
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  

Viikkotiedote 8.11.2019   vko 45 
 
 Adventtijuhla 
Adventtijuhlaa vietetään sunnuntaina 1.12.2019 ruokalassa klo 8.30.  

Juhlaan osallistuvat luokat 1-5.  

Tervetuloa! 

 

Terkkarin terkut 
Influenssarokotteet ovat saapuneet.  

Olkaa minuun yhteydessä jos haluatte, että rokotan lapsenne. 

Ja laittakaa vielä viestiin voinko rokottaa ilman vanhempia vai haluatteko tulla mukaan. Siinä tapauksessa 
sovitaan tarkempi aika.  

Olen koululla edelleen joka ke ja joka toinen to.  

Kriteerit ovat samat kuin aiempina vuosina: Lapsen oma perussairaus tai perheen jäsenen. Vauva tai vanhus 
talossa.  

Ja vielä….. 

6lk:n tytöille opettaja jakaa huomenna HPV-rokotelupalaput. 

Laittakaa siihen haluatteko, että tytöllenne annetaan rokotus ja palauttakaa lomake opettajan kautta minulle.  

Rokotus on sitten ke 13.11. Jälkimmäinen annetaan vasta toukokuussa.  

t. Johanna 

 

Muista isää, pappaa, vaaria, ukkia, isoisää! 
Tai ehkäpä muulla läheisellä on merkkipäivä, jolle tämä muistaminen sopisi! 

 

5. luokka myy Kukkaiskansan tietoa ja tarinoita -lehteä 5€/kpl. 

Lehdessä on huomiota kukkien rakenteesta, niiden elosta osana maailmaamme, 

ja tietovisakin aiheesta löytyy. 

 

Mallikappale on esillä steinerkoulun aulan pulpeltissa ja 5. luokassa. 

 

Lehteä hankkiessasi ota yhteyttä luokan yhdysvanhempaan Riikkaan  

(0400429055 tai matalariikka@gmail.com). 

 

Ruokalista vko 46 Löytyy täältä “Kouluruokailu Rovaniemi Ala-asteiden ruokalista” 

Maanantai Tomaattinen jauhelihakastike (L,G), Täysjyväpasta, Salaattivalikoima 

Tiistai Nakkikeitto (L,G), juuresvalikoima 

Keskiviikko Ohra-riisipuuro (L), Marjakiisseli, Tuorekurkku Ruispala, Juusto 

Kesäkeitto (L,G) Ruispala, juusto tuorekurkku 

 

Torstai Limeuunikala (L,G), Perunat, Jäävuorisalaattia, Lämmin kasvis 

Linssi-porkkanaratatoille (L,G) Perunat, Jäävuorisalaatti, Lämmin kasvis 

 

Perjantai Jauheliha-perunasoselaatikko (L,G), Raastevalikoima, Lämmin kasvis  

 

mailto:matalariikka@gmail.com
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Ruoka--ja-puhtauspalvelu/Ruokalistat/Ala-asteiden-ruokalista


 

Rovaniemen steinerkoulu on sovitteleva koulu! 
Sovittelu on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja ja käytössä laajalti myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla. 
Sovittelutoiminta on vakiintunut osaksi koulumme toimintamalleja, ja sen koetaan tuoneen mukanaan mm. 
yhteisöllisyyttä ja parempaa vuorovaikutusta konfliktinhallinnan lisäksi.  

Olemme ylpeitä siitä, että meillä osataan sovitella! 

 

Tausta-ajatuksia: 

Sovittelu pohjaa restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon 
ottavasta konfliktien hallintamenettelystä. Sovittelu on vapaaehtoista ja ratkaisukeskeistä, eikä siihen kuulu 
rangaistusmenettely. Tarkoituksena on käsitellä mielipahaa aiheuttanutta tilannetta riidan osapuolia voimaan-
nuttavalla tavalla, mikä tuottaa vastuunottoa ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Restoratiivinen lähestymistapa 
korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osa-
puolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja 
keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia 
osallisia asiansa ratkaisussa. Toiminnan tavoitteena on eheyttää rikkoutuneet ihmissuhteet ja sopia, miten 
jatkossa toimitaan niin, että konflikti ei toistu. Samalla tulee harjoiteltua elämän kannalta tärkeitä vuorovaiku-
tus- ja keskustelutaitoja. Päiväkodissa tai koulussa jo varhain opittu sovittelun taito vähentää tutkitusti häiriö-
käyttäytymistä ja mallintaa myönteistä sosiaalista konfliktinhallintaa myös myöhemmässä elämässä. Perusteet 
sovittelutoiminnalle oppilaitoksissa löytyvät muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Lapsen 
vahva toimijuus omien riitatilanteiden käsittelyssä ja ratkaisussa on lasten oikeuksien sopimuksen mukaista. 

