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Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 

 

 



Tervetuloa Oulun steinerkoulun joulujuhlaan  

maanantaina 19.12.2016 klo 18 
 

Juhlimme tänä vuonna Oulun kansainvälisen koulun tiloissa osoitteessa Kasarmintie 4. 

Koulun pihalla pysäköinti on sallittu vain kiinteistönomistajan luvalla, mutta runsaasti 

paikoitustilaa on lähellä olevien Tiedekeskus Tietomaan ja Oulun taidemuseon 

parkkipaikoilla sekä Autoheikin P-talossa, joka sijaitsee Heikinkatu 5:ssä. 
 

Juhlasalin ovet aukeavat klo 17.55. Tutun käytännön mukaan vieraat tulevat saliin 

oppilaiden jälkeen. Pyydämme huomioimaan, että joulujuhla on juhlan avaavan ekaluokan 

ensimmäinen ja lasten vanhempien istumapaikat ovat lyhtykulkueen reitin varrella. 
 

Toivottavaa on, että pienetkin lapsivieraat olisivat salissa hiljaa. Mikäli he eivät jaksa 

koko juhlaa, alakerrassa on tilaa juoksennella häiritsemättä esiintyjiä ja juhlavieraita. 

Juhla kestää noin tunnin. 
 

Kaikki ovat juhlaan lämpimästi tervetulleita! 

 

 
          Kuva: Marita Välikangas 

 



 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 

ma 19.12.  koulupäivä päättyy riisipuuroon 

ma 19.12. klo 18–19 koko koulun yhteinen 

kuusijuhla Oulun kansainvälisellä 

koululla osoitteessa Kasarmintie 4 

ti 20.12.  koulupäivä päättyy jouluateriaan 

ke 21.12. – su 8.1. joululoma 

 

ma 9.1.2017  kevätlukukausi alkaa 

to 2.2.  Vihreän lipun päivä 

pe 3.2. – su 5.2. Talviseminaari Kasvatuksen henkinen ulottuvuus: ensi vuoden suurin 

  steinertapahtuma Helsingissä kokoaa yhteen steinerkoulujen ja  

  päiväkotien henkilöstöä, steinervanhempia ja kasvatuksesta  

  kiinnostuneita, tarkempaa tietoa tuonnempana 

ma 6.2. – ti 7.2.  VIII luokan näytelmän esitykset 

ti 14.2.  lukiolaisten hyvinvointipäivä 

to 16.2.  penkinpainajaiset 

to 16.2.  Wanhojen tanssien gaalailta (ennakkoesitys) 

pe 17.2.  esikoululaisten toimintapäivä kummiluokan kanssa 

pe 17.2.   Wanhojen tanssit koululla ja Ouluhallilla 

pe 24.2.  Laulajaiset 

vk 9  kansainvälisyysviikko 

pe 3.3.  IV luokan Kalevala-kuvaelma 

vk 10   talviloma 

ti 14.3.  laskettelu- ja ulkoilupäivä 

pe 7.4.  Kuolemantanssi-kuvaelma  

la 8.4.   pääsiäismyyjäiset 

vk 15  V luokan näytelmän esitykset 

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.  VIII luokka leirikouluun Gotlantiin 

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

la 3.6.  ylioppilasjuhla ja todistusten jako 
 



OULUN STEINERKOULUN 

TYÖ- ja LOMA-AJAT 

lukuvuonna 2017–2018 

Syyslukukausi to 10.8. – ke 20.12.2017 

syysloma vk 43 

vapaa ke 6.12. (itsenäisyyspäivä) 

joululoma to 21.12. – su 7.1. 

Kevätlukukausi ma 8.1. – la 2.6.2018 

talviloma vk 10 

pääsiäinen pe 30.3. – ma 2.4. 

vapaa ti 1.5. (vapunpäivä) 

vapaa to 10.5. (helatorstai) 

vapaa pe 11.5. (helatorstain jälkeinen perjantai) 

Lisäksi tehdään kolme korvaavaa luokkakohtaista koulupäivää. 

 

MUISTA KÄYTTÄÄ PAIKOITUSLUPAA! 

 

 Paikoituslupien käyttöönotto Nuottasaari-talon 

paikoitusalueella on toiminut hyvin: ulkopuolisten autojen 

määrä koulun alueella on vähentänyt huomattavasti. 

Toisaalta myös koulun väelle on tullut parkkisakkoja – 

varmaan epähuomiossa – luvatta pysäköinnistä. 

 

Jos siis tarvitset parkkipaikkaa useammin kuin kerran 

pari lukukaudessa, käy hakemassa oma parkkilupalappu steinerkoulun kansliasta. 

Vanhempainilloissa kävijöille opettajalla on ”vierailija”-paikoituslupalappuja, 

samoin Löytölinnussa asioiville. Paikoitusluvat ovat käytössä joka päivä kellon 

ympäri. 
 

Yhteistyöterveisin Eija Oulun steinerkoulun kansliasta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIITOS KAUNIS,  

ARVON VANHEMMAT! 

 

Syyslukukausi lähenee loppuaan, ja on aika kiittää kaikkia ihania, ahkeria ja aikaansaapia 

vanhempia, jotka syksyn mittaan uhrasivat aikaansa ja voimiaan koulumme hyväksi. Tiistaisissa 

talkooilloissa syntyi runsain mitoin valosarjoja, paperilyhtyjä, miekkoja ja kilpiä Tiernatorille ja 

joulumyyjäisiin, puhumattakaan hurmaavista käsitöistä, joita väsymättömät käsityöpiiriläiset 

vuodesta toiseen kerran viikossa kokoontuvat tekemään. 

 

Tiernatorilla olimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja kokemus oli niin rohkaiseva, että varmasti 

haluamme sieltä pienen, punaisen kojun ensi vuonnakin. Koulumme sai rutkasti positiivista 

mainosta sen lisäksi, että asiakkaitakin aika ajoin ilmestyi luukulle tuotteitamme ostamaan.  

 

Linnan itsenäisyyspäivän juhlien teemana tänä vuonna olivat Suomen vahvuudet, 

kuten puhdas luonto ja ruoka sekä rehellisyys. Steinerkoulun vahvuus 

parhaimmillaan on yhdessä tekeminen. Olemme onneksi kaikki omanlaisiamme ja 

tykkäämme erilaisista asioista, löydämme itsestämme piileviä kykyjä.  

Kun jokainen lahjoittaa yhteiseen hyvään omat vahvuutensa, kokonaisuus soi 

kuin Finlandia-hymni – tai kuin Kolmen kuninkaan marssi. 

 

Yksin tekeminen hyydyttää, yhdessä olemme voittamattomia 

 

Iloista joulua ja yhä parempaa tulevaa vuotta toivottaen 

sekä yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

 

  Oulun steinerkoulun henkilökunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANSLIAPOSTIA  

 

Taloushallinnon katsaus   

 

Kannatusyhdistyksen vuosikokous 

 

Kannatusyhdistyksen syyskokous pidettiin 

kahdessa osassa, koska ensimmäisessä 

kokouksessa ei saatu valittua riittävän monta 

jäsentä kannatusyhdistyksen hallitukseen.  

 

Vuoden 2017 hallituksessa jatkavat Mirja-

Lea Kallio, Kai Ojala, Juho Tuohino ja Krista 

Karjalainen. Uusina jäseninä aloittavat Maria 

Kanko, Noora Askinen, Kalle Laurinaho, 

Raimo Huuhtanen ja Ulla Timonen. 

Erovuoroiset Mikko Otsamo ja Seppo Äijälä 

valittiin jatkamaan. 

 

Hallitus järjestäytyy seuraavassa 

kokouksessaan 11.1.2017 ja valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan. 

 

Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu  

vuodelle 2017 on 20 €/jäsen. Jäsenmaksuun 

sisältyy Steinerkasvatuslehti. 

Jäsenmaksulaskut postitetaan tammikuussa. 

 

Syyskokous hyväksyi esitetyn erittäin tiukan 

budjetin ja siihen sisältyvät 

säästötoimenpiteet. 

 

Perhekohtainen tukimaksu vuonna 2017 

Vuosikokous päätti, että vuoden 2017 

perhekohtainen tukimaksu on kolmiportainen. 

Perhe voi maksaa tukimaksua oman 

harkintansa mukaan joko 45 €, 65 € tai 85 € 

kuukaudessa. Koko vuosittaisen tukimaksun 

voi maksaa kerrallakin, jolloin maksu on 540, 

780 tai 1020 euroa. Maksut laskutetaan 

alkuvuodesta.  

 

Luokkien siivous  

Syyskokouksessa hyväksyttiin 

säästötoimenpiteenä luokkien siivouksen 

siirtäminen enemmän oppilaiden ja 

vanhempien vastuulle. Tähän saakka 

vanhemmat ovat siivonneet luokat 1–6 

kahdesti viikossa ja palkattu siistijä kerran 

viikossa. Vuoden 2017 alusta siirrytään 

kaikkien luokkien osalta samaan käytäntöön, 

jolloin palkattu siistijä siivoaa luokat kerran 

viikossa ja muulloin siisteydestä huolehtivat 

vanhemmat ja oppilaat. Yläluokilla tarkoitus 

on, että oppilaat itse ottavat aiempaa 

enemmän vastuuta luokkien siisteydestä. 

Oppilaan koulumatkat  

Tällä hetkellä on voimassa käytäntö, jonka 

mukaan koulu tukee bussimatkoja, jos 

oppilaan koulumatka kävellen on yli viisi 

kilometriä. Ensi vuonna korvataan 

koulumatkoista enintään 25 €/kk.  

 

Lukiolaiset kuuluvat opintososiaalisten 

etujen piiriin, joten koulumatkatuki haetaan 

Kelan kautta. Kansliasta saa lisätietoja.  

 

Lukiolaisten materiaalimaksu 

Yksi syyskokouksen päätöksistä oli alkaa 

periä lukiolaisilta 50 €:n materiaalimaksu 

lukukaudessa. Lukiossa on paljon taide- ja 

taitoaineiden kursseja, joiden materiaalien ja 

kurssimaksujen kattamiseen maksu käytetään. 

 

Varainhankinta  

Joulukuu on ollut ahkeraa varainhankinnan 

aikaa. Tiernatorille ja Joulumarkkinoille on 

talkoiltu myytävää lukuisina iltoina syksyn 

aikana. Tiernatorilla koululla oli myyntikoju 

joulukuun alussa viikon. Myyntiä kertyi noin 

1600 €. Myyntitulosta pitää vielä vähentää 

kulut. Kojulla käytiin paljon hyviä 

steinerkouluun liittyviä keskusteluita ja 

koulumme sai näkyvyyttä. 

 

Joulumyyjäiset pidettiin koulullamme tänä 

vuonna 10. joulukuuta. Väkeä markkinoilla 

oli mukavasti ja upeita myyntituotteita 

runsaasti. Koulun ulkopuolisiakin asiakkaita 

tuntui olevan aiempaa enemmän. Myyntiä 

päivän aikana kertyi koululle noin 3300 € ja 

luokille liki 2000 €. Mitään kuluja 

myyntituloista ei ole vähennetty 

 

Kiitos kaikille talkoissa ja myyjäisissä 

ahkeroineille! 

 

Rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää uutta 

vuotta kaikille!  

toivottavat Eija ja Pirkko kansliasta 

 

Joulun välipäivät olemme lomalla ja kanslia 

on suljettuna. 

 

Kansliassa Eija, puh. 044 554 2033, hoitaa 

muun muassa oppilasasiat, koulumatkatuet, 

Pukkilan varauksia, pysäköintiluvat ja 

Löytölintu-putiikin juoksevat asiat. 

 

Pirkko, puh. (08) 554 2875, hoitaa 

toiminnanjohtajan tehtäviä yhteistyössä 

hallituksen ja rehtoritiimin kanssa.



 

 

 

JOULULAATIKOITA JA SAARISTOLAISLEIPÄÄ 

 
Valmistamme tilauksesta perinteisiä joululaatikoita (4€/400g, 8€/800g) sekä 

saaristolaisleipää 6€ 

 

Tilaukset viimeistään sunnuntaina 18.12., valmistus 19.12. ja toimitus 19. tai 

20.12. Ota yhteyttä! 

t. Oulun steinerkoulun 11.-luokkalaiset 

 

Tervisin, Maili ja Kati, 11. luokan luokanvalvojat 

maili.liimatta@oulun-steinerkoulu.fi 

kati.heikkila-huhta@oulun-steinerkoulu.fi p. 050 464 1903 


