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NUOTTASAAREN NUOTIT– HARMONIAA JA VÄHÄN SÄRÖÄ

Oulun steinerkoulun ensimmäinen lukuvuosi Nuottasaaressa on takana! Ja millainen 
vuosi? Ensin oli ankara muutto, sitten kova opettelu uusiin tiloihin. Ja vuodenvaihteen 
jälkeen yhteiselämän harjoittelu kämppiksen, Oulun Taidekoulun kanssa. Eikä se 
yhteiselämä tuoreen kumppanin kanssa koskaan lähde liikkeille säröittä, kun molemmat 
osapuolet joutuvat opettelemaan uusille tavoille. Onneksi olemme hyviä oppimaan!

Koulun taloustilanne aiheutti päänvaivaa pitkin vuotta, ja vanhemmille oli pakko raportoida 
tiukan tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Mutta kaikesta on selvitty, ja selvitään myös 
jatkossa – se vain vaatii meiltä kaikilta jonkinlaista osallistumista koulun pyörittämiseen. 
Mutta niinhän olemme tehneet ennenkin. Yhteistyö vahvistaa meitä.

Ja joka tapauksessa Nuottasaaren koulu on osoittautunut toimivaksi kodiksi koulullemme, 
ja kiinteistön omistaja, Oulun kaupunki, on sitoutunut huolehtimaan rakennuksesta ja 
ylläpitämään sitä hyvässä kunnossa myös tulevina vuosina.

Lukuvuosi 2014–2015 päättyy siis toiveikkaissa ja iloisissa merkeissä! Lämpimät kiitokset 
opettajille, jotka ovat jaksaneet taas puurtaa koko vuoden vaativassa työssään. Suuret 
kiitokset vanhemmille, talkoolaisille, koulumme hyväksi työtä tekevälle väelle ja koko 
henkilökunnalle! Kesä palkitsee meidät kaikki. Ja vielä kiitos kaikille hienon kouluvuoden 
tehneille oppilaille ja opiskelijoille. Aurinko voittaa!

Antti Leikas
hallituksen puheenjohtaja
Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry

    Kuva: Pessi Yli-Elsilä, III luokka



OPPILAAT 

Oppilasluettelot luokkien kohdalla 
* oppilas on lähtenyt kesken lukuvuoden 
** oppilas on tullut kesken lukuvuoden 

HENKILÖKUNTA 

Erkkilä Juhani, atk-tukihenkilö 
Eteläinen Tarja, opintovapaalla
Haapaporras Anne, eurytmia
Heikka Mervi, eurytmiaterapia, oppilashuollon pj. 
Heikkilä-Huhta Kati, biologia, maantieto, terveystieto, tanssi 
Hirvonen Päivi, luokanopettaja
Hotakainen Niina, matematiikka, fysiikka 
Hämäläinen Mirka, luokanopettaja 
Kettunen (nyk. Kvist) Anna-Kaisa, koulunkäynnin ohjaaja, 1. luokka
Kokko Matleena, koulunkäynnin ohjaaja, 2. luokka 
Kokkoniemi Eija, taloushallinnon assistentti
Koponen Marulla, luokanopettaja (äitiyslomalla 5.11. alkaen)
Korhonen Mari-Jaana, puhe- ja draamailmaisu 
Koskela Berit, talouspäällikkö 
Kostama Suvi, koulunkäynnin ohjaaja, 5. luokka, eurytmiasäestys
Lantto Mirja, käsityö 
Laurinen Mari, saksa, ET 
Lauronen Hannele, ruotsi, opo, apulaisrehtori 
Liimatta Maili, äidinkieli, englanti, rehtori 
Lindén Irene, luokanopettaja 
Mursu Ulla, taideaineet 
Mäentausta Tuuli, kk-ohjaaja, 1. lk., luokanopettaja (äitiysloman sijainen 5.11. alkaen)
Niemelä Heikki, liikunta, puutyö 
Ollikkala Eija, koulunkäynnin ohjaaja, 4. luokka
Perttola-Ylinampa Kirsi, luokanopettaja, psykologia, puheterapia
Savolainen Anne-Mari, englanti 
Siira-Kemppainen Hannele, luokanopettaja, apulaisrehtori 
Suni Silja, kouluavustaja, syyslulukausi
Suvanto Ulla, luokanopettaja, äidinkieli 
Tikkanen Ruut, musiikki
Uutela Aila, siistijä 
Vainionpää Niina, koulunkäynnin ohjaaja, 5. luokka
Viinikka Minna, erityisopetus
Vornanen Kati, luokanopettaja 
Wennström Rainer, matematiikka, fysiikka, kemia 
Ylinampa Kati, historia, ET, filosofia, yhteiskuntaoppi, erityisopetus  
Ylänne Elina, luokanopettaja



OULUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN HALLITUS 

Puheenjohtaja Antti Leikas 
Varapuheenjohtaja Mikko Otsamo
Muut jäsenet Juhani Erkkilä  

Susanna Hanhela
Pirkko Kaikkonen
Mirja-Lea Kallio (1.1.2015 alkaen)
Katju Karvonen 
Markku Laurila
Heikki Patronen
Anna Tilvis
Seppo Äijälä 

KOULUN JOHTOKUNTA 

Koulun johtokuntaan kuuluvat kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä kaksi 
opettajakunnan edustajaa: Maili Liimatta ja Anne-Mari Savolainen. 

Hallituksen ja johtokunnan kokousten koolle kutsujana on toiminut Berit Koskela. 

OPETTAJAKUNNAN TOIMIHENKILÖT 

Puheenjohtaja Hannele Siira-Kemppainen 
Varapuheenjohtaja Maili Liimatta 
Sihteeri Päivi Hirvonen

              

Tuuli Tervonen, VI luokka



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. Koululääkärinä on toiminut  
syyslukukaudella lääkäri Vesa Kropsu ja keväällä lääkäri Heikki Laitinen. 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 hyvästä yhteistyöstä kiittäen
Satu Vähäkangas, terveydenhoitaja

Antroposofinen lääketiede ja erityiseurytmia, pikkueukka

Virolainen antroposofinen lääkäri Ülle Pechter vieraili koulullamme  syyskuussa  2014 
sekä tammikuussa 2015. Koulun vanhemmat lapsineen ovat hänen apunsa hyvin 
löytäneet 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 luokka-asteilta. Pääpaino oli alaluokilla. Kaikki esikoululaiset Taivonkaaresta, 
Punavarpusesta ja Vihervarpusesta kävivät ainakin kerran pikkueukassa.  Tapasin kaikki 
esikoululaiset heidän omassa päiväkodissaan.

Pikkueukkaa ryhmässä: neljäsluokkalaiset kävivät pienissä ryhmissä eukassa 
keskiviikkoaamuisin. Toive olisi, että kaikki pääsisivät pikkueukkajaksolle noin 9–10 
vuoden taitteessa. Luokat ovat kuoitenkin niin suuria, ettei se enää välttämättä ole 
mahdollista, joten tämä on muunneltu muoto siitä. Eukka on silloin painottunut 
luonnollisesti ikäkauteen. Yksilöllinen jakso toteutetaan, jos pikkujaksolla ilmenee siihen 
tarve tai jos jostain syystä luokanopettaja tai vanhempi ottaa yhteyttä. Erityiseurytmiajakso 
toteutetaan aina yhteistyössä vanhempien kanssa.

Mervi Heikka, eurytmiaterapeutti

Puheterapia

Tänä lukuvuonna puheterapiatunteja on ollut parikymmentä eli 0,5 vuosiviikkotuntia. Näillä 
tunneilla on harjoiteltu erityisesti r- ja s-äänteitä. Harjoitteluun on kuulunut vahvasti myös 
kotiharjoittelu. Puheterapiaan lapset ovat tulleet luokanopettajan tai vanhemman 
aloitteesta.

Kirsi Perttola-Ylinampa
luokanopettaja ja puheterapeutti



Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto olivat hienoisessa mylleryksessä kuluvan vuoden aikana. 
Istuimme useissa suunnittelupalavereissa ja mietimme muutoskiekuroita. Kokouksia oli 
kaupungilla ja koululla erilaisin kokoonpanoin.

Tänä vuonna erityisesti lain koukeroita selvittivät eurytmiaterapeutti, ryhmän puheenjohtaja
Mervi Heikka, aineenopettaja, rehtori Maili Liimatta, erityisopettaja Minna Viinikka, 
luokanopettaja, puheterapeutti Kirsi Perttola-Ylinampa, aineenopettaja, erityisopettaja Kati 
Ylinampa, aineenopettaja, opinto-ohjaaja Hannele Lauronen sekä terveydenhoitaja Satu 
Vähäkangas. Kokoontumisia oli syyslukukaudella pääosin joka torstai ja kevätlukukudella 
noin kerran kuukaudessa. Yksilökohtaisia oppilashuoltoneuvotteluja on ollut erilaisin 
kokoonpanoin.

Lakimuutoksen myötä pääsimme tänä vuonna Oulun kaupungin 
opiskelijahuoltopalveluiden piiriin: syyslukukaudella lukio ja kevätlukukaudella esi- ja 
perusopetus. Meidän yhteistyökumppaneiksemme syyslukukaudella tulivat koulupsykologi 
Sari Raninen ja koulukuraattori Maija Tarkiainen. Heidän toimipaikkansa on Kastellin lukio. 
He olivat syksyllä tutustumiskäynnillä  opiskelijahuoltoryhmässä ja kertoivat työstään. 

Kevätlukukaudella yhteistyökumppaneiksi tulivat esi- ja perusopetuksen puolella psykologi 
Sanna Pakanen ja kuraattori Nina Lieto. He olivat oppilashuoltoryhmässä ja 
opettajainkokouksessa esittäytymässä ja kertomassa työstään. Opettajainkokouksessa he 
kertoivat lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. 

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon toiminnan suunnittelusta ja kokoamisesta vastasivat Kati Ylinampa ja 
Hannele Lauronen. He tiedottivat opiskelijoille kuraattori- ja psykologipalveluista.
Opiskelijat osallistuivat kuluvan vuoden aikana kaksi kertaa opiskelijahuollon kokouksiin.

