
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikon tervehdys 

Viherhiukkanen       24.5.2022 

 

Olemme päättämässä lukuvuotta 2021–2022 hyvin erilaisissa merkeissä, kuin normaali kevät. Muistan vuonna 2003 

kirjoittaneeni sodan keskellä Viherhiukkaseen. Tällöin sota oli kaukana. Nyt se on lähellä ja koskettaa meitä hyvin 

konkreettisesti ja on ohjannut valtiollisia päätöksiämme. On ollut hienoa kokea se yhtenäisyys, mikä on ollut 

nähtävissä eri asioissa Euroopassa ja Suomessa tämän kevään aikana.  

Me kouluna ja yhteisönä voimme tuntea samaa yhtenäisyyttä. Olemme nykyisin yhtenäinen peruskoulu toimien 

kahdessa rakennuksessa. Korona-aika on pitänyt jopa luokat erillään. Olemme tottuneet työskentelemään yhdessä ja 

avoimin ovin käyttäen koko koulua oppimisympäristönä. Kaksi viimeistä vuotta on toimintaa ohjattu ja rajoitettu siten, 

että meillä on ollut vähemmän toisten kanssa tekemistä ja jakamista. Olemme tilanteessa, jossa kaksi kokonaista 

ikäluokkaa on oppinut toimimaan erillään. Tämä on siis se maailma, mistä kauan sitten lähdimme kehittymään. 

Meidän tulee nähdä yksilöt ja heidän oma maailmansa kokemuksineen, mutta samaan aikaan yhdessä tekeminen ja 

jakaminen on se juttu, joka pitää yhteisöllistä hyvinvointia yllä. 

Puhumme yhteisönä kasvamisesta. Samaan aikaan palaamme siihen mistä lähdimme. Opettelemme jakamaan 

osaamistamme ja erilaista tietotaitoa. Teemme yhdessä ja käytämme laajaa oppimisympäristöä. Tämä ottaa varmasti 

taas aikaa opetella ja muistaa perussääntöjä. Mutta meillä on upeita ja innostuneita oppilaita. Meillä on upeita ja 

innostuneita opettajia ja koulunkäyntiavustajia. Meitä avustaa monenlaiset toimijat; siivoojat, vahtimestarit, 

keittiöhenkilökunta ja koulusihteerit. Me olemme oppiva yhteisö, jossa huoltajat halutaan mukaan. Oikeastaan 

voimme puhua yhteisöohjautuvuudesta. Ydin on siinä, että yhdessä olemme enemmän. 

Meillä on tila-ahtautta runsaasti. Koulu on luopunut kaikista erilaisen oppimisen tiloista vuosien saatossa 

perusopetusryhmien eduksi. Käytössämme ei ole enää mm. ympäristölaboratoriota tai pehmeiden materiaalien 

luokkaa. Käytämme monipuolisesti koko rakennusta. Ruokalamme on monen vartijana. Mutta se tekemisen iloinen 

meininki, mikä on havaittavissa kaikissa eri oppimispisteissämme, on aivan huikeata! Odotan innolla aikaa missä 

saamme taas vapaasti toimia ja käyttää oppimiseen kaikkia mahdollisuuksiamme yhdessä. 

Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää ja lomaa. Uudella ilolla jälleen syksyllä - Me kaikki!  

Iloista ja toiminnallista kesää kaikille! 

 

Mikko Leppänen 
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VIHERHIUKKANEN on Viherlaakson alakoulun oppilaiden ja henkilökunnan virallinen äänenkannattaja. Se on tehty yhteistyössä 

Koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Viherhiukkasen digitaalinen näköislehti löytyy myös Viherlaakson koulun kotisivuilta. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A0#Danish
https://en.wiktionary.org/wiki/la#Danish


 



  



 

 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Pienluokat vierailivat Heurekassa 11.5. 3P-luokan oppilailta kysyttiin retken 
jälkeen sen kohokohdista: 
 
Mubarak 3P 
 

Heurekassa tykkään pyörästä, joka oli ylhäällä. Pyörästä ei voi tippua koska sitä ei voi kääntää. 
Pyörä meni vaijeriradan päällä. Tykkäsin myös huoneista, joissa oli vettä ja kaikkea. Siellä oli 
peilejä. Se oli vähän pelottava! 
 

