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Hallinto 

Anne Kosunen  rehtori 

Minna Kaarakainen Hallituksen  

     puheenjohtaja 

Heidi Salo   Apulaisrehtori 

 

Opettajat: 

Minna Lommi   esikoulu    

Tiina Sirviö   1. luokka   

Anna-Mari Hendolin 2. luokka   

Tanja Romppanen 3. luokka    

Jukka Miettinen  4. luokka    

Heidi Salo   5. luokka    

Sari Väätäinen  6. luokka    

Anne Kosunen  7. luokka    

Iida-Eija Tilles  8. luokka    

Ari Kärkkäinen  9. luokka 

 

Henkilökunta:    

Anna Tenhunen  opinto-ohjaaja 

Veli-Matti Halonen samanaikaisop.  

Noora Iljina   erityisopettaja 

Sini Pitkänen   koulusihteeri  

Henna Ruotsalainen terveydenhoitaja 

Riitta Vänskä   kuraattori 

Anu Pohjanjousi  koulupsykologi 

Janne Finnilä   keittiöpäällikkö 

Mirja Jauhiainen  keittäjä   

Jaana Kohvakka  päiväkoti  

 

 

 

Aineopettajat: 

Jaska Kosonen Fy, Ke, Ma 

Laura Parikka  kotitalous 

Toivo Rolser  musiikki 

Ulla Puhakka  ortodoksiuskonto 

 

 

Yhteystiedot: 

Keittiö 044 366 8211  

Rehtori  044 055 7914 

Hallituksen pj  050 527 3739   

Iltapäiväkerho 040 589 2692   

Kuraattori  044 718 4823 

Kanslian sähköposti:  

info@kuopionsteiner.fi 

anne.kosunen@kuopionsteiner.fi 
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LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖPÄIVÄT 

Syyslukukausi alkaa ke 12.8.2020 

Syysloma vko 42 

Vanhan ajan joulu (koulupäivä) lauantai 28.11.2020 

Syyslukukausi päättyy la 19.12.2020 

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021 

Hiihtoloma  vko 10 

-14.5. helatorstaivapaa 

Kevätlukukausi päättyy la 5.6.2021  

kevätjuhla vuonna 2021 on lauantaina 5.6. klo 9.00 luokille 7.-9. ja klo 10.00 luo-
kille 1.-6 
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OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVAA 

 

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena ja koko lukuvuotta 

pyritään toteuttamaan mahdollisimman normaalisti. Koronatilanne on py-

synyt edelleen Kuopiossa maltillisena, joten kevään tapaisiin mittaviin 

poikkeusjärjestelyihin ei ole vielä tarvetta. Kuopion steinerkoulu Virkku-

lassa on varauduttu OPH:n ja THL:n suositusten mukaisesti erilaisiin ti-

lanteisiin. Tautitilanteen vaatiessa toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa 

nopeasti varautumissuunnitelman avulla. Muutoksista tiedotetaan välittö-

mästi tarpeen niin vaatiessa. 

Opetuksessa huomioimme seuraavat ohjeet:  

• Kouluun ei pidä tulla sairaana 

• Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskitään oikein ja vältetään lä-

hikontaktia. 

• Luokat työskentelevät omissa ryhmissä ja mahdollisuuksien mukaan 

käytetään vapaita luokkatiloja jakotiloina. 

• Panostetaan pintojen siisteyteen ja yhteiskäytössä olevia opetusväli-

neitä ja –laitteita puhdistetaan. 

• Oppilaiden ruokailuajat on porrastettu ja ruokalassa noudatetaan tur-

vavälejä. 

• Opetuksessa voidaan hyödyntää ulkotiloja. 

• Koululla saa liikkua vain koulun henkilökuntaa ja opplaita. Ohjeistuk-

sen mukaan vanhemmat ovat tervetulleita koulun sisätiloihin vain 

kutsuttuina. 

• Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. 

 

Opettajat tiedottavat ja muistuttavat luokissa vielä tarkemmista ohjeista. 

YHTEISTYÖLLÄ SAAMME PIDETTYÄ KORONATILANTEEN KURISSA! 
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POISSAOLOT 

 

Perusopetuslaki sanoo, että oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukai-

seen opetukseen (mikä tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta koulun työaikoina) tai saatava 

muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. 

