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REHTORIN TERVEHDYS
Sukellus Fredrika-koulun arkeen

Saapui luokseni kuin olento
Ja huusi, "Älä pelkää maailmaa"
Istuimme hetken yhdessä
Ja avaruus katsoi meitä

Pariisin kevät: Kesäyö

Ensimmäisen vuoden jälkeen Fredrika-koulun rehtorina voin 
vaan todeta, kuinka nopeasti vuosi on mennyt ja kuinka 
kokemusrikas se on ollut. Vuosi on ollut täynnä iloista 
mieltä, iloisia kohtaamisia, hyvää vuorovaikutusta sekä 
katsetta kohti normaalia arkea. Erityisesti mieleeni ovat 
painuneet seuraavat asiat:

Purjehdusleiri elokuussa. Hyinen alkusyksyn merituuli ei 
häirinnyt oppilaiden ja opettajien menoa BSS:n 
venesatamassa Tolkkisissa, kun innokkaat oppilaat ja 
taitavat opettajat (mukana myös luonnollisesti vanhempia ja 
purjehdusseuran ohjaaja) kokoontuivat luokittain satamaan 
harjoittelemaan purjehdusta ja osallistumaan erilaisiin 
aktiviteetteihin rannassa. Purjehdusleiri oli ensimmäisiä 
lukuvuoden pilkahduksia siitä, mitä yhteisöllisyys 
Fredrika-koulussa tarkoittaa ja että olemme matkalla kohti 
normaalimpaa arkea. 

Pienet ja suuret juhlat. Fredrika-koulussa järjestettiin 
koululle perinteiseen tapaan sekä pienempiä että 
suurempia juhlia, joissa oppilaat ja opettajat näyttivät 
parasta osaamistaan. Mikael-juhla, Valon juhla ja 
karnevaalit tilanteen mukaan vietettyinä koko koulun 
voimin tai pienemmissä ryhmissä, lämmittivät mieltä 
kovasti ja toivat hyvää mieltä niin pienille kuin isoille 
oppilaille.

Turvallinen oppimisympäristö. Koulun uuden työntekijän 
silmin yhtenä Fredrika-koulun vahvuutena korostuu koulun 
henkilökunnan vanhempien kanssa tekemä arvokas työ 
sen eteen, että kaikilla olisi koulussa mahdollisimman 
hyvä olla. Se on mielestäni koulutyön tärkein tavoite, ja 
siitä tulisi pitää kaikin hampain kiinni.

Suurkiitos tästä lukuvuodesta kaikille oppilaille, opettajille 
ja vanhemmille!

Teemu, rehtori
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1. LUOKKA
MINÄ JA MEIDÄN LUOKKA

Ensimmäisten kouluvuosien tärkeimpiin tehtäviin 
kuuluu luokkayhteisön rakentaminen ja koululaiseksi 
kasvaminen. Koululaiseksi kasvetaan yhdessä, joten 
tärkeimmäksi tehtäväksi jää sellaisen ympäristön 
luominen, missä kaikilla on hyvä olla. Minulla meidän 
luokassa. Tähän työhön otetaan myös vanhemmat 
mukaan. Ensimmäisellä luokalla vanhempainiltoja on 
paljon ja luokkaklubit pyörivät vanhempien näpeissä. 

Vain yhdessä tekeminen rakentaa yhteistä ympäristöä. 
Ekaluokkalaisilla ei ole omia kouluvälineitä. Luokan 
yhteisistä välineistä pidämme kaikki tarkasti huolta. 
Lukujonotaitoja harjoitellaan yhdessä. Tarina muistellaan 
ja jälleenkerrotaan yhdessä. Riitoja selvitellään porukalla. 
Käsitöissä autetaan toista. Jos minä jo osaan, autan 
sinuakin eteenpäin. Taitava lukija voi odotellessa lukaista 
ääneen toisille kirjaa.  Oppiminen tapahtuu yhdessä, 
mutta ei ilman osallistuvia yksilöitä. Oppiminen on 
toiminnallista ja keskustelevaa. Hiljaista työtäkin vaalitaan, 
yhdessä. Maalatessa kuuluu vain perhosen siiven hieno 
suhina, kun kymmenen ekaluokkalaisen sivellin leikittää 
värejä paperilla. Leikkiessä syntyy uusia värejä ja 
oivallukset onkin kiva jakaa omien luokkakavereiden 
kesken. 



2. – 3. LUOKKA

ENTISAJAN ELÄMÄ TUTUKSI KÄDEN- 

TÖITÄ TEHDEN

“Jalat maassa, 
kädet työssä,
sormet taitavat, 
ajattelevat.”