Keväällä opiskelijoille järjestettiin hyvinvointiaamupäivä yhteistyössä Oulun 
ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. Päivä keräsi positiivista 
palautetta sekä omilta että amk-opiskelijoilta. Hyvinvointiaamupäivän yhteydessä kerättiin 
opiskelijoilta vastauksia hyvinvointikyselyyn. Kyselyn keskeisiä tuloksia oli, että väsymys, 
lyhyet yöunet ja motivaation puute ovat suurimmat hankaluudet lukio-opiskelussa. 
Opiskelua helpottaviksi asioiksi kyselyyn vastanneet nimesivät hyvät yöunet, liikunnan, 
kaverit ja perheen, ja myös ymmärtäväiset opettajat keräsivät muutaman maininnan.

Kiitos ja näkemiin!

Lakimuutoksen myötä sanoimme keväällä näkemiin koulukuraattori Kari Heikkilälle. Kari 
tapasi oppilaita henkilökohtaisissa keskusteluissa, vieraili luokissa ja tarvittaessa osallistui 
oppilashuoltokokoukseen. Psykologi Vuokko Mauno-Poletin hyvästelimme myös keväällä. 
Hän teki useita vuosia oppilaillemme psykologisia tutkimuksia. Vuokko totesi, että 
oppilaamme ovat hyvin pohtivia. Lämmin kiitos Karille ja Vuokolle hyvin sujuneesta 
yhteistyöstä!



Opintojen ohjaus

Luokkamuotoista opinto-ohjausta on luokilla 8–13. Lisäksi oppilaat ja opiskelijat ovat 
voineet tavata opinto-ohjaajan pienryhmissä tai yksin erikseen sovittavana ajankohtana. 
Opinto-ohjaaja on tavoitettavissa päivittäin. Hänen kanssaan voi keskustella 
koulunkäyntiin, opiskeluun, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan sekä nuoren 
elämäntilanteeseen liittyvistä asioista.

Hannele Lauronen, opo

Erityisopetus

Tänä lukuvuonna olen opettanut/tukenut oppimisessa eskareista yseihin ikäisiä. Aiempien 
vuosien tapaan olen ollut luokissa luokan-/aineenopettajien tukena, pitänyt pikkuryhmille 
tunteja äidinkielen, matematiikan ja englannin haasteisiin liittyen sekä tavannut oppilaita 
yksitellen. Työnkuvaani ovat kuuluneet lisäksi oppilaskartoitukset eri vuosiluokilla.

Opetustyöni uusi ulottuvuus on ollut tiiviimpi yhteistyö eskareihin, mikä on mahdollistunut 
Kati Ylinampan ottaessa vastuulleen osan luokkien 7–9 erityisopetuksesta sekä lukion 
erityisopetuksen. Näin olen pystynyt olemaan osallisena sekä eskareiden päivässä 
päiväkodeilla että ”tutustumistapahtumissa” koululla.

Seuraavana erityisopetuksen kehityshaasteena mainitsen lukujärjestykselliset asiat; 
voisimme pyrkiä tarjoamaan nykyistä enemmän eri luokkatasojen oppilaille samanaikaisia 
pikkutunteja. Tästä meillä on hyviä kokemuksia jo kahdelta lukuvuodelta sekä 5.–6.-
luokkalaisten pikkuenglannista että 8.–9.-luokkalaisten pikkumatematiikasta. Tuollaiset 
tunnit nimittäin tarjoavat resurssitehokkaasti oivia vertaistukikokemuksia, kun samoissa 
haasteissa kamppailevat oppilaat löytävät toisensa.

Harmikseni täytyy vielä todeta, että oppilashuollon ja erityisopetuksen varsin tuoreet 
lakimuutokset ovat tarkoittaneet tänä lukuvuonna runsaasti niin aivo- kuin paperitöitä 
lukuisten palavereiden lisäksi. Vastuullani oleviin asioihin tarvitaan vielä jämptiyttä ja 
parempaa aikataulutusta, jotta opetus ja muu työ hoituvat sujuvasti limittäin. Nyt ”muut 
työt” veivät ja vievät kohtuuttomasti aikaa ja voimia varsinaiselta opetus- eli oppilastyöltä. 
Mutta luottavaisesti katselen tulevaan – kunhan ensin lomaillaan! Kiitos osallisille ekasta 
Nuottasaaren vuodesta!

Minna Viinikka, erityisopettaja

Kouluruokailu
Ruokapalvelusta huolehti tänä vuonna Blue Service Partners. Ruoka valmistettiin ODL:llä 
ja aivan loppukeväästä Oulunsalossa ja kuljetettiin koulullemme. Maria hääräsi 
apujoukkonsa kanssa keittiössä ja ruokalan puolella aina yhtä hyvällä tuulella. 

KiVa Koulu
KiVa Koulu -toiminnassa pulmatilanteita ratkomassa olivat kuluvana lukuvuonna 
luokanopettaja, apulaisrehtori Hannele Siira-Kemppainen ja luokanopettaja Mirka 
Hämäläinen.

Kaikille lämmin kiitos yhteistyöstä ja voimaannuttavaa kesää! 
Mervi Heikka



Eurytmia

Muutaman vuoden tauon jälkeen on eurytmianopetus taas voinut ottaa pieniä 
askelia koulun elämässä kuluneena vuonna. Puhe- ja draamaopetus ja eurytmia 
ovat jakaneet yhden toimen opetustunnit. Opetusta ovat saaneet 1., 2., 3., ja 5. 
luokka. Lyhyt 6. luokan jakso on toteutunut koulullemme myönnetyn Lumo-
rahoituksen puitteissa.

Varsinainen taiteellinen eurytmia kehittyy pitkäjänteisen harjoituksen tuloksena 
elävän musiikin ja puhutun sanan pohjalta. Pedagogisen eurytmian päätavoitteena 
alaluokilla on motoristen perusvalmiuksien kehittäminen ja liikunnan ilo. Eurytmian 
opetussisällöt integroituvat muihin ikäkausiopetuksen mukaisiin oppiaineisiin. 
Alaluokkien opetus nivotaan siten satuihin, tarinoihin ja loruihin leikinomaisin 
keinoin ja mielikuvitusta ruokkien.

Tämän vuoden haaste on ollut opetustila, ensin luokkahuone, sittemmin sali, joka ei
tue pedagogiikkaa. Toivottavasti syksyllä salissa ovat jo verhot peilien edessä ja 
akustiikkalevyt asennettuina!

                             ”Ylläni on taivas,
                            allani on maa,
                            ilon kukka sydämessäin 
                            kasvaa saa.”

Tällä 1. luokan runolla toivotan kaikille oikein hyvää kesää!

Anne Haapaporras, eurytmian opettaja

      Roosa Hautala, VI luokka



Oppilaskunta

Yläluokkien oppilaskunnasta valittiin syksyllä oma hallitus, johon lukuvuonna 2014–
2015 kuuluivat 7. luokalta Olli Ståhlberg ja Santeri Laurila, 8. luokalta Janette 
Savaloja ja Unna Valkama, 9. luokalta Joona Rissanen ja Tommi Honkamaa, 10. 
luokalta Juuli Nieminen, 11. luokalta Sanni Mehtälä sekä 12. luokalta Josie Kallio ja
Susanna Lepistö. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Josie Kallion.

Syksy alkoi tulevan vuoden suunnittelulla. Oppilaskunnan hallitus tuotti paljon 
ideoita, joista tapahtumiksi vuoden aikana konkretisoituivat Halloweenin juhlinta, 
ystävänpäivän viettäminen, laskiaismäki sekä laskettelu- /kaupunkisuunnistuspäivä.
Lisäksi oppilaskunnan hallitus osallistui koulun muiden tapahtumien ja toiminnan 
suunnitteluun keräten idoita ja esittäen mielipiteitään ehdotuksista. Toukokuussa 
oppilaskunta vei kutsusta terveisiä myös opettajainkokoukseen. 

Kouluruoka puhutti oppilaskunnan hallituksen kokouksissa lähes joka kerta. Muita 
kestoaiheta olivat tiedottamisen parantaminen (lukiolaiset) sekä Superpark-
vierailujen toivominen (seiskat).

Oppilaat ja opiskelijat arvioivat kevään päätteeksi omaa toimintaansa ja pitivät sitä 
onnistuneena. Toiminta oli aktiivista ja iloista. Haasteeksi ensi lukuvuodelle jäi 
tiedonkulun parantaminen sekä ruokapalautteen kerääminen ja käsitteleminen.

   Seitsemäsluokkalaiset yrittävät asettua jätesäkin päälle laskemaan mäkeä.



VIHREÄ LIPPU

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura myönsi Oulun steinerkoululle kansainvälisen Eco- 
Schools sertifikaatin eli Vihreän lipun 11.12.2014. 

                               
     Lippu nostettiin salkoon juhlallisin menoin 15.1.2015.



1. LUOKKA

Opettaja: Marulla Koponen, äitiyslomalla 5.11. alkaen
                 Tuuli Mäentausta, äitiysloman sijainen

Cuffaro Christian
Griffiths Hugo
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
Raja-aho Eino
Risto Emil
Savaloja Julius
Sodoka Isaac
Taimen Manu
Varul Tuule
Virpikari Kontra

Siirtyminen päiväkodin vanhimmasta ja taitavimmasta esikoululaisesta koko koulun 
pienimmäksi oppilaaksi on yksi suurimmista harppauksista lapsen koulutiellä. On 
opeteltava koulutie, tutustuttava uuteen kouluun ja siihen, mistä löytyvät välituntipiha, 
vessat, ruokala ja oma luokka. On opittava entistä itsenäisemmin huolehtimaan 
tavaroistaan ja tehtävistään. 

Mutta ennen kaikkea pieni koululainen saa suuren joukon uusia luokkatovereita sekä 
opettajat, joihin tutustua. Tämä tutustuminen on alku yhdessä elämiselle, ystävyydelle ja 
erilaisuuden hyväksymiselle. Osa näistä ihmisistä kulkee yhdessä ainakin 12 vuotta, jopa 
pidempään. Näissä tunnelmissa mainio joukkomme on elänyt ensimmäisen vuoden 
jokaisena koulupäivänä! Paljon on siis jo opittu ja paljon asioita on edessäpäin.