 

Oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan. Lupa voi-

daan myöntää hyväksyttävästä syystä.1-3 päivän poissaolosta päättää oma opettaja 

ja yli kolmen päivän koulutyön keskeytystä anotaan rehtorilta.  Anomuksen vapautuk-

seen koulutyöstä voi tehdä opettajalle tai rehtorille wilmassa tai sähköpostilla. Sairau-

den tai muun ennalta arvaamattoman syyn takia lupa voidaan myöntää myös jälkikä-

teen. 

 

Koulu on velvollinen seuraamaan oppilaan poissaoloja. Ellei lupaa ole pyydetty etu-

käteen, on huoltajan ilmoitettava kouluun oppilaan poissaolosta heti ensimmäisenä 

poissaolopäivänä. Myös lääkärissä tms. käyntejä varten on pyydettävä lupa. 
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OPPILASKUNNAN HALLITUS 2020-2021 

 

4. Luokka  Rabab Alessa 

   Maija Vuori 

5. Luokka Lenni Lehmusoksa 

   Hilma Ukkonen 

6. Luokka  Talvi Lampi 

 Isla Kerman 

7. Luokka Alisa Komu 

   Saimi Pirinen 

8. Luokka  Saaga Jumppanen 

   Aliisa Ouaiche 

9. Luokka Robert Pennanen 

   Eino Susitaival 

 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Ari Kärkkäinen. 

Oppilaskunnan tarkoituksena on edistää oppilaiden yhteistoimin-

taa, vaikutus- mahdollisuuksia ja osallisuutta sekä kehittää oppilai-

den ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä  

(POL 47§a). 
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Liikkuminen on merkittävä osa koulumme arkipäivää. Olemmehan Liik-
kuva koulu! 

Liikkuva koulu -ohjelman mukaisen välitunti- ja oppituntiliikunnan lisäksi Vihreä lippu -
teemanamme on ollut vuodesta 2016 liikkuminen ja lähiympäristö.  

Opetussuunnitelman mukaisen liikunnanopetuksen lisäksi alakouluikäiset voivat käydä ilmai-

sessa liikuntakerhossa ja yläkouluikäiset voivat valita liikunnanopetuksen valinnaisaineek-

seen. Näiden lisäksi oppilaat pääsevät vielä kehittämään liikunnallisia taitojaan Bothmer -

likunnalla voimistelun, pelien ja leikkien myötä. 

Virkkulalle myönnettiin Vihreä lippu ympäristökasvatusohjelman tunnus ensimmäisen 

kerran 9.12.2015. Ensimmäisen Vihreä lippu -projektimme teemana lv. 2015-2016 oli 

jätteiden vähentäminen. Tavoitteena oli lajittelun ja jätteiden välttämisen käytäntöjen 

luominen koko koululle ja oppilaiden ympäristöryhmän toiminnan käynnistäminen. 

Projektin myötä lajittelua saatiinkiin selvästi koululla kehitettyä ja sekajätteen määrää 

merkittävästi vähennettyä.  

Syksystä 2016 alkaen Vihreä lippu -teemana koulullamme on ollut Liikkuminen ja lä-

hiympäristö. Tavoitteena on viisas koulumatkaliikkuminen, koululiikenteen ympäristö-

vaikutusten vähentäminen ja koulun pihan kehittäminen autottomaksi lasten ympäris-

töksi.  
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Kiusaaminen on koulussamme kielletty! 

 

Valitettavasti sitä välillä tapahtuu. 

Koulussamme kiusaamiseen puututaan sovittelevin ottein. Haasteellisimmat tapaukset oh-
jataan koulutetuille aikuisille Resto-sovittelijoille. Pienemmät lapset voidaan ohjata ylem-
piluokkalaisille koulutetuille Verso-sovittelijoille, aikuisen ohjaajan tukemana. 

 

Sovittelussa etsitään ratkaisuja—ei rangaistuksia. Pelisääntöinä toimivat lisäksi puolueetto-
muus, vaitiolo ja vapaaehtoisuus.  

 

Sovittelun alussa käydään läpi pelisäännöt. Kuunnellaan kaikkia osapuolia ja mietitään 
tapahtuneesta heränneitä ajatuksia ja tunteita. Kartoitetaan osapuolten tarpeita ja etsi-
tään ratkaisua tilanteen korjaamiseksi. Lopulta laaditaan yhteinen sopimus, jonka toteu-
tumista seurataan vähintään kerran noin viikon kuluttua. 
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Vaikka elämmekin poikkeuksellisia aikoja, jatkuu koulu-

työmme Virkkulassa reippain mielin ja askelin. 

