaasydämiä, joita etsittiin. Kaveriluokalle kirjoitettiin suureen paperisydämeen
ystävällisiä viestejä ja terveisiä.
Vappuna järjestimme Talent Show´n, jossa oli yhdeksän esitystä. Palkintona oli iso laatikollinen
herkkuja. Kilpailun voitti neljännen luokan Riikka tanssiesityksellään. Tuomaristo oli yksimielinen
voittajasta, vaikka kaikki esitykset olivatkin tosi kivoja.
Mielestämme tämän vuoden oppilaskunta onnistui hienosti työssään. Kaikki asiat, joita lähdimme
toteuttamaan, onnistuivat hienosti.
Haluamme kiittää kaikkia
oppilaskuntaan osallistuneita
ihmisiä hyvästä työstä ja
yhteishengestä. Kiitos.
Fiinu Nuortimo ja Outa Otsamo,
VI luokka

”Hyvää ystävänpäivää kaikille!”

LUMO – LUOVAA ja MONIPUOLISTA LIIKUNTAA KAIKILLE
Oulun steinerkoulussa on menossa LUMOhanke – luovaa ja monipuolista liikuntaa kaikille. Hanke
kestää kolme vuotta (v. 2014–2017), ja sen päätavoitteena on saada liikunta ja toiminnallisuus
pysyväksi osaksi Oulun steinerkoulun jokapäiväistä arkea sekä koulupäivän aikana että välittömästi
koulupäivän jälkeen. Hankkeen myötä olemme nyt myös Liikkuva koulu, joka on valtakunnallinen
hanke.
Koulussamme ovat kuluneena lukuvuonna pyörineet jalkapallokerho, tanssikerho, Leikkien
liikuntaa kerho, SiksMixkerho sekä Mixliikkari. Lisäksi olemme järjestäneet erilaisia
liikuntatapahtumia ja päiviä sekä integoitua liikuntaa koulupäivien sisällä. Hanke on järjestänyt
kerhoohjaajakoulutuksen yläluokkalaisille, joista olemmekin saaneet loistavia kerhoohjaajia.
Hanke jatkaa myös ensi vuonna.

Kuvissa 1.–2. luokan oppilaita Leikkien liikuntaa
kerhon temppuradalla

SiksMixliikuntakerho
SiksMix liikuntakero on 3.–6.luokkalaisille suunnattu leikki ja liikuntakerho. Kerhoa alettiin
pitää syksyllä 2015. Aluksi se oli suunnattu ainoastaan 5.–6.luokkalaisille. Kerhoa ovat alusta asti
ohjanneet minä, Paavo Nevala, ja Veera Mursu. Kävimme Veeran kanssa noin vuosi sitten koulun
järjestämässä ilmaisessa liikuntakerhonohjaajakoulutuksessa. Koulutukseen osallistui meidän
lisäksemme noin kymmenen henkeä. Koulutuksessa opeteltiin perusasioita ja erilaisia pelejä ja
leikkejä.
Kerhossa olemme pelanneet jalkapalloa, sulkapalloa, salibandyä ja pesäpalloa. Olemme käyneet
myös keilaamassa ja SuperParkissa sekä pelaamassa biljardia ja uimassa. Keväällä 2016 päätimme
yhdistää pienempien liikuntakerhon (3.–4.luokkalaiset) isompien kerhoon eli SiksMixiin. Kerhoon
ei tarvinnut sitoutua, joten ohjattavien määrä vaihteli viidestä kolmeentoista. Tänä keväänä aiomme
käydä kerhon kanssa vielä ainakin SuperParkissa.
Paavo Nevala 4.5.2016

1. LUOKKA
Opettaja: Elina Ylänne
Alavuotunki Pyry
Bovellan Jooa
Eskelin Miska
Helin Joona
Hiekkapelto Joonatan
Häikiö Iida
Jukkola Anton
Kippola Kouta
Kokko Rosemarie
Lahdelma Topi
Laitila Roope
Lankila Klaudia
Merilä Muska
Myllylä Martta
Saikkonen SanttuVerneri
Salkosuo Tatu
Timonen Peppi
Timonen Touko
Vedenhelmi Eemu
Viinikka Okko

Aamupiiri huhtikuisella Pukkilan pihalla
Aamupiiri huhtikuisella Pukkilan pihalla

Ensimmäisen luokan tärkein tehtävä on kasvaa vuoden aikana yhdeksi luokaksi. Kaikki löysivätkin
syksyllä pian monia uusia kavereita. Lempileikkejä välituntisin on ollut koko porukan yhteinen
”riippahippa”, eli hippa kiipeilytelineessä. Syksyllä ja keväällä vietimme viikoittain aamutunnit
Pukkilassa majoja rakentaen, puihin kiipeillen sekä tietenkin nuotiolla eväitä syöden. Joka aamu
kokoonnumme ulos piiriin ja vuoden aikana olemme ehtineet oppia lukuisia runoja, loruja ja
lauluja.
Ensimmäisellä luokalla kuunnellaan paljon tarinoita – usein keskittyneinä ja suut auki, välillä
kaveriin nojaten. Oppilaiden kuunneltua tarinan ja kerrottua sen takaisin on koittanut
satuseikkailutunti, joka onkin usein viikon kohokohta. Silloin olemme leikkineet viikon tarinan läpi
joko ulkona tai sisällä luokassa. Satuseikkailuissa harjoitellaan yhteen hiileen puhaltamista, toisten
huomioimista, erilaisia motorisia taitoja, pelien sääntöjä ja draamaleikeissä eläytymistä.
Seikkailuissa olemme seikkailleet metsissä, merillä ja vuorilla, kiivenneet torneihin, paenneet
noitia, pelastaneet prinssejä ja prinsessoja sekä viettäneet tietenkin monet häät.
Luokassa olemme vuoden aikana kuulleet tarinaa Suurta Satumaata etsivästä aasista. Matkalla
olemme aasin kanssa oppineet isot kirjaimet erilaisten tapahtumien ja yhteentörmäyksien kautta.
Aasi huomaa matkallaan, että osaa kohta kirjaimiin tutustuttuaan lukea kaikki tienviitat. Jokaisen
omaan, ensimmäiseen työvihkoon on tallentunut tarina aasin seikkailuista kuvien ja kirjoitusten
muodossa. Laskennossa olemme tutustuneet kaikkiin peruslaskutyyppeihin: Lasse Lisääjään, Veera
Vähentäjään, Kerttu Kertojaan ja Jaakko Jakajaan.

