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• Turun Steiner-koulu on yhtenäiskoulu, jonka 

opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin 

ja ihmiskäsitykseen.
• Steinerpedagogiikassa lähestytään opetettavia asioita kokonaisuudesta käsin.

• Koulu on valtion rahoittama ja opetushallituksen 

perusopetuksen perusteet ovat myös steinerkoulujen 

opetussuunnitelman pohjana.

• Steinerkoulussa opitaan samat asiat kuin 

peruskoulussakin, mutta eri tavalla ja osin eri 

järjestyksessä.

Turun Steiner-koulu



Turun Steiner-koulu

• Steiner-koulu pyrkii auttamaan jokaista oppilasta 
löytämään omat ainutlaatuiset kykynsä ja vahvuutensa ja 
tuomaan ne esiin.

• Koulu antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja kehittää 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä empatiakykyä.

• Tavoitteena on herättää kiinnostus maailman ilmiöitä ja 
asioita kohtaan, eettisten arvojen ja ryhmätyökyvyn 
kehittäminen sekä itsenäisen ja luovan ajattelun 
tukeminen.

• vuodenkierrossa juhlat rytmittävät koulun elämää.



Yläkoulun luokilla opiskelu
• Koulupäivät alkavat yleensä klo 8.30.

• Koulun ja kodin yhteisenä tiedonvälitysalustana on Wilma.

• Myös 7. luokalla luokanopettaja 
• 8.-9. luokilla luokanvalvoja huolehtii luokan asioista ja aineenopettajat opetuksesta. 

• Luokanvalvojan tunteja pidetään säännöllisesti.

• Aineenopettaja osissa oppiaineita myös 7. luokalla, mm. vieraat kielet, 
liikunta

• Läpi koko kouluajan opetustapana on jakso-opetus, jossa suurta osaa 
lukuaineista opetetaan 3-4 viikon jaksoissa kaksi tuntia (75-105min) 
kerrallaan.

• Vähentää kirjallisten kokeiden kasaantumista tiettyihin lukukauden ajankohtiin.

• Mahdollistaa ilmiöoppimisen prosessiluonteisuuden paremmin, kun on enemmän 
aikaa keskittyä yhteen oppiaineeseen kokonaisvaltaisemmin.



Opiskelusta ja
oppiaineista

• Steiner-koulu on taitoaine- ja 
taideainepainotteinen, mm. musiikkia ja 
kuvataidetta 1 vvt valtakunnallista 
opetussuunnitelmaa enemmän

• Kuvataidetta, musiikkia ja käsityötä opiskellaan läpi 
peruskoulun

• 8. luokalla luodaan äidinkielen yhteydessä 
näytelmä

• 9. luokalla taidehistoria integroituna kuvataiteeseen

• A2-(/B2)-saksan opiskelu 

• Valinnaisaineina lisäksi mm. luova kirjoittaminen, 
koodaus, liikunta, draama, leivonta, yrittäjyys, atk

• Valinnaisaineiden toteutumiseen minimi ryhmäkoot 
oppiaineesta riippuen

• Ryhmissä myös maksimioppilasmäärä

• Omana oppiaineenaan eurytmia,1 vvh vuosiluokilla 
7-9, osana taito- ja taideaineita (liikunta)



Eurytmia

• Eurytmian juuret ovat 1900-luvun 
alussa, kun modernin tanssin 
muodot saivat alkunsa. 

• Eurytmistit halusivat uudistaa 
liikuntataidetta.

• Eurytmia on kuulunut Steiner-
koulujen opetussuunnitelmaan 
perustamisvuodesta 1919 
alkaen.

• Eurytmia on liikekieltä, puhetta ja 
laulua liikkeen keinoin.

• ”Eurytmiassa liikkeenä tehdään 
näkyväksi se mitä voimme 
sanoissa ja runoissa kuulla tai 
puhua.” – Pirkko Tolmunen



Eurytmian sisältöjä ja tavoitteita

• kaunis perusliikkuminen 

• hyvä ryhti

• oman kehon hallinta, tukea nuoren terveen 
liikuntaelimistön kehitystä

• yhteistyötaidot, kyky liikkua yhdessä muiden 
kanssa

• kyky keskittyä

• tilan hahmottaminen

• geometristen muotojen ymmärtäminen

• musiikin eri laatujen tunnistaminen

• Rytmitaju

• kielen laatujen tunnistaminen 

• Eurytmia tukee lapsen kokonaisvaltaista 
kehittymistä ja oppimista eri ikäkausien 
herkkyyksien mukaan.



Oppimateriaalit
• Monissa aineissa omien työvihkojen tekeminen on oppikirjojen sijaan tärkeä osa 

oppimisprosessia.

• Joissakin oppiaineissa (MA, AI 8. lk, vieraat kielet) käytössä oppikirjat

• Tietotekniikkaa käytetään osana opetusta ja näin kartutetaan tieto ja viestintäteknologian 

osaamista, alustana mm. Google Classroom (L5, POPS 2014)



Arviointi
• 7. luokalla oppilaat saavat

lukuvuositodistuksen keväällä

• Arviointi on numeraalinen

• 8.-9. luokalla tehdään
väliarviointin myös
syyslukukauden jälkeen.

• Käytössä ovat jatkuvat
formatiivisen arvioinnin
menetelmät, itse- ja 
vertaisarviointi sekä
summatiivinen arviointi.



Oppilaan tukeminen

• Turun Steiner-koulussa noudatetaan
kolmiportaisen tuen mallia.

• Koulussa työskentelee yläkoulun luokkien ja 
lukion yhteinen laaja-alainen erityisopettaja.

• Erityisopettaja, luokan- ja aineenopettajat, 
rehtori sekä Turun kaupungin oppilashuolto
tekevät tärkeää yhteistyötä niin yhdessä kuin
kodin ja koulun välillä.

• Jokainen oppilas kohdataan omana itsenään
ja näin pyritään auttamaan jokaista oppilasta 
löytämään omat ainutlaatuiset kykynsä ja 
vahvuutensa ja tuomaan ne esiin.

• Turun Steiner-koulussa ei ole erillistä, 
kokoaikaista pienryhmäopetusta.



Oma lukio

• Turun Steiner-koululla on 
myös oma lukio, joka on 
erityisen koulutustehtävän 
mukainen (taito- ja 
taideaineet) 

• Oppilaalla on näin ollen 
mahdollisuus jatkaa opintoja 
Steiner-koulussa aina 
ylioppilaaksi saakka.



Ruokailu

• Kouluruoka valmistetaan omassa 
keittiössä 

• Raaka-aineet pyritään myös tilaamaan 
mahdollisimman läheltä. Ruoassa 
vältetään lisäaineita ja valmiita eineksiä 
käytetään mahdollisimman vähän.

• Ruokalistaa kehitetään jatkuvasti 
kyselemällä oppilaiden mielipiteitä. 
Yhdeksän viikon kiertävään listaan 
pyritään löytämään lapsille maistuvat 
ateriat. 

• Joka päivä tarjolla on kasvis- ja 
sekaruokavaihtoehdot.

• Allergiat ja erityisruokavaliot huomioidaan 
kunkin lapsen kohdalla erikseen.



Sijainti, Mestarinkatu 2, Turku
Kävelymatkan päässä Turun keskustasta, Martin kaupunginosassa
Monet Föli-bussit kulkevat koulun läheltä.
Yksityiskouluilla ei ole velvollisuutta tarjota koulukyyditystä.

Turun konservatorio ja 

musiikkiopisto toimii 

myös samassa 

rakennuksessa kuin 

Turun Steiner-koulu.



Maksaako koulu jotain?

• Opiskelu ja oppimaateriaalit ovat maksuttomia

• Vapaaehtoinen tuki-/kannatusmaksu
• Tukimaksun keinoin voidaan mm.

• Kasvattaa luomuruoan määrää

• Tarjota oppilaille erilaisia tapahtumia ja retkiä

• Yhdistyksen jäsenmaksu, mikäli jäsen haluaa äänioikeuden



Miten kouluun haetaan?

• Kotisivuilta turunsteinerkoulu.fi löytyy hakulomake, joka täytetään ja lähetetään
kansliaan sivujen kautta.

• Koulun vaihtoa suositellaan pääasiassa lukuvuosien vaihteessa.

• Ennen kouluun hyväksymistä tapaaminen oppilaan ja huoltajan kanssa. 
Oppilaan todistukset ja mahdolliset pedagogiset asiakirjat toimitetaan koululle
nähtäväksi.

• Kevään oppilaaksi otot ilmoitetaan tapaamisten jälkeen ja kun koulu on saanut
tarvittavat asiakirjat.

• Turun Steiner-koulun 6. luokan oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea 7. luokalta
oppilaspaikkaa.



Kysyttävää?

Lisätietoa rehtorilta

Liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi

p. 050 577 0204

mailto:Liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi


Kiitos!