Yksi koulumme avainaiheista on kestävä kehitys.  

Korona-ajasta johtuen keväälle suunniteltu  

puunistutustempaus toteutettiin torstaina 10.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohessa tuulahduksia menneestä keväästä. 

Mukavaa kouluvuotta lapsille ja aikuisille!  
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Esikoululaiset retkellä, Puijo kevät 2020 

 

Minä äiti aurinko maata kannan. 

Öin ja päivin sen kasvaa ja elää annan. 

Sitä kädestä pidän ja paistan sille, sen olennoille tuhansille. 

Kivi, kasvi, eläin ja ihminen saa minulta valonsa kultaisen. 

Sydän lapsen pieni malja on, se aukaisee valolle auringon. 

Minä täyteen sen kaadan ja yhdessä niin, me loistamme valoa pimeyksiin. 

(Christian Morgenstern.) 

 

Kiitos esikoulupäivistä ja onnea koulupolulle! 
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Ensimmäisellä 

luokalla 

Tarkat silmät huomasivat upean haloilmiön välitunnilla.  

Joulun odotus alkaa adventtispiraalista. 

Itämaan tietäjät tulivat perille. Neljännen tietäjän 
tarina oli yksi suosikkikertomuksista ensimmäisellä 
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Ekaluokan pojat pilkillä. 

Ekaluokkalaisten suosikkipäivä oli torstai. Silloin pihalle ajoi kirjas-

toauto!  

Viimeistä kertaa Puijolla ekaluokkalaisina. Seu-
raavalla kerralla ollaan kakkosia. 



 16 

Lähiruokala  

Versokas 

Koulun keittiö on toiminut koulun omana toiminta-

na Lähiruokala Versokkaan nimellä. 

Versokkaassa luomu- ja lähiruoka ovat keskeisiä ruuan 

lähtökohtia. Versokas saikin täydet kolme Luomua –

luomuravintolatähteä toiminnalleen. Lisäksi Versok-

kaalle myönnettiin Kouluruokadiplomi laadukkaasta 

kouluruokailusta.  

Poikkeusoloista johtuen Versokas on suljettu koulun 

ulkopuolisille ruokailijoille toistaiseksi. 
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Ahkerasti yhdessä ja etänä! 

 

4. luokan kouluvuosi sujui ahkerasti yhdessä opiskellen ja yhteiseksi ryhmäksi hioutuen. Ryhmätyötaidoissa 
taatusti vuoden aikana harjaannuttiin, kun ensin syyslukukausi totuteltiin uuden luokanopettajan ohjaukseen 
ja yhdistelmäryhmiin muiden luokkien kanssa, ja sitten kevätlukukaudella saimme puolestaan luokallemme 
kaksi uutta oppilasta. Etäkoulujakso keväällä toi oman ikimuistoisen mausteensa vuoteen, mutta nyt  

otimmekin kerralla, sekä oppilaat että opettaja, tieto- ja viestintäteknologian haltuun! 

 

Lukuvuoden mieliinpainuvin jakso, etäkoulun ohella, lienee useimmille oppilaille Kalevalan opiskelu, siihen 
liittyvät työt ja jakson päätteeksi järjestetty Kalevalajuhla, jossa esitimme näytelmän Pohjolan häät.  

Syyslukukaudella juhlittiin myös 100-vuotiasta steinerkoululiikettä ja 4.luokka oli mukana torilla pitämässä 
Pop Up -koulua. Alla vielä oppilaiden töitä ja muistoja lukuvuoden varrelta. 

- 4. luokan luokanopettaja, Heidi Salo – 

 

Neljännellä 

luokalla 
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KALEVALAN SANKARI 

Kalevalan ehdoton sankari on Väinämöinen. Hän taistelee Louhea ja muita pahoja vastaan Sammosta 

eli ikuisen rahan, viljan sekä suolan tuottajasta. Hän on Ilmattaren eli maailman luojan poika. Kun maailma oli luotu, niin hän kaa-
toi kasken, mutta teki kiltisti, kun jätti linnuille yhden lepopuun.  