Vuosi alkoi Marulla-opettajan johdolla muotopiirustusjaksolla, jolla tutustuimme penkeillä 
liikkuen ja loruillen erilaisiin perusmuotoihin, kuten suoraan, kaareen, ympyrään ja neliöön.
Lopulta nämä kauniit muodot löysivät tiensä huolellisesti piirrettyinä myös vihkoihin. 
Vuoden aikana muotopiirustuksen suosikeiksi tulivat erilaiset tähtimuodot, joita ylpeinä 
kotonakin esiteltiin. Syysloman jälkeen Marulla-ope hyvästeltiin itkusilmin 
vastaanottamaan uutta elämää ja Tuuli-ope ja Kaisa ryhtyivät työhön. 

Äidinkielessä kirjaintarinat johdattivat lapsia kirjoittamisen ja lukemisen tielle. ”Pienet, 
pienet kirjaimet kätkee suuret ihmehet. Portti niist on jokainen uuteen salaisuutehen”,  
kaikui aina äidinkielen tuntien alussa. Loruilimme paljon ja teimme rytmejä. Löytyipä 
luokasta merirosvojen riimisäkkikin, josta välillä löytyi myös pullopostia. 

Vuotemme huipentui jokaisen lapsen sadutukseen. Kaikki saivat vuorotellen käydä 
kertomassa opettajalle oman sadun, joka kirjattiin ylös. Tämä oli tärkeä kahdenkeskinen 
hetki opettajan ja oppilaan välillä. Näistä saduista syntyi ensimmäinen, upea lukukirjamme.

Laskennossa esiteltiin vuoden aikana kaikki neljä laskutapaa. Vihkoihin syntyi hienoja 
laskukukkia ja laskutaloja. Laskennossa erityisen tärkeä osuus on ollut myös laskuleikeillä 
ja laskurytmeillä – siis sillä, että lasketaan liikkuen. Joulun jälkeen aloitimme myös 
huilunsoiton aina laskentotunnin yhteydessä. Yksi laulu osataan jo kokonaan!
Käsityötuntien alut käytimme koko vuoden erilaisiin leikkeihin. Aluksi teimme paljon 



muotoja sorminaruilla. Sen jälkeen leikimme erilaisia penkkileikkejä. Niiden avulla 
pääsimme monena viikkona oikealle luolaseikkailulle, jolle tarvittiin erilaisia ketteryystaitoja
sekä tietysti ryömimistä. Eikä rohkeuttakaan sopinut unohtaa... Varsinaisina kädentaidon 
töinä teimme tietysti ensimmäisenä kutomistyönä paimenpojat ja sitten huilupussit. 
Teimme myös vuolemistöitä, jotka saivatkin suuren suosion.

Monet perjantaipäivät vietimme Pukkilassa. Siellä kuin itsestään syntyivät kivat leikit 
ystävien kanssa. Luonto on inspiroiva tutkimisen kohde ja paras leikkipaikka! Kaikkein 
mukavinta taisi kuitenkin olla se, kun sai istua tulen äärellä, kaikki yhdessä, ja syödä 
eväitä.

Satujen siivin ja vuodenkierron juhliin eläytyen lapset ovat saaneet elää ensimmäisenä 
kouluvuotenaan. Vuodenkierto on ollut se punainen lanka, johon kaikki asiat ovat 
kietoutuneet. Monet taiteelliset työmme, maalaamiset ja piirtämiset ovat saaneet 
innostuksensa juuri siitä kokonaisuudesta. 

”Minä viisaaksi, hyväksi tahdon tulla,
ja kaikkeen siihen on voimaa mulla.
Minä rakastan sitä, mitä oppia saan,
ja pidän siitä, mikä on hyvää vaan.”

Iloinen joukkomme on valmis toiselle luokalle! 



2. LUOKKA

Opettajat: Päivi Hirvonen ja Elina Ylänne

Ahtinen Myry
Hansen-Haug Jooa
Heikkala Hugo
Heikkala Kastehelmi
Helin Eemu
Hiekkapelto Helmi
Hiltunen Topi
Hyöky Joose
Jukkola Aaron
Järveläinen Louna
Järvinen Inka
Keränen Luca
Lahdelma Luka
Laitila Werner
Lehto Emilia
Marttinen Kyösti
Niinimaa Vilhelmi
Nuortimo Inkeri Matematiikan pistetyöskentelyssä kerto- ja yhteenlasku 
Ollikkala Aada löytävät toisensa.
Partala Siiri
Saikkonen Vertti-Elmeri
Siltavirta Milka
Uusitalo Armas
Uusitalo Kyösti
Vesterinen Alma
Virta Jere**
Wittenberg Rauha

Vain muutama viikko tokaluokkaa oli takana, kun sunnuntai-iltana Pukkilassa kävi vipinä 
oppilaiden valmistautuessa ensimmäiseen yökouluunsa. Toista yökoulua odotettiinkin koko
vuosi, kunnes vihdoin toukokuussa viljaviikkojen alkuun saimme taas kömpiä 
makuupusseinemme Pukkilan yläkertaan.

Syyskuussa kävimme retkellä Liminganlahdella sekä vietimme perjantait Pukkilassa. 
Tavuttaminenkin alkoi sujua helpommin, kun saimme harjoitella sitä kiipeämisen ja 
juoksemisen lomassa Pukkilassa. Syksyllä opettelimme luokassa tarmokkaasti paljon 
uusia asioita. Marraskuussa vietimme elokuvaviikkoa käymällä päivittäin elokuvissa lasten 
elokuvafestilaaleilla. Lyhtyaikaan laulelimme paljon ja rakensimme tietenkin lyhtymme. 
Joulukuun aloitimme adventtispiraalilla ja luokassa sytyttelimme kynttilöitä sekä 
harjoittelimme joulukuvaelmaa. Oppilaiden ehdotuksesta isoäidit ja -isät saivat tulla 
seuraamaan aamutunnelmia luokkaamme, ja luokassa kävikin paljon vieraita. 

Tammikuussa kävimme luistelemassa ja teatterissa. Laskimme koulupäiviä syksystä 
alkaen, ja tammikuussa koitti odotettu sadannen koulupäivän juhla: kokosimme 
satanäyttelyn, teimme syötäviä satakoruja ja laskimme, mitä kaikkea ehtii tehdä sadassa 
sekunnissa. Helmikuussa hiihdimme ahkerasti viikon verran joka päivä. Punaposkisille 
hiihtäjille maistui luokassa lenkin jälkeen mehu, ja kohta luokka olikin täynnä askarreltuja 
lankapuhelimia. Koululla vieraili hausta tanssiteatteriesitys, ja vietimme mukavan 



aamupäivän talviriehan merkeissä muitten alaluokkien kanssa. Maaliskuussa 
harjoittelimme ahkerasti iirin- ja englanninkielisiä lauluja, jotka luokka upeasti esitti 
konsertissa Oulujoen kirkossa. Huhtikuun aloitimme pääsiäispuutarhalla ja lopetimme 
naamiaisilla, toukokuussa vietimme kaksi viikkoa pelkästään Pukkilassa raivaten ja 
kyntäen pellon sekä kylväen viljan siemenet.

                  Innokkaat hiihtäjät ovat lähdössä kierrokselle helmikuun hiihtoviikolla.

Tokaluokan aikana olemme opetelleet tekstauskirjaimet ja kirjoittaneet paljon tarinoita. 
Olemme harjoitelleet lukemista sujuvammaksi ja nauttineet suomen kielestä runojen, 
lorujen ja kielioppitarinoidenkin muodossa. Matematiikassa olemme oppineet kertotaulut 
yhdestä viiteen sekä yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 1–100. Käsitöissä 
valmistuivat hienot eläinkäsinuket: ketut, jänikset, karhut ja pöllöt.  

                 Käsityötunneilla valmistuneet käsinuket esiintyivät oppilaiden kirjoittamissa 
                 nukketeatteriesityksissä.



3. LUOKKA

Opettaja: Ulla Suvanto

Ahonen Paavo 
Griffiths Helmi
Hosseini Ariana
Kajava Martta
Kallio Johannes
Koskela Ilona
Kotila Riikka
Koukkari Clara*
Manninen Iida-Maria
Merilä Malva
Niinimaa Eeli*
Nousiainen Minttu-
Riikka
Otsamo Miranda
Rahko Ropi
Rytinki Luna
Silventoinen Saku
Salkosuo Inka
Sodoka Naiwo
Vangen Aleksandra
Yli-Elsilä Pessi

Arianan keväinen niitty

Kolmas luokka on ollut työn ja toiminnan vuosi. Kolmasluokkalainen rakentaa maailmaa, ja
siksipä steinerkoulun opetussuunnitelmasta löytyy monia juuri tätä kehitysvaihetta tukevia 
asioita: viljan matka leiväksi, vanhat ammatit, kulttuurien luomiskertomukset ja lopulta 
talonrakennus, unohtamatta tietenkään äidinkielen ja matematiikan asioita. 

Syksy alkoi tutustumisella uuteen kouluympäristöön. Luokkaa laiteltiin kuntoon, maalailtiin 
ja järjesteltiin. Pukkilassa korjasimme keväällä kylvämämme viljan. Vilja leikattiin sirpeillä, 
sidottiin lyhteiksi ja kuljetettiin opettajan saunaan kuivumaan. Viljan kuivuttua tarpeeksi se 
puitiin ja puhdistettiin ja lopulta jauhettiin kahvimyllyllä jauhoksi. Omasta viljasta tehdyt 
herkulliset piirakat ja sämpylät kruunasivatkin Mikael-näytelmän jälkeisen elonkorjuujuhlan 
tarjoilun.



Johanneksen mittausvihkosta

Laskennossa kävimme kymmenjärjestelmän 
kimppuun Pekka Pirteän leipomossa 
(savi)sämpylöitä pyöritellen. Pekka pakkasi 
sämpylät kymppipusseihin ja satasäkkeihin, 
varastoi niitä ja myi mitä ihmeellisimmille 
ostajille. Pekan varaston kirjanpidon avulla 
allekkainlasku alkoi sujua melkein itsestään. 
Keväällä mittayksiköihin tutustuminen 
aloitettiin vanhoista mitoista ja lopulta päästiin
käyttämään mittayksiköitä aivan oikeasti 
leipomisessa, ruuanlaitossa ja lopulta 
kasvihuoneen rakentamisessa.