 

Sovittelutoiminta käytännössä: 

Verso eli vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat riidan 
osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelijat ohjaavat keskustelua, jossa osapuolet saa-
vat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia molemmille sopivia ratkaisu-
vaihtoehtoja. Mallia noudattamalla riidan osapuolet etenevät niin halutessaan kirjalliseen sopimukseen, jonka 
toteutumista seurataan. Mikäli osapuolet eivät löydä molemmille sopivaa ratkaisua, asian käsittely siirtyy opet-
tajien vastuulle. 

Resto on monimutkaisempien tai muuten vertaissovitteluun sopimattomien konfliktien sovittelua opettaja- 

johtoisesti. 

Sovittelutoiminnasta vastaa restokoulutettujen opettajien tiimi, joka arvioi kunkin tilanteen soveltuvuuden resto- 
tai vertaissovitteluun ja vastaa siitä, että koko sovittelun prosessi käydään läpi. Mikäli versossa ei saada aikaan 
sovintoa tai sovituista asioista ei seuranta-aikana pidetä kiinni, opettajat vastaavat tarvittavista jatkomenette-
lyistä. Mikäli tilanne on sovittu ja korjaantunut, käydyistä sovitteluista ei tiedoteta huoltajia, sillä vertaissovitte-
lussa sovitellaan lasten keskenään ratkaistavissa olevia riitatilanteita, mikä katsotaan normaaliksi lasten vä-
liseksi vuorovaikutukseksi. Lapsen osallistumisesta opettajajohtoiseen restoratiiviseen sovitteluun sen sijaan 
tulee tieto huoltajille. 

Sovittelutoiminta tukee muita koulussamme olemassa olevia puuttumisen menetelmiä ja antaa hyvän työväli-
neen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen käsittelyn toteuttamiseen. Tavoitteena on puuttua 
mahdollisimman varhain mieltä pahoittavaan toimintaan ja ehkäistä isompien konfliktien syntymistä. 

 

Iloisin sovitteluterveisin, 

Opettajakunta 

 
 
 
 
  

 

 



 

LUKUVUOSI 2019 – 2020 
Syyslukukausi 7.8. – 20.12.2019 

Kevätlukukausi 7.1.2019 - 30.5.2020 
 

ke 7.8.2019 Koulunaloitusjuhla 

pe 30.8.2019 Kuukausijuhla (parilliset luokat esiintyvät) 

5.9.2019 Koko koulun yhteinen vanhempainilta 

18.9.2019 Waldorf 100 -juhla 

27.9.2019 Mikaeljuhla koulupäivän aikana 

14.-20.10.2019 vko 42 Syysloma 

to 24.10.2019 Avoimet ovet koululla 

to 24.10.2019 Kuukausijuhla (kaikki luokat esiintyvät) 

pe 8.11.2019 Lyhtyjuhla 

su 1.12.2019 Adventtijuhla 

pe 6.12.2019 Itsenäisyyspäivä 

to 13.12.2019 Lucianpäivä 

to 19.12.2019 Joulujuhla perheille 

pe 20.12.2019 Koulun puurojuhla 

 

ti 7.1.2020 – la 30.5.2020 

pe 31.1.2020 Kuukausijuhla (parilliset luokat esiintyvät) 

25.2.2020 laskiaistiistai 

14.2.2020 Ystävänpäivä 

28.2.2020 Kalevalajuhla 

2.-8.3.2020 vko 10 Hiihtoloma 

27.3.2020 Kuukausijuhla (parittomat luokat esiintyvät) 

10.4.-13.4.2020 Pääsiäinen 

1.5.2020 Vappu 

21.-24.5.2020 Helaloma 

to 28.5.2020 Kevätjuhla 

la 30.5.2020 Päättäjäiset luokissa 

 

 

Opettajakunnan vastuuhenkilöt lukuvuonna 2019–2020 
Rehtori   Paula Säynäjäkangas 

Opettajakunnan puheenjohtaja   Helena Lohtaja 

Opiskeluhuoltoryhmä   Lotta Hirvas, Katja Laurila 

Kiinteistö- ja turvallisuusvastaava   Florian Rosner 

Koulutarvikevaraston ylläpito ja tilaukset   Maria Lankila 

Yhdysopettaja (yhdysvanhemmat ja päiväkotien yhdysvanhemmat) Hanna Mikkola 

Päiväkodin yhdysvanhemmat   Paula Säynäjäkangas 

Keittiön yhteysshenkilö Elina Ollanketo 

 

