OULUN STEINERKOULU
kuukausitiedote lokakuu 2016

TAPAHTUMAKALENTERI
vk 43
pe 4.11.
la 5.11.

syysloma
taksvärkkipäivä luokille 7–13
klo 11 pyhäinpäivän eurytmiaesitys ja
XII luokan opiskelijan Erika Ollikkalan eurytminen päättötyöesitys
ma 7.11.
klo 13–14 halloween/kekrijuhla luokille 7–13
pe 11.11.
Pyhän Martin päivän lyhtykulkue luokilla 1–3
su 13.11.– ma 14.11. III luokan Mikael-kuvaelman esitykset
to 17.11.
klo 18 kannatusyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
to 17.11.
klo 18 infotilaisuus IX-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen
to 24.11.
infotilaisuus esikoululaisten vanhemmille
ma 28.11.
adventtispiraali
pe 2.12.–to 8.12.
Rotuaarin Tiernatorilla on koulun myyntipöytä Valo-teemalla. Tuotteita ovat
valosarjat, paperilyhdyt ja kynttilänjalat sekä puiset ritarin kilvet ja miekat, joita
valmistetaan tiistaisissa talkooilloissa. Myyntiaika noin 60 tuntia, joten myyjiä
tarvitaan runsaasti. Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua osoitteessa
tiedotus.oulunsteiner@gmail.com.
ma 5.12.
vapaa (itsenäisyyspäivää edeltävä maanantai)
ti 6.12.
itsenäisyyspäivä, vapaa
la 10.12.
joulumyyjäiset
to 15.12.
OPS-ip: oppilaiden ja opiskelijoiden päivä päättyy ruokailuun
ke 21.12.–su 8.1.
joululoma
ma 9.1.2017
to 2.2.
ma 6.2.– ti 7.2.
ti 14.2.
to 16.2.
to 16.2.
pe 17.2.
pe 17.2.
pe 24.2.
vk 9
pe 3.3.
vk 10
ti 14.3.
pe 7.4.
la 8.4.
vk 15
pe 14.4.–ma 17.4.
ti 18.4.
vk 17
to 27.4.
pe 28.4.
ma 1.5.
to 25.5.
ma 29.5.–ke 31.5.
la 3.6.

kevätlukukausi alkaa
Vihreän lipun päivä
VIII luokan näytelmän esitykset
lukiolaisten hyvinvointipäivä
penkinpainajaiset
Wanhojen tanssien gaalailta (ennakkoesitys)
esikoululaisten toimintapäivä kummiluokan kanssa
Wanhojen tanssit koululla ja Ouluhallilla
Laulajaiset
kansainvälisyysviikko
IV luokan Kalevala-kuvaelma
talviloma
laskettelu- ja ulkoilupäivä
Kuolemantanssi-kuvaelma
pääsiäismyyjäiset
V luokan näytelmän esitykset
pääsiäinen
pääsiäispuutarha luokille 1–3
uintiviikko luokille 1–6
kansainvälisenä veteraanipäivänä vanhainkotivierailuja
vappukarnevaali
vapunpäivä, vapaa
helatorstai, vapaa (huom. pe 26.5. työpäivä)
10. luokan TET (työelämään tutustuminen)
ylioppilasjuhla ja todistusten jako

Hyvät vanhemmat,
Tervetuloa la 5.11.2016 klo 11.00 juhlistamaan pyhäinpäivää pienellä taiteellisella tapahtumalla