Äidinkielessä on harjoiteltu paljon oman tarinan kirjoittamista ja opeteltu kauniit 
kaunokirjaimet, joita toden teolla treenattiin vanhan ajan koulupäivänä. Kokeilimme 
kirjoittamista myös ihan oikeilla sulkakynillä ja musteella. Olemme opetelleet sanaluokat ja 
suurin osa luokasta suoritti kirjallisuusdiplominkin. Keväällä pidimme lukupiiriä, jossa 
harjoittelimme, kuinka lukemastaan voi ryhmässä keskustella. Keskustelua ja kuuntelua on
myös harjoiteltu kevään viikoittaisissa luokkakokouksissa.

Liikuntatunneilla olemme nauttineet lähialueen mahdollisuuksista. Talvella hiihtämään 
pääsi suoraan koulun pihalta ja luokasta löytyikin innokkaita mäenlaskijoita. Joulun jälkeen
saimme diatoniset huilut ja aloimme opetella nuottikirjoituksen alkeita. Muihinkin uusiin 
soittimiin on tutustuttu. Varsinkin innokkaita harmonin soittajia löytyy luokastamme useita! 
Käsitöissä kehräsimme itse kehruukepeillä villalankaa ja kudoimme paimenlaukun. Osa 
ehti myös tehdä olkanauhaksi kauniin pirtanauhan.

Tätä kirjoittaessa kauan odotettu maatilaretki Sotkamoon Tervamäen perinnetilalle 
lähestyy. Sitä ennen on kuitenkin saatava valmiiksi kevään viimeinen urotyö eli 
kasvihuoneen rakentaminen Villa Pukkilaan. Toivottavasti kasvihuoneestamme tulee koti 
mahdollisimman monelle kasville! 



4. LUOKKA

Opettaja: Kati Vornanen

Anttila Siiri*                                   Leskinen Leimu*
Hautala Roope Marttinen Tuure
Heikkinen Enni Nahari Roni
Honkanen Meeri Ollikkala Saara
Järveläinen Aarni Raasakka Peppiina
Kaartinen Santtu Rundelin Vilja
Kajula Otso Saikkonen Mimosa
Karppinen Valtteri Sarkki Tuisku
Kleemola Arttu Takkula Emma
Knuutila Markus         Valkama Jooa
Kuuluvainen Oula Wittenberg Ilona

  

          
Tuiskun kuva Oulun linnasta

Neljännen luokan syksy alkoi pyöräretkillä tutustuen Oulun seutuun ja sen merkittävimpiin 
historiallisiin nähtävyyksiin. Oppilaille lienee jäänyt päällimmäisenä mieleen tarina Oulun 
linnan räjähdyksestä ja kivestä, joka kuuleman mukaan on lentänyt räjähdyksen voimasta 
Linnansaaresta Pikisaareen. Museokäynnit Merimiehenkotimuseoon ja Pohjois-
Pohjanmaan museoon elävöittivät historian tarinoita entisestään.

Uuden koulun ympäristöön ja koulun sisätiloihin tutustuttiin tarkemmin maantiedon 
jaksolla, jonka aiheena olivat ilmansuunnat ja kartan piiräminen omasta lähiympäristöstä. 
Liikunnan tunneilla pysyttiin aiheessa ja suunnistettiin Nuottasaaren ulkoalueella ja koulun 
pihalla. Oulun keskustaan pääsimme tutustumaan tarkemmin myös lintuperspektiivistä 
katsoen, kun kävimme tiedekeskus Tietomaassa, jonka tornista näkyi kaunis talvinen Oulu 
kaikista ilmansuunnista. 



Uudella koululla on todella hyvät ulkoilumahdollisuudet: urheilukentät ovat aivan koulun 
vieressä, ja niitä olemmekin runsaasti hyödyntäneet. Erityisen hienoa oli päästä ladulle 
suoraan pihalta. Hiihtoviikkoa saimme viettää aurinkoisessa säässä, ja hiihtokärpänen taisi
puraista usempaakin oppilasta, kun innokkaita hiihtäjiä oli lähdössä hiihtämään 
välitunneillakin.

  

Tässä Tuisku, Jooa ja Roope harjoittelevat kuppirytmiä. Syksyllä aamut alkoivat luokassa 
reippaasti muovikupeilla rytmitellen, niin että viereisiin luokkiin asti kopina raikasi: ”Her-ra 
su-ri-na-kär-pä-nen, o-ta mu-ki kä-te-hen.”

Tammikuu alkoi Kalevala-jaksolla, joka 
on yksi neljännen luokan pääteemoista.
Jakson aikana syntyi upeita vihkoja ja
kalevalainen puheenparsikin tuli tutuksi.
Jakso huipentui upeaan Kalevala-
kuvaelmaan: Sammon ryöstöön. 
Näytelmässä nähtiin ja kuultiin eurytmiaa,
puhetta, laulua ja kanteleen soittoa. 

Kuva näytelmästä Sammon ryöstö, 
etualalla Hemmu, Markus ja Jooa 

Näytelmän jälkeen aloimme tutustua eläinmaailman ihmeisiin. Jakson aikana jokainen 
oppilas teki ensimmäisen oman esitelmän eläimistä, ja vierailipa luokassamme jakson 
aikana eläviä hiiriä ja marsujakin. Jakson kruunasi vierailu Oulun yliopiston eläinmuseoon, 
josta löytyi varmasti jokaiselle uusia ja ihmeellisiä, ennen näkemättömiä, eläinlajeja.



5. LUOKKA

Opettaja: Mirka Hämäläinen

Ahonen Kaarlo
Hansen-Haug Ossi
Heikkala Taikahalla
Hiltunen Eetu
Jansson Anna
Karjalainen Meeri
Kilponen Sanni
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

Irenen hilla kasviopin jaksolta

Aloitimme viidennen luokan hyppäämällä pyörien selkään ja suuntasimme katseemme 
kasvimaailmaan, sinne, missä ääretön luonnon rikkaus näkyy suurimmasta kuusi-
vanhuksesta pienimpään leväseen. Useilla luontoretkillä olikin paljon ihmeteltävää, 
tunnistettavaa, tuoksuteltavaa ja maisteltavaa. Oppilaat harjoittelivat kasvituntemusta 
tekemällä itse kansion kymmenestä kasvista. Päiväretki Hailuodon rannoille ja  
marjametsään oli elämyksellinen. 

Muotopiirustus muuntui geometriapiirtämiseksi, 
jossa otimme käyttöön harpin ja kolmioviivaimen.  
Geometriassa tarkka havainnointi, mittaaminen ja 
piirtäminen kehittivät kolmiulotteista käsityskykyä 
ja antoivat ajateltavaa.  Jaksojen aikana luokassa 
vallitsikin keskittynyt, harmoninen tunnelma.
Käsitöissä harjoittelimme lisää kolmiulotteisuutta 
neulomalla villasukat.

Pekon taidonnäyte: geometrinen neulostyö 
paperille



Vuoden odotetuimpia projekteja oli näytelmä, jonka tekemiseen kaikki osallistuivat. Tarinat,
ideointi, vuorosanojen kirjoittaminen, musiikki, tanssikoreografia ja kokonaistoteutus olivat 
pitkälle oppilaiden tuottamia. Valloittava näytelmä sai nimekseen Unen ja todellisuuden 
raja. Kiitos vielä oppilaille!

Maantiedossa käsittelimme Suomea osana 
Pohjoismaita ja pohjoista Eurooppaa. 
Sujuva jatkumo sille oli eläinopin jakso, 
jolla oppilaat tekivät eläinesitelmät Suomen 
maakuntaeläimistä. Mietimme, miksi kukin 
maakunta on valinnut tietyn eläimen
edustamaan itseään. Millaisessa 
elinympäristössä eläin viihtyy ja mitä se syö?
Vuoden aikana opettelimme etsimään tietoa 
monenlaisten tehtävien, esitelmien ja 
ryhmätöiden avulla.

      Meerin västäräkki eläinopin jaksolta

 erilaisten tehtävien, esitelmien ja 
ryhmätöiden avulla. 

  
  

Annan kreikkalainen temppeli Senjan pyramidi

Historian jakso jakautui kahteen osaan. Syksyllä viipyilimme menneessä ajassa, 
muinaisissa kulttuureissa: Intiassa, Kiinassa, Persiassa, Mesopotamiassa ja Egyptissä, 
jotka lisäsivät ymmärrystämme ihmiskunnan kehitysaskelista. Kreikan jaksolla saimme 
kokea hulppeita jumaltarinoita, kiivasta taistelun temmellystä, täydellisyyttä hipovaa 
taidetta ja sen, mistä totuuden etsintä, filosofia, on saanut länsimaissa alkunsa. Jaksojen 
kertomukset kummastuttivat ja myös puhuttelivat oppilaita. Tampereen olympialaismatka 
nostatti joukossamme antiikin Kreikan viisiottelijoiden tahdonvoimaa ja hyvää 
urheiluhenkeä. 



6. LUOKKA

Opettaja: Irene Lindén

Alpila Veeti
Hautala Roosa
Hiltunen Arttu
Hämäläinen Peetu
Jussila Topi**
Järvinen Roope
Kleemola Kalle
Kotila Miska
Kumpula Jalmari
Nahari Rina
Ollikkala Sakarias
Pirttijoki Mikko
Salkosuo Atte
Sule Lucas
Tenhunen Teemu
Tervonen Tuuli
Uolamo Otto
Vilmi Aatu

Kuudennella luokalla opiskellaan matematiikassa prosenttilaskuja. Uutena aineena alkoi 
fysiikka, ja sen puitteissa päästiinkin tekemään monia havaintoja lämmöstä, valosta ja 
äänistä. Historiassa on opiskeltu antiikin Rooman aikaa, Suomen esihistoriaa, keskiajan 
tapahtumia sekä viikinkiaikaa Euroopassa. Syyskuussa vierailimme Kierikkikeskuksessa, 
jossa saimme hyvän kuvan Suomen kivikautisesta elämästä.
 
Maantiedossa on tutustuttu Eurooppaan ja biologiassa kasveihin ja lintuihin. Toukokuun 
alussa teimme retken Liminganlahden luontokeskukseen, jossa lintutornilla tunnistimme yli
20 lintulajia. Vuoden retkistä mieleen on varmasti jäänyt myös laskettelureissu Iso-
Syötteelle sekä yökoulu Pukkilassa. 