 

 

#steiner_roi  
Instagramin sivusto nimellä @steiner_roi  

 
RovaniemenSteinerkoulu  
Facebookin sivusto 

   



 

 
 
 Viirinkankaantie 1, 96300  Rovaniemi 
 toimisto[at]rovaniemensteinerkoulu.fi 
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 www.rovaniemensteinerkoulu.fi   LUKUVUOSI 2019 - 2020  

Toiminnanjohtaja Niina Tuisku p. 044 757 9788  niina.tuisku[at]rovaniemensteinerkoulu.fi 

Toimisto 

Toimistosihteeri Minna Aikio-Halminen 

p. 044 744 0795 
toimisto[at]rovaniemensteinerkoulu.fi 

Opettajainhuone            
p. 045 875 2447       
opettajat: etunimi.sukunimi[at]rovaniemensteinerkoulu.fi 

Rehtori ja päiväkodin johtaja 
rehtori[at]rovaniemensteinerkoulu.fi 

Paula Säynäjäkangas p. 044 746 8666 

Luokanopettajat 1. luokka Elina Ollanketo  p. 044 745 3642 

 2. luokka Maria Lankila p. 044 754 8697 

 3. luokka Elina Määttä p. 044 775 1831 

 4. luokka Katja Laurila p. 044 721 9164 

  5. luokka Helena Lohtaja p. 044 735 8718 

 6. luokka Hanna Mikkola p. 044 741 3639 

 7. luokka Saana Salin p. 044 745 7627 

 8. luokka Paula Säynäjäkangas p. 044 755 6239 

 9. luokka Lotta Hirvas p. 044 750 4635 

Saksa, englanti, puutyö Florian Rosner p. 044 739 8063 

Englanti, ruotsi Katri Siitonen p. 044 747 0839 

Matematiikka, fysiikka Mia Johnson p. 044 557 6747 

Resurssiopettaja Ville Piirainen p. 044 763 5197 

Erityisopettaja Lotta Hirvas p. 044 750 4635 

Pianokerho Kadri Joamets, Rovala  

Vapaa-ajan kerhotoiminta Johanna Keiski p. 044 757 3597 

OPISKELUHUOLTORYHMÄ Hirvas, Laurila p. 044 727 6103 

ILTAPÄIVÄKERHO 
iltapaivatoiminta[at]rovaniemensteiner-

koulu.fi 

Anneli Haarahiltunen 

Catriana Diaz Barriel 

p. 040 722 4782 
 

PÄIVÄKOTI LYYRA 
lyyra[at]rovaniemensteinerkoulu.fi 
 

Helena Hannula-Rissanen, Jenni 

Laitinen ja Enna Mäki (Stella) 

Krista Kuusela ja Mari Laaksonen 

(Luontoryhmä Gaia) 

Anitta Filppa ja Hannele Junttila (Vega) 

Tuija Haataja-Ranta, Petra Raudaskoski 

(esiopetusryhmä) 

p. 040 327 8737 Stella 

 

p. 044 491 5102 Gaia 

 

p. 044 741 3570 Vega 

 

p. 044 7222 356 Esiopetus 

PÄIVÄKOTI AURELIA 
paivakotiaurelia[at]gmail.com 

Niina Koivukangas, Tiina Malinen ja 

Paula Ojalehto-Nevala 

p. 040 001 7837 Aurelia 
 

TERVEYDENHOITAJA 

KOULUKURAATTORI 

HAMMASHUOLTO 

 

Johanna Mäntynen, terveydenhoitaja 

p. 040 168 4736 

johanna.mantynen[ät]rovaniemi.fi 

- Keskiviikkoisin ja joka toinen torstai 

  vastaanotto steinerkoululla 

- muina aikoina Ounasvaaran ylä-asteen       

  tiloissa Poropolku 7  

  96400  Rovaniemi 

 

Eija Kasurinen koulukuraattori  

p. 040 7769 033 

eija.kasurinen[ät]rovaniemi.fi 

-Maanantaisin klo 13-16 

steinerkoululla 

 

Hammashoitola kunkin 

oppilaan lähihoitolassa 

KIINTEISTÖMESTARIT 

Jokiväylä 

p. 040 7722 936 
p. 040 511 7496 päivystys 

 

 

http://www.rovaniemensteinerkoulu.fi/
mailto:toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi
mailto:eija.kasurinen@rovaniemi.fi