Käsityötunnit ovat olleet yksiä lempitunneista. Silloin on ollut aikaa vaihtaa kuulumisia, höpsötellä
ja istua aikuisen sylissä neulomista opetellen. Käsityötuntien alussa on aina aikaa leikkiä pienellä
porukalla ja myöhemmin etsiä sopiva nurkka, jossa työskennellä kaverin kanssa. Joulun jälkeen
neulominen alkoi jo sujua omatoimisesti. Kahdella puikolla neulomisen lisäksi olemme vuolleet ja
märkähuovuttaneet. Luokassa on ollut todellinen työpajatunnelma, ja vuoden päätteeksi jokainen sai
oman huilupussinsa valmiiksi.
Uskontotuntien sijaan olemme pitäneet "sydäntunteja", joilla käsitellään tärkeitä asioita. Usein
tunnit on aloitettu satuhieronnalla: tehdään iso letka, jossa jokainen piirtää sadun edellisen selkään.
Tarinoiden myötä olemme pohtineet erilaisia hyveitä, kuten ystävällisyyttä, rehellisyyttä,
avuliaisuutta ja ahkeruutta. Oppilaat ovat tehneet omaa vihkoaan näiden teemojen ympäriltä. Vihkot
ovat täynnä upeita oivalluksia ja ajatuksia niistä hyvistä ja kauniista asioista, joita ekaluokkalaiset
keksivät omasta elämästään.
Koko vuoden tanssiopettaja Elias on käynyt tanssittamassa meitä salissa aina torstaiaamuisin.
Parasta ovat olleet ”eläintanssit”, jolloin saa liikkua ympäri salia eri eläinten tavoin. Puhetunneilla
olemme harjoitelleet monia loruja ja leikkineet pieniä draamaleikkejä. Saksan ja englannin kielet
ovat tulleet tutuiksi laulujen, runojen ja leikkien myötä.
Ensimmäisessä luokassa on riittänyt iloa ja vauhtia sekä ystävyyttä, auttavaisia tekoja ja kultaisia
sanoja. Oppilaan sanoin ”koulussa on kivointa, kun ollaan kaikki yhdessä”. Keväällä vietimme
yökoulunkin omassa luokassa, mikä oli hieno kokemus. Tästä on hyvä jatkaa syksyllä kohti uusia
seikkailuita, toiselle luokalle!

Ekaluokan linna

2. LUOKKA
Opettaja: Marulla Koponen (hoitovapaalla)
Tuuli Mäentausta (hoitovapaan sijainen)
Cuffaro Christian
Griffiths Hugo
Hanhineva Alli
Karjalainen Tiina
Koskela Henri
Kotila Niila
Kumpula Petteri
Kähkölä Sara
Lankila Otava

Laurila Helmiina
Manninen Roope
Nyholm Olivia
Ojala Aija
Ojala Lumia
Ojalehto Joeliina
Ollikkala Severi
Pinosto Jere
Pylväs Tinja

Rajaaho Eino
Risto Emil
Savaloja Julius
Skarp Leo
Sodoka Isaac
Taimen Manu
Varul Tuule
Virpikari Kontra

”Luonto laulaa, kukat, puut,
pilvet, tähdet, linnunsuut.
Suurta, suurta salaisuutta, ikivanhaa aina uutta
sen voi kuulla ihminen, tahtoisitko tietää sen?”
Näillä laulun sanoilla aloitimme yhdessä rakentamamme luontopolun avajaiset PikkuIikan
männikössä. Avajaiset olivat toisen luokan alkusyksyn kohokohta. Juhlaväkeä oli saapunut paljon
paikalle. Koulun läheisestä PikkuIikan männiköstä on tullut meille tärkeä aamukävely ja
leikkipaikka. Syksyisillä retkillä mietimme, minkälaisia eläimiä männikössä mahtaa asua. Opettaja
kertoi menneistä ajoista ja siitä, mitä mahtavat männyt ovat elämänsä aikana nähneet. Luokassa
sitten jokainen oppilas sai kertoa tarinan metsänasukkaasta opettajalle tai Kaisalle. Tarina laitettiin
käsityötunneilla rakennetun linnunpöntön sisälle. Sitten ripustimme pöntöt puihin kiinni, ja näin
luontopolku oli valmis! Luontopolusta on ollut paljon iloa myös muille lapsille. Viereisen
päiväkodin lapset ovat kovasti iloinneet tarinoistamme.
Tässä muutama tarina:
Muurahainen
Olipa kerran muurahainen, joka lähti merelle. Ja sit se näki pienen saaren ja se jäi sinne asumaan.
Se teki sinne kodin. Saarella asui myös koppis ja ne oli kavereita. Ne teki yhdessä kaikenlaista. Sen
pituinen se.

Perhosen toukka
Olipa kerran perhosen toukka, joka söi lehtiä puussa. Hän mietti milloin hän koteloituu. Eräänä
päivänä hänellä oli aivan sellainen tunne, että hänen on pakko muuttua koteloksi tänään. Niin kuin
hän arvelikin, hän muuttui koteloksi. Sitten hän kuoriutui ja heräsi perhosena. Voi kuinka kauniit
siivet hänellä oli! Sen pituinen se.
Vuoden aikana on jokainen oppilas oppinut niin paljon! Tässä oppilaiden ajatuksia siitä, mitä
kaikkea on opittu (aika moni oli oppinut samoja asioita:) ”Hirveenä matikkaa ja hirveenä
lukemaan, että koulussa ei saa kiusata, kertolaskuja, lukemaan, vähän enemmän lukemaan,
lukemaan ja piirtämään, pelkkiä laskuja, vähän saksaa, virkkaamaan, tosi nopeasti lukemaan ja
virkkaamaan, huolehtimaan luokasta, piirtämään, kaikki kirjaimet, kertolaskuja hyvin, paremmin
piirtämään ja opin tuntemaan kavereita paremmin, olemaan hiljaa, paremmin kirjoittamaan ja että
kaikki on iloisia, että pitää olla lempeä kaikille ja että kiltteydellä voi löytää ystäviä.”
Toisen luokan oppilaat ovat oppineet myös laulamaan kauniisti. Etenkin intiaanilaulut ja erilaiset
kaanonit ovat olleet upeaa kuultavaa. Huilua on soitettu ahkerasti, ja sormet liikkuvatkin jo
sukkelaan sulosointuja luoden. Muotopiirustuksessa on harjoiteltu etenkin peilauksia sekä erilaisia
tähtimuotoja kertolaskujen tueksi.
Talven tuiskutessa harjoittelimme keppinukkeesityksiä jäniksestä ja pakkasenpojasta. Niitä oli
hauska esittää suuresta pahvilaatikosta. Käsityötunneilla virkkasimme eläinhahmoja ja esitimme
sitten yhdessä nukketeatteria! Käsityötunneilla ilonamme ovat koko kevään olleet ikiihanat
käsityömummot, jotka ovat auttaneet oppilaita sekä huolehtineet opettajista leipomalla
opettajahuoneeseen kahvitteluherkkuja. Kiitos heille!

Mietimme yhdessä myös niitä asioita, joita oppilaat olisivat vielä halunneet toisen luokan aikana
oppia: ”Soittamaan soittimia, rauhoittumaan, rakentamaan puusta, ryhtyä karhukuiskaajaksi, miltä
ihminen näyttää sisältä, miten maailma on syntynyt, merenpohjasta, tulivuorista, lumesta, vedestä,
planeetoista, linnuista, Egyptistä, oppia lukemaan englantia, oppia lukemaan karttaa, uimaan,
jarruttamaan luistimilla, rakentamaan pahvilaatikoista talon, nikkaroimaan ja vuolemaan, kuulla
tarinoita karhuista, oravista, universumista, koirista, hevosista, viidakosta, seikkailuista ja
huumoritarinoita.”
Kevään viimeiset työteliäät päivät Pukkilassa täyttivät vielä osan oppilaiden toiveista. Työnsimme
kätemme mehevään multaan ja kylvimme viljan ensi syksyä varten. Tarinoita oppilaat kuulivat
yökoulussa, johon me kaikki innolla osallistuimme.

3. LUOKKA
Opettaja: Ruut Tikkanen
Ahtinen Myry
HansenHaug Jooa
Helin Eemu
Hiekkapelto Helmi
Hiltunen Topi
Jukkola Aaron
Järveläinen Louna
Järvinen Inka
Keränen Luca
Lahdelma Luka
Laitila Werner
Lehto Emilia
Marttinen Kyösti
Niinimaa Vilhelmi
Nuortimo Inkeri
Ollikkala Aada
Partala Siiri
Saikkonen VerttiElmeri
Siltavirta Milka
Uusitalo Armas
Uusitalo Kyösti
Vesterinen Alma*
Virta Jere*
Wittenberg Rauha
Kolmas luokka aloitettiin reippaasti viljajaksolla. Iloinen pyöräjono kulki Pukkilan ja koulun väliä.
Viljelysjaksolla korjasimme edellisen kevään työn tulokset. Sirpit ja viikate heiluivat, kun
korjasimme tuleentunutta kolmen viljan satoa. Teimme myös maatilaretken Turkan hevos ja
viljatilalle Oulujokivarteen. Saimme leikata sirpeillä suuren
kaurapellon ”soittaessa kultaisena illan kuhinaa”. Pukkilassa
jyvät erottuivat akanoista, kun kolkkasimme arstoilla ja
heitimme irronneet jyvät Villa Pukkilan seinään.
Viljan korjuun lomassa harjoiteltiin esiintymistä varten.
Kolmas ja neljäs luokka esiintyivät yhdessä Soivan Siilin
kanssa Kulttuuritalo Valveella The Irish Festival of Oulun
yhteydessä. Pukkilan lisäksi pyöräilimme kirjaston
kirjavinkkaukseen ja torille syysmarkkinoille.
Vanhoihin ammatteihin tutustumisen aloitimme metsästyksestä
ja kalastuksesta. Käsityöläisammatit tulivat tutuiksi muun muassa
suutarin, sepän ja kultasepän vierailuilla. Vanhojen ammattien
tutustumisen lomassa kävimme esiintymässä ja laulamassa
joululauluja Vesperkodissa.

Talonrakennusjakso aloitettiin kaatamalla koulun pihalta lahonnut pihlaja. Rakennusmateriaaleihin
tutustumista jatkoimme raivaamalla Pukkilassa varaston ja saunan välistä aluetta. Toukokuussa
aloimme rakentaa leikkimökkiä koulun pihassa. ”Toinen mittaa ja toinen sahhaa, ei siinä ole
mittään pahhaa”, runoili Louna. Säiden lämmettyä sopivasti ei mukavampaa hommaa olisi voinut
toivoa! Harjakaisia ja mökin valmistujaisia vietimme viimeisellä kouluviikolla.

4. LUOKKA
Opettaja: Ulla Suvanto
Ahonen Paavo
Griffiths Helmi
Haapalainen Isabella
Hanhineva Vilho
Hosseini Ariana
Kallio Johannes
Koskela Ilona
Kotila Riikka
Manninen IidaMaria
Merilä Malva
Nousiainen MinttuRiikka
Ojala Alisa
Otsamo Miranda
Rahko Ropi
Rytinki Luna
Silventoinen Saku
Salkosuo Inka
Sodoka Naiwo
Vangen Aleksandra
YliElsilä Pessi

Aamukävelyllä voi kuunnella lumen ääniä.

Oulujaksosta jäi varmaan eniten mieleen kompassin opiskelu, Toivolaiva ja tervan kuljetus
veneillä. Nelosluokan yökoulu oli syksyllä viileä, mutta se ei meidän luokkaa haitannut. Me saatiin
jopa lättyjä. Äidinkielen tunnilla kirjoitimme itsellemme tulevaisuuteen kirjeet. Luokan näytelmä oli
Kalevala. Minä esitin Lyylikkiä ja kertojaa. Lyylikin vuorosanoja oli vain yksi: ”Suotta lähet
Lemminkäinen, saat palan lahoa puuta ja senkin suurella surulla.” Matikan jaksolla opin hyvin
murtoluvut. Loppukeväästä alettiin leikkiä välkällä krokonimistä leikkiä. Englannin tunnilla
opeteltiin kellonaikoja ja vaatteita ja saatiin paljon tehtäviä. Nelosluokka oli oikein mukava.
Riikka
Eniten nelosluokasta jäi ehkä mieleen yökoulu Pukkilassa,
kun siellä oltiin pimeässä piilohippaa, vaikka pelkään
pimeää! Sitten krokon leikkiminen välkällä on kivaa.
Kun oli Oulujakso, niin eniten jäi ehkä mieleen se Oulun
alku. Nelosella laskettiin murtolukuja ja desimaalilukuja.
Kerran äikän tunnilla teimme itsellemme kirjeet, jotka
saamme avata, kun olemme ysiluokalla. Me esitettiin myös
Kalevalanäytelmä. Minä esitin Kyllikkiä. Minut ja Ilona
äänestettiin oppilaskunnan hallitukseen, ja minusta tuli
puheenjohtaja.
Luna
Ropin kotiseutuopin vihkon kansi

Äidinkielen tunneilla opeteltiin myös
verbien aikamuotoja, kuva Helmin
aikamuodoista.

Neljänneltä luokalta jäi mieleen välitunnit,
yökoulu ja kirjeet itselle tulevaisuuteen. Me
aloitimme syksyllä Oulujaksolla. Sitten tuli
matikkaa. Kalevalasta teimme näytelmän.
Sen nimi oli Lemminkäisen urotyöt.
Vilho

Olin innoissani kun tulin neljännelle luokalle. En todellakaan tiennyt kuinka hauska vuosi minulla
tulisi olemaan. Siitä tuli tällainen.
Aloitimme lukuvuoden Oulujaksolla. Opimme paljon asioita, kuten Oulun palot, tervareitin sekä
asioita merenkulusta. Meille tuli liikkaopeksi Kati. Yökoulu oli kiva. Keksittiin illalla olla
piilohippaa, vaikka oli kylmä. Mutta sehän ei meidän luokkaa haittaa!
Yhdessä vaiheessa oli elokuvafestivaalit ja me käytiin katsomassa paljon elokuvia. Me teimme
niistä elokuvista päiväkirjan. Näytelmänä oli Kalevala. Olin sairas, kun esitettiin vanhemmille.
Vuoden loppupuolella pääainetuntien aiheena oli Suomi. Vuodessa parasta oli kaverit. Odotan ensi
vuotta kovasti. Siihen ei mene enää kauan!
Miranda

Kuvia Kalevalajaksolta: vasemmalla MinttuRiikan Ilmatar, keskellä Lemminkäinen (Miranda) ja
äiti (Aleksandra) ja vasemmalla Alisan Itkevä koivu

5. LUOKKA
Opettaja: Kati Vornanen
Hautala Roope
Heikkinen Enni
Honkanen Meeri
Järvelä Aarni
Kajula Otso*
Karppinen Valtteri
Karvosenoja Kasper
Kleemola Arttu
Knuutila Markus
Kuuluvainen Oula
Marttinen Tuure
Nahari Roni
Ollikkala Saara
Orell Hemmu
Raasakka Peppiina
Rundelin Vilja
Saikkonen Mimosa
Sarkki Tuisku
Takkula Emma
Valkama Jooa
Wittenberg Ilona

Mimosan mosaiikkityö kreikkalaisesta laivasta

Kouluvuotemme alkoi kasviopin jaksolla. Teimme useita retkiä ympäri kaupunkia. Kävimme
Ainolanpuistossa ja ihmettelimme tuomenkehrääjäkoiden tekemää harsoa. Siellä oli myös kaksi
sorsaa, jotka nimesimme Penaksi ja Taneksi. Ruokimme niitä leivällä, jonka Arttu oli ottanut
evääksi.
Syksyllä kävimme luokkaretkellä opastetulla kierroksella Kierikin kulttuurimatkailukeskuksessa,
jossa on kaivauksia ja kivikautisia rakennuksia. Parhaiten mieleemme jäi ansapolku, jonne oli
rakennettu samanlaisia ansoja, joita kivikaudella on käytetty eläinten pyydystykseen.

Kierikissä tutustuimme
kivikautisiin asutuksiin.

Syksyllä aloitimme myös yhdessä nelosluokan kanssa Plan – osallisina maailmassa projektin,
joka kestää yhteensä kaksi vuotta. Enni kävi yhdessä nelosluokan Riikan kanssa Helsingissä Plan
koulutuksessa. (Tietenkin opettajia oli mukana.) Yhdessä nelosten kanssa kävimme marjaretkellä.
Poimimistamme marjoista nelosluokka teki puolukkahilloa, ja meidän luokka teki mustikkahilloa.
Lähetimme hillot mysteeriboxissa Ugandaan Nakakapalaan, jossa on meidän ystävyyskoulu.
Lähetimme sinne myös Suomen puista kertovan vihkon, jonka käänsimme englanniksi
kasviopinjaksolla tekemistämme puuesitelmistä.

Kuva viidennen luokan hölmöläisnäytelmästä
Näytelmäjaksolla teimme Hölmöläistarinoitanäytelmän, jonka ohjasi MariJaana Korhonen
yhdessä oman opettajamme kanssa. Näytelmän tekeminen oli mielestämme hauskaa, sillä vauhtia ja
vaarallisia tilanteita riitti. Kirjoitimme myös itse kohtauksia, joista muutama valittiin osaksi
näytelmää. Näytelmässämme oli ensin vanha aika, jonka jälkeen tuli uusi aika. Uuden ja vanhan
ajan välissä oli tanssiesitys, jonka Katiope oli koreografioinut. Esityksessä tanssivat Markus, Oula,
Tuure, Vilja ja Peppiina.
Kreikan historia jaksolla tutustuimme Kreikan
jumaliin ja tarustoihin. Isona teemanamme
olivat olympialaiset, sillä osallistuimme itsekin
steinerkoulujen viidensien luokkien välisiin
olympialaisiin Tampereella. Olympialajeja ovat
juoksu, keihäs, kiekko, pituus ja paini.

Temppelimaalaus: Tuure
Teksti: Meeri, Peppiina ja Ilona

6. LUOKKA
Opettaja: Mirka Hämäläinen
Ahonen Kaarlo
HansenHaug Ossi
Hiltunen Eetu
Jansson Anna
Junkkari KiiaAnnabel*
Karjalainen Meeri
Kilponen Sanni
Kurtti Milla
Kuuluvainen Eeli
Kuvaja Kerttu
Lukinmaa Sami
Nevala Pekko
Nuortimo Fiinu
Nättinen Aatu
Ojala Sofia
Otsamo Outa
Partala Tyrni
Pirttiaho Leevi
Pirttijoki Annileena
Pylväs Tami
Raasakka Frans
Roininen Kalle
Ruddock Katariina
Rundelin Aura
Suni Senja
Törmänen Irene
Vaarala Ida
Vangen Victoria

Väriympyrä Sofian fysiikan vihkon kannessa

Syksyllä aloitimme fysiikan merkeissä tutkimalla valoa, varjoja ja värejä. Luonamme kävi
vierailijoita Oulun yliopiston fysiikan laitokselta. He pitivät meille Year of light 2015 työpajaa,
jossa saimme tehdä erilaisia fysiikan kokeita.
Syyskuun alussa menimme retkelle Ahmatuvalle, jossa viivyimme yön yli. Kaikkien mielestä retki
oli mahtava. Matkustimme bussilla luontokeskukseen ja sitten patikoimme Ahmatuvalle raskaat
rinkat selässä. Teimme yhdessä pienissä porukoissa trangialla ruokaa ja saimme oleskella ja viettää
vapaasti aikaa Ahmatuvan alueella. Paluumatkan pilasi suolla rämpiminen, mutta muuten matka
meni oikein mukavasti – se oli pieni rämpiminen ihmiskunnalle, mutta suuri kuutosluokkalaisille!
Luokan kesken pidimme Hiidenkiukaalla useatkin luokkabileet, joissa oli liikaa syötävää ja
musiikkiakin taidettiin soittaa liian kovaa. Osa luokasta lähti yläluokkien järjestämälle Syötteen
lasketteluretkelle, jota pidettiin huippujuttuna. Jalkapallo oli luokan kestosuosikki niin välitunneilla
kuin vapaaajallakin. Liikuntatunneilla oli keväällä ilmojen lämmetessä mukavaa pelata pesistä.

Käsitöissä valmistuivat nuket ja puutöissä prismat. Senjan mielestä nuken tekeminen oli kivaa
mutta jotkin vaiheet vaatteissa olivat vaikeita. Fiinukin tykkäsi tehdä nukkea ja myös vaatteita.
Hänestä oli hienoa seurata, miten erilaisia nukeista tuli sitä mukaa kuin työ edistyi.
Victoria tuumasi: ”Nuken tekeminen oli
vaikeaa, kun piti olla niin huolellinen. Siinä
oli monta vaihetta. Välillä ei meinannut
jaksaa tehdä yhtään mitään, koska pistojen
piti mennä vieri viereen. Aikaisempien
vuosien työt ovat olleet minusta mielen
kiintoisempia, mutta aion kuitenkin säästää
nuken.” Sofian mielestä nuken tekeminen
oli välillä vaikeaa mutta silti mukavaa.
Victorian, Senjan ja Tyrnin nuket
Lokakuussa menimme, niin kuin kaikki muutkin kuudesluokkalaiset, Yrityskylään, jossa
harjoittelimme työelämään valmistautumista. Olimme töissä eri yrityksissä, sellaisissa kuin Krauta,
Kaleva, Nokia, Posti, Oulun energia ja ravintola Puistola. Monet pitivät Yrityskylää yhtenä
kuudennen luokan kohokohdista.
Koko vuoden aikana meillä on ollut muun muassa matematiikan jakso, jossa käsittelimme pinta
alaa, piiriä ja tilavuutta, maantiedon jakso, jossa teimme esitelmät Euroopan maista, historian jakso,
jossa käsittelimme Rooman historiaa ja myöhemmin keskiaikaa, fysiikan jakso, jossa opiskelimme
akustiikkaa, sekä lintuopin jakso, jossa teimme esitelmät ja bongasimme lintuja.
Maanantaisin menimme koulun viereiselle mäelle tarkkailemaan auringon liikkeitä. Havainnoimme
myös lämpötilaa, tuulta ja säätä ja sitten kirjoitimme kaiken ylös ja otimme auringosta valokuvan.
Toukokuussa keräsimme tiedot yhteen ja harjoittelimme tilastojen tekemistä.
Maalasimme pihaharjoja koulun pääsiäismyyjäisiin, jotta saisimme rahaa kahdeksannen luokan
luokkaretkeä varten. Myyjäisissä myimme myös arpoja ja pidimme sokerimaalauspajaa. Iso
rahankeruuurakka on siis aloitettu!

Katariinan Colosseum Rooman historian jaksolta

Platonisia kappaleita geometriajaksolta

Irene, Annileena, Milla ja Leevi kirjoittivat, Mirkaopettaja valokuvasi.

7. LUOKKA
Opettaja: Irene Lindén
Alpila Veeti
Hautala Roosa
Hiltunen Arttu
Hyvämäki Frans**
Hämäläinen Peetu
Järvinen Roope
Kleemola Kalle
Kotila Miska
Kumpula Jalmari
Nahari Rina
Ollikkala Sakarias
Pirttijoki Mikko
Salkosuo Atte
Sule Lucas
Teatini Soyoung
Tenhunen Teemu
Tervonen Tuuli
Uolamo Otto
Vilmi Aatu

Tuulin piirros maantiedon Japani
esitelmään

Seitsemännellä luokalla uusina aineina alkoivat ruotsi, kotitalous, kemia sekä tähtioppi. Tuntejakin
oli jo paljon enemmän, mutta onneksi oli kuitenkin edelleen oma tuttu opettaja porukkaa
luotsaamassa. Pari uutta oppilastakin vuoden aikana saatiin joukkoon mukaan. Perinteisen
opiskelun piristykseksi mukaan vuoteen mahtui kaksi leirikoulua, vierailuja konsertteihin ja
teattereihin sekä esimerkiksi laskettelureissu IsoSyötteelle.
Heti seitsemännen luokan alkuun vietimme leirikouluviikon Toholammilla paikallisen seitsemännen
luokan sekä koulumme Raineropettajan kanssa. Siellä raivasimme vesureilla joenvartta, sekä
opiskelimme suon ekologiaa sekä paikan historiaa. Päivittäin kävimme myös oikealla suolla
tekemässä tehtäviä ja tutustumassa suon eri kasvi ja eliölajeihin. Toholammilla teimme vierailuja
myös paikallisiin tehtaisiin, Finn Springille ja BullBerrylle sekä lähistöllä sijainneelle maitotilalle.
Illalla kävimme uimassa viereisessä uimahallissa tai läheisellä järvellä kalassa. Leirikouluviikko oli
kaikkien mielestä erityisen antoisa.

Sakariaksen historian vihkopiirros

Roosan maapallo

Hailuodossa lampilaisten kanssa
Kevään lopulla opiskelimme biologiassa vielä vesistöjä ja liitimme aiheet toiseen leirikoulu
viikkoon, jonka aiheena olivat vesistöt ja Itämeri. Teemapäivän aikana Hietasaaressa vesistöjä
opiskeltiin pienissä ryhmissä tehtävien äärellä ja välillä päästiin tekemään myös vesitutkimusta
mikroskoopein sekä veden suodatustehtävän muodossa. Kalankäsittelyäkin päästiin kokeilemaan.
Leirikouluviikon yhtenä päivänä soudettiin kirkkoveneillä Oulujoella ja toisena päivänä tehtiin retki
meren yli Hailuotoon, jossa paikallinen kalastaja kertoi ammatistaan, tutustuttiin luotsiasemaan,
majakkaan sekä paikalliseen luontoon.
Yksi hienoimmista ja opettavimmista kouluprojekteista oli omien karttapallojen teko. Kevään
lopulla valmistimme maapallot, joiden avulla oli helpompi hahmottaa maailman eri mantereiden
paikat, mittasuhteet sekä korkeusvyöhykkeet. Myös maapallon asteverkosto tuli samalla tutuksi.
Kipsillä päällystetyt ja maalatut maapallot asetettiin vielä omatekemiin jalustoihin akselille
pyörimään.
Yksi luokan suosikkiaineista oli kotitalous, jossa kokattiinkin monipuolisia aterioita jakson aikana.
Taitoja päästiin harjoittelemaan myös kotona, kun jokainen leipoi kerran kuukaudessa olevaan
koulun kahvilaan erilaisia herkkuja.

Opiskelua suolla

Tuulin perhonen

8. LUOKKA
Opettaja: Hannele SiiraKemppainen
Aarnio Miro
Ahonen Toivo
Angeria Oula
Georgiev Milena
Golikova Alexander*
HansenHaug Tytti
Hentilä Juho
Kamula Lila
Kreivi Jesse**
Kuvaja Kaapo
Lammassaari Lotta
Laurila Santeri
Rahko Malla
Ståhlberg Olli
Sääskö Taneli
Takkula Niklas
Takkinen Roosa*
Wennström Vilja
Tytin hyönteisvihko
8. luokka alkoi syksyllä hyönteisjaksolla. Virittelimme ötökkäansoja koulun ympäristöön. Kävimme
lisäksi Korvenkylän luontokoulussa tekemässä hyönteislaskentaa eri metsätyypeissä biologian
opettajaksi valmistuvien opiskelijoiden johdolla. Kun osallistuimme syyskuussa yliopiston
järjestämille tiedepäiville, olivat kukkakärpäset ja metamorfoosit jo tuttua juttua.

Santeri tutkii ötököitä koulussa.

Juho Korvenkylän luontokoululla

Taneli viisastuu Tieteen päivillä Kontinkankaalla.
Syksyllä maailmantilanne tulvahti myös meidän tietoisuuteemme. Pakolaisten tulva maailmalta
Ouluun huolestutti mieltämme. Halusimme auttaa, tehdä itse jotain. Saimme järjestettyä leikki
iltapäivän pakolaiskeskuksen lapsille Korvenkylän luontokoululle. Joukko äitejä, isiä ja lapsia
osallistui iltapäivään.
Kahdeksasluokkalaisen koulupäivään kuuluu matematiikan opiskelua: tasogeometria ja polynomit
yrittävät raivata tietään mielenmyllerryksiin. Äidinkieli on kokonaisvaltaisesti integroitu kaikkiin
aineisiin. Referointi tuottaa tuskaa. Miksi minun pitäisi ajatella valmiiksi ajateltu asia vielä omassa
päässäni uudelleen! Maailma avautuu kaikkine mahdollisuuksineen, mutta itse ei vielä tiedä, mitä
haluaa tehdä. Minuutta ja rajoja etsitään välillä kyseenalaisinkin keinoin.
Vuoteen kuului draamajakso, joka koettelee epävarmaa, itsenäistyvää nuorta. Vastuun ottaminen
pitkäjänteisestä työskentelystä ja toisen ihmisen sisimmän löytäminen ja paljastaminen tuottavat
tuskaa. Meillä elävän elämän dramaattiset käänteet osuivat yhteen draamajaksomme kanssa lisäten
roppakaupalla haasteita. Monen mutkan ja ponnistelujen
jälkeen valmistui oiva näytelmä Robin Hood.
Lukuvuosi päättyi kahdeksannen luokan matkaan.
Tällä kertaa oppilaat suuntasivat Islantiin, jossa oli
upeita maisemia ja uusia tuttavuuksia, islantilaisia
nuoria. Matka päättää alakouluvaiheen.

Näytelmän käsiohjelman taiteili Milena.

9. LUOKKA
Luokanvalvojat: Ulla Mursu ja AnneMari Savolainen
AlKhanji Eva
Immonen Minttu
Kankaanpää Laura
Kippola Jooa
Korhonen Kia
Kuusela Jesper
Leikas Pekka
Mursu Veera
Nikula OlliVeikko
Nevala Paavo
Oja Kerttu
Ollikkala Maria
Otsamo Rosaliina
Pirttiaho Elvi
Prittinen UnnaMaria
Pylväs Teo
Savaloja Janette
Vaarala Totte
Valkama Unna
Vaellusleiri Saariselällä 7.–12.9.2015
Maanantaiaamuna lähdimme bussilla koulun pihalta kohti Lappia. Pysähdyimme Rovaniemellä
syömässä ja Luoston ametistikaivoksella kaivelemassa ametisteja. Kun saavuimme Kiilopäälle, oli
todella sumuista ja surkea sää. Lähdimme kuitenkin kävelemään. Onneksi sää selkeni yön aikana
ja loppuvaelluksen saimme nauttia kauniista ilmasta. Kävelimme rinkkojen kanssa yhteensä 44,5
kilometriä ja sen lisäksi lyhyitä päiväretkiä ilman rinkkoja. Vietimme suuren osan ajasta tekemällä
ruokaa, pelaamalla korttia ja juttelemalla. Viimeinen ilta oli luultavasti kaikkien mielestä koko
reissun huipennus: paistoimme lättyjä myöhään yöhön, ja osa nukkui taivasalla katsellen mahtavia
revontulia. Lauantaiaamuna lähdimme Kaunispäätä ja suihkua kohti. Sieltä lähdimme bussilla
Ouluun. Reissu oli kaikkien mielestä tosi kiva ja onnistunut. Moni lähtisi mielellään uudestaankin.
Lue lisää: http://www.oulunsteinerkoulu.fi/wordpress/wpcontent/uploads/2016/01/vaellus9.lk2015.pdf.
Maatilaharjoittelu 23.–27.5.2016
Hajaannuimme harjoittelupaikoille ympäri Suomea.
Pekka, Teo ja Jesper olivat Valamon luostarissa Heinä
vedellä, UnnaMaria ja Veera Tapolan kyläyhteisössä
Orimattilassa, Janette ja Eva Frantsilan luomuyrttitilalla
Hämeenkyrössä, Rosaliina ja Kerttu Näsebyn tilalla
Tammisaaressa, Maria ja Kia Kukka ja eläinpuisto
Escurialissa Limingassa, Elvi ja Unna Vesalan luomutilalla
Kiimingissä, OlliVeikko ja Jooa Lambergin maitotilalla
Oulussa, Paavo Ollilan tilalla Haapavedellä sekä Minttu ja
Laura Äimäraution ratsastuskoululla Oulussa. Totte tutustui
maatalouden lopputuotteisiin kaupan puolella, kun ei
pärskimiseltään heinien kanssa viihdy :)
Elvi näki maatalousharjoittelussa lehmän!

Kuparintaonta Pukkilassa
Helteellä ja hyttysten ympäröimänä taoimme Pukkilassa löylykauhat toukokuun viimeisellä kouluviikolla
Heikin opastuksella. Kauhaosa tehtiin kuparista, varsi takoraudasta
ja kahva puusta.

Korinpunonta
Korinpunonta vaatii paljon keskittymistä, ajattelua, näppäryyttä ja välillä jonkin verran voimaakin.
Aluksi teimme pajuista pohjan, johon tungimme tukipajuja. Niiden ympärille pujottelimme
ohuempia pajuja, joista tuli korin seinämä. Halukkaat saivat tehdä koriin myös sangan.
Korinpunonta oli ihan mukavaa, mutta välillä aika turhauttavaa.
Nordean taloustietokilpailussa
kunniakirjan ja palkinnon saivat
Veera, Paavo ja UnnaMaria. Elvi
sai tiedonjanostaan Kalevalehden
myöntämän sanomalehtistipendin ja
Kerttu PohjolaNordenin myöntämän
ruotsinkielisen kirjalahjan
menestyksestään ruotsin kielen
opiskelussa.
PohjoisSuomen Arkkitehdit SAFA:n
järjestämän postikorttikilpailun
yläluokkien sarjan voitti UnnaMaria
Prittinen työllään Pikisaaren silta.
Elvin, Paavon, Unnan ja Marian naamiot

10. LUOKKA
Luokanvalvojat: Kati HeikkiläHuhta ja
Maili Liimatta
Honkamaa Tommi*
Ijäs Nora
Kaasila AnnaKaisa
Karjalainen IdaKaisa
Kestilä Laura
Kiuttu Emma
Kivimaa Ville
Kokko Hanna
Kotajärvi Piia
Laurila Mona
Liukkonen Joel
Lohiniva Laura*
Mikkonen Max
Nuojua Onerva
Ollikkala SakuErik
Pajuluoma Inna
Pirhonen Aatto
Pitkänen Noora
Törmänen Aaron
Vaara Juha

Joelin mies ja sateenvarjo

Elämämme lukiolaisina alkoi psykologian jaksolla. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Käsittelimme
ihmisen kehitystä lapsesta aikuiseksi. Aivan koulun alussa menimme Villa Pukkilaan yhteisiin
talkoisiin  ja saimmekin jotain aikaan.
Eräänä sateisena syyskuun tiistaiaamuna lähdimme junalla maanmittausleirille Nakkilaan.
Illalla jotkut meistä viettivät aikaa hämyisessä salissa pianon parissa, osa oleskeli aitassa. Aitan
eristys ei ollut mikään paras, vaan öisin lämpötila meni miinuksen puolelle. Teimme myös
vaelluksen EteläSuomen erämaassa. Reissu oli oikein mukava.

Miekkakala
Hannan siniseltä
kaudelta, öljyvärityö

Emman paratiisi
Nakkilan jälkeen opiskelimme ahkerasti joululomaa odotellessa. Kävimme myös esiintymässä:
soitimme terveydenhoitoalan oppilaitoksella Konevitsan kirkonkellot. Musiikinopettajamme sai
meidät ylipuhuttua soittamaan myös joulujuhlassa Finlandian chimekelloilla.
Tammikuussa koulu jatkui terveystiedon ja biologian jaksoilla. Toukokuussa lukiomme oppilaat
saivat mahtavan mahdollisuuden päästä osallistumaan EU:n rahoittamaan Euroscolatapahtumaan
Ranskassa.
Lukukauden lopussa oli viikon mittainen TETharjoittelu, ja viimeinen viikko kului Oulussa:
kävimme jätevedenpuhdistamolla, Merikosken voimalaitoksella ja Ruskon jätekeskuksessa sekä
Nallikarissa roskienkeräysnyyttäripiknikillä – luonnollisesti pyöräillen. Se on kuulkaa sillä tavalla,
että jos kaikki panisivat aina omat roskansa niille kuuluviin paikkoihin, ei luonnossa ja
ympäristössä olisi ikinä yhtään roskaa. Olemme puhuneet.
Äidinkielen tunnilla oli tehtävänä tehdä jostain tunnetusta sadusta tekstilajimuunnos, eli kertoa
tarina jollain muulla tekstilajilla kuin satuna. Tässäpä satu tekstiviestiketjuna:
– OMG! Mä just kuulin et meiän porukat meinaa viiä meiät mettään! (Hannu 22.35)
– Eikä! Mut mä keksin! Otetaan leipä mukaan nii et voiaan silleen murustella sitä. (Kerttu 22.36)
– Ei byge, dörtsit lukossa. (Hannu 22.37)
– Hei tääl ois tämmönen sokerimökki, pitäskö safkaa? (Kerttu 11.25)
– Joo vois. (Hannu 11.26)
– Tää sokee mummu haluu syyä meiät, mitä teen? (Kerttu 17.12)
– Potkase se uuniin. (Hannu 17.13)
– KK (Kerttu 17.14)

11. LUOKKA
Luokanvalvojat: Mari Laurinen ja Kati Ylinampa
Karjalainen Kasper
Maidla HannaMaria

Nieminen Juuli
Ollikkala Erika

Partala Oskari
Vilmi Pietu

11. luokan lukuvuosi on ollut tapahtumarikas. Syksyllä talkoiltiin ahkerasti ja kerättiin rahaa
kulttuurimatkaa varten. Talkoilu alkoi jo kesälomalla koulun suursiivouksella. Syksyn mittaan
alaluokkien siivous työllisti pientä luokkaa kovasti, ja opiskelijat kokivatkin sen raskaaksi. Mutta
ahkeroinnin palkitsi upea kulttuurimatka Dominikaaniseen tasavaltaan tammikuussa yhdessä
12. luokan kanssa. Kulttuurimatka oli kaikille vuoden kohokohta.
Lähes heti kulttuurimatkan jälkeen edessä oli vanhojen tanssit, jotka olivat opiskelijoiden mielestä
yllättävän hauskat ja mukavat. Tanssijoiden rento tunnelma ja hyvä mieli välittyivät yleisöön.
Yllättäen 11. luokka pääsi mukaan 12. luokan näytelmään eli steinerkoulun draamalliseen
päättötyöhön. Näytelmä Öbaut seitsemän veljestä oli menestys ja onnistui myös opiskelijoiden
mielestä hyvin, vaikka itse prosessi olikin vaativa.
Monipuolisen lukuvuoden loppupuolella 11. luokka pääsi vielä Strasbourgiin lukioluokkien
yhteiselle Euroscolamatkalle. Matkalla vierailtiin Euroopan parlamentissa ja tutustuttiin
Strasbourgin kaupunkiin.
Kuten näistä tapahtumista voi päätellä, tavalliseen opiskeluun jäi normaalia vähemmän aikaa. Ei
ihme, että koulunkäynti väsytti. Ensi vuonna pääpaino onkin opiskelussa, kun 12. luokan matka ja
näytelmä on jo tehty ja ylioppilaskirjoitukset siintävät horisontissa. Tästä lukuvuodesta jää lukuisia
hienoja muistoja!

Kauniit ja
komeat
tanssijat

12. LUOKKA
Luokanvalvojat: Niina Hotakainen ja Rainer Wennström

Erkkilä Sofia
HansenHaug Ukko
Huhta Juho
Järviluoma Timo

Kemppainen Sanna Maria
Kokkoniemi Santeri
Kovaljeff Julius

Mehtälä Sanni
Palosaari Essi
Tilvis Ilmari
Valtonen Roope*

Päättötyökseen Sofia kokosi runo ja valokuvateoksen, Juho rakensi sähkökitaran, Julius kirjoitti

kirjan Teoriassa rentouttavaa, Sanni ompeli tanssiaispuvun, Essi teki lasitöitä ja Ilmari kokosi
valokuvanäyttelyn. Osoituksena kiinnostuksestaan historiaa kohtaan Sofia sai Oulun Historiaseuran
kirjan Lisää tällaista! Marianne Junilan juhlakirja.
13. LUOKKA
Luokanvalvoja: Hannele Lauronen
Immonen Juuso
Kallio Josie
Kalogeri Konstantina
Karppinen Paula
Laukkanen Vilma
Lepistö Susanna
Marttila Essi
Nuojua Erica
Patronen Laura
Uusitalo Julia
Vainikainen Janita
Vessari Elina

”Tärkeintä elämässä ei ole se,
että näemme sen, mitä on jossakin kaukana,
vaan se, että teemme sen, mikä on suoraan edessä.”
T. Carlyle

Ylioppilasjuhlassa jaettiin seuraavat stipendit:
Vilma sai Nordea Pankin Tsemppaaja, tiimipelaaja ja
talousosaaja stipendin, Erica PohjoisPohjanmaan

kesäyliopiston opiskelustipendin.
Susanna sai Hitaan journalismin yhdistyksen
myöntämän Long Play verkkojulkaisun vuosikerran ja
Laura Kalevalehden myöntämän sanomalehtistipendin.
Juuso on osoittanut vankkaa kiinnostusta historiaan
ja sen ilmiöihin ja sai Oulun Historiaseuran kirjan
Pappi, partisaani ja pirtuhevonen – poimintoja pohjoisen
historiasta. Lisäksi hän sai kunniamaininnan erinomaisesti
suorituksesta englannin ylioppilaskokeessa arvosanalla laudatur.
Paljon onnea ja kaikkea hyvää uusille ylioppilaille!

Sano se ametistein.
Fiinu, VI luokka

8. LUOKKA LEIRIKOULUSSA ISLANNISSA
Islannin luonto valloitti oppilaat ja opettajat erilaisuudellaan. Näimme jylhät lumihuippuiset vuoret,
tulivuorten aikaansaamat karut sammalpäällysteiset laavakentät ja rannikon vehreät islannin
hevosten laiduntamat niityt sekä tasaiset viljellyt pellot. Vuorilla patikoidessamme saimme kokea
huikeat korkeuserot, nuuhkimme kuumien lähteiden rikkihöyryjä ja lilluimme lämpimässä vuoristo
purossa, joka syntyi kuuman ja kylmän puron yhdistyessä. Valassafari muodostui hupaisaksi
seikkailuksi, josta riittää kerrottavaa kavereille. Onnekkaimmat eivät kärsineet merisairaudesta ja
näkivät vilauksen lahtivalaista. Jäämeren yllä lenteli lunni ja myrskylintuja sekä hurjasti syöksy
sukeltavia suulia. Blue Laguunissa pääsimme kosketuksiin turkoosin mineraaliveden kanssa, joka
on syntynyt sattumalta geotermisen voimalaitoksen yhteyteen. Mielenkiinnolla kuuntelimme
geotermisen voimalaitoksen toiminnasta selkeällä englannilla kerrottuna. Matkailu todellakin
avartaa, nuoret oppivat aistimaan ympäröivää maailmaa ja huomioimaan toisiaan.

Tutustuimme kolmeen erilaiseen
vesiputoukseen, kuvassa
Seljalandfoss.

Vanha Geysir purkautuu halutessaan,
mutta viereinen nuorempi (kuvassa)
esiintyy 10 minuutin välein.

Oppilaat valmistivat ruoat koko
porukalle kolmen hengen ryhmissä
majapaikassamme steinerkoululla.

TAPAHTUMAKALENTERI 2015–2016
ke 12.8.
to 13.8.
25.–26.8.
to 27.8.
vk 36
6.–11.9.
7.–12.9.
ke 9.9.
la 12.9.
14.–15.9.
to 17.9.
to 24.9.
su 4.10.
to 8.10.
pe 30.10.
ke 4.11.
pe 13.11.
la 14.11.
to 19.11.
pe 20.11.
la 28.11.
ma 14.12.
ti 15.12.
la 19.12.
3.1.–3.2.
ma 11.1.
pe 29.1.
3.–4.2.
to 4.2.
pe 12.2.
to 18.2.
pe 19.2.
ke 24.2.
vk 9
1.–2.3.
ti 1.3.
ke 2.3.
to 3.3.
ti 15.3.

