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Avoimien ovien päivä lauantaina 30.1. klo 10–13  
Rovaniemen steinerkoulu ja -päiväkodit toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan uuteen koulura-

kennukseemme Keltakankaalle (Viirinkankaantie 1, käynti Keltakankaan puolelta) avoimien ovien päi-

vänä, lauantaina 30.tammikuuta klo 10–13.  

Kyseinen päivä on oppilaille koulupäivä. Koulua on klo 10–13, ellei luokanopettaja toisin ilmoita. 

Päivän ohjelmassa on mm. oppilaiden esityksiä, lumi- ja jäätiilirakentamista sekä uusiin koulutiloihin 

tutustumista.  

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Talkoot perjantaina 29.1. klo 14 alkaen 
Muuton jäljiltä tavarat alkavat vähitellen löytää paikkansa, mutta auttavia käsiä tarvitaan edelleen run-

saasti. Seuraavat talkoot järjestetään perjantaina 29.1., avointen ovien päivää edeltävänä päivänä klo 

14 alkaen.  

 

Avointen ovien päivän mainostaminen 
Perjantaina 22.1. oppilaat saavat mukaansa avoimen ovien päivän mainoksia, jotka on tarkoitus jakaa 

esimerkiksi omalle asuinalueelle. Lisäksi ensi viikon liikuntatuntien aikana mainoksia jaetaan Väylätiel-

le, Matintielle, Anninportille, Ahkiomaantielle sekä Väinämöisentielle Viirinkankaantien ja Pappilantien 

välisellä osuudella. 

 

Vanhempien tiedote: muut avointen ovien päivän valmistelut 
Catriana pyytää vanhempia tekemään jäätimantteja: maitopurkkeihin jäädytettyjä jäätiilejä. Ne voivat olla 

värillisiä tai vaikka papereilla koristeltuja tai pelkkää jäätä. Jäätiiliä tarvittaisiin koululle mahdollisimman 

paljon ja pian, viimeistään avoimille oville la 30.1.2016. Päivä on koulupäivä. Jäätiilet tuodaan paikanpäälle 

kuorittuina purkista, eli roskia ei tuoda koululle vaan valmiit tiilet. Jäätiilillä koristellaan koulun pihan aita ja 

mahdollisesti kaukalokin, jota jo tehdään pihalle.  

Lisäksi vanhempia pyydetään jäädyttämään muffinssivuokia ja jogurttipurkkeja. Paperisia tai silikonivuo-

kaan, mitä keneltäkin löytyy. Silikonivuoasta jää irtoaa parhaiten. Langat sisään, jotta jäät saadaan roikku-

maan. Koulun sisäpihalla puussa jo roikkuu tällaisia ihania jääpalloja. Catriana on tehnyt niitä. Muutkin 

voivat oma-aloitteisesti tuoda jääpalloja koulun puihin värittämäään lasten koulupäivää. Katariina Imporanta 

tekee jäätaiteesta erikseen vielä FaceBook sivut.  

Tässä vielä linkki, josta voi käydä katsomassa, mitä Arabian Helsingin rantaan on saatu aikaiseksi.  

http://yle.fi/uutiset/sateenkaarenkirjavat_jaalinnat_koristavat_nyt_helsinkia__laheta_valokuva_linnastasi/85

84918 

http://yle.fi/uutiset/sateenkaarenkirjavat_jaalinnat_koristavat_nyt_helsinkia__laheta_valokuva_linnastasi/8584918
http://yle.fi/uutiset/sateenkaarenkirjavat_jaalinnat_koristavat_nyt_helsinkia__laheta_valokuva_linnastasi/8584918
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Tulevan 1. luokan kouluun ilmoittautuminen torstaina 4.2. klo 15–17 

 

 

Välitunnit ja välipala  
Välituntien aikana lisätään valvontaa koulun sisätiloissa, koska kaikki oppilaat eivät löydä tietään ulos. 

Koulun järjestyssäännön mukaan välitunnit vietetään ulkona.  

Mahdollinen välipala nautitaan kuitenkin aulassa klo 13.45, ellei opettajan kanssa ole erikseen muuta 

sovittu. 

  

Vanhemmat tiedottavat: koulubussiasiaa 

Osa koululaisista kulkee aamuisin bussilla kouluun. Esim. Ounasrinteeltä lähtevät bussit 5 ja 6. 

Vaihto Keltakankaan bussiin (4 tai 14) tapahtuu poliisilaitoksen edessä. Vaihtobussi odottaa tien toisella 

puolella. 

Nyt koululaisia on loikkinut palteitten yli (ei suojatien kautta) vaihtobussiin. Oppilaat varmaan pelkäävät 

myöhästyvänsä Keltakankaan bussista. 

Kotoa lähtevälle bussille voi kertoa menevänsä Keltakankaalle. Bussikuski soittaa radiopuhelimella Kelta-

kankaan bussikuskille, jolloin hän tietä odottaa kaikki koululaiset kyytiin. Kaikkien koululaisten tulisi käyttää 

SUOJATIETÄ ja päästä turvallisesti Keltakankaan bussiin. 

Käykää asia lasten kanssa läpi ja vaikka saattakaa vielä näin alussa lapset aamulla bussiin. 

Jututtakaa bussikuskia, jotta hän tietää ottaa yhteyden Keltakankaan bussiin. 

Saataisiin heti alussa turvallinen koulumatka toimimaan. 