Me olemme kahdeksan hengen ryhmä: kolmesta eurytmististä yksi on Rovaniemen steinerkoulun
eurytmianopettaja, ja ryhmän viisi muuta jäsentä ovat koulun vanhempia ja/tai eurytmiasta kiinnostuneita
henkilöitä. Tällä kokoonpanolla olemme harjoitelleet viiden vuoden ajan, ja kohokohta on aina ollut
pyhäinpäivä, jolloin olemme lahjoittaneet teoksemme yleisölle.
Pikkuhiljaa olemme vahvistuneet niin, että uskallamme nyt ensimmäistä kertaa avata tilaisuutemme kaikille
koulun vanhemmille. Erityisen tapauksesta tekee se, että mukana tänä vuonna on myös XII luokan oppilas
Erika Ollikkala, joka tekee päättötyökseen eurytmiaa. Erika esittää työstämänsä runon ja on mukana myös
ryhmäesityksissä. Musiikkia kuulemme, kun pianonsoiton opiskelija Eemil Alakärppä soittaa meille pianoa.
Lapsetkin ovat tervetulleita esitykseen, jos he jaksavat keskittyä noin puolen tunnin ajan.
Tule ajoissa, sillä ovet sulkeutuvat klo 11.00 eikä sisään sen jälkeen pääse. Tilaisuus on Nuottasaari-talon
isossa salissa.
Keräämme vapaaehtoisen ovirahan, jolla katamme taiteilijoiden esiintymispalkkion, matkakustannuksia ja
esiintymisasujen vuokrausta. Olet lämpimästi tervetullut!
Ryhmän puolesta Mervi Heikka

Hei kotiväki!
Syysloman jälkeen scoottien, skeittien ynnä muiden vastaavien harraste- ja kulkuvälineiden
tuonti KOULUMME SISÄTILOIHIN ON KIELLETTY. Ne ovat aiheuttaneet päivittäin
vaara- ja kiusaamistilanteita ahtaissa käytävä- ja luokkatiloissamme ja vieneet
selvittelyineen kohtuuttomasti aikaa ja aikuisresursseja varsinaiselta koulutyöltä.
Jatkossa scootit, skeitit ja muut välineet on jätettävä pyörien tavoin lukittuina
pyörätelineisiin ja niitä saa käyttää kouluaikana vain erikseen sovituilla valvotuilla
välitunneilla. Yhteisen viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi pyydämme teitä
keskustelemaan lastenne kanssa ja ohjeistamaan heitä asiasta.
Käytävien varsille naulakoihin ja penkeille on taas kerääntynyt monenmoista vaatetta ja
jalkinetta. Noukkikaa tai pyytäkää lastanne noukkimaan omansa talteen. Syysloman
jälkeisenä perjantaina 4.11. nimeämättömät, päivästä toiseen naulakoissa tai penkeillä
roikkuvat vaatteet, kengät ja muut tavarat lähtevät roskiin tai kierrätykseen. Näin
siistimme käytävien ilmettä ja helpotamme myös siistijämme työtä.
Yhteistyöstä kiittäen opettajakunta

NUOTTASAARI-TALON
PAIKOITUS LUVANVARAISEKSI

Nuottasaari-talon paikoitusalueet ovat etenkin ilta-aikaan
vilkkaassa käytössä. On huomattu, että parkkipaikkoja
täyttävät kuitenkin muutkin kuin Nuottasaari-talon käyttäjät
ja pysäköinti alueella on villiä. Niinpä otamme käyttöön
paikoitusluvat talomme käyttäjille yhdessä talon muiden
käyttäjien eli Oulun taidekoulun ja Myllytullin koulun
Nuottasaaren yksikön kanssa.
Pysäköintiä alueellamme aletaan valvoa syksyn aikana, kun paikoitusluvat on jaettu ja otettu
käyttöön. Jos tarvitset parkkipaikkaa useammin kuin kerran pari lukukaudessa, käy hakemassa
oma paikoituslupasi steinerkoulun kansliasta viikkojen 43–44 aikana.
Vanhempainilloissa kävijöille opettajalla on ”vierailija”-lupia, samoin Löytölinnussa
asioiville. Ensimmäisissä luvissa ei ole vuosilukua, mutta ensi syksystä lähtien alamme käyttää
lukuvuositarroja. Paikoitusluvat ovat käytössä joka päivä kellon ympäri. Juhlien pysäköinnistä
ohjeistetaan erikseen.
Paikoitusalueina ovat Isokadulta oikealle ”varattu”-tekstillä varustetut tolpattomat sekä kaikki
kiinteistönomistajan luvalla varustetut tolpalliset paikat. Pysäköintipaikkoja ovat ainoastaan
siihen tarkoitetut ruudut, eivät kaikki välit asfaltilla. Paikoitusaluetta eivät ole myöskään
seinänvierustat eivätkä pelastustiet millään puolella rakennusta. Niillä pyritään nimenomaan
turvaamaan saleihin ulkokautta kulkevien lasten turvallisuus. Luvalliset paikoitusalueet on
osoitettu liikennemerkein.
Yhteistyöterveisin Eija, Oulun steinerkoulun kansliasta

Hyvä koulun väki,
tiistaitalkoissa on ollut mahtavan aktiivista väkeä, ja Tiernatorille sekä joulumyyjäisiin
valmistuukin tuotteita hyvää vauhtia. Syksyn tapahtumien innostunut ja positiivinen
tunnelma ruokkii hyvän kierrettä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, josta hyötyvät sekä
oppilaat, vanhemmat että henkilökunta. Kannattaa tulla kokemaan itse kuinka
mukavaa yhdessä puuhaaminen on :)
Tiernatorille voi ilmoittautua myyjäksi osoitteessa tiedotus.oulunsteiner@gmail.com
ja varsinaiset myyntivuorot tehdään kun myyjien määrä selviää. Ilmoita viestissä
milloin pääset (tai et ainakaan pääse) tulemaan. Mukaan voi tulla vaikka pariksi
tunniksi. Myyjille järjestetään koulutus marraskuun lopussa, jossa selviää
kaikki tarvittavat asiat. Yksin ei myöskään kenenkään tarvitse olla, vaan
myyntivuorossa on aina 2 ihmistä.
Sylillinen kiitoksia kaikille tähänastisesta työstä!
Talkoot ja käsityöillat jatkuvat syysloman jälkeen,
tervetuloa!
terveisin henkilökunta ja
kannatusyhdistyksen hallitus

TONNIPROJEKTI
Koulun varainhankinnan tehostamiseksi jokainen luokka pyrkii tänä syksynä saamaan kasaan tuhat
euroa koulun kassaan. Luokat ovatkin aloittaneet urakan vauhdilla, ja seuraavanlaisia projekteja on
meneillään:
1. luokka
2. luokka
3. luokka
4. luokka
5. luokka
6. luokka
7. luokka
8. luokka
9. luokka

herkkukorien, bambutiskiriepujen, Kontion Kotikanalan parittomien viikkojen munien
ja Ilpo Okkosen valokuvakirjojen myynti
puunkaatotalkoot, Iik!-kauhuelokuvafestivaalien kahvitus,
joulupukkipalvelu (alustavasti)
(joulu)korttiprojekti (alustavasti)
Kakkutukku, havukranssit tilauksesta (alustavasti)
wc-paperimyynti
sukkatukku
Tarjakaisan leipämyynti, Ullmax, Pukkilan pikkujoulut
tuotteita Limingan vanhan ajan joulutorilla ja Naisten messuilla
Jar-X-sukat ja -huopatossut

Lukioluokat myyvät koulun logolla varustettuja huppareita ja t-paitoja, sukkia ja ehkä joululaatikoita
tilauksesta.
Ulla Suvanto ja Tanja Turtiainen ovat tonniprojekteissa yhteyshenkilöiden yhteyshenkilöitä: jos on
kysyttävää, ota yhteyttä usuvanto@gmail.com tai tanja.turtiainen@icloud.com.

kuvat: Elina Ylänne

KANSLIAPOSTIA
Taloushallinnon katsaus
Steinerkoulut ovat yksityisen
opetuksenjärjestäjän ylläpitämiä kouluja, jotka
saavat valtiolta oppilaskohtaisen
kotikuntakorvauksen. Oulun kaupunki on
aiemmin myöntänyt koulullemme pienehkön
harkinnanvaraisen avustuksen, mutta
kaupungin talouden kiristyttyä emme ole
saaneet hakemaamme harkinnanvaraista
avustusta vuonna 2016.
Perhekohtainen tukimaksu
Tukimaksu on tärkeä osa koulun rahoitusta ja
mahdollistaa omalta osaltaan steinerkoulun
pedagogiset erityispiirteet. Vuosikokouksen
päätöksen mukaisesti vuonna 2016 tukimaksu
on 500 €/ perhe. Tukimaksu on mahdollista
suorittaa myös erissä.
Varainhankinta – mitä se on?
Tukimaksuilla ja muulla yhdistyksen
varainhankinnalla kuten Pukkilan vuokraus,
myyjäiset ja luokkien varainhankinta, katetaan
jatkossakin talouden alijäämää.
Talouden näkymät ja odotukset
Koulun taloudessa on odotettavissa vaikea
vuosi. Oppilasmäärät ovat ilahduttavasti
kasvaneet, mutta valtion rahoituksen perusteena
ensi vuodelle on v 2015 oppilasmäärä. Valtion
rahoitus on pienenemässä emmekä ole saaneet
Oulun kaupungilta v.2016 harkinnanvaraista
avustusta. Koulun menot ovat nousseet
tilavuokran ja palkkamenojen voimakkaan
kasvun myötä.
Koulun oppilasmäärä 20.9.2016
Esikoulu
20 oppilasta
Perusopetus
204 oppilasta
Lukio
49 oppilasta
Yhteensä
273 oppilasta
Esikouluryhmät hoidetaan yhteistyössä
Steinerpäiväkoti Taivonkaaren päiväkodin ja
Steinerpäiväkoti Punavarpusen kanssa.
Steinerpedagogista iltapäivätoimintaa
järjestetään koululla toista vuotta,
vastuuhenkilönä on Silja Suni, puh 044- 745
0778. Haku iltapäivätoimintaan tapahtuu Oulun
kaupungin kautta.

Temppukerho on tarjonnut tänä syksynä
liikunnallista toimintaa iltapäivätoiminnan
ulkopuolelle jääneille alaluokkalaisille.
Temppukerhoa vetää Kati Kanniainen.

Koulun hallinto
Ylintä päätösvaltaa koulussamme käyttää
kannatusyhdistyksen yleiskokous, joka valitsee
vuosittain yhdistykselle hallituksen.
Hallituksessa on nyt 10 jäsentä,
puheenjohtajana toimii Mikko Otsamo.
Seuraavat hallituksen kokouspäivät ovat
8.11.2016 ja 13.12.2016
Lisäksi koulussa toimii valmistelevia
työryhmiä: johtoryhmä, tilaryhmä,
tiedotusryhmä, varainhankintatyöryhmä,
Pukkila-työryhmä.
Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous järjestetään 17.marraskuuta, jolloin
vuodelle 2017 valitaan uusi hallitus ja
vahvistetaan tulo- ja menoarvio.
Hallituspaikkoja on vapautumassa useita.
Tervetuloa mukaan! Vuosikokouskutsu on
toisaalla tässä tiedotteessa.
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu
on toistaiseksi 20 €/jäsen. Vain yhdistyksen
jäsenellä on oikeus äänestää vuosikokouksessa.
Jäsenmaksuun sisältyy myös
Steinerkasvatuslehti.
Oppilaan koulumatkat
Tällä hetkellä on voimassa käytäntö, että koulu
tukee bussimatkoja, jos oppilaan koulumatka
kävellen on yli 5 kilometriä. Lukiolaiset
kuuluvat opintososiaalisten etujen piiriin,
jolloin koulumatkatuki haetaan Kelan kautta.
Kansliasta saa lisätietoja.
Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta OP
Vakuutuksessa.
Kansliassa Eija puh. 044 554 2033 hoitaa mm
oppilasasiat, koulumatkatuet, Pukkilan
varauksia, pysäköintiluvat ja Löytölintu-putiikin
juoksevat asiat.
Pirkko, puh. (08) 554 2875, hoitaa
toiminnanjohtajan tehtäviä yhteistyössä
hallituksen ja rehtoritiimin kanssa.

OULUN STEINERKOULUN
KANNATUSYHDISTYS RY

KOKOUSKUTSU
21.10.2016

OULUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika

torstai 17.11.2016 klo 18.00

Paikka

ruokasali, Oulun steinerkoulu, Isokatu 94, Oulu

Kutsuttu

kannatusyhdistyksen jäsenet

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden
pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2017 tulo- ja menoarvion hyväksyminen
6. Uusien hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017 erovuoroisten
ja eroa pyytäneiden tilalle
7. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
tilikaudelle 2017
8. Vuoden 2017 jäsenmaksun vahvistaminen
9. Vuoden 2017 tukimaksun vahvistaminen
10. Muut mahdolliset asiat, jotka on esitetty hallitukselle kirjallisesti
vähintään 8 päivää ennen kokousta
11. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