 

Anton 3P 
 

Heurekan puuosastolla kivoja oli 
hajujutut eli tynnyrit, joissa oli eri 
hajuja. Puuosastolla oli kivaa myös 
puupiikit mihin sai tehtyä kuvioita, 
laser, millä sai tehtyä avaimenperän. 
Siellä oli puupalikoita, millä sai 
rakenneltua. 
 

Tiedeosastolla hauskin oli pallon 
heittely teeveeseen. Klassikoissa 
parasta oli piikkimatto ja tennispallon 
heittolaite. Rakenteluosastolla parasta 
oli kaikenlaisen rakentaminen. Siinä oli 
ideana, että sä rakennat auton ja 
kisaat, että mikä menee nopeitten.  
Katastrofiosastolla kaikki oli hienoja. 
 

 

Orhan 3P 
 
korkealla kulkeva pyörä 

se oli jännittävä 

ja oli hauska 

pyöräily oli helppoa. 
 

 

 

Sirius 3P 

Heurekan piikkimatto, jossa on vipu, kun siitä vetää niin tulee pieniä piikkejä mitkä ei satu. Joka 

tuntuu oudolta. Ja näyttää oudolta.  

 

Ilona 3P 

Minun lempi oli piikkimatto. Se oli kiva koska se tuntu oudolta. Kokeilin sitä monta kertaa. 



Elias 3P 

Peli missä tapetaan bakteereja. 

Tunnelit luonnonvoimat immersio 
huoneissa. Siellä kuului ääniä ja näkyi valoja. 
Planetaarioesitys planeetta.  
 

Yeremy 3P 

Minun lempi juttuni oli Heurekassa laaseri joka 
tekee puuhun kuvioita. 
Minä tykkäsin siitä koska se oli hauska. 
Minä tykkäsin myös siitä koska siihen voi tehdä 
kuvioita. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Leo 3P 
Heurekassa oli kivointa tehdä avaimenperä. Ne 
tehtiin puusta laserilla. Tein niitä kaksi. Heureka 
käy siellä wow! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ...Halloween -väkeäkö vierailulla “alakerran” alakoulusta!? 
      



 

 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

           

 

 

 

  



 

 

  

Maailman parhaan 3 LA:n SIVUT 
 
aivopähkinät  
(Joona, Jooa, Aapo, Eelis ja Oliver) 
 

 

▪ Osaatko päätellä mikä numero on omenan takana: 

 16     06    68    88          98 
 
 

 

▪ Akvaariossa on 23 kalaa joista 14 hukkuu montako kalaa jää? 

 

 
 

▪ Purkissa on sata keksiä. Kuinka monta voi ottaa, kun siinä on sata keksiä 

 
 

 

 

▪ Mies seisoo joen rannalla. Hänen kissansa on vasta rannalla. Mies kutsuu kissaa. 
Se ylittää joen kastumatta, astumatta veneeseen tai sillalle. Miten kissa ei kastunut? 

 
 

 

 

 

 
  

5 Kiperää kyssäriä reksille! (Parisa ja Ella) 

 

1. Montako vuotta olet ollu täällä töissä? Lähes 30 vuotta 

2. Tunnetko kaikki opettajat? Kyllä, mutta lyhytaikaisempia sijaisia en voi sanoa 

Tuntevani – tiedän toki heidät.  

3. Mikä on lempiruokasi? Pidän kunnon fileestä😊 
4. Tykkäätkö olla rehtori? Kyllä, olemme edenneet pitkälle 22 vuoden aikana ja monet 

koulut hakevat meiltä ideoita. 

5. Mikä lempipaikka koulussa? Mediateekki ja lounge 
 



 

Kaverivinkkejä  
 

 
(kuva: Aura ja Hilja) 

tässä muutama vinkki miten kaveri otetaan 
huomioon (Senni ja Pihla) 

1. Jos tiedät jonkun henkilön, jolla ei ole 
ystäviä, niin voit vaikka pyytää häntä kylään 
tai tehdä hänen kanssaan jotain koulun 
jälkeen. 
2. Jos näet ruokailussa jonkun istuvan yksin, 
niin voit pyytää häntä istumaan pöytääsi tai 
voit mennä hänen viereen. 
3. Jos näet välitunnilla jonkun yksin, niin voit 
pyytää häntä leikkiin mukaan. 
4. Jos jollain ei ole paria parityössä, niin voit 
tarjoutua hänen parikseen, vaikka hän ei olisi 
sun BFF. 
 