Joukahainen törmää häneen hevosellaan. Väinämöinen kuitenkin laulaa Joukahaisen suohon. Joukahainen anoo armoa ja lupaa 
Väinämöiselle siskonsa Ainon. Aino ei kuitenkaan halua Väinämöistä ja hukuttautuu mereen.  

Väinämöinen lähtee Pohjolaan ja matkallaan Joukahainen ampuu hänen hevosensa ja Väinämöinen 

putoaa mereen. Kokkolintu kuitenkin pelastaa Väinämöisen. Kokko liidättää Väinämöisen Pohjolaan, 

jossa Louhi pyytää häntä tekemään Sammon. Väinämöinen ei kuitenkaan osaa ja pyytää Seppo Ilmarista  

tekemään Sammon ja sitten Seppo suostuu. Sampo on valmis ja taistelu siitä alkaa hyvän ja pahan välillä. 

-Emma Heiskanen, 4.lk- 
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Lehtiuutinen: 

 

POHJOLAN HÄÄT 

Pohjolan neito ja Ilmarinen menivät naimisiin. Häihin tuotiin härkä, ja härän sarvet olivat sata syltä pitkät ja päästä häntään oraval-
la kesti juosta kuukausi. Linnun kesti lentää päivä härän sarvesta toiseen sarveen. Häihin kutsuttiin kaikki muut paitsi Lemminkäis-
tä. Lemminkäinen silti tuli häihin, vaikka häntä ei oltu kutsuttu, Lemminkäinen tappoi häissä Pohjolan isännän, ja Pohjolan neito ja 
Louhi kirkuivat ja suuttuivat hänen kuoltuaan. 

-TOIMITTAJA Hilma Ukkonen, 4.lk- 

 

MUURAHAINEN KOTIKOULUSSA 

Olipa kerran muurahainen, joka joutui kotikouluun. Hänellä ei ollut välitunteja, mutta hänellä oli ruokailu klo 12:30. Hänen äiti oli 
laittanut ruoaksi kasvislasagnea, jonka jälkeen hän kutsui kotikoululaisen syömään. Ruoan jälkeen hän jatkoi opiskelua ja haistoi 
suklaaleivosten tuoksun. Äiti oli leiponut suklaamuffineja. Silloin hän teki tosi reippaasti tehtävät. Kun tehtävät oli tehty, niin muu-
rahainen sai leikkiä ja samalla hän näki ikkunasta kaverin. Hänen äiti ei antanut hänen mennä ulos, koska oli ilta. Illalla hänen piti 
mennä sänkyyn lukemaan, mutta hän nukahti melkein heti. 

-Eemil Kukkaslahti, 4.lk- 

 

KÄRPÄNEN KARANTEENISSA 

Bsss. 

- Äiti, mennään tuonne sisälle lämpimään! 

- Mennään vaan, siellä voit opiskella! 

Bsss. Bsss. 

- Tuossa on reppusi. 

- Kiitos! Minä katson Qridistä päivän tehtävät. 

- Hyvä, oletko ladannut sen? 

- En, mutta saanko katsoa tietokoneeltasi? 

- No totta kai! 

- Onko sinun salasanasi Äitikärpänen2020? 

- On. 

- Minulla on tälle päivälle lentoharjoituksia ja siivoamista ja kirjoittamista ja Tenbees-peliä. Mistä aloitan? 

- No, katso lukkarista mikä niistä on ensin. 

- Ensin on lentoharjoituksia, jee! 

- Entä sitten? 

- Sitten on Tenbees ja sitten siivous.  

-Miina Martikainen, 4.lk- 
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Parhaat muistot nelosluokalta: 

”Me opiskelimme äikässä lukemista. Minulle äikästä jäi mieleen lukukirja. Minusta mukavaa tässä vuodes-
sa oli etäkoulu, koska opin uusia tapoja opiskella.” Tuure, 4.lk 

”Alkuvuodesta tein eläinesitelmän pupuista. Opiskelimme murtolukuja ja diagrammeja. Ympäristöopin 
tunneilla opimme eläimistä ja kaikesta muustakin. Äidinkielen tunneilla harjoittelimme Kalevala-
näytelmää. Se oli kivaa. Ja piirsimme kuviksen tunnilla Ainon. Olimme myös etäopetuksessa pari kuu-
kautta. Ja liikunnan tunnilla Emma piti minulle kouluvalmennuksen.” Liinu, 4.lk 