Kuudennella luokalla oppilaat aloittivat myös puutyöt, joissa oppilaat valmistivat ensin 
kovertamalla puukulhot ja sen jälkeen prismat, joita käytettiin fysiikan havainnoissa. 
Tekstiilitöissä oppilaat ompelivat nuket. Keväällä he pääsivät kokeilemaan myös eurytmiaa
aamuisin Annen johdolla. Terveystieto ja näppiskin alkoivat uusina oppiaineina. Luokka 
aloitti myös varainhankinnan tulevaa luokkaretkeä varten. Joulumyyjäisiin valmistui 
itsetehtyjä lämmitettäviä luomuvehnätyynyjä sekä kauniita puulastoja, voiveitsiä ja 
puuleluja. Äitienpäiväksi teimme puutauluille hienot väriympyrälankatyöt, joissa 
sovelsimme geometriassa opittuja asioita.

Yksi vuoden kohokohdista oli osallistuminen Yrityskylään marraskuussa. Yrityskylä on 
kaikille Suomen kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden 
oppimiskokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on halliin rakennettu pienoiskaupunki, 
jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena 
osana yhteiskuntaa. Olimme valmistautuneet päivään hyvin. Talouteen ja työelämään 
liittyviä asioita oli opiskeltu luokassa ennakkoon. Oppilaat olivat tehneet työhakemukset  ja
haastattelujen jälkeen saaneet paikat eri yritysten tehtäviin päivää varten. 
Roosa kirjoittaa päivästään näin:

Rinan talitiainen lintuopin vihkosta



Päiväni projektisuunnittelijana

Tiistaina 4.11. olimme Yrityskylässä. Yrityskylässä oli todella kivaa! Olin töissä 
kaupungintalolla projektisuunnittelijana. Yrityksessämme oli myös kaupunginjohtaja, 
talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä vaalivirkailija. Koko yrityskylä kokoontui aluksi 
keskusaukiolle. Siellä kerrottiin yrityskylän säännöistä ja yleisesti yrityskylän toiminnasta 
sekä esiteltiin ohjaajat.

Kokoontumisen jälkeen yrityskyläläiset pääsivät omiin yrityksiinsä pitämään 
henkilöstökokousta. Kokouksessa jaettiin tehtäväkortit. Henkilöstökokouksen jälkeen 
järjestelimme yritystämme ja tutustuimme tietokoneohjelmiin. Kun kaikki oli valmista, aloitin
tekemään työtehtävääni. Aloin valmistella kaupunginvaltuuston kokousta.

Kävin kiertämässä eri yrityksissä ja kyselin kutsuttujen nimiä. Kun olin saanut nimet ylös, 
kirjoitin heille kutsut. Sain juuri tehtyä kutsut valmiiksi, kun vapaa-aika alkoi. Vapaa-ajalla 
kävin ensimmäiseksi hakemassa pankkikortin ja tunnuksen siihen. Seuraavaksi menin 
syömään Puistolaan lounasta. Yrityskylässä sai ostaa myös omalla palkalla pankkikortilla 
oikeasti esimerkiksi karkkia. Kävin ensimmäisellä vapaa-ajallani S-marketissa sekä 
postissa ostamassa yrityskylämukin. Vapaa-aika kesti puoli tuntia.

Vapaa-ajan jälkeen alkoi toinen työvuoro, jonka aikana jaoin kutsut pankkiin, postiin, Oulun
jätehuoltoon ja K-rautaan. Valmistelin kokousta ja luin esityslistaa. Kokous alkoi puoli 
yhdeltä. Se pidettiin Puistolan kokoushuoneessa, jonka olin varannut. Kokouksessa 
päätimme, mihin käyttäisimme 50 000 euroa. Kokouksen jälkeen väsytti aika paljon, mutta 
se ei haitannut. Olin saanut toisen palkan ja lähdin toiselle vapaa-ajalle. Kävin ostoksilla 
Halpa-Hallissa, ja ihan lopussa minulla tuli kiire käyttää palkkani loppuun. 

Kolmannella työvuorolla kirjoitin puheen, jonka esittäisin kaikille yrityskylän päätös-
kokouksessa. Kun olin valmis, heti perään alkoi henkilöstökokous, jossa päätimme 
yrityksemme yhteisiä asioita ja vaalivirkailijamme laski äänestystuloksen.  Seuraavaksi 
meidän piti siivota yrityksemme siihen kuntoon kuin missä se oli ollut, kun tulimme. Sen 
jälkeen alkoi yrityskylän päätöskokous. Kaupungintalomme henkilökunta piti 
päätöspuheensa. Oma puheeni meni omasta mielestäni hyvin. Päätöskokouksen jälkeen 
yrityskyläpäivä loppui. Yrityskylässä oli todella mukavaa!

Syksyn aamukävelyllä Roopen lankatyöMikon prisma



7. LUOKKA

Opettaja: Hannele Siira-Kemppainen

Aarnio Miro
Ahonen Toivo
Georgiev Milena
Golikova Alexandra**
Hansen-Haug Tytti
Hentilä Juho
Kamula Lila
Kuvaja Kaapo
Lammassaari Lotta
Laurila Santeri
Pelkonen Urho*
Rahko Malla
Ståhlberg Olli
Sääskö Taneli
Takkinen Roosa
Takkula Niklas       Lotta ja Vilja TETissä
Wennström Vilja

Elokuussa 2014 pääsimme muuttamaan Nuottasaareen. Olimme odottaneet päivää sekä 
surulla että ilolla. Surullista oli jättää tuttu taakse. Pelottavaa oli lähteä ihan uuteen 
ympäristöön, mutta ilolla odotimme uusia mahdollisuuksia ja parempaa pihaa sekä tilaa 
urheilla ja liikkua. 

Lämmön helliessä elokuussa otimme haltuumme uuden koulun pihan. Jalkapalloa saattoi 
pelata areenalla ja viheriöllä piha-aidan tuolla puolen. Luokka oli suuri ja ilma raikas. 
Saimme joukkoomme myös muutamia uusia oppilaita. Luokat alkoivat löytää paikkansa, ja
pääsimme isojen käytävään yläkertaan. Nuottasaari alkoi tuntua tutulta. Saimme uusia 
vapauksia, ja meiltä odotettiin vastuullista käyttäytymistä. Välillä olimme isoja, välillä emme
– kiusallakaan.

Maantiedon ja historian tunneilla 
ryhdyimme tutustumaan maailmaan 
ympärillämme. Se oli yllättävän suuri.
Myös tapahtumat, jotka johdattivat 
meidät laivoilla maailman ääriin, 
olivat kiehtovia ja ajatuksia 
herättäviä. Löysimme Amerikan ja 
Intian.

Tuli uusia oppiaineita: tähtioppi vei 
meidät taivaalle ja avaruuteen, 
kemian tunneilla Rainer pani aineita
palamaan, ja kotitaloustunneilla         
yritimme olla polttamatta mitään
pohjaan. Teimme ruokaa, leivoimme 
pullaa sekä leipää ja katoimme 
pöydät kauniisti. Kotitalousjakso oli   

Lotan laiva mukavin jakso.



Toivo leipoo hampurilaispihvejä  ja Niklas sämpylöitä kaveriksi.

Seitsemäs kouluvuosi on muutosta ja kasvua täynnä. Oppilaat ovat jokainen omassa 
kohdassaan matkalla nuoreksi ja omaksi itsekseen.
 
Samalla tavalla kuin oppilaat etsivät itseään, myös opettajat ja vanhemmat määrittävät 
uudestaan suhdettaan lapseen, tehtäväänsä lapsen rinnalla. Onneksi meillä kaikilla on 
toisistamme tukea tällä matkalla.

Tarvitaan suuri annos luottamusta ja loputonta huumorintajua. Tarvitaan sinnikkyyttä ja 
rohkeutta. Tarvitaan vankkaa vanhemmuutta. Maailma on nuorillemme mahdollisuuksia 
täynnä.

  

Maantiedon jakson maapalloja      7. luokka huipentui leirikouluun Kiimingissä.



8. LUOKKA

Opettaja: Kirsi Perttola-Ylinampa

Al-Khanji Eva 
Immonen Minttu
Kankaanpää Laura
Kippola Jooa
Korhonen Kia
Kuusela Jesper
Leikas Pekka
Mursu Veera
Nikula Olli-Veikko
Nevala Paavo
Oja Kerttu
Ollikkala Maria
Otsamo Rosaliina
Pirttiaho Elvi
Prittinen Unna-Maria
Pylväs Teo
Savaloja Janette
Vaarala Totte
Valkama Unna

Eva sai stipendin Suomalaisen
kirjakaupan järjestämässä
lukujärjestyksen-
suunnittelukilpailussa 

  

Näytelmäjuliste: Eva Al-Khanji

Making of Romeo and Juliet -näytelmästä

Viime keväänä seitsemännellä luokalla muutama oppilas esitti kysymyksen kahdeksannen
luokan näytelmän kirjoittamisesta omin voimin. Pohdimme asiaa hetken ja totesimme sen 
kyllä olevan mahdollista. Muutaman keskustelun jälkeen päätimme kirjoittaa näytelmän 
itse. Pari viikkoa tämän jälkeen joku oppilaista ehdotti, että esittäisimme kahdeksannella 
luokalla Shakespearen Romeon ja Julian. Sen verran vakavalla äänenpainolla esitys tuli, 
ettei sitä voinut ohittaa. Lopulta päädyimme yhdistämään nämä kaksi ideaa, ja Making of 
Romeo and Juliet alkoi vähitellen muotoutua.

Aloitimme työn toukokuussa 2014 koko luokan kanssa ideoimalla näytelmän juonta sekä 
teemoja, joita näytelmässä käsiteltäisiin. Keskeisiksi teemoiksi nousivat erilaisuus ja sen 
hyväksyminen, yksilöllisyys, yksinäisyys sekä ihastuminen. Oppilaat halusivat näytelmään 
myös huumoria ja tilannekomiikkaa. Työskentelimme ensin kaikki yhdessä, mutta lopulta 
päädyimme siihen, että kaikki osallistuvat kommentointiin ja ideointiin, mutta varsinaisen 
kirjoitustyön tekisi pienempi ryhmä. Tähän ryhmään kuuluivat Eva, Kerttu ja Janette. 
Kevään päättyessä näytelmän juoni ja henkilöt olivat pääpiirteissään hahmottuneet.