Tässä vielä ohjeet Peukutus pelin, jota 
luokkamme pelaa usein: 
 

Valitaan noin 3-5 peukuttajaa ja loput panevat 
silmät kiinni, laskevat päänsä pöytää vasten ja 
nostavat peukkunsa ylös. Ne, jotka valittiin 
peukuttajiksi, lähtevät kiertämään ympäri 
luokkaa ja koskevat heidän valitsemiensa 
henkilöiden peukkua (kaikilla peukuttajilla 
pitää olla eri henkilö). Jos peukkuasi 
kosketetaan niin pane kätesi nyrkkiin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kun kaikki peukuttajat ovat valmiita, niin voit 
nostaa katseesi ja ne joita peukutettiin 
viittaavat ja arvaavat vuorotellen kuka 
peukuttajista on ketäkin peukuttanut. Jos 
arvaat oikein, sinusta tulee peukuttaja ja te 
vaihdatte. Ne, joita ei ole peukutettu niin ei tee 
mitään. Jos arvaat väärin sinua peukuttanut 
jatkaa peukuttajana. 
 
 

 

Kun sinulla ja kaverillasi on riita kannattaa 
toimia näin! (Aura ja Hilja) 
 
1. Jos sinulla ja kaverillasi on vain pieni 
erimielisyys kannattaa olla rohkea ja mene 
juttelemaan kaverillesi kerro, että hänen 
tekonsa eivät tuntuneet sinusta kivalta. 
2. Mutta älä syytä vain omaa kaveriasi 
myönnä myös omat tekosi. 
3. Älä myöskään lähde kostolinjalle, jos luulet, 
että ystäväsi teki jotain tahallaan, mikä harmitti 
sinua. 
 

Jos haluat tutustua uusiin kavereihin kokeile näitä 
tapoja: 
1. Lähde mukaan rohkeasti välituntileikkeihin.  
2. Leiki vaikka sellaisten ihmisten kanssa, 
joiden kanssa et yleensä leiki. 
3. Mene uusiin porukoihin juttelemaan uusien 
ihmisten kanssa. 
 

Kun on pahoja riitoja suosittelemme toimimaan 
näin: 
 

1. Kannattaa yrittää sopia teidän 
erimielisyys/riita itse, mutta jos et saa millään 
teitä sopuun kannattaa kysyä aikuista 
auttamaan ja ratkaisemaan riita/erimielisyys. 
2. Muista myös, että ei ole vain sinun 
tehtäväsi ratkaista riita/erimielisyys. 
  



3LA ja Harrastukset 
 

 
Miksi harrastaa partiota? (Iiris ja Oona) 

 

Partiossa voi oppia paljon 
uusia asioita. Monet luulevat,  
että partio on nolo harrastus. 
Mutta se on aivan muuta!  
Jotkut voivat luulla myös, 
että partio on vain tylsää 
metsässä olemista, 
mutta ei! Partioon liittyy kyllä 
paljon metsääkin, mutta 
myös todella paljon muuta 
hauskaa. 
Esim. leirejä, uusia kavereita, 

ensiapua, puutöitä, kisoja, retkiä, uusia taitoja ja ruoanlaittoa ulkona 
trangialla sekä leipomista! Partio on kaikkea muuta kuin tylsää! Partiossa 
sinut hyväksytään sellaisena kuin olet! Partiossa ei ole yhtään hetkeä, 
jolloin ei olisi tekemistä. Partiossa on aina hyvä tunnelma ja partiossa on 
hyvä olla. Partiojohtajille voi kertoa, jos jokin painaa mieltä. Jos sinulla ei 
ole innostavaa harrastusta, niin suosittelemme kokeilemaan partiota.  
 
 

 
Harrastusarvostelu   
(Enni ja Venla) 
 
Ratsastus 1000/10 

Suosittelen ratsastusta,  
koska siinä kehittää tasapainoa ja siinä saa 
hoitaa poneja/hevosia. 
 

Cheerleeding 1000/10 

Suosittelen myös cheerleedingiä, 
koska siinä oppii aina jotain uutta. 
 

Laskettelu 100/10 

Laskettelu on hauskaa. 
Siinä voi kokeilla esim. lautaa  
tai suksia. 
 

 
 
 
 
 
Jalkapallo 6/10 

Jalkapallossa oppii käsittelemään 

palloa, jos et vielä osaa niin hyvin. 
Suosittelen. 
 

Voimistelu 10/10  
Suosittelen voimistelua, koska siinä voi 
kehittää lihaksia, voi opetella hyödyllisiä 
temppuja ja se on kivaa ajanvietettä! 

