
Lämpimästi tervetuloa!
Lapsi voi aloittaa steinerkoulun missä iässä 
tahansa (luokat 1-9). Kun kiinnostus herää,  
ota yhteyttä Vaasan Rudolf Steiner -kouluun

  

  



Kunnallisten lähikoulujen lisäksi on mahdollista aloittaa opinnot 
Vaasan Rudolf Steiner -koulussa, joka on yleissivistävä 9 -vuotinen 
perusopetusta antava yhtenäiskoulu. Koulu on vanhempien 
perustaman Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistyksen 
ylläpitämä koulu, joka on toiminut jo 30 vuotta.

	Ý Kasvattaa lasta kokonaisuutena

	Ý Kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua

	Ý Kasvattaa aloitekykyisiä, luovia ja aktiivisia yksilöitä

	Ý Vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja siten oman paikan 
löytämistä maailmassa

	Ý Tekee oppimisesta kiinnostavaa ja luovaa

	Ý Opetus toteutetaan oppilaan ikää vastaavalla tavalla

 
tarjoaa lapsille päivittäin laadukkaan 
aterian, joka on pääosin kasvispainotteista 
luomuruokaa ja valmistettu koulun omassa 
keittiössä. Kaikki erityisruokavaliot otetaan 
huomioon. Koululle remontoitiin 2019 uudet 
tilat Kalastajankadulle, lähelle  
luontoa ja liikuntamahdollisuuksia.

 
	Ý Päämääränä omien vahvuuksien löytäminen

	Ý Lapsen temperamentin huomioiminen kasvatuksessa 

	Ý Kertomukset osana opetusta 

	Ý Taideaineiden avulla kaikki aistit mukaan opetukseen 

	Ý Oppiminen syntyvien mielikuvien avulla

	Ý Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen sekä siellä oppiminen  
tärkeä osa opetusta 

	Ý Opettajien, oppilaiden ja vanhempien läheinen  
vuorovaikutussuhde 

	Ý Pieni ja turvallinen kouluyhteisö



Voit ilmoittaa lapsesi steinerkouluun  
mille tahansa luokalle osoitteessa:   
 

1. Vanhemmilta edellytetään paljon talkootyötä
 Tarua, sillä jokainen perhe päättää itse talkootyönsä määrän oman 
elämäntilanteensa mukaan.

2. Steinerkoulussa opiskeleminen on perheelle kallista
 Tarua, sillä perusopetus on lain mukaan maksutonta. Tukimaksut ovat täysin 
vapaaehtoisia.  Tuen tarjoamista talkootyönä tai taloudellisesti toivotaan, jotta 
lapsille voidaan tarjota laadukas steinerpedagoginen opetus. 

3.Steinerkoulu on tarkoitettu kaikille lapsille
 Totta, sillä steinerkoulussa lapsi oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti 
eri tavoilla. Steinerkoulussa myös kannustetaan lasta omaan ajatteluun, 
suvaitsevaisuuteen ja luovaan ongelmanratkaisuun. He oppivat samat asiat kuin 
peruskoulussa, vain erilaisin menetelmin. 

4.Steinerkoulun käynyt nuori pärjää elämässä
     Totta, sillä steinerkoulussa lapsi oppii uskomaan itseensä ja kykyihinsä. 
Hänet kasvatetaan tekemään itselleen ja ympäristölleen sopivia valintoja, joiden 
avulla elämässä pärjää haasteidenkin keskellä.  
Kaikki jatko-opinnot ja uramahdollisuudet  
ovat mahdollisia. 
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