2.-3. luokan vuotta on siivittänyt kertomukset entisajan 
elämästä. Millaista elämä oli silloin kuin pelkästään 
värillinen villalanka oli suuren ihmeen ja valtavan 
ponnistelun tulos? Kuinka ihmiset ennenaikaan 
selvisivätkään ilman sähköä, autoja ja elektroniikkaa - 
ompelukoneita ja vaatetehtaita? Yhdeksänvuotiaat 
rakentavat oman elonsa palikoita peilaamalla 
elämäänsä siihen, kuinka ennen ihminen on selvinnyt 
ja elänyt. Erilaisten kädentöiden myötä aihepiiri tuli 
tutuksi myös konkreettisesti töitä tehden. Vanhat 
ammatit nousivat arvoonsa, kun sai itse kokea muun 
muassa villan karstaamisen ja itsetehdyllä 
oksavärttinällä langan kehruun.



Syksyllä käsitöissä toinen luokka pääsi valmistamaan 
tosissaan eläinkäsinukkeja paksuista kauniista 
villalangoista omien suunnitelmiensa pohjalta. Näiden 
lisäksi vuoden aikana valmistui sorminukkeja ja jopa 
pipoja omia päitä lämmittämään. 

Samaan aikaan kolmoset tutustuivat ryijyihin, saivat 
suunnitella oman työnsä ja alkoivat innoissaan tekemään 
mitä upeimpia ryijyjä entisaikojen tapaan.



Sepän pajan vierailu oli kevään kohokohtia. Eväät 
repuissa marssimme aamuisen vanhan kaupungin läpi 
kohti vanhalla rautatieasemalla sijaitsevaa sepän pajaa. 
Kilke vain kuului, kun oppilaat takoivat perheen 
lusikkalaatikoihin upeat lusikat. Silmät ymmyrkäisinä 
tarkkailimme, miten valtava kuumuus sai tuon kovan 
materiaalin taipumaan ja muokkautumaan toiveiden 
mukaisesti. Saimme kuulla myös kertomuksia siitä, miten 
lämpöä on ennen lämpömittareita mitattu vain liekin värin 
perusteella. Kun liekki on sininen, on rauta valmis 
taottavaksi.

Päivän aikana taitavissa käsissä syntyi myös pajuaita, 
mikä lähti liikkelle nuorien pajunvitsojen katkomisella, 
oikea oppisella kantamisella ja pujottelutekniikan 
opettelulla.



Toukokuuksi luokan ikkunalaudalle ilmestyi värikylpyjä, 
kun oppilaiden kotoa tuodut biojätteet muuttuivat 
villalangan väriaineiksi. Ensin langat vyyhditettiin, sidottiin 
ja pestiin odottamaan värikylpyä. Purkkivärjäyskokeilu oli 
jännittävää, kun päivä päivältä upeat sävyt tuntuivat 
tarttuvan lankoihin. Vielä ennen kesälomaa vyyhdit 
pestään ja ripustetaan kuivumaan. Itse värjätyt langat 
odottavat syksyn käsityötunteja, jolloin luokan seinälle 
saadaan yhdessä taiteiltu seinävaate.

“Nyt hiljaisuuteen jätän työni,
työ minussa kasvakoon,

minä viisautta, voimaa siitä saan,
jota muille maailmassa jaan.”



“Laulan teille laululankaa hoi, hoi, 
laululankaa
Kalevalan kangasmaille, Kalevalan 
maille…”

-Hannele Huovi

Koko vuoden kantavana teemana 
luokassamme on kulkenut Kalevala. 
Kalevalan tarinat ovat temmanneet 
mukaansa, koska ne ovat oppilaiden 
mukaan “vanhanaikaisia, jänniä ja 
lennokkaita, kekseliäitä ja yliluonnollisetkin 
asiat tuntuvat normaaleilta”. Ymmärrys 
elämää kohtaan on jälleen kasvanut 
uudenlaisen maailmanluomiskertomuksen 
myötä. Kielellisesti Kalevalan teksti on 
haastavaa, vaan kuinka rikkaita 
keskusteluita onkaan kieli meille antanut!

Kuultujen tarinoiden lisäksi oppilaat ovat 
tutustuneet Kalevalaan taiteellisin 
menetelmin (maalaus, draama, musiikki) ja 
Kalevalan runomittaan tutustuessa oppilaat 
loitsivat omia, nykyaikankin sijoittuvia runoja 
- kalevalaiseen runomittaan sopetutettuna 
tietenkin

4. LUOKKA
KALEVALAN MAILLA



Ainon mäenlasku                                             

Laskin mäkeä ja kaaduin      
sitten tuli haavast verta.
…

Ainon tarinaapi kerron,                                              
Synkkä tarina tää Ainon.
Väinämöinen tahtoi neidon,    
Aino-neidon kaltaisempi.
Rakastuipa Aino toiseen,
Veli lähti kilpasille.
…

Siitä kovasti mä itkin
“äiti auta mua mä kaaduin”
Siten tajusin oon yksin,
koko ajan ollut yksin

Väinämoinen voitti kilvan,
Veli raukka hukkui suohon.
Veli ehti lahjoo Väinön,
Lupas vaimoks Aino-siskon.                 
Aino kuuli lahjonnasta,
juoksi, itki järvenrantaan.
Aino-neito hukuttautui,
Kala hänest muuntautui.



