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Kalevala-juhla perjantaina 26.2. 
Perjantaipäivän 26.2. päätteeksi klo 12.45 vietetään yhdistettyä Kalevala- ja kuukausijuhlaa, jonka 

jälkeen koulu päättyy kaikillla luokilla n. klo 13.30. 

 

Koulun oppilastöitä näyttelyyn valtakunnallisille Tähtipäiville 27.-28.2. 
Rovaniemen steinerkoulun kaikki vuosiluokat ovat töillään mukana näyttelyssä valtakunnallisilla Ursan 

Tähtipäivillä 27.-28.2.! Näyttelyyn voi käydä tutustumassa tapahtuman muun ohjelman ohessa. 

Luokat 7.-9. osallistuvat lisäksi perjantaina 26.2. aamupäivällä tähtipäivien koululaispäivän pajoihin. 

 
Pääsiäistapahtuma kiirastorstaina 24.3. 
Kiirastorstaina 24.3 koulu päättyy kaikilla luokilla n. klo 12. Päivän ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin 

lähempänä. 

 
Vappu- ja kuukausijuhla perjantaina 29.4. 
Vappua edeltävänä perjantaina vietetään vappu- ja kuukausijuhlaa tuttuun aikaan klo 12.45. Koulu 
päättyy kaikilla luokilla n. klo 13.30. 

 
Iltapäivien menoista sopimisesta ja puhelimen käytöstä 
Opettajakunta haluaa muistuttaa, että puhelimen käyttö koulun tiloissa on kielletty sekä ennen koulu-
päivää, koulupäivän aikana että koulupäivän jälkeen. Iltapäivien kyydeistä ja mahdollisista kyläreis-
suista tulisi sopia etukäteen. Mikäli puhelinta on jostakin syystä aivan välttämätöntä käyttää, siihen on 
aina ensin pyydettävä erikseen lupa opettajalta.  

 
Harjoittelija vailla majapaikkaa 
Koulumme arkeen osallistuu viikoilla 8 ja 9 eli helmikuun viimeisellä ja maaliskuun ensimmäisellä vii-

kolla miespuolinen Snellman-korkeakoulun harjoittelija, joka tarvitsisi majoitusta kyseisenä aikana. 

Asian tiimoilta voi olla yhteydessä Helenaan, p. 044 7219164. 
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HOX! Tekstiilityöryhmä ja muu ompelutaitoinen koulun väki! 
Luokkien verhotalkoilut jatkuvat ja apuanne tarvitaan! 
Toisen luokan verhot ovat nyt valmiit ja löytyvät II luokasta. Verhojen ripustajaa tarvitaan siellä! 

Lisää verhoja voi ommella joko koululla käsityöluokassa taikka kotona. Tarkemmat ohjeet, puuvilla-

langat, kankaat ja kaikki muukin tarvittava löytyy käsityöluokasta. Valkoisesta puukaapista löytyy sak-

sia, silitysrauta ym. Valmiit verhot voi jättää käsityöluokkaan. 

llmoitelkaa mieluusti Marialle, mitä olette tekemässä ja milloin, jotta pysymme ajan tasalla toiminnan 

tuoksinassa.  

Talkoiluterkuin 

Maria p. 044-7548697 

 
Värikkäitä matonkuteita kaivataan 
1. ja 2. luokan räsymatot alkavat olla elinkaarensa päässä. Matonkutojakin on löytynyt, mutta kuteita 

puuttuu. Valmiiksi leikattuja, värikkäitä matonkudekeriä otetaan ilolla vastaan! Niitä saa toimittaa ko-

riin, joka sijaitsee aulassa. 

 

Annetaan hyvään kotiin vanha (toimiva?) rukki tarpeettomana koulun käsityöluokasta.  

Lisätietoja Marialta p. 044-7548697 

 

Homeopaatti Barbro Granholm tulee pitämään vastaanottoa koululla 27.-28.2. Lisätietoja 

ja aikavaraukset 040-7324604 /Barbro 

 

Hei sinä 7-10 vuotias (1.-4.luokkalainen) soittamisesta kiinnostunut! 
Siepakat pyrkivät aloittamaan vielä kuluvan kevään aikana uuden musiikkikerhon.  

7-10-vuotiaiden musiikkikerhossa ja soitinvalmennuksessa solmitaan tuttavuutta kansanmusiikkiin 

monipuolisesti soittaen ja laulaen. Lapset tulevat tutuiksi erilaisten soittimien kanssa ja saavat koke-

muksia yhdessä musisoimisesta. Omaa soitinta tai aiempaa soittokokemusta ei tässä vaiheessa vielä 

välttämättä tarvita. Myöhemmin musiikillista matkaa voi Siepakoissa jatkaa aina Junnu- ja Edustus-

bändiin asti.  