 



 
 
  

Lue tarinat qr-koodin kautta
  

(Bruno ja Niko) 

 

 

 
 

 (Luka ja Deniz) 

 

 

 

VITSEJÄ  
(Eetu, Aaron ja Reima) 
 

o Miksi Röllipeikosta tuli vegaani? Koska häneltä puuttui tilipi nakki 
tippitappi!!! 

o Miksi blondilla oli kuravaatteet ruoka pöydässä? Koska jälkiruuaksi 
oli mutakakkua!!! 

o Miksi Röllipeikko paleltui,  koska häneltä unohtui tilipi takki 
tippitappi!!! 

o Miksi Röllipeikosta tuli isä?  no koska hänelle tuli tilipi lapsi 
tippitappi!!! Mikä on ruskea ja pysyy paikoillaan? 

 – Ruostunut Teräsmies. 



 

  
 
 
 

Kesä alkaa kohta, 
Niin tulee paljon lohta. 

Ei sukkia, vaan kauniita kukkia. 
Järvet ei ole enää jäässä, 

Vaan niihin uimaan voi päästä. 
Kalat pelkää, jos käännät niille selkää 

Tai näytät pitkää nenää! 
 
 
 

Kesärunon kirjoittivat: Lumi ja Lotta, 4K 
 
 
 
 
 
 

HYVÄÄ KESÄÄ! 
 
 
 
 
 
 
 
Sanasokkeloon on piilotettu sanat evä, hauki, karkki, kaveri, kevät, kukat ja vene. Löydätkö ne? 
 
 

K E V Ä T X X T 

A A V E N E C A 

R Ö V Ä E I K K 

K E P C R T I K 

I H A U K I Y C 

 
 

 
 

Sanasokkelon laativat: Edi, Luca ja Nikolas, 4K 
 



 

  



4E 
Vastaa kysymyksiin: 

Onko Viro Pohjoismaa? 

________________________________________________________________________________ 

Mikä on Norjan pääkaupunki? 

________________________________________________________________________________ 

Mitkä maat kuuluvat Baltian niemimaahan? 

________________________________________________________________________________ 

Kuuluuko Valko-Venäjä Baltian niemimaahaan? 

________________________________________________________________________________ 

Mikä on Ruotsin korkein tunturi? 

________________________________________________________________________________ 

Mistä Norja on tunnettu? 

________________________________________________________________________________ 

Mihin Norjan rikkaus perustuu? 

________________________________________________________________________________ 

Tehnyt: Samuel ja Joel 4E-luokalta 

  



  



3-4P-LUOKAN RUNOJA JA TARINOITA 

 
Vanha Norsu 
Olipa kerran vanha norsu, joka oli niin vanha,  
että hänen kärsa oli niin iso.  
Aina kun hän käveli, hän kompastui aina.  
Mutta eräänä päivänä kaikki eläimet halusivat ison suihkun.  
Eli norsu tuli auttamaan.  
Hän otti paljon vettä ja suihkutti kaiken.  
Suihkun jälkeen kaikki halusivat olla norsun kavereita 
ja norsu antoi kaikille halin.   Pekka 

 
Karannut apina 
Olipa kerran apina, joka syntyi eläintarhassa.  
Apinaa kiusattiin koko ajan. Apinaa ärsytti.  
Apina sanoi: 
-Voisinpa olla ulkona. 
Apina koitti kaikkea keinoa, mutta ei onnistunut.  
Kunnes eläintarhan ruokkijat avasivat oven ja  
toivat ruokaa. Nyt apinalla oli tilaisuus karata.  
Apina pääsi ulos ja apina meni kaupunkiin.  
Ihmiset pelkäsivät apinaa. Apinaa yritettiin ottaa kiinni,  
mutta apina juoksi karkuun. Apina meni roskakorin viereen.  
Ja rikas ihminen tuli ja näki apinan. He tapasivat toisensa.  
Rikas tyyppi sanoi, tulisitko työskentelemään minulle.  
Apina sanoi kyllä!  Yusuf 
 
 
Viikkoruno    Suomiruno 

Maanantaina menin metroon.  Suomessa on parhaat saunat 
Tiistaina toivoin uutta telkkaria.  Suomessa on vaarallisia metsät. 
Keskiviikkona kaivoin kuoppaa.  Suomessa on Helsinki. 
Torstaina torkuin.   Suomi on vapaa maa. 
Perjantaina pelasin.     Thor 
Lauantaina lanasin. 
Sunnuntaina söin suklaata. 
  Eetu 

Jos olisin…    Viikkoruno 
Jos olisin salapoliisi, olisin tunnettu.  Maanantaina menin metroon. 
Jos olisin äiti, olisin kiltti.   Tiistaina tutkin tikkaria. 
Jos, olisin vihreä, piiloutuisin.  Keskiviikkona kävelin kouluun. 
Jos olisin kirja, olisin hyvä kirja.  Torstaina toivoin telkkaria. 
Jos olisin postilaatikko, olisin hyvä postilaatikko. Perjantaina paistoin pitsaa. 