5.LUOKKA
KASVUN JA KEHITYKSEN 
KUKOISTUS

Ihmisen kasvamiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä 
muutoksia matkalla murrosikään peilataan 
5.luokalla kasviopissa ja historiassa. 

Kasviopissa tutustuimme kasvin osiin ja niiden 
toimintoihin. Myös ihminen elää vuodenaikojen 
rytmissä ja pyrkii sopeutumaan kasvaakseen 
täyteen mittaansa. Toiset kasvit vaativat 
enemmän ympäristöltään, toiset puskevat 
sinnikkäästi läpi kovien olosuhteiden. 
Hahmotimme kasviopin jaksolla elämän syntyä 
maapallolla kasvien kautta, kaivoimme metsässä 
sienirihmastoja, prässäsimme kasvioon tuttuja 
luonnon kasveja ja teimme kasvatuskokeiluja 
erilaisilla siemenillä. Työskentelimme tutkien ja 
ihmetellen. Kun maalasimme mielikuvituskasvin 

juuret, varsiosan ja kukinnon, 
pystyimme tunnistamaan jokaisesta 

työstä taiteilijan.





Historian jakso oli monen oppilaan mielestä paras 
jakso. Intiasta ja Mesopotamiasta, Egyptin kautta 
pääsimme Antiikin Kreikan jumalten monimutkaiseen 
elämään. 

Muinaisiin kulttuureihin sukeltaessamme löysimme 
viisautta ja kauneutta, jollaiselle nykyään olisi käyttöä. 
Samalla huomasimme, että sotiva ja omiin tavoitteisiin 
pyrkivä ihminen ei ole muuttunut. Ei turhaan sanota, 
että ymmärtääkseen nykypäivää, on tunnettava 
menneisyys.

Egyptiläisiä kissamuumioita     

Sumerilainen nuolenpääkirjoitus



6.LUOKKA
KAIKUJA KUUDENNEN KULUNEESTA 
KAUDESTA

Kuudennen luokan asioina opiskeltiin mm. Rooman ja keskiajan 
historiaa, kivioppia, omien tekstien tuottamista, sijamuotoja, 
geometriaa, prosenttilaskuja, koodausta ja fysiikassa 
akustiikkaa ja optiikkaa. Euroopan maihin tutustuttiin 
syyskuussa ryhmätöin ja esittelyin. Rooman historian opiskelun 
ohessa aamuisin kuultiin Gladiaattorin tarina -kirjaa. Luotiin 
yhdessä luokan säännöt - Rooman valtakunnan ja keskiajan 
historian teemoihin sopivasti.

Kirjallisuuspiirityöskentely toteutui neljän eri ryhmän 
yhteistyönä. Lisäksi oppilaat pitivät kirjaesitelmän lukemastaan 
teoksesta. Omien tekstien kirjoittamista harjoiteltiin mm. ohjatun 
fantasiakertomus Mokovian tarina -mukaisesti. 
Kahdeksasluokkalaisten näytelmästä ja kurjen elämästä 
kertovasta dokumenttiohjelmasta kirjoitettiin omat tekstit 
ajatuskarttaa hyödyntäen. Vaihtelua koulutyöhön toivat mm. 
kuvaamataito ja nuken tekeminen. Kuvaamataidossa kuljettiin 
jaksotuntien teemoissa mm. rakentaen pieni keskiaikainen kylä, 
jonka vartijana toimi katolla istuva lohikäärme - Kyllikki, joka 
sittemmin siirtyi luokan maskotiksi liitelemään kattoon 
ripustettuna tulevan seitsemännen luokan tilaan.

Keskiajan ihmisiä kuvitettiin pastellitöin ja kivioppiin liittyen 
kuultomaalattiin kivien kidemuotoja. Kuudennen luokan 
kädentyö oli nuken ompeleminen käsin ja sille vaatteet. Tämä 
käsityö sopii juuri kuudennen luokan murrosvaiheeseen, kun 
oma keho murrosiän myötä alkaa rakentua uudeksi. Nukke on 
ihmisen kuva. 



Nuorisotila Zentrassa vierailtiin talvella luokkahenkeä 
nostattamassa sosiaalisten leikkien myötä ja keväällä Choices 
tapahtumassa, joka liittyi päihdekasvatukseen. Yksi oppilas 
vaihtoi talvella muuton myötä toiseen kouluun ja kevätkaudella 
tuli pari uutta oppilasta tilalle. Istumajärjestystä vaihdettiin usein 
lukuvuoden mittaan. 

