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Avoimien ovien päivä lauantaina 30.1. klo 10–13  
Avointen ovien päivänä huomena lauantaina oppilaille tarjotaan lämmin ateria. Koululaisten syötyä 

ruokaa jaetaan myös vanhemmille ja mjille kävijöille niin kauan, kun sitä riittää.  

Oppilaiden toivotaan ottavan mahdollisimman paljon omia lapioita mukaan avoimiin oviin lumimuottien 

täyttämistä varten.  

 

Koulun Facebook-sivuilla Avoimet ovet 
Olisi hyvä, jos mahdollisimman monet vanhemmat kävisivät tykkäämässä koulun Facebook-sivuista ja 

tapahtumakutsuista sekä merkitsisivät osallistuvansa koulun tapahtumiin. Tuttuja voi myös kutsua 

FaceBookin kautta koulun tapahtumiin. Tällä nykyaikaisella tavalla tavoittaisimme suuren yleisön.  

 

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.  

 

Vanhempien tiedote: muut avointen ovien päivän valmistelut 
Jäätiiliä voi vielä tuoda koululle, jotta lapsilla on materiaalia jää- ja lumirakentamiseen. Varakintaita ja  

-hansikoita kannattaa ottaa lapsille mukaan monet, koska huomiselle on luvattu nollakeliä. Tiilet myös kiin-

nitetään sohjolla, joten hanskat kastuvat varmasti. Voisiko kumihansikoita pitää kintaitten sisällä?… 
 

Viidennen luokan näytelmä to 4.2. ja pe 5.2. 
Ensi viikolla viides luokka esittää näytelmän Kuningas, jolla ei ollut sydäntä kulttuuritalo Wiljamissa.  

Esitykset torstaina 4.2. ja perjantaina 5.2. klo 12.30 ja 18.00. 

Hinta aikuisilta 5 euroa ja lapsilta 3,5 euroa. 

Koulumme oppilaat menevät yhdessä katsomaan näytelmää perjantaina klo 12.30, minkä jälkeen 

koulupäivä päättyy Wiljamiin. 

 

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. 
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Terveydenhoitaja tiedottaa lääkäripäivistä 
Steinerkoulun lääkäripäivät: tiistai 5.4. ja tiistai 17.5.  

Lääkärille tulevat 8.lk ja 1.lk oppilaat. Myös muutama 5.lk oppilas, jotka eivät päässeet syksyllä käymään.  

 

Poikkeuksellisesti terveydenhoitaja ei ole joinakin tiistai-päivinä steinerkoululla, vaan keskiviikkoina. 

EI KOULULLA  

tiistaina 

15.3. 

22.3. 

12.4. 

26.4. 

3.5. 

10.5. 

KYLLÄ KOULULLA 

keskiviikkona 

16.3. 

23.3. 

13.4. 

27.4. 

4.5. 

11.5. 

 

 

 

Luokkakohtaiset ilmoitukset 
4 lk Liikunnassa luistelua, kypärä pakollinen. 

6 lk Liikunnassa luistelua, kypärä pakollinen. 

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. 

 

 

 

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. 

 

http://www.rovaniemensteinerkoulu.fi/koulu


 
 

 

Rovaniemen Steinerkoulu 

Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi 

Toimisto 044 744 0795 

Opettajat 045 875 2447 
 

toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi 

rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi 
www.rovaniemensteinerkoulu.fi 

Johtokunta tiedottaa 
Hyvät vanhemmat,  

 

Elämää uudessa koulurakennuksessa on nyt opeteltu muutaman viikon ajan. Iloksemme voimme todeta, 

että tilat toimivat kaikkinensa hyvin, vaikkakin muutoksia ja parannuksia joihinkin tilajärjestelyihin tehdään 

vielä kevään mittaan.  

 

Kesän ja syksyn aikana on suoritettu myös rakennustekninen tarkastus, joka keskittyi erityisesti mahdolli-

siin sisäilmaongelman aiheuttajiin.  

 

Kuten tiedättekin, meidän käytössämme olevat tilat on remontoitu vastaamaan meidän koulumme tarpeita. 

Samalla rakennuksen ilmastointijärjestelmä korjattiin ja puhdistettiin: IV-kanavista, päätelaitteista ja 

putkistoista poistettiin kaikki mahdolliset kuitulähteet, jotka voivat aiheuttaa ongelmia sisäilmassa.  

 

Suomen Kuntotekniikka Oy:lta tilatun puolueettoman tarkastuslausunnon mukaan kampus on tarkastelu-

hetkellä ”terve ja käyttökuntoinen rakennus”. Virkavastuulla toimivan tarkastajan Jari Marjetan (Suomen 

Kuntotekniikka Oy) lausunto liitteineen on nähtävillä Minnalla toimistossa, jos joku haluaa tutustua siihen 

lähemmin.  

 

Koneellisesti ilmastoidussa rakennuksessa sisäilma on kuivempaa kuin mihin olemme aikaisemmin tot-

tuneet. Tämä voi herkimmillä aiheuttaa silmien vuotamista ja limakalvojen kuivumista varsinkin näin pak-

kas-aikoina.  

 

Johtokunta kiittää kaikkia yhteisestä ponnistelusta uuden koulumme hyväksi!  
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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 
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 
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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  