7-10-vuotiaiden harjoitusaika olisi tiistaisin kello 18.00–18.45 Saarenkylän Nuorisoseurantalon yläker-

rassa. Musiikkikerhon lukukausimaksu on 80€/lukukausi, mutta tämän kevätkauden hinta määräytyy 

suhteessa siihen, milloin pääsemme aloittamaan.  

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian siepakat@pp.inet.fi tai puhelimitse Tommi Semerille 040 719 

9348 

  

mailto:siepakat@pp.inet.fi
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Luokkakohtaiset ilmoitukset 
4. lk. Liikunnassa jatkuu luistelu, kypärä pakollinen. 

5. lk. Liikunnassa jatkuu luistelu, kypärä pakollinen. 

6. lk. Liikunnassa jatkuu luistelu, kypärä pakollinen. 

7. lk. 

Vanhempainilta to 18.2. klo 18.00. Tervetuloa! 

 

Ruotsin ja saksan tehtävät valmiiksi maanantaihin 15.2. mennessä.  

Tarvittaessa tähtitunti samana päivänä klo 14.45 alkaen. 

 
Yhdysvanhemmat tiedottaa 
Lauha tuli, tiilet suli. Odotettavissa on vielä talven ja pakkasen paluu. Catriana pyytää vanhempia vielä 

jäädyttämään lisää jäätiiliä. Helmikuun lopulla koululaiset voisivat vielä rakentaa jäälinnan uudelleen.  

 

 

Yhdysvanhempien terveisiä... 
Kahvitukset avointen ovien päivänä ja kouluun ilmoittautumisen yhteydessä onnistuivat mainiosti! 

KIITOS siitä vanhemmille! 

 

Järjestelytalkoissa tammikuun lopussa ei ollut paljoa talkoilijoita paikalla. Koululla on vielä jonkin verran 

järjesteltävää. Talkooajankohta oli varmaan huono. Florian pyysikin tiedottamaan kaikille luokille, että 

seuraavia hommia voi tehdä ihan mihin aikaan vain: 

1) Kotitalousluokan viimeistely 

- liesituulettimien asentaminen 

- tussitaulun kiinnittäminen seinään, ylimääräisten taulujen pois kantaminen 

- roskien vieminen 

- varaston purkaminen kotitalousluokan kaappeihin 

2) AMK:lta on saatu ylimääräisiä pulpetteja, joista suurin osa musiikkiluokan edessä. Ne pitäisi 

- purkaa 

- kantaa varastoon 

3) Uuden maalausten kuivaustelineen rakentaminen 

Kaikkia näitä hommia voi siis tehdä ihan milloin omiin aikatauluihin sopii. Talkoilijan kannattaa vaikka 

lähettää viesti Florianille (0447398063), niin tarkemmat ohjeet saa häneltä. 

 

Lisäksi parin viikon päästä on tulossa talkoot, joissa eurytmiasali muuttaa 1. kerrokseen, opettajain-

huone 2. kerrokseen ja näillä näkymin opettajainhuoneen tilalle tulee lisää naulakkotilaa. Tarkempi 

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Lahjoituksena otetaan vastaan  

- lisää kuivauskaappeja 

- mitä tahansa hyllyjä fysiikka-kemian varastoon ja kuvataideluokkaan. 

 

 

 
Ruokalista 
Steinerkoulun ruokalista löytyy täältä: 

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

http://www.edulappi.fi/fi/Opiskelijalle/Ravintolat/Steinerkoulu
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Terkkarin terveisiä 
Jaan lähipäivinä 7lk:n oppilaille terveyskyselylomakkeet. Vanhemmille on oma versio. Täyttäkää ja  

palauttakaa ne opettajan kautta minulle. Alan tehdä sitten terveystarkastuksia kevään edetessä. Toivotta-

vasti vanhemmat pääsette mahd. hyvin mukaan.  

Jotta saan päivistäni tehokkaita. Katson sitten kaikkina väliaikoina 2lk:n ja 4lk:n oppilaita. Jos näiden osalta 

toivomuksia niin laittakaa minulle sp tai tekstiviestiä.  

T. Johanna th 

 

 

 

Toimisto tiedottaa 
Toimistoharjoittelija Eveliina työskentelee koulullamme seuraavat kaksi kuukautta. Hän keskittyy taloushal-

lintoon ja koulusihteerin tehtäviin.  

 

Avoinna ma-ti ja pe klo 9.30 - 15.00 

puh. 044 744 0795 

 

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

 

 

 

Hei! 
Nyt on Rovaniemellä taas mahdollisuus saada antroposofiseen ihmiskuvaan nojaavaa työnohjausta / 

elämänvalmennusta / koulutusta. Jos kiinnostuit, soita tai lähetä sähköpostia. Ensimmäinen kerta on mak-

suton.  

Ystävällisin terveisin 

Eeva Snellman p. 044 8797037 / mail.eevasnellman.fi 

  

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 

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 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