 

 

Luokkakohtaiset ilmoitukset 
6 - 9 lk Luokkien 69 valinnaisaineiden opetus käynnistyy jälleen perjantaina 22.1.2016  

8 - 9 lk 

Teemme retken Kemiin tutustumaan tehtaan toimintaan. Meille on järjestetty kyyti, joka lähtee 

koulun pihalta klo 8.30, olkaa siis ajoissa! Paluu 15.30 mennessä.  

Meille tarjotaan ruoka Kemissä, mutta jotain pientä evästä ja juomapullo on syytä ottaa mu-

kaan.  

Retkiterveisin, Petra ja Miia 

9 lk 

9. luokan palautekeskustelut järjestetään torstaina 28.1. klo 15 alkaen. Oppilaat ja vanhemmat 

käyvät vuoron perään keskustelemassa eri aineenopettajien kanssa. Keskusteluille varataan 

aikaa yhteensä noin kaksi tuntia. 

 

 
 

Vanhemmat tiedottavat: 
Koulun upean "Meijän koulu" 30-vuotisjuhlalehden korjattu painos on saapunut. Vanhemmat voivat ot-

taa oman kappaleensa koulun pääaulasta. Lehtiä saa mielellään viedä lukukappaleiksi työpaikkojen  

kahvitiloihin, odotusauloihin tai muihin julkisiin tiloihin, joissa mahdollisimman monella kiinnostuneella (lap-

siperheiden vanhemmalla) on mahdollisuus siihen tutustua! Myös steinerkoulua harkitseville tuttaville (naa-

purit, sukulaiset jne.) voi viedä lehden. 
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Terveydenhoitaja tiedottaa 
3. lk:n opettaja jakaa lähipäivinä oppilaille terkkarin kyselylomakkeet. Täyttäkää ne kotona ja palauttakaa 

opettajan kautta minulle. Sopiva palautus päivä lienee ensi tiistaina. Kotoa varmaan löytyy tyhjä kirjekuori 

mihin lomakkeet voi sujauttaa. Viimeisellä sivulla kysytään vanhempien halua osallistua terveys-

tarkastukseen. Soitan sitten teille lähiaikoina ajan. Toivon tietysti runsasta osallistumista vanhempien  

puolelta. Tarkastuksessa katsotaan kasvu ja näkö sekä hemoglobiini.  

T. Johanna Mäntynen    

Ps. Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

 

 

 

Iltapäiväkerho tiedottaa 
Nykyisillä 3.luokkalaisilla on mahdollisuus tänä keväänä päästä iltapäiväkerhoon. Toiminnan hinta 

3.luokkalaisille on 95,-/kk. Kannattaa kysäistä iltapäiväkerhosta Annelilta p. 040 722 4782.  

 

 

 

Ruokalista 
Steinerkoulun ruokalista löytyy täältä: 

http://www.edulappi.fi/fi/Opiskelijalle/Ravintolat/Steinerkoulu 
 

 

 

Toimisto tiedottaa 
Toimisto 2.krs 

Avoinna ma-ti ja pe klo 9.30 - 15.00 

puh. 044 744 0795 

toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi 

 

Koululaisen POISSAOLO-anomus löytyy netistä www.rovaniemensteinerkoulu.fi/koulu. 

 
 

Kevätlukukausi 
to 07.01. – la 04.06.2016 

 

Avoimet ovet la 30.1.2016 (lauantaikoulupäivä) 

Hiihtoloma vko 10, 7. – 13.3.2016 

Pääsiäinen pe – ma  25. – 28.3.2016 (ei torstai) 

Helaloma to – su 5. – 8.5.2016 

Koulu päättyy la 4.6.2016 

Opettajakunnan vastuuhenkilöt lukuvuonna 2015–2016  
Vuosirehtori Paula Säynäjäkangas 

Varavuosirehtori Elina Ollanketo 
Opettajakunnan puheenjohtaja  Helena Lohtaja 

http://www.rovaniemensteinerkoulu.fi/koulu
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Johtoryhmän sihteeri  Pauli Seppälä 
Oppilashuoltoryhmä Lotta Hirvas 

Pia Huistinoja  

Jemina Pietilä 

Kiinteistö- ja turvallisuusvastaava   Florian Rosner 

Koulutarvikevaraston ylläpito-   

ja tiedotusvastaava 

Maria Lankila 

 
Yhdysopettaja (yhdysvanhemmat)  

ja päiväkotien yhteyshenkilö 

Hanna Mikkola 

 
Markkinointivastaava Heidi Airaksinen 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUHELIMET   

Sähköpostit opettajat@rovaniemensteinerkoulu.fi rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi 

1. lk Jenny Kiviniemi 044 7358718 

2. lk Hanna Mikkola 044 7413639 

3. lk Heidi Airaksinen  044 7457627 

4. lk Paula Säynäjäkangas, vuosirehtori 044 7556239 

5. lk Elina Ollanketo 044 7453642 

6. lk Jemina Pietilä, oppilashuoltoryhmä 044 7359788 

7. lk Maria Lankila 044 7548697 

8. lk Helena Lohtaja 044 7219164  

9. lk Lotta Hirvas,  oppilashuoltoryhmä 044 750 4635 

matematiikka, 

fysiikka 

Miia Vapa 044 557 6747 

saksa, englanti, 
veisto 

Florian Rosner 044 739 8063 

eurytmia Pia Huistinoja,  oppilashuoltoryhmä 044 747 1486 

saksa, ruotsi Pauli Seppälä 044 747 0839 

resurssiopettaja Petra Raudaskoski  