Syksyllä käsikirjoittajat hioivat henkilöhahmoja ja juonta ja aloittivat varsinaisen 
kirjoitustyön. Reilun kolmen viikon äidinkielen jaksolla ei kuitenkaan päästy kovinkaan 
pitkälle. Tytöt jatkoivat talven mittaan työtä pienissä pätkissä joitakin kertoja. 

Joulun jälkeen näytelmä oli edelleen alkutekijöissään. Näytelmäjakso lähestyi kovaa 
vauhtia, ja näytelmästä puuttui puolet. Kun jakso alkoi, aloimme harjoitella näytelmän 
alkua ja käsikirjoittajat kirjoittivat samalla näytelmän loppuosaa. Yhteisen keskustelun ja 
ideoinnin jälkeen loppuun lisättiin muutamia kohtauksia ja vuorosanoja. 

Vihdoin 30.3. kaikilla oli kädessään valmis näytelmäkäsikirjoitus ja näytelmän harjoittelu 
saattoi toden teolla alkaa. Puhe- ja draamaharjoitukset olivat alkaneet jo ennen 
näytemäjaksoa Mari-Jaana Korhosen johdolla.

Making of Romeo and Juliet on näytelmä nuorten maailmasta, jossa aikuiset näyttäytyvät 
enemmän tai vähemmän kummallisina ja huvittavina. Nuorten ja aikuisten maailmat eivät  
kohtaa, vaan nuoret elävät omaa elämäänsä ja etsivät rohkeutta tehdä omia valintoja. Eikä
se ole aina helppoa – niin kuin ei elämässä yleensäkään. 

Oppilaiden kommentteja näytelmän teosta: 

* Parasta oli
-  että saimme yhdessä työstää näytelmästä omanlaisen
-  harjoitteleminen ja yhdessä tekeminen
-  nähdä, että luokkalaiset oppivat tukemaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä
-  että sai yleisön nauramaan
-  kun kaikki yrittivät parhaansa
-  se, että lopulta kaikki osallistuivat ja ottivat tosissaan
-  kun huomasi esityksen jälkeen suoriutuneensa kiitettävästi – ja kehittyneensä    
-  onnistumisen tunne, kun näytelmä loppui
-  hauskuus

* Vaikeinta oli
- rooliin eläytyminen
- keskittyminen täysillä
- vuorosanojen opettelu vapaa-ajalla
- olla nauramatta lavalla
- saada näytelmä valmiiksi ajallaan

* Mitä opin?
- että kaikki on mahdollista ryhmässä
- kärsivällisyyttä ja sen, ettei kannata luovuttaa helposti
- että mikään ei ole täydellistä
- eläytymistä
- näyttelemistä
- toimimaan paremmin paineen alaisena ja käsittelemään stressiä
- rakentamaan näytelmän alusta asti
- että voin luottaa luokkakavereihini myös paineen alla



9. LUOKKA

Luokanvalvojat:
Kati Heikkilä-Huhta ja
Ruut Tikkanen

Honkamaa Tommi 
Ijäs Nora 
Karjalainen Kaisa 
Laurila Mona 
Liukkonen Joel 
Ollikkala Saku-Erik 
Pirhonen Aatto 
Rahko Saana 
Raitala Lyy 
Rantaniemi Matti 
Rissanen Joona 
Salkosuo Veeti ”Reniets on maailman paras luokka.”
Tanska Anssi 
Törmänen Aaron 
Vaara Juha 
Vainio Sara 
Äärelä Oula Oppilaiden ajatuksia:

”Vuoden aikana luokastamme on tullut yhtenäinen porukka. Kaikki tulevat toimeen 
toistensa kanssa, eikä kukaan ole yksin. Kaikki luokkaretket ovat tehneet meistä yhden 
ison porukan. Meille on syntynyt paljon inside-vitsejä, joihin emme kyllästy, en vaihtaisi 
mitään meidän luokassamme. Tietenkin on harmillista, että luokkamme hajoaa, mutta 
kaikki muistot, tapahtumat, vastoinkäymiset ja hyvät hetket jäävät elämään sydämiimme. 
Iso kiitos kaikille tästä vuodesta!”

”Yhdeksäs luokka on ollut ehkä kouluhistoriani mukavin jakso. Käytyämme viikon 
Irlannissa 8. luokan keväällä ryhmähenkemme parantui huomattavasti, ja tämä suuntaus 
jatkui vielä syksylläkin. Myös yhdeksännen luokan vaellus Lapissa ja keväinen retki 
Sanginjoelle paransivat luokkamme ilmapiiriä. Opiskelu luokassamme oli miellyttävää 
vuoden läpeensä.”

”Moni asia muuttui viime aikoina. 
9. luokka on varmaan ollut paras 
vuosi elämässäni. Pelottaa ajatella, 
että kohta ei ole enää sitä porukkaa, 
joka oli aiemmin. Ei ole enää ihmisiä,
jotka tuntevat minut, ja koko luokka

 muovautuu uudelleen.”



”Tuntuu, että kun muut lähtevät, sydän repeytyy. Näiden vuosien aikana, jotka olen täällä 
ollut, on moni lähtenyt, kääntänyt takkinsa puolesta ja vastaan. On juostu itkien luokassa 
ja uskoteltu, että huomenna on parempi päivä. Vaikka taivaalta tulisi veitsiä niskaan.

Monesti itku on takertunut kurkkuun, kun ei enää jaksa. Joskus tuntuu, että tämä luokka ei 
ole vain luokka vaan osa minua – ulospäin melko rauhallinen, ja sisällä sen kätköissä 
monta erilaista salaisuutta. ”

”Jokainen on nähnyt toistensa hyvät ja pahat päivät ja hyväksynyt ihmiset tavalla tai 
toisella mukaan porukkaan.”

”On ollut hauskaa nauraa jutuille, jotka on niin turhia, mutta silloin niin tärkeitä. Irlannissa 
kasilla tuli uusia puolia ihmisistä ja tuli sitä poikakin meikattua.”

”Toivon, että pidämme yhteyttä tai edes muistot säilyvät eivätkä haalistu sateessa. Nyt kun
pian alkaa kesä, voi muistaa sen päivän, kun ensi kerran kulki portista sisään. Muistaa, 
miltä luokka näytti silloin. Tuntui, että silloin se oli palapeli, jossa paloja yritettiin survoa 
vääriin kohtiin. Nyt kun katsoo tulosta, huomaa, että palapeli on vihdoin koossa. Voin aina 
muistaa ne hetket, jotka ovat olleet silloin niin tärkeitä ja tuntuneet siltä, että maailma 
kaatuu. Nyt naurattaa, kun huudettiin opeille ja itkettiin, kun muut itki, kun kiivettiin 
Pukkilassa kuusien latvoihin. Opettaja huusi hädissään, että tulkaa alas.”

”Olen sitä mieltä, että 9. luokka on unohtumattomin ja suurin kohokohta elämässäni.”

”Yhdeksännellä luokalla olen kokenut uudenlaisen henkisen valaistumisen.”

Osoituksena kiinnostuksesta 
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 
yrittäjyyttä kohtaan Mona ja 
Joel saivat kumpikin 
Yrittäjyyskasvatuksen 
kehittäminen Pohjois- 
Pohjanmaalla -hankkeen 
puitteissa koululle lahjoitetun 
Taivas+helvetti, yrittäjyyden 
oranssi kirja -teoksen. 

Kaisa sai Kaleva-lehden 
myöntämän sanomalehti-
stipendin ja Lyy sai 
Pohjola-Nordenin myöntämän 
ruotsinkielisen kirjalahjan 
menestyksestään ruotsin 
kielen opiskelussa.



10. LUOKKA

Luokanvalvojat: Mari Laurinen ja
     Kati Ylinampa

Karjalainen Kasper
Maidla Hanna-Maria
Miettinen Esa*
Nieminen Juuli
Ollikkala Erika
Partala Oskari
Selmgren Axel**
Vilmi Pietu

Elämää mietiskelevä Oskari syö
omenaa. (vasemmalta oikealle:
omena, Oskari)

         
Nakkilassa kuohuu. Olimme maanmittausleirillä Nakkilassa, mutta paikan nimestä 
huolimatta emme syöneet yhtään nakkia (hehe, puujalkavitsi). Joka päivä piti tehdä ruoka 
itse, joten nakin syömisen mahdollisuus oli periaatteessa olemassa, mutta sitä ei käytetty 
hyödyksi, koska puussa kasvoi pelkästään omenoita eikä muuta syöty.

Maanantain aamusta alkaen opiskelimme Rainerin johdosta kaikkea maanmittaukseen 
liittyvää ja matikkaa, minkä jälkeen pääsimme tekemään raskasta fyysistä 
maanmittausta ja ruuoanlaittoa kahdessa eri ryhmässä. ”Ja niin söimme tekojemme 
hedelmät (omenat).” Lainaus Raamatusta.

Raskaan ruoanlaiton jälkeen piti vielä kerätä kaikki miesvoimat kokoon ja kanniskella 
puita, koska Rainerin alkuperäinen suunnitelma oli opettamisen sijaan rahdata koko pieni 
luokkamme ystävälleen Erkille orjatyövoimaksi. Raineria itseään rupesi laiskottamaan, 
mikä teki orjatyöstä vielä raskaampaa. Puiden lastaamisen lisäksi Erkin piti panna 
lainaorjansa tekemään niin paljon hommia kuin mahdollista, joten teimme myös 
kompostin.

Osa luokasta on
pelaamassa lautapeliä 
Erkin navetassa. Hauskaa
on, kuten kuvasta näkyy!
(vasemmalta oikealle:
Hanna-Maria, Erika, Esa,
Kasper, Pietu)



Onneksi saimme sentään joka päivä pitää viidestä eteenpäin vapaata auktoriteettien 
valvovan silmän alla. Vapaalla lähdimme joka päivä Nakkila-cityyn kauppoihin, joita oli 
kaksi. Koko kaupungissa. Asian selittää se, että lisää tutkimustyötä tehdessä paljastui, 
ettei Nakkila vallan olekaan kaupunki vaan kunta. Oppia ikä kaikki. Vapaalla tehtiin mitä 
nyt 5000 ihmisen kunnassa voikaan tehdä, eli ei oltu menoa etsimässä, koska sitä ei ole 
tarjolla. Suosiossa olivat lautapelien pelaaminen sekä mikron tuijottaminen, kun köyhinä 
steinerlapsina kuvittelimme, että se olisi televisio.