Eetu Lauantaina lauleskelin lauluja. Sunnuntaina sukelsin 

seikkailuun.  Ridwan 

Olipa kerran iso punainen apina. Apina karkasi, koska se halusi olla NHL:än paras pistemies tai no 
pisteapina. Apinalle tuli kylmä. Sen takia apina etsi taloa missä asua. Matkalla apina tapasi pikkupojan. 
Pikkupoika halusi apinan kaveriksi. Pikkupoika sanoi: 
-Minne olet menossa iso apina? 

Apina vain vinkui. Tunnin päästä poika tajusi, apina halusi turvaa. Niinpä poika otti apinan mukaan. Kun 
apina ja poika pääsivät pojan kotiin, apina kiinnostui ruuasta. Apina halusi kokiksi. Parin vuoden päästä apina 
oli maailman paras apinakokki.  Thor 
Viikkoruno   Viikkoruno 
Maanantaina makkaraa  Maanantaina matikkaa tehtiin. 
Tiistaina tikkareita  Tiistaina tiskattiin astiat. 
Keskiviikkona keittoa  Keskiviikkona keksin keksin.  
Torstaina tomaatteja  Torstaina tomusokeria pullan päälle laitettiin 

Perjantaina perunoita  Perjantaina pullan söin. 
Lauantaina lanttua  Lauantaina lampun sammutin. 
Sunnuntaina suklaata  Sunnuntaina suuren hikan sain. 
  Dane   Faruq 



Jos olisin…    Viidakko 

Jos olisin isäni, söisin ruokaa.  Siellä on eläimiä, puita ja kukkia. 
Jos olisin käärme, purisin ihmistä. Siellä tuoksuu raikkaalta ja kukan  
Jos olisin ötökkä, söisin lehteä.  terälehdet.   

Jos olisin kuuluisa, minulla olisi paljon seuraajia. Siellä kuuluu eläinten ääniä ja tuulta. 
Jos olisin lintu, lentäisin kovaa.  Siellä on rauhallista. 
Jos olisin puu, pitäisin huolta metsästä.    Dane 
  Faruq 
 

Viidakko 
Viidakossa on puita, lautoja, oksia, kukkia ja lehtiä. 
Viidakossa kuuluu apinan ja gorillan ääniä.  
Viidakossa on kivaa.  
Viidakossa tuoksuu kukilta ja hyvältä.    

      Tristjan 
Kellari 

Kellarissa on kirjoja ja hilloja. 
Kellarissa tuoksuu pölyiseltä ja homehtuneet hillot.  
Kellarissa kuuluu kummituksia ja kävelyä. 
Kellarissa tuntuu pelottavalta ja oudolta. 
   Thor 
 

Kettu  
Kettu on punaruskea ja sen hännänpää on valkoinen. 
Kettu asuu luolissa ja metsissä.  
Kettu syö lintujen munia, kärpäsiä, hiiriä,  
sammakoita, myyriä ja kaneja. 

    Mohamed 
Arvoitusruno 

Mikä se on?  
Ei jalkoja, ei käsiä, ei eviä, eikä saa syödä suklaata. 
Ei sarvia, ei siipiä, juoksee, hölkkäilee. 
Arvasit oikein. 
Koira se on.   Faruq 
 

Pankkiryöstö 

Espoossa oli pankki ja pankissa oli paljon ihmisiä. Yhtäkkiä tuli rosvoja ja niiden nimet olivat Niko ja Mikko. 

Niko huusi: - Kädet ylös! I 

Ihmiset nostivat kädet ylös ja ne rosvot sanoi: Rahat tänne nyt! Ryöstäjät ottivat kaikki rahat. Ne menivät 

karkuun. Yhtäkkiä poliisi saapuu paikalle. -Mihin ne menivät! poliisi kysyi, