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Hyvää pääsiäistä! 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Lisätietoja leiristä Kati Kanniainen 

p. 040-5472739 eavisio@gmail.com         

 

 

 

 

 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 

pe 14.4. – ma 17.4. pääsiäinen 

ti 18.4.  pääsiäispuutarha luokille 1–3 

vk 17  uintiviikko luokille 1–6 

to 27.4.  kansainvälisenä veteraanipäivänä vanhainkotivierailuja 

pe 28.4.   vappukarnevaali 

ma 1.5.   vapunpäivä, vapaa  

to 25.5.   helatorstai, vapaa (huom. pe 26.5. on työpäivä) 

pe 26.5. – pe 2.6. VIII luokka leirikouluun Gotlantiin 

ma 29.5. – ke 31.5. 10. luokan TET (työelämään tutustuminen) 

la 3.6.  ylioppilasjuhla ja todistusten jako 
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KANSLIAPOSTIA  
 

 

Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin maaliskuun 30. 

Kokouksessa hyväksyttiin viimevuoden tilit ja 

annettiin vastuuvapaus hallitukselle. Päätettiin 

myös jatkaa Pukkilan kiinnitystä pankkilimiitin 

uusimiseksi. Vuoden 2016 toimintakertomus on 

toisaalla tässä tiedotteessa. 

 

Pääsiäismyyjäiset 

Kiitos kaikille pääsiäismyyjäisissä talkoilleille! 

Hienot mainokset levitettiin ympäri kaupunkia 

ilmoitustauluille ja koteihinkin. Kaleva ja Oulu-

lehti puffasivat tapahtumaa ilman maksettuja 

mainoksia. Myyntiä tapahtumasta kertyi koululle 

yhteensä 1900€, lisäksi luokat myivät monenlaista 

tuotetta ja palvelua. 

 

Kansainvälisyys 

Kolme aktiivista lukiolaista on menossa Sveitsin 

Dornahiin kansainväliseen steinerkoulun 

oppilaiden tapaamiseen huhtikuussa. Mukavaa 

matkaa! 

 

Harjoittelijoita 

Aira Korpi on ollut luokka-avustajaharjoittelijana 

alkuvuoden ajan, lisäksi opettajaksi opiskeleva 

Aino Kinni tulee loppukevääksi harjoittelemaan 

luokkiin. 

 

Ensi kesä koululla 

Koululaiset lähtevät kesälomille 3.6., mutta 

koulukiinteistössä huiske jatkuu. Kesän aikana 

ilmastointikanavat puhdistetaan ja ilmastointi 

tasapainotetaan. Saliin siirretään Valveelta 

kokoonlaitettava katsomo kunnostettuna. Kesän 

perussiivouksen tekee talkootyönä 11.luokka. 

Koulun kanslia on suljettuna heinäkuun ajan, 

mutta puhelimella saa kiinni kiireellisissä 

asioissa. 

 

Pukkila 

Pukkila herää taas vilkkaana kesään. Luokat 

talkoilevat Pukkilassa kevään aikana. 

Talkootehtävistä tulee vielä tarkempaa viestiä 

luokkien yhteyshenkilöiden kanssa. Pukkilan 

kuistin kattoremonttitalkoot ovat tulossa 

toukokuussa. Kesällä Pukkilan nurmikoiden 

leikkaamisesta huolehtivat kesänuoret. 

Kesäkuussa kannatusyhdistys järjestää Pukkilassa 

päiväleirin 7-10 –vuotiaille kahden viikon aikana. 

Leiristä on tarkemmin tietoa toisaalla tässä 

tiedotteessa. Kesäsetelityöpaikkoja voi vielä 

kysellä! 

 

 

Iloista pääsiäistä! 

toivottavat 

Eija ja Pirkko kansliasta  

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oulun Steinerpäiväkoti Punavarpunen 

Kaarretie 14, 90500 Oulu, Puh: 08-345642, info@punavarpunen.org 

Päiväkodissamme on syksyllä 2017 

vapaana kokopäiväisiä paikkoja 

3-6 vuotiaille! 

Ota yhteyttä 

Oulun Steinerpäiväkoti Punavarpunen 

Kaarretie 14, 90500 Oulu, Puh: 08-345642, 

info@punavarpunen.org 

http://www.punavarpunen.org 

 

https://uusi.op.fi/web/op-oulu/kesatyot-2017 

15–17-vuotiaille tarjolla kesätyöpaikka! 

Oulun Osuuspankki on mukana edistämässä nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista. Pankin 

toimialueella toimivat yleishyödylliset yhdistykset palkkaavat tänä kesänä sata nuorta kesätöihin 

kahdeksi viikoksi pankin tuella! Paikkoja löytyy laidasta laitaan, ulkotöistä siisteihin 

sisähommiin! Hakuaika kesätyöpaikkoihin on käynnistynyt! 

Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika 30.4. saakka. 

Tutustu yhdistysten tarjoamiin työpaikkoihin, etsi itsellesi mieluisa pesti ja hae paikkaa huhtikuun 

loppuun mennessä! Yhdistys valitsee ja haastattelee työntekijänsä toukokuun aikana. Työaika on kaksi 

viikkoa (n. 30 h/viikko, työ voi olla myös jaksoissa). 

 

mailto:info@punavarpunen.org
https://uusi.op.fi/web/op-oulu/kesatyot-2017


 

 

 
 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukkilan puulajimäärän lisäämistä ja perennapenkkejä on 

tarkoitus perustaa eli olisiko kellään antaa Pukkilaa varten: 

 

1. Jalopuiden taimia (esim. vaahteraa, tammea, lehmusta) 

 

2. Vanhanajan perennoja tai niiden siemeniä 

 

3. Viinimarjapensaita lahjoituksena (nuoria) 

 

4. Puutarhaseteleitä Ruskon jätekeskukseen 

(voi toimittaa opettajalle tai Eijalle kansliaan) 

 
 

Pihatyöapua, autonpenkkien- ja ikkunanpesua 

sekä pyykinpesuainetta 

Oulun steinerkoulun 11. luokan opiskelijat tarjoavat työapua 

pihatöihin, ikkunanpesuun ja autojen ulko- ja sisäpesuun Oulun 

alueelle hintaan 8 euroa/henkilö/tunti – hinnasta voidaan myös 

erikseen sopia :)  

Olemme rutinoituneita talkoolaisia ja otamme mielellämme 

vastaan monenlaisia toimeksiantoja. Ostamalla apua meiltä 

tuet kulttuurimatkamme rahoitusta ja saat motivoituneita ja 

iloisia apulaisia. 

Ota yhteyttä: puh. 045 261 4222, sähköposti: liukkonen.joel@gmail.com 

Lisäksi meillä on myynnissä koulun kanslian aulassa hyvää iho- ja 

ympäristöystävällistä pyykinpesuainetta, 29 euroa 4 kg:n ämpäri 

mailto:liukkonen.joel@gmail.com


 

 

 

 

Temppu -kerho, 2.-3. luokkalaisille 

Koulussamme on toiminut liikunnallinen Temppu-kerho lukuvuonna 2016–
2017 2. ja 3. luokan oppilaille, joka on alkanut heti koulun jälkeen ja loppunut 
klo 15. Päivittäin toteutettavassa kerhossa teemme retkiä ja ulkoilemme koulun 
pihalla sekä käytämme lähialueeen liikuntapaikkoja. Kerho toteutetaan myös 

lukuvuonna 2017–2018 ja kuukausimaksu on 45–50 
euroa/lapsi.  

Lisätietoja Kati Kanniainen 040-5472 
739, eavisio@gmail.com. 
Ilmoittautuminen 5.5.2017 mennessä 
tiedotus.oulunsteiner@gmail.com. 
Paikkoja on rajoitetusti! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neljännen luokan opettaja Ruut kerää yllätysmunien 

koteloita kouluumme ”rytmimuniksi”. Kaikenkokoiset ja 

väriset käy!! Toimitus koululle viikolla 16. Kiitos! 

mailto:eavisio@gmail.com
mailto:tiedotus.oulunsteiner@gmail.com


 

 

OULUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 

 

Hallitus   kokoontui sekä sääntömääräisiä asioita varten että hallituksen toimivaltaan kuuluvissa 

asioissa vuoden 2016 aikana yhteensä 13 kertaa. Poikkeuksellisesti johtokunta ei 

kokoontunut lainkaan, vaan hallitus hoiti myös johtokunnan operatiiviset tehtävät. 

 

  Hallituksen jäseninä toimivat Krista Karjalainen, Seppo Äijälä, Juhani Erkkilä, Antti 

Leikas, Susanna Hanhela, Anna Tilvis, Pirkko Kaikkonen (17.5. saakka), Mirja-Lea Kallio, 

Kai Ojala, Juho Pinosto ja Mikko Otsamo. Talouspäällikkö, myöhemmin toiminnanjohtaja 

sekä opettajakunnan edustajat osallistuivat hallitustyöskentelyyn kutsuttuina mutta vailla 

äänivaltaa.  

  Alkuvuoden hallituksen puheenjohtajana toimi Pirkko Kaikkonen ja Mikko Otsamo 

varapuheenjohtajana. Mikko Otsamo siirtyi puheenjohtajaksi 17.5. jolloin 

varapuheenjohtajaksi valittiin Krista Karjalainen. 

.   

Johtokunta   ei kokoontunut kuluneen vuoden aikana kertaakaan. Johtokuntaan kuuluivat hallituksen 

jäsenten lisäksi opettajakunnan edustajina rehtori Kirsi Perttola-Ylinampa ja Anne-Mari 

Savolainen. 

 

Opettajakunta vastasi pedagogisista asioista ja kokoontui viikoittain. Rehtorina toimi Kirsi Perttola-

Ylinampa. Opettajakunnan puheenjohtajana toimi Anne-Mari Savolainen. Rehtoritiimiin 

kuului Kirsi Perttola-Ylinampa, apulaisrehtori Hannele Lauronen (lukio), apulaisrehtori 

Hannele Siira-Kemppainen (alakoulu) kevätlukukauden ja apulaisrehtori Anne-Mari 

Savolainen syyslukukauden. Rehtoritiimin tehtävänä oli opettajakunnan ja hallituksen 

asioiden valmistelu ja esittely.    

  

  Yhdistyksen käytännön toiminta organisoitiin työryhmille. Työryhmiä olivat johtoryhmä, 

tilatyöryhmä, tiedotustyöryhmä, tietoliikennetyöryhmä ja varainhankintatyöryhmä. 

Työryhmät valmistelivat hallituksessa käsiteltäviä hankkeita. 

 

  Yhdistyksen hallintomallin kuvaava johtosääntö hyväksyttiin. 

 

Oppilasmäärä 2016   

  Tilastointipäivänä 31.12.2016 oppilaita oli esikoulussa 20, perusopetuksessa 202 ja 

lukiossa 50, yhteensä 272 oppilasta. Vuonna 2015 oppilasmäärä oli 253, kasvua siis 19 

oppilasta.  

  Esikoululaisille järjestettiin infotilaisuus syksyllä 2016. Lukiosta kiinnostuneille pidettiin 

lukion avoimet ovet – tapahtuma sekä yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille lukion 

infotilaisuus.  

    

Oppilashuolto ja terveydenhuolto 

Koulu maksoi koulumatkatukea hakemuksesta oppilaille, joiden koulumatka kävellen oli 

pidempi kuin 5km.  

 

Oppilaiden terveydenhuollosta vastasi Tuiran terveysasema. Kouluterveydenhoitajana 

toimi th Satu Vähäkangas. Koululääkärin vastaanottoja järjestettiin satunnaisesti. 

Antroposofinen lastenlääkäri Ülle Pechter kävi koululla pitämässä oppilaille maksutonta 

vastaanottoa sekä keväällä että syksyllä.  

 

Koulun oppilashuoltotyöryhmä kokoontui viikoittain. Työhön osallistui myös koulun 

kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa Oulun kaupungin kuraattori ja psykologi. 

Hammashoidosta vastasi keskustan hammashoitola.  

 

Kaupungin tarjoamana palveluna koululla kävi tarvittaessa kuraattori Kaisa Pintamo-

Kenttälä ja psykologi Essi Suomela. 

 



 

 

Esiopetus   Esiopetus järjestettiin ostopalveluna Oulun Steinerpäiväkoti Punavarpuselta sekä 

Steinerpäiväkoti Taivonkaarelta.  

 

Iltapäivätoiminta  Kannatusyhdistys järjesti Oulun kaupungin tukemana iltapäivätoimintaa koulun tiloissa 

ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Lisäksi järjestettiin Temppukerho 2.-3.-

luokkalaisille ja muita liikunnallisia kerhoja AVI:n rahoituksen tukemana. 

  

Henkilökunta   Varsinaisia luokanopettajia oli yhdeksän, joista yksi oli hoitovapaalla.  

Yhden luokanopettajan tehtävä jaettiin musiikki/luokanopetukseen myös lukuvuonna 

2016-2017 säästösyistä. Yhden luokanopettajan tehtävä kirjattiin edelleen rehtorin 

tehtäviä varten.   

Aineopettajien vahvuus vuoden 2016 lopussa oli 14, joista 3 sivutoimista. 

Erityisopetuksen vahvuus oli 1 erityisopettaja.  

 

Koulunkäynninohjaajat, joita oli 4 osapäiväistä, työskentelivät aamupäivän luokissa ja 

koulupäivän jälkeen iltapäivätoiminnassa. Syksyllä osa henkilöistä työskenteli 

palkkatuettuna. Iltapäivätoiminnassa oli yksi osa-aikainen vastuuohjaaja. Kaupungilta 

saatiin iltapäivätoimintaan yksi ohjaaja.  

 

Hallinnossa työskenteli kolme henkilöä. Taloudenhoidosta vastasi Berit Koskela 

eläköitymiseensä 1.6.2016 asti. 23.5.2016 aloitti toiminnanjohtajana Pirkko Kaikkonen. 

Taloushallinnon assistentti Eija Kokkoniemi vastasi oppilashallinnosta, laskutuksesta, 

käteiskassasta, projekteista ja muista taloushallinnon tehtävistä. Juhani Erkkilä toimi osa-

aikaisena atk-tukihenkilönä.  

 

 Oulun steinerkoulun ensimmäisten YT-neuvottelujen lopputuloksena siirryttiin 

palkkauksessa noudattamaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta 1.8.2016 alkaen. 

Tämä nosti loppuvuonna palkkakuluja huomattavasti.  

 

Opetuksen rahoitus   

 Vuoden 2016 valtion rahoitus perustui laskentapäivän 31.12.2014 oppilasmäärään. 6-

vuotiaita oli 14, 7-12 vuotiaita oli 137, 13 - 15- vuotiaita oli 54 ja lukiossa 39, eli yhteensä 

244 oppilasta. Vertailuksi vuoden 2013 oppilasmäärä oli yhteensä 239.  Oppilasmäärän 

muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 oli +5 oppilasta. 

 

 Valtiovarainministeriö määrää perusopetuksen oppilaskohtaisen kotikuntakorvauksen 

valtakunnan tasolla. Oppilaiden ikäjakauma vaikuttaa korvauksen suuruuteen.  Yksityisen 

opetuksen järjestäjän rahoitus on 94 % kotikuntakorvauksen perusosasta lisättynä 

arvonlisäverokompensaatiolla.   

  

  Lukion rahoitus määräytyi kolmen vuoden tilastopäivien oppilasmäärien mukaan.  

Kirjanpito ja talous  

  Kirjanpidosta vastasivat Forandi Oy Juha Saarela yhteistyössä talouspäällikön, 

myöhemmin toiminnanjohtajan kanssa.  

  

Yhteistyösopimukset   

  Työterveyshuollosta vastasi edelleen Terveystalo Oy. Kouluruokailun järjesti sekä 

yhteiskäyttötilojen siivouksesta vastasi Fazer Food Service Oy. Omien tilojen siivouksesta 

vastasi kevätlukukauden Siivouspalvelu Aila Uutela, syyslukukaudella omienkin tilojen 

siivous siirtyi Fazer Food Service Oy:lle. Koulun kannatusyhdistys on Steinerkasvatuksen 

liiton jäsen. Kirsi Perttola-Ylinampa toimi liitossa koulun edustajana ja liiton hallituksen 

puheenjohtajana. Kannatusyhdistys on myös Yksityisen opetusalan työnantajaliiton 

jäsen. Eläkevakuutukset ovat Ilmarisella ja Kevalla, muut vakuutukset OP Vakuutuksella 

(aiemmin nimeltään Pohjola) ja pankkipalvelut Osuuspankissa.  Atk-tuesta vastasi E-LNX 

yhdessä Juhani Erkkilän kanssa. Käytettävät hallinto-ohjelmistot: palkkaohjelmisto: Visma 

Nova, oppilashallinto-ohjelmisto: Primus ja laskutusohjelma: Asteri.   

     



 

 

 

 

KANNATUSYHDISTYS 2016  

    

  Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 13 kertaa. 

  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenmäärä on 8–12 henkilöä. 

  Hallituksen jäsenet on lueteltu tämän dokumentin koulutoiminnan osiossa. 

 

Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 3.3.2016 ja 

sääntömääräinen syyskokous 17.11.2016 sekä syyskokouksen jatkokokous 

10.12.2016.  

      

  Kaikilta hallituksen jäseniltä pyydettiin kirjallinen sitoumus hallitustyöhön v. 

2013 päätetyn käytännön mukaisesti (ns. luottamuksellisuussopimus).  

  Hallituksen kokousten sihteerinä toimivat hallituksen jäsenet kukin 

vuorollansa.     

   

Palkkiot   Hallituksen puheenjohtajan kulukorvauksen yläraja oli 5.000 €/v 

Hallituksen jäsenille eikä puheenjohtajalle maksettu mitään palkkioita 

vuonna 2016.  

 

Löytölintu   Löytölintu Oy toimi koulun tiloissa. Koulu laskutti Löytölinnulta vuonna 2016 

tilavuokraa 756€.  Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys omistaa koko 

Löytölintu Oy:n osakekannan. Koulun hallituksen edustajana Löytölinnun 

hallituksessa toimi Antti Leikas. 

     

Villa Pukkila   Pukkilan vuokraus pääsi normaaleihin uomiinsa sauna- ja 

saunatuparakennusten valmistuttua käyttökuntoon. Eventoursin kanssa 

solmittiin sopimus Villa Pukkilan vuokrausmyynnistä. Suurin osa vuoden 

2016 vuokrauksista saatiin kuitenkin perinteisien väylien kautta. Kesällä Villa 

Pukkilaa ja sen uutta saunaa tehtiin tunnetuksi luokkien järjestämillä kaikille 

avoimilla keskiviikkosaunoilla.   

 

Tukimaksut   Lukion ja luokkien 1–9 opetuksen perhekohtainen ja vapaaehtoinen 

tukimaksu oli 500 € vuodessa.   

 

Jäsenmaksut – ja määrä  Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2016 oli 20 € /hlö sisältäen Steinerkasvatus 

-lehden vuosikerran (4 numeroa). Syyskokouksessa 19.11.2016 kirjattiin 

jäsenrekisteriin 230 jäsentä (v. 2015 oli 252 jäsentä.)   

 

Varainhankinta Yhdistys hankki varoja sekä tunnettuutta myymällä viikon ajan Tiernatorilla 

käsitöitä. Varoja hankittiin myös pääsiäismyyjäisillä, Mikonmarkkinoilla ja 

joulumyyjäisillä. Luokat keräsivät syksyn aikana 1000€/luokka koulun 

hyväksi. Villa Pukkilaa vuokrattiin kesäaikaan ja uutta saunatupaa 

saunoineen alennetulla hinnalla talviaikaan. 

 

Tulevan arviointi Maksuvalmius tulee olemaan yhdistyksen suurin haaste.   

  Vuoden 2017 valtion rahoituksen niukkenemisen ja samanaikaisen 

palkkamenojen voimakkaan kasvun takia vuodesta tulee todella tiukka. 

Säästöjä haetaan kaikkialta mistä mahdollista. Näköpiirissä on kuitenkin 

vuonna 2018 helpotusta oppilasmäärän kasvun näkyessä jo 

rahoituksessakin.  

 

Varainhankinta:  

Markkinointiin panostetaan enemmän käyttäen hyväksi vanhempien 

osaamista. Kerätään varoja myyjäisillä. Pääpaino kuitenkin on oppilasmäärän 



 

 

säilyttämisessä ja varovaisessa kasvattamisessa entuudestaan. Tässä 

merkittävää on ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden määrä. 

 