Kansainväliseen WOW- tapahtumaan (WOW = Waldorf One 
World) osallistuttiin osaltamme istuttamalla auringonkukan 
siemeniä koristelemiimme ruukkuihin ja versonneita 
auringonkukan alkuja myytiin Porvoon torilla Ukrainan lasten 
hyväksi.

Toukokuussa retkeiltiin Porvoosta linja-autoilla Helsinkiin 
Luonnontieteellisen museon opastuksen kera näyttelyyn 
”Monimuotoisuusmysteeri”, joka sisälsi opastuksen ja sen 
jälkeiset ryhmätehtävät.

Onnistuneen vierailun ja innostavan näyttelyn jälkeen nautimme 
kevään kunniaksi jäätelöt Kampissa. Tämän jälkeen oli mukava 
istahtaa Onnibussin toisen kerroksen punaisille penkeille ja 
palata Porvoon linja-autoasemalle. Opettajana totesin, että 
tämän porukan kanssa oli tosi mukava reissata ja retkemme 
toteutui hienosti suunnitelman mukaisesti.



7.LUOKKA
SEITSEMÄNNEN LUOKAN 
LÖYTÖRETKET!

Onnen hetkiä,
löytöretkiä
Hyvää kuntoa,
myötätuntoa
Riemunhyppyjä,
naurunryppyjä
Pitkää mieltä,
viisasta kieltä
Vanhaa ja uutta,
elämän sankaruutta!

Tämä kouluvuosi on ollut kiva,siksi koska täällä on 
kilttejä oppilaita, ekana päivänä kun tulin tänne 
kouluun, niin sain heti kavereita, täällä on ollut 
hauskaa. Eniten ootan sitä että pääsemme sepän 
pajalle perjantaina, ja sitä että pääsisin 
kahdeksannelle luokalle. Haluaisin myös päästä 
joskus kouluretkille mukaan, koska en ole ollut 
kertaakaan mukana kouluretkillä tässä koulussa. 
Mieluiten haluaisin, että olisi enemmän 
käsityötunteja, ja matikan tunteja, niitä pitäisi olla 
enemmän. Seiskaluokka on ollut vaikea, mutta olen 
omasta mielestäni suorittanut tämän lukuvuoden 
hyvin. Vaikeita ja uusia oppiaineita ovat olleet 
kemia,biologia ja fysiikka. Mutta olen niistäkin 
oppinut uusia asioita. Minulle tärkeitä ihmisiä on 
perheeni ja kaverit. 

-Julia 

Tämä kouluvuosi tuntui yhdeltä minun elämän 
nopeimmista kouluvuosista ja samalla yhdeltä 
minun elämän unohtumattomimmista 
kouluvuosista. Tänä vuonna olen päässyt kokemaan 
ja oppimaan paljon uusia asioita.  
Tämän vuoden isoin kohokohta oli pitkä ja 
puuduttava pyöräretki Emäsaloon. Pyöräretkellä 
pääsimme kokkaamaan trangialla ja pystyttämään 
telttoja, joka ei mennyt niin hyvin kuin 
suunniteltiin, mutta sentään oli hauskaa. 
Nukuimme teltoissa meren äärellä, mikä tuntui 
hieman hirveältä, mutta sentään sain uuden 
kokemuksen.

Tämän vuoden ehdottomasti parhaimpia tunteja 
olivat fysiikan ja kemian tunnit, joissa meillä oli 
uusi opettaja, joka opetti meille fysiikkaa ja kemiaa 
ihan eri tavalla kuin mikään opettaja koskaan 
aikaisemmin. Tänä vuonna olen myös päässyt 
oppimaan kokkaamista kotitalouden tunneilla, joka 
on ollut todella epätoivoista mutta hauskaa. Meillä 
oli myös aikaisempina vuosina kotitaloutta, mutta 
tänä vuonna kokkaaminen oli paljon itsenäisempää 
ja hauskempaa.
Minulle tämän vuoden erityisempiä tunteja olivat 
fysiikan, kemian ja matematiikan tunnit! 

-Aleksi



Minulle jäi erityisesti mieleen pyöräretki kun pyöräiltiin Emäsaloon ja 
epätoivoiset kotitaloustunnit.

Pyöräretkellä pyöräiltiin Emäsaloon. Matkalla sinne pyöriä meni rikki, 
mutta onneksi jotkut osasivat aina korjata ne. Minulla oli todella 
monipuolinen ateria, joka oli pelkkiä nuudeleita. Minulla oli n. 4 
pakettia nuudeleita mukana ja todella paljon vettä niiden 
keittämiseen ja tietysti juomavedeksikin. Olimme teltassa yötä. 
Minun telttani jopa hajosi kun kasattiin sitä. Sitten minun piti nukkua 
toisen teltassa jossa oli homehtunut riisifrutti =( . Sitten kotimatkalla 
minun pyöräni tavallaan hajosi, mutta se ei haitannut matkaa.