Tässähän tosin tähän mennessä on sivuutettu täysin koko leirin aihe, joka oli 
maanmittaus. Pystymmekin hyvällä omatunnolla myöntämään, että asia sivuutettiin, koska
kukaan tuskin muistaa, miten se tapahtuu. Opettavainen retki!

Hehe, vitsi vain. Maanmittaus aloitettiin peruskolmioiden tekemisellä. Kolmiot tehtiin niin, 
että laitettiin linjaseiväs siihen kohtaan, josta näkee kahteen muuhun kulmaan. Yksi sivu 
mitattiin millin tarkkuudella, jotta voitiin laskea muut sivut. Seuraavaksi siirryttiin Rainerin 
mukanaan tuomiin kummajaisiin, kiikareilta näyttäviin teodoliitteihin, joilla katsottiin 
peruskolmion linjaseipäitä ja saatiin niiden suunnat. Suunnat laskemalla saatiin kolmion 
kulmat gooni-asteisina. Kun tiedettiin kolmion kulmat ja yhden sivun pituus, pystyttiin 
laskemaan muiden sivujen pituudet sinilauseella. Viimeisenä mitattiin korkeudet 
toisenlaisilla kiikarikummajaisilla. Koko prosessin huipentuma oli kartan piirtäminen. Se oli 
tarkkaa hommaa, ja tunnetusti monella tällä luokalla tuntuu olevan peukalo keskellä 
kämmentä, mikä vaikeutti hommaa tuntuvasti. Kartta kuitenkin saatiin kunnialla loppuun, ja
se sai hyväksyvät leimat sekä Rainerilta että Erkiltä. 

Täytyy tietenkin mainita myös siitä, että Erkki kovana kulttuurimiehenä ja 
innovaatisuudesta palkittuna vei meidät katsomaan Nakkilan tasokkainta maamerkkiä heti 
K-Marketin jälkeen, eli Villilä-elokuvastudiota, jossa oli ainakin joku Risto Räppääjä ja ehkä
jotain muutakin kuvattu. Erkki esitteli studion, minkä jälkeen pääsimme yksityiseen 
elokuvateatteriin katsomaan keskuudessamme eläneiden saksalaisten nuorten valitsemaa
elokuvaa, jossa Harry Potterin näköinen jätkä näytteli keskitysleirillä rakastunutta 
juutalaista. 

Emme olleet koko kouluvuotta Nakkilassa, vaikka osaamisestamme toista voisikin 
päätellä. Talvella Rainer päätti, että lähdemme ensi vuonna Rio Limpioon, 
Dominikaaniseen tasavaltaan, vain siksi, että voisi orjuuttaa meitä myös Nakkilan 
ulkopuolella. Päätöksestä seurasi lisää niska limassa raatamista, että pääsemme 
raataaman niska limassa Rio Limpioon. Myimme ja teimme kasseja ja kaikkea muuta 
kamalaa. Ankea vuosi.

PS. Oikeasti oli mahtava vuosi ja kaikilla (toivottavasti ainakin) oli hauskaa! 10. luokka 
rakastaa teitä ja perheitänne! Keep it steiner. Kuitti.

Koulun viimeisen viikon 
siivouspäivänä allekirjoittaneet

   (+ pari 11.-luokkalaista) 
pohtivat, kuka jaksaa 
vaivautua keräämään roskan. 

Vasemmalta oikealle: 
Oskari, Kasper, Juuli, Ukko,
Ilmari, Pietu ja Axel



11. LUOKKA

Luokanvalvojat: Niina Hotakainen ja Rainer Wennström

Erikkilä Sofia
Hansen-Haug Ukko
Heikkinen Iina
Huhta Juho
Järviluoma Timo
Kemppainen Maria
Kokkoniemi Santeri
Kovaljeff Julius
Mehtälä Sanni
Palosaari Essi
Tilvis Ilmari
Valtonen Roope

Gaalaillan esiintyminen
Fiiliksiä vanhojen tansseista

Vanhojentanssit ovat joidenkin 
mielestä ikävä historiallinen jäänne, 
kuten keskustapuolue tai häntäluu, 
mutta omasta mielestäni ne ovat 
näppärä keino opettaa sulkeutuneille
limsateineille rentoa avoimuutta. Eikä
naistakaan ole saanut parikseen 
sitten kolmosluokan parijonojen, 
joten se tuo tansseihin tietyn 
lisämausteen.

Muistan, miten hyvin koko luokka oli 
välittömästi tansseissa mukana, ja 
jos ei ollut, niin pakotettiin 
ryhmäpaineella mukaan, sillä 
klassiseen suomalaiseen 
perinteeseen kuuluu, että pojasta ei 
tule miestä, ellei hän käy rippileiriä, 
osallistu vanhojentansseihin ja 
lopulta mene armeijaan.Niistä on 
pienet pojat tehty.

Kati toimi vallan loistavana 
opettajana ja oli aina energialla 
mukana, vaikka oppilaat kuinka 
kitisivät menuetista. Hänelle siitä 
pisteet. Vaikka tuskin luokkaa oli liian
hirveä opettaa, sillä Katin omien 
sanojen mukaan olimme nopeita 
oppimaan ja innoissamme 
ainakin paikalla.



Pohjola-Nordenin myöntämä ruotsinkielinen kirjalahja meni tänä vuonna Essille.
Tiettyä pintajännitystä ilmeni enimmäisessä yksityistilaisuuden esityksessä, mutta 
viimeisetkin hilseet olivat jo karisseet Ouluhalliin mennessä, kun osasi kuviot ja homma oli 
selvä, vaikkakin Turun TPS-fanien kokoinen yleisö kieltämättä löi ällikällä, mutta sehän 
vain paransi suoritusta. Luokkamme pienen koon vuoksi meidät sijoitettiin yhteen Svenska
Privatskolanin kanssa, mikä tuotti pientä säätöä tiettyjen tanssien kohdalla. Se ei 
kuitenkaan (toivottavasti) näkynyt lopullisessa esityksessä.

Tanssien jälkeisen helpotuksen tuoma endorfiinivyöry oli valtava, ja sen määrä kasvoi vain 
entisestään, kun tanssien finaalista rynnättiin suoraa päätä kellariravintolaan läskeilemään 
ja syömään kolmenkymmenen euron pihvejä. Tai itse otin kyllä pitzaa. Kyllä ruoka on 
ruokaa ravintolassakin, eikä kyllä tuollaisen puristuksen jälkeen kuulkaa lähde nälkä 
millään lehtipihvillä, joten ei tuomita siellä!

Lopuksi tansseista taisi kuitenkin jäädä ihmisille käteen hyvä yhteishenki ja monotoniseen 
koulunkäyntiin vaihtelua tuova reipas tekeminen. Ainakin mitä oppilaiden omista 
kommenteista voi päätellä, vaikkakaan puolet tanssijoista ei enää muistanut koko asiaa tai
ei osaa käyttää sähköpostia.

Mielestäni kaikkia, joilla on vanhojentanssit edessä mutta jotka eivät ole tanssimassa 
mukana, saa jokainen tanssija läpsäistä vuorollaan vasten kasvoja, sillä he ovat vätyksiä.

Ai niin, ja PPP:n Elaine takaisin vanhojentanssirosteriin!
Julius Kovaljeff

Ryhmäpotretissa omat ja lainatut vasemmalta oikealle: Vilma Laukkanen ja Julius 
Kovaljeff,  Konstantina Kalogeri ja Ukko Hansen-Haug, Maria Kemppainen, Sofia Erikkilä 
ja Juho Huhta, Sanni Mehtälä ja Santeri Kokkoniemi, Iina Heikkinen ja Roope Valtonen 
sekä Essi Palosaari ja Ilmari Tilvis.



12. LUOKKA

Luokanvalvojat: Ulla Mursu ja 
Anne-Mari Savolainen

Immonen Juuso
Kallio Josie
Kalogeri Konstantina
Karppinen Paula
Laukkanen Vilma
Lepistö  Susanna
Marttila Essi
Moilanen Mikko*
Nuojua Erica
Patronen Laura
Rantaniemi Maria*
Uusitalo Julia
Vainikainen Janita
Vessari Elina

12. luokan kohokohtia olivat
näytelmämme, antiikin tragedia Kuningas 
Paksujalka, kultuurimatka sekä päättötyöt.
Keväällä päättötyönsä esittelivät
Konstantina (unisiepparit), Susanna
(bassonsoitto), Laura (seinämaalaus) sekä
Paula ja Julia (kuvitettu kertomus). Matkasta kertovat seuraavaksi Essi, Erica, Janita, 
Susanna, Josie ja Elina:

Vapaaehtoistyö- ja kulttuurimatkamme suuntautui Kreikkaan, tarkemmin sanottuna 
Aeginan saarelle ja Ateenaan. Aluksi asetuimme asumaan Marathonasin kylään Aeginalle. 
Heti ensimmäisenä päivänä teimme sunnuntaisen päiväretken läheiselle Monin 
luostarisaarelle, jossa näimme muun muassa peuroja ja riikinkukkoja sekä heitimme 
talviturkit Egeanmereen.

Maanantaina aloitimme työn EKPAZissa, Aeginan saarella Paxia Rachin vuoristokylän 
vieressä sijaisevassa villieläinsairaalassa. Sinne tuodaan päivittäin loukkaantuneita 
eläimiä lähialueilta. Saimme töille kunnon startin, kun vastassa oli keskeltä halkaistu 
hevonen. Päivän aikana hevonen pilkottiin ja annettiin korppikotkille syötäväksi. Haju oli 
kauhea, kun hevosenraadon, mädäntyneiden kalojen ja kompostin aromit sekoittuivat 
lähes 30 asteen lämmössä! 

Sairaalassa puhdistimme lintujen häkkejä, irrotimme
koirilta punkkeja, teimme pihatöitä ja vietimme aikaa
muiden vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Siellä oli
paljon kissoja ja koiria, jotka sulattivat sydämemme.
Teki pahaa katsoa, kuinka osa eläimistä oli todella
huonossa kunnossa nälän ja nestehukan takia.
Seuraavana päivänä veimmekin kissoille ja koirille
ruokaa, koska eläinsairaalatoiminta pyörii kokonaan
lahjoitusten ja vapaaehtoisten varassa. Lahjoitimme
myös matkakassasta 100 euroa eläinten hyväksi.