Oulun steinerkoulun 33. kouluvuosi alkoi Nuottasaaritalon tiloissa
Lukiolaisten talkoopäivä Pukkilassa
Päihdeparkki koululla VI–IX luokalle
VIII luokka Korvensuoran luontokoulussa ötököitä tutkimassa
Koko koulun vanhempainilta, aiheena OPS ja arvot
VII luokka Toholammilla
X luokan maanmittausleiri Nakkilassa
IX luokan vaellus UKKpuistossa Saariselällä
Optoelektroniikan ja fotoniikan tohtorikoulutettavat pitämässä koululla
Valon vuosi työpajoja
Keskiaikaiset sadonkorjuumarkkinat ja syysiltamat Pukkilassa
VI luokka Ahmatuvalla
Koulukuvaus
VIII luokka piti Timosenkosken luontokoululla peliiltapäivän Heikinharjun
pakolaiskeskuksen lapsille
III ja IV luokka esiintyivät The Irish Festival of Oulu tapahtumassa Valveella
IX–XIII luokan yösuunnistus Pukkilan ympäristössä
X luokka Tekniikan päivillä Oulun yliopistossa
I–VI luokalle Halloweeniltatapahtuma koululla
Nuottasaaritalon suuronnettomuusharjoitus
Taksvärkkipäivä luokilla 7–12
Korvaava koulupäivä: OPStyöskentelyä
Infotilaisuus syksyn 2016 koulutulokkaiden vanhemmille sekä lukioinfo
Oulun steinerkoulun kannatusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
III luokan Mikaelkuvaelma Ritari Yrjö Meets the Lohikäärme
Pukkilassa kuvatun lyhytelokuvan Lasten juhlat ensiilta Plazassa
Joulumyyjäiset
VIII luokan näytelmän Robin Hood esitykset
Lucian päivän kulkue
Koko koulun väen yhteinen joulujuhla Vuolleopiston salissa Kaarretiellä
XI ja XII luokka kulttuurimatkalla Rio Limpion Dominikaanisessa tasavallassa
Eurytmiaesitys ”Valoa kohti”
Oppilaskunnan järjestämät iltalastenjuhlat
V luokan Hölmöläistarinoitanäytelmän esitykset
Koko koulun vanhempainilta, aiheena koulun toimintakulttuuri
Kansainvälinen talvipyöräilypäivä
Penkinpainajaiset ja Wanhojen tanssien gaalailta
Esikoululaisten toimintapäivä tulevan kummiluokan kanssa
Wanhojen tanssit
Lukiolaisten hyvinvointiaamupäivä teemana jaksaminen ja elämänhallinta
Koko koulun yhteinen kansainvälisyysviikko
IV luokan Kalevalakuvaelman esitykset
Kulttuurimatkaesittely ja XII luokan päättötöiden esittelytilaisuus osa I
VIII luokka kiipeilemässä Toppilan kiipeilykeskuksessa
Oulun steinerkoulun kannatusyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
VI–XII luokan liikunta ja kulttuuripäivä

11. ja 12.luokkalaiset paistattelivat tammikuisella kulttuurimatkallaan Rio Limpiossa
Dominikaanisessa tasavallassa valvojiensa Rainer Wennströmin, Niina Hotakaisen ja Kati
Ylinamman sekä paikallisten kanssa. Kuva on otettu Punta Rucian rannalla.
la 19.3.
30.3.–1.4.
23.–26.4.
7.–13.5.
9.–13.5.
ti 10.5.
vk 20
16.–20.5.
18.–22.5.
20.–21.5.
vk 21
24.–26.5.
ke 1.6.
la 4.6.

Pääsiäismyyjäiset
VIII luokka TET eli työelämään tutustumisjaksolla
XII luokan näytelmän Öbaut 7 veljestä esitykset Valveella
VIII luokka leirikoulussa Islannissa
Kansainvälinen pyöräilyviikko
tulevan ekaluokan ensimmäinen koulupäivä
I–VI luokan uintiviikko
Toholammin koulun VII luokka koulumme VII luokan vieraana
X–XII luokan Euroscolamatka Strasbourgiin
IV luokka Puolangalla patikoimassa
IX luokka maatalousharjoittelussa, X–XI luokka työharjoittelussa
V luokka steinerkoulujen viidensien luokkien olympialaisissa Tampereella
VIII luokka kiipeilemässä Toppilan kiipeilykeskuksessa
Lukiolaisten roskienkeruu ja piknikiltapäivä Hietasaaressa
XII luokan päättötöiden esittelytilaisuus osa II
Ylioppilasjuhla ja koko koulun yhteinen kevätjuhla omalla koululla

HARJOITTELIJAT
Elina Otsamo tutustui MariJaana Korhosen mukana kolme viikkoa koulumme draamaopetukseen,
Heidi Keränen oli kaksi kuukautta ekaluokassa, Johanna Hyökinpuro kuukauden tokaluokassa. Eva
Granroth kulki reilun kuukauden Minna Viinikan mukana, ja Jaana Rundelin harjoitteli 5. luokassa.
Teijo Klemettilä harjoitteli meillä kahteen otteeseen, ensin 4. luokassa ja sitten 7. luokassa, ja Joona
Kaikkonen oli meillä koko kevään ekaluokassa ja ipkerhossa.

OULUN STEINERKOULUN TYÖ ja LOMAAJAT
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.

Ilmari, Oskari ja Julius tekivät näytelmää – ja se oli hauskaa!

On niin vaikeeta päättää,
mihin suuntaan lähtee.
Risteys häämöttää,
meitä kaikkia jännittää.
Tästä polku alkaa, seikkailuja täynnä,
sut mukaan otetaan matkaa
jatkamaan kohti tulevaisuutta.
Tuu Oulun steineriin, tän perusti Raineri
Toholammin kasvatti, meidän sankari (hey!)
Steinerissa on hyvä olla joka tunnilla
Jos et tajua, opet tarjoo apua.
Voit reissata koska on kulttuurimatkat,
ottaa vaan hatkat,
sen jälkeen jatkat opiskelua, katoppa mua,
parhaasta koulusta haluun valmistua.
Nuottasaaressa koulumme on,
vieressä keilahalli verraton.
Ehdit välkällä kaupassa käydä.
*instrumental*
On niin vaikeeta päättää,
mihin suuntaan lähtee.
Risteys häämöttää,
meitä kaikkia jännittää.
Tästä polku alkaa, seikkailuja täynnä,
sut mukaan otetaan matkaa
jatkamaan kohti tulevaisuutta.

Ulkopuolelle täällä ei jää kukaan,
jokainen otetaan varmasti mukaan.
Opet muistaa kaikkien nimet,
Kati HH myös kasvit ja kivet.
Salossa liehuu Vihreä lippu,
työllä ja vaivalla ansaittu,
kierrätämme, säästämme sähköö.
*instrumental* (hey!)
Opettajien nimet hienosti rimmaa:
Ulla, pulla, rulla – kivat sukat sulla!
Kirsi, Mirja – virsikirja!
Heikki – meikkileikki!
Ulla, Anssi – pullakranssi!
*instrumental*
On niin vaikeeta päättää,
mihin suuntaan lähtee.
Risteys häämöttää,
meitä kaikkia jännittää.
Tästä polku alkaa, seikkailuja täynnä,
sut mukaan otetaan matkaa
jatkamaan kohti tulevaisuutta.
Steinurapin sanat: Kerttu, Elvi ja Unna,
IX luokka

Steinurap on syntyi osana 9. luokan valinnaisen äidinkielen kurssin päättötyötä. Sanat ovat
Kertun, Elvin ja Unnan. Tyttöjen tekemän videon ”Tuu steineriin”, jonka taustalla biisin
oikeastaan piti soida, voi katsoa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=55OKcSJ_4rg.