Kotitaloustunneilla meillä on 4 eri ryhmää. Meidän ryhmämme on 
melkein joka kerta sählännyt niin paljon ettei ruuasta ole tullut 
kummoisempaa. Yhdellä kerralla saimme kuitenkin tehtyä hyvät 
sämpylät ja jätskin.

-Noel

Seiskaluokalla opin paljon uusia asioita. Meille tuli uusia 
kouluaineita kotitalous ja valinnaisaine robotiikka, ja tuli uusi kemian 
ja matikan opettaja.  Mun mielestä kotitalous tunnit ovat olleet aika 
hauskoja mutta siellä on aina tullut vähän kaaosta ja sähläystä. 
Syksyllä me myös kuvattiin lyhytelokuvia pari viikkoa. Seiskalla me 
olemme tehneet aika paljon kivoja juttuja.
Omasta mielestä seiskan kohokohta oli, kun me mentiin 
luokkaretkelle syksyllä, ja pyöräiltiin aamulla keskustasta asti 
Emäsaloon. Pyörämatkassa kesti aika kauan, mutta iltapäivällä 
päästiin perille. Sitten me syötiin, pystytettiin teltat, ja grillattiin 
illalla. 

Yks mun lemppari asioista seiskaluokalla on ollut robotiikan tunnit, 
ne ovat todella mielenkiintoisia ja me olemme päässeet kokoamaan 
legoista esim. robottiautoja, joita me  koodattiin, ja tehtiin myös 
piirtämisrobotteja.

-Jesper

Kouluvuoden alussa  syksyllä, 7. luokka meni pyöräretkelle. Matka oli 
vähän päälle 20 kilometriä. Matkan aikana pysähdyttiin kaksi kertaa, 
ensimmäisen kerran juomaan ja syömään vähän välipalaa, toisen 
kerran tekemään ruokaa puistossa. Matka kesti noin 3 tuntia, vaikka 
paluumatka tuntui kestävän vain tunnin. Kun oltiin päästy Emäsalon 
sillalle jäätiin hetkeksi katsomaan maisemia,  mutta matka jatkui taas 
pian. Pysähdyttiin viimeisen kerran yöpymispaikallemme, meren 
äärelle. Teimme ruokaa tulen äärellä ja illalliseksi paahdettiin 
vaahtokarkkeja. Koottiin teltat ja mentiin nukkumaan. Aamulla 
pakattiin tavarat, otettiin aamupalaa ja lähettiin. Paluumatka meni 
paljon nopeammin.  Pyöräily matkat olivat molemmat yhteesnä noin 
50km. Ainakin minä, heti kun pääsin kotiin, menin suoraan 
nukkumaan. 

-Toby

Minulla on ollut tosi kivaa täällä tämän vuoden aikana. Olemme 
olleet retkillä ja nyyttäreillä ja jopa tehnyt lyhytelokuvia. Erityisesti 
pidin fysiikan ja kemian tunneilta mutta historian ja tähtitieteen 
tunnit olivat myös todella hauskoja. Olen tullut vuoden aikana paljon 
paremmaksi piirtäjäksi, kirjoittajaksi, ja olen osallistunut paljon 
tunneilla. Yksi parhaista asioista ovat tietysti purjehdusleiri (kunhan 
en tarvitse purjehtia) mutta se ei ole vielä ollut eli en voi sanoa siitä 
mitään. Tämän vuoden aikana on myös tullut monia uusia oppilaita, 
mutta ainoat niistä jonka kanssa tulin hyväksi kaveriksi muuttivat 
toisiin kouluihin ;(

Tässä vuodessa on myös ollut huonoja asioita mutta niitä en 
mainitse.

-Rasmus



8.LUOKKA
TAIDETTA JA MINUUDEN 
LÖYTÄMISTÄ

Pedagogisesti kahdeksas luokka on itsetutkiskelun aikaa: 
Nuoret tarkkailevat helposti omaa olemustaan ja 
ihmiskehoon tutustutaankin eri oppiaineissa, kuten 
biologiassa, terveystiedossa ja vaikkapa kuvataiteessa. 
Omaan tunne-elämään päästään tutustumaan äidinkielessä 
draaman keinoin, kun luokka valmistaa näytelmän. 

Näytelmä linkittyy mm. 
käsitöihin, kun oppilaat 
valmistavat esiintymisasuja 
näytelmää varten. Tänä vuonna 
päädyimme painamaan 
jokaiselle oman T-paidan osaksi 
rooliasua. Oppilaat saivat itse 
suunnitella näytelmään sopivan 
logon ja painaa sen valmiiseen 
paitaan. 

Käsitöissä jatkoimme myös 
ihmiskehoon ja mittasuhteisiin 
liittyvää  tematiikkaa 
muovailemalla luonnollisen 
kokoisen ihmisen kovista ja 
pehmeistä materiaaleista 
kanaverkkoa, kankaita ja 
lankaa hyödyntäen. 



Arkisen koulutyön lomassa kahdeksaksannen luokan syksyä 
leimasi erityisesti tottuminen uuteen luokanvalvojaan ja 
vaihtuviin aineopettajiin, kun pitkäaikainen luokanopettaja Pirre 
siirtyi ensimmäisen luokan luokanopettajaksi.

Keväällä taas koulutyötä rytmittivät lukuisat erilaiset 
tapahtumat: Maaliskuussa oppilaat lähtivät 
Taidetestaajat-tapahtumaan Helsinkiin kuuntelemaan Umo 
Helsinki Jazz Orchestraa. Seuraavalla viikolla vuorossa oli 
ensimmäinen pitkä, viikon mittainen työharjoittelujakso.Pian 
työharjoittelun jälkeen olikin aika laskeutua näytelmätunnelmiin 
valmistamaan omaa näytelmää (josta kerrotaan ohjaajan 
sanoin seuraavassa luvussa). 

Erittäin intensiivisen näytelmäjakson lopuksi oppilaat pääsivät 
vielä kerran itse yleisöksi, kun toinen Taidetestaajat-käynti vei 
heidät jälleen Helsinkiin. Tällä kertaa elämyksenä oli sopivasti 
näytelmän teemaan liittyvä teatteriesitys Aleksis Kivi Suomen 
Kansallisteatterissa. 

Eikä meno suinkaan siihen loppunut! Toukokuun lopulla 
oppilaita odotti vielä harjoitusvaellus Sipoonkorvessa. Yhden 
yön ja n. 15 km vaellus ennakoi 9. luokalla toteutettavaa, 
pitempää Lapin vaellusta. Ja upea sää ennakoi aivan pian 
alkavaa kesälomaa!



8.luokan näytelmä, METSÄ PENIKOITANSA SUOJELEE

Steinerkouluissa tehtävät näytelmät ovat tärkeä osa 
opetussuunnitelmaa. Varsinaiset esitykset eivät ole tavoite, 
vaan taiteelliseen prosessiin yhdessä heittäytyminen on 
lopputulosta tärkeämpää. Esitys on jonkinmoinen päätös 
jokaisen murrosikäisen omasta rohkeasta tutkimusmatkasta 
yhdessä muiden tutkimusretkeilijöiden kanssa.

Heittäytyminen rooliin ja roolihenkilöiden valintojen 
peilaaminen omaan ajatteluun avartaa maailmankuvaa ja auttaa 
ymmärtämään itselle vieraitakin tapoja toimia. Empatiakyky 
kasvaa.

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä muotoutui meillä seitsemän 
kypsymättömän tarinaksi vailla varsinaista sukupuolta. 
Aikakaudet sekoittuvat. Kasvamisen haasteet ovat ajattomat. 

Oppilaiden tekemä musiikki ja itse painetut paidat ovat tätä 
päivää. Kieli ja kielen kautta näkyväksi tuleva maailmankuva 
on vanha.
 
Yhteinen prosessimme oli intensiivinen, 15 päivää kestänyt 
leikki. Jokaisen oli kannettava vastuunsa, jotta leikki 
kehittyisi. Ketään ei voinut jättää yksin. Ainoastaan toisia 
auttaen ja tsempaten oli leikkiminen uskottavaa. Kun 
aloitimme, oli luokkahuoneessa 16 kasiluokkalaista. Kun 
lopetimme oli lavalla 16 hahmoa. Oma minä ja minun reaktiot 
olivat väistäneet Jukolan väen tieltä. Prosessi on päättynyt 
ja peeveli vie, päätöshän on upea. Hyvä kasit! Kyllä metsä 
penikoitansa suojelee. Antakaa palaa!

Ylpeänä just teistä kasit,

Pirre



9. LUOKKA  
YHTEISHENKI 5/5

Ysien kouluvuosi alkoi vaelluksella Oulangan kansallispuiston 
kauniissa ja vaihtelevissa maisemissa. Menomatkalla 
minibussin kuljettaja antoi autonsa äänentoistojärjestelmän 
oppilaiden hallintaan, ja matka sujui tästä eteenpäin 
bailuhengessä ysien laulaessa Disney-lauluja karaokena. 

Perillä saatiin nauttia huikeista maisemista ja vieläkin 
huikeammasta yhteishengestä. Parasta Karhunkierroksella 
olivat jylhät kosket ja tunnelmalliset autiotuvat. Retki oli niin 
innostava, että osa oppilaista suunnittelee kesälomalle 
yhteisvaellusta.