”Nelosluokalla mieleen jäi näytelmä ja Ystävänpäivädisco. Englannin tunneilla oli hauskinta laulaminen ja 
piirtäminen. Koulussa oli kivaa se liikuntatunti, jossa oli urheilujuttuja. Uinti oli tosi kivaa. Hamsteriesitel-
mää oli kiva tehdä. Keinuminen on kivaa ja liukumäessä lasku. Mieleen jäi myös Kaamoksenkaatoviikko.” 
Emma, 4.lk 

”Meidän luokalle tuli Pauli ja Karpo. Meillä oli ymppää kolmosten kanssa. Me luettiin Kalevala, ja se oli 
ihan ok.” Jami, 4.lk 
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   Kuudennen luokan kuulumisia 

 

Tänä vuonna opimme paljon uusia asioita. Esimerkiksi mate-

matiikassa laskimme prosenttilaskuja. 

Historiassa käsittelimme Rooman historiaa ja äidinkielen 

jaksolla luimme Paluu Pompeijiin -kirjan. 

Maantiedon tunneilla tutkimme Eurooppaa ja teimme kukin 

esitelmän valitsemastamme Euroopan valtiosta.  

Ruotsin opiske lu alkoi tänä vuonna. Opiskelimme ruotsin tunneilla 

  perussanastoa; verbejä, pronomineja, substantiivejä ja adjektiiveja. 

    Kuudennen luokan lopussa tuli kaksi kuukautta kestävä etäopetusjakso  

   Covid-19-viruksen takia.    -Kaapo, Oliver ja Tiitus- 

 

Kuudes kouluvuotemme oli kiva. Olemme opiskelleet puita, kaloja, lintuja, geologiaa ja  

Euroopan maantietoa. Koronavirus tuli yllättäen, mutta me selvisimme kotikoulusta. Tämä 

kouluvuosi on ollut hauska ja opettavainen. Odotamme tulevaa kouluvuotta innolla. 

   -Rina ja Vilja- 

 

Kuudes luokka oli kiva ja teimme kaikenlaista. Myös etäopiskelu oli hauskaa,  

etenkin livetunnit. 

Vaikka emme olleet koulussa, opimme silti. 

-Helmi ja Rosanna- 

 

Tämä kouluvuosi oli erityinen. Koronatilanne aiheutti etäkoulun, joka oli hassu. Lisäksi 

tämä oli ensimmäinen kouluvuotemme Virkkulassa. Tässä koulussa on erittäin hyvää  

kouluruokaa. 

   -Kiia ja Nea- 

 

Tämä kouluvuosi oli mielestäni kiva. Meillä oli paljon hauskoja aineita. Tietenkin meille tuli 

entistä enemmän läksyjä, sillä olemmehan jo kuudennella luokalla. Mieleenpainuvin asia oli 

varmasti kaksi kuukautta kestänyt kotikoulu. Se oli aika erikoista, mutta etäopetus sujui mie-

lestäni tosi hyvin. Pidän kuitenkin enemmän lähiopetuksesta. Tämä lukuvuosi mukava. Opin 

monia uusia asioita. 

 -Saimi- 

 

Kuudennella  

luokalla 
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Ei arvattu elokuussa, 

kun lehti vielä oli puussa, 

että kouluvuodesta kuudennesta, 

tulee erityinen johtuen koronasta. 

Puut, kalat, kivet ja Euroopan valtiot opittiin, 

Rooman aikaiseen elämään tutustuttiin. 

Hiihtoloman jälkeen koulu jatkui etänä, 

opet ilahdutti oppilaitaan livenä. 

Jäi odotettu Turun reissu tekemättä poikkeusoloissa, 

retkeilimme keväällä Puijolla tutuissa maastoissa. 

Oli kiva tavata ennen kesälomia, 

pääsevät nyt kaikki touhuilemaan hetkeksi 

mielipuuhiaan omia! 

 

Ihanaa, mansikan makuista kesää kaikille! 

Olette unelmaluokka! 

Hyvästä yhteispelistä kiittäen 

Anne-ope 
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Virkkulan julkaisut 2020 Kyhhäys-lehdessä 
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