Suosittelemme tätä paikkaa yhtenä vaihtoehtona kaikille kulttuurimatkaa suunnitteleville. 

Kun työt EKPAZissa tulivat päätökseen, siirryimme siivoamaan rantoja ympäri Aeginaa. 
Roskaa löytyi huimat määrät, kerrankin saimme tunnissa kerättyä yli 20 pussillista roskaa! 
Vapaaehtoistyömme sai huomiota niin paikallislehdessä, televisiossa kuin kaupungin-
valtuustossakin. Lehdessä oli meistä kaksi artikkelia, ja kaupunginjohtaja kutsui meidät 
valtuuston kokoukseen, jotta voisi henkilökohtaisesti kiittää meitä tekemästämme työstä.

Aeginalta siirryimme Ateenaan, jossa vierailimme useissa museoissa ja taidegallerioissa 
sekä olimme useasti turistien valokuvauskohteena. :) Odotimme Ateenalta paljon, mutta 
saimme vähemmän. Väenpaljous, sekava liikenne, kallis hintataso ja ilmansaasteet 
aiheuttivat Suomi-tytöille varsinaisen kultturishokin. Kaikesta huolimatta nautimme 
matkasta erittäin paljon ja reissu ylitti kokonaisuudessaan kaikki odotukset. Suurena 
tekijänä matkan mukavuudessa olivat mahtavat valvojamme Kati ja Mari!

British Museum Trafalgar-aukiolla Lontoossa Lauran kuvaamana

Oppilaille, jotka "ovat osoittaneet
vankkaa kiinnostusta historiaan ja 
sen ilmiöihin", Oulun Historiaseura 
r.y. lahjoitti tänä vuonna kaksi kirjaa: 
Juuso sai teoksen Kleion lumoissa ja
Laura teoksen Olaus Magnuksen 
jäljillä. 

Elina puolestaan on menestynyt
ruotsin kielen opiskelussa ja sai 
Pohjola-Nordenin myöntämän 
ruotsinkielisen kirjalahjan.
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Luokanvalvoja: Hannele Lauronen

Manninen Joel ”Teen niin kuin hyväksi näen – teen parhaani;
Martikainen Viivi ja niin aion tehdä loppuun asti.   
Ollila Vanamo Jos tulos on hyvä, ei merkitse mitään,
Orava Janna vaikka minua vastaan sanottaisiin mitä tahansa.
Pirhonen Alisa Jos tulos on huono, ei auta, vaikka kymmenen
Raappana Joona* enkeliä vannoisi minun olleem oikeassa.”
Saarela Anniina
Vilmi Aino Abraham Lincoln (1809–1865)

Ylioppilasjuhlassa stipendejä tuoreille ylioppilaille jaettiin seuraavasti: Joel sai Nordea 
Pankin stipendin sekä Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 
-hankkeen puitteissa lahjoitetun Taivas+helvetti, yrittäjyyden oranssi kirja -teoksen. Anniina
sai Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opiskelustipendin sekä Pohjola-Nordenin 
myöntämän ruotsinkielisen kirjalahjan. Vanamo ja Aino saivat Kaleva-lehden myöntämän 
sanomalehtistipendin.

Paljon onnea ja kaikkea hyvää uusille ylioppilaille!

Peetu Hämäläinen, VI luokka



TAPAHTUMAKALENTERI 2014–2015

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna XI- ja XII-luokkalaiset vanhempineen talkoilivat koko
koulun muuton. Tavaraa siirtyi päivän aikana noin 35 kuutiota! 
ke 13.8. Oulun steinerkoulun 32. kouluvuosi alkaa uusissa tiloissa Nuottasaaressa
ke 20.8. Koulukuvaus
ma 1.9. Koko koulun yhteinen vanhempainilta
1.–9.9. Antroposofinen lääkäri Ûlle Pechter vierailee koululla
11.–13.9. Christiaan Boelen laulukurssit http://www.pohjois-
pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/werbeck-laulukurssit-_lauluharjoituksia_kaikille_peruskurssi/ 
ke 10.9. Käsityöillat alkavat 
to 11.9. Steinerpedagogiikan yleisopinnot alkavat http://www.pohjois-
pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/steinerpedagogiikan-yleisopinnot-60-op/
15.–19.9. IX luokka vaelluksella Lapissa
15.–19.9. X luokka maanmittausleirillä Nakkilassa
to 25.9. Yösuunnistus Pukkilassa luokille 9–13 
la 27.9. Syysmarkkinat Pukkilassa klo 11–14 
la 27.9.  I–III luokan rohkeusreitti ja Mikael-lohikäärmesuunnistus Pukkilassa
5.–6.10. VII ja VIII luokan yövaellus Sanginjoen leirikeskuksessa
8.–9.10. Eteenpäin-messut Ouluhallissa
ma 13.10. III luokan Mikael-kuvaelma ja sadonkorjuujuhla
vk 43 Syysloma
ti 4.11. VI luokka Yrityskylässä
pe 7.11. Taksvärkkipäivä luokilla 7–8 
17.–21.11. I-XII luokat osallistuivat Lasten ja nuorten elokuvafestivaaleille
to 20.11.  VIII-XI luokat Suuruuksien ilta -sinfoniakonsertissa Madetojan salilla
to 27.11. Kannatusyhdistyksen syyskokous 
pe 28.11. I-VI lluokan lyhty- ja laulukulkue
ma 1.12. Adventtispiraali
ti 2.12. Lukioon tutustuminen IX-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen
to 11.12. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura myönsi koulullemme Vihreän lipun
pe 12.12. Oppilaskunnan järjestämä taskulamppupiilonen I-VI luokille
vk 51 Uintiviikko I-VI luokilla
la 20.12. Joulujuhla
ti 23.12.2014 - ti 6.1.2015 Joululoma 
to 15.1. Vihreä lippu nostettiin salkoon
ma 19.1. Kombi-Move-tapahtuma VI-XIII luokille
vk 4  I–VI luokat osallistuivat Lasten ja nuorten teatterifestivaaleille
vk 5 Steinerpedagogiikan viikko
to 12.2. Penkinpainajaiset ja Wanhojen gaalailta
pe 13.2. Wanhojen tanssit koululla ja Ouluhallilla
to 22.1. 0-luokan info klo 18
ma 9.2. Tanssiteatteri vieraili esiintymässä I–III-luokkalaisille
ti 17.2. Talvirieha ja liikuntarastitehtäviä I–VI luokille ja steinerpäiväkotien eskareille
vk 10 Talviloma
ti 10.3. Kannatusyhdistyksen vuosikokous
ke 11.3. XII luokan päättötyöesittely
to 12.3. VIII-XI lk. katsomassa Sibeliuksen elämästä kertovan esityksen Janne ja Aino
15.–18.3. Lukion val.kurssin taidenäyttely Pieni aikamatka Kumppanuuskeskuksessa
la 21.3. II ja III lk. esiintyivät irlantilaisen musiikin konsertissa Oulujoen kirkossa
ma 23.3. Vi–X luokkien laskettelureissu Iso-Syötteelle; liikuntapäivä
ke 25.3. XII luokan näytelmä Kuningas Paksujalka

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/steinerpedagogiikan-yleisopinnot-60-op/
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/steinerpedagogiikan-yleisopinnot-60-op/
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/werbeck-laulukurssit-_lauluharjoituksia_kaikille_peruskurssi/
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/werbeck-laulukurssit-_lauluharjoituksia_kaikille_peruskurssi/


pe 27.3. IV luokan Kalevala-kuvaelma
la 28.3. Pääsiäismyyjäiset
3.-6.4. Pääsiäisloma
ti 7.4. I-III luokan pääsiäispuutarha
ke 8.4. Eliöntärkeä lumipäivä
ma 13.4. Vaalipaneeli luokille 9–12
to 16.4. Hyvinvointiaamupäivä lukiolaisille
17. ja 18.4. VIII luokan näytelmä Making of Romeo and Juliet
ke 22.4. VII luokan työelämääntutustumispäivä
to 30.4. Alaluokkien oppilaskunnan järjestämä vappurieha: Talent show ja naamiaiset
to 30.4. Teemun tanssikoulu yläluokkalaisille
pe 1.5. Vapunpäivä vapaa
ma 4.5. Kansainvälinen Peace Run -kiertue pysähtyi koulullamme
ti 5.5. Tulevan ekaluokan ensimmäinen koulupäivä
pe 8.5. VI luokka linturetkellä Liminganlahden luontokeskuksessa
pe 8.5. III-IV luokkien edustajat Plan Suomen Osallisena maailmassa 

-projektitapaamisessa
9.–23.5. X II luokan kulttuuri- ja vapaaehtoistyömatka Kreikkaan
15.–24.5. VIII luokan leirikoulu Ahvenanmaalla ja Ruotsissa
to 14.5. Helatorstai vapaa
pe 15.5. Koko koulun liikuntapäivä
17.–19.5. IX luokka retkellä Sanginjoella
18.–27.5. II luokan viljaviikot Pukkilassa
vk 21 IX luokka maatilaharjoittelussa, X-XI luokat työharjoittelussa
19.–21.5. V luokka steinerkoulujen olympialaisissa Tampereella
20.–21.5. I luokan yökoulu Pukkilassa
to 21.5. Rovaniemen steinerkoulun VI luokka vierailulla
22.–23.5. III luokka maatilaretkellä Tervamäen perinnetilalla
26.–28.5. VII luokka pyöräretkellä ja leirikoulussa Jolosjoella Kiimingissä
pe 29.5. VIII ja XII luokkien matkaesittelyt
pe 29.5. Kevätjuhla Kaarretiellä klo 18
la 30.5. Ylioppilasjuhla koululla klo 10
la 30.5. Todistusten ja lausuntojen jako luokissa klo 11

Tuuli Tervonen, VI luokka



Oulun steinerkoulun työ- ja loma-ajat 2015–2016

Syyslukukausi ke 12.8.–la 19.12.2015

vk 43 syysloma
ma 21.12.–ke 6.1. joululoma
Huom.! la 19.12. joulujuhla

Kevätlukukausi to 7.1.–la 4.6.2015

vk 10 talviloma
pe 25.3.–ma 28.3. pääsiäinen
to 14.5. helatorstai 
pe 15.5. helatorstain jälkeinen perjantai vapaa

Lisäksi teemme kaksi korvaavaa koulupäivää.

   

Rina Nahari, VI luokka