Sateiset ilmat eivät lannistaneet ysejä, ja viikon aikana 
nautittiin herkullisia itse kokattuja ruokia, saunottiin, 
uitiin ja lilluttiin paljussa. Ohessa tutustuttiin yrittäjyyteen 
ja läheisen tilan kotieläimiin. Viimeisenä iltana pidettiin 
levyraati, jonka voitti NF biisillä “When I Grow Up”.

Yhteisellä varainkeruulla vuosien saatossa hankitut 
rahat saatiin hyvän käyttöön peruskoulun viimeisellä 
viikolla, kun koko luokka lähti luksusmökkeilemään 
Kihniöön.



OPPILASKUNNAN HALLITUS

Oppilaskunnan vaalit pidettiin 17.2. ja heti hiihtoloman 
jälkeen hallitus kokoontui ja pisti hösseliksi. Koronan 
jälkeinen tarve tehdä jotain yhdessä oli suuri. 
Oppilaskunta käynnisti kahvilatoiminnan, jota toivottavasti 
ensi lukuvuonna jatketaan. Tuoton käyttöä ei vielä mietitty. 
Se jää ensi lukuvuoteen. Seuraavaksi hallitus järjesti 
valtakunnalliselle lukuviikolle toimintaa. Viikon aikana oli ” 
Pukeudu kirja hahmoksi”- päivä, kirjojen vaihtotori sekä 
“koko koulu lukee”- tunti. Kevään lopuksi oppilaskunnan 
hallitusta ohjaavat opettajat Pirre ja Krisse osallistuivat 
vielä Porvoon ohjaavien opettajien aluetapaamiseen, 
jossa keskusteltiin nuorten osallisuudesta Porvoossa sekä 
vaihdettiin ideoita oppilaskuntaan liittyen. Aluetapaamiset 
jatkuvat myös ensi vuonna. 

Oppilaskunnan hallituksessa jatkavat syyslukukaudella 
1.lk Pietu ja Klaus, 2.lk Iida ja Onni, 3.lk Loviisa ja 
Vanamo, 4.lk Atro ja Ruth, 5.lk Petja ja Unna, 6.lk Kaarlo 
ja Samuel, 7.lk Moona ja Sibu, 8.lk Santtu ja Jonathan. 
9.luokkalaisille Luukakselle ja Annalle toivotamme onnea 
tuleviin opintoihin ja kiitämme aktiivisuudesta tänä 
lukuvuonna. Anna toimi sihteerinä ja Luukas 
puheenjohtajana. Kiitos ihan kaikille aktiivisille ja 
innostaville oppilaille. Ensi vuonna tuoreet tuulet!

Terkuin, Pirre ja Krisse



ILTAPÄIVÄKERHO KOTOINEN 

Iltapäiväkerho Kotoisen lukuvuosi 2021-2022 on sujunut 
mukavasti. Ryhmä on koostunut ykkös ja 
kakkosluokkalaisista, myös muutama 
kolmasluokkalainen on käynyt silloin tällöin 
vierailemassa ja tuomassa ip-kerhon arkeen vaihtelua. 

Iltapäiväkerhon toiminnassa ovat vuorotelleet ulkoleikit 
sekä sisällä tapahtuvat puuhastelut. Vapaan leikin ja 
muun yhdessä tekemisen myötä lasten mielikuvitus, 
kekseliäisyys, ilmaisutaidot sekä vuorovaikutustaidot 
ovat harjaantuneet. Hiljalleen lukuvuoden aikana lapset 
ovat kasvaneet huomaamaan ihmissuhteiden ja 

keskinäisen huolenpidon tärkeyden. 

Syksyllä liikuimme usein Ison Linnamäen maisemissa. 
Kaunis, historiallinen alue inspiroi lapsia 
roolileikkeihin, myös perinneleikit sekä pelaaminen oli 
suosittua. 

Joonaanmäen metsissä lapset innostuivat “adoptoimaan” 
itselleen puuperheitä, joiden ympärille he kehittivät 
elämäntarinoita. Puita hoivattiin ja hoidettiin ja lapset 
kertoivat niille myös omia tärkeitä asioitaan. 



Talven tultua pulkkailimme ja hiihdimme Linnamäen 
maastossa. Suiston kentän laduilla suihkittiin perinteiseen 
tyyliin. Välillä lapset pitivät hiihtokilpailuja, aikuisen 
tehtäväksi jäi ottaa sekuntikellolla kierrosaikaa.

Luistelukentällä kävimme joitakin kertoja. Nuoremmat 
lapset harjoittelivat innokkaasti perustaitoja, vanhemmat 
hioivat jo jarrutus- ja takaperinluistelutekniikoita. Myös 
luistelukentän reunoilla olevat jäävuoret “kutsuivat” 
väsyneitä luistelijoita leikkeihin… 

Läpi lukuvuoden, ja erityisesti kevätkaudella, olemme 
risteilleet Porvoon hienoissa puistoissa. Ruusupuisto ja 
Keskuspuisto ovat olleet kovin mieluisia. Puistoissa jalka- 
ja polttopalloa pelasi usein koko lapsiryhmä yhdessä. 
Puistoissa olemme harjoitelleet myös mailapelejä. Myös 
Papinkadun pieni puisto ikivanhoine puineen, innosti 
lapsia hienoihin mielikuvitusleikkeihin.

Koululla erinäiset rakentelupuuhat, lautapelit ja piirtäminen 
olivat kiinnostuksen kohteina. Lasten lukuisat 
itsevalmistetut tarinakirjat, kortit ja piirustukset syntyivät 
keskittyneesti taiteillen pyöreän pöydän ääressä.

Tänä vuonna ip-kerhossa tehtiin myös innokkaasti 
käsitöitä. Lasten käsissä syntyi niin pikkureppuja ja 
käsilaukkuja kuin pehmoleluja ja tyynyjä. He tekivät myös 
maskotteja ja koruja neulahuovuttamalla. Lapset olivat 
käsitöissä lähes täysin itseohjautuvia ja jos pientäkin 
avuntarvetta ilmeni, he auttoivat toisiaan hienosti!



YHDEKSÄNNEN LUOKAN 
LOPPUPUHEENVUORO

Hyvät vanhemmat, opettajat, oppilaat ja muu juhlaväki, 
nyt me ollaan käyty koko peruskoulu. Kiitos kaikille 
opettajille jotka on opettanut ja ohjannut meitä nämä 
vuodet ja erityisesti halutaan sanoo iso kiitos Nellille ja 
Antille. Nelli on ollut meidän opettajana ja tukena 
yhdeksän vuotta. Hän on periaatteessa kasvattanut 
meidät ja katsonut meidän kasvavan pikkulapsista 
siihen mitä me ollaan nyt. Antti on myöskin ollut tukena 
ja ohjannut meitä eteenpäin elämässä.

Vuosien aikana porukkaa on tullut ja mennyt, mutta 
olemme saaneet paljon hyviä ystäviä ja muistoja. 

Olemme ala -ja yläasteen aikana keränneet paljon hyviä 
muistoja, ensimmäisen luokan ekasta päivästä tämän 
viikon mökkireissuun asti. Esimerkiksi yökoulut, 
näytelmät, purjehdusleirit, pyöräretki, vaellus ja juhlat, 
ovat jääneet mieleen sekä hyvine että huonoine 
muistoineen. 5. ja 8. luokan näytelmät ovat tuoneet koko 
luokkaa yhteen ja parantanut yhteishenkeä.

Kevätjuhla oli aina iloinen ja surullinen samaan aikaan, 
tosin tällä kertaa se on hieman erilainen, sillä tämä on 
meidän viimeinen kevätjuhla tässä koulussa.

Tiivistettynä olemme saaneet hyvän pohjan elämälle ja 
tästä on hyvä lähteä eteenpäin jatko-opiskeluihin. Kiitos 
vielä opettajille ja kaikille jotka ovat olleet osana 
matkaamme. Hei hei.



KOULUNSA 2022 PÄÄTTÄVÄT OPPILAAT: 

Anttila Tytti

Di Genova Emilio

Eskola Luukas 

Kuokkanen Tarkko 

Laakko Aino 

Maasto Eetu 

Patomäki Joonatan 

Ranua Linnea 

Riikonen Aku

Salminen Ronja 

Sanogo Anna

STIPENDIT

Aktia-säätiö: Anna Sanogo 9.lk ja Tarkko Kuokkanen 9.lk

Sisu-stipendi: Emilio Di Genova 9.lk, Lennon Bengts 6.lk 
ja Lara Viik 8.lk

Pohjola Norden- kirjalahja: Eddie Suomalainen 7.lk ja 
Greta Lintukangas 5.lk 

OPETTAJAT JA HALLINTO

Aalto, Antti, lv 9.lk, matematiikka, fysiikka, kemia, 
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Fairman, Riikka englanti, kotitalous

Helkamäki, Teemu, b-ruotsi, rehtori 

Kari, Kristiina, luokanopettaja 3.luokka, musiikki 

Karikoski, Maria, luokanopettaja 4. luokka, apulaisrehtori 

Leppälä, Leila, luokanopettaja 5. luokka, uskonto, 
opettajakunnan sihteeri

Meneses, Nelli, luokanopettaja 2.luokka, liikunta 

Multanen, Maiju, erityisopetus, äidinkieli 

Patomäki, Elina, lv 8.lk, a-ruotsi, italia, käsityö 

Peltokoski Anna-Helena, luokanopettaja 6.luokka, 
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Tuomainen, Krisse, luokanopettaja 7. luokka, 
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Vanninen, Piritta, luokanopettaja 1. luokka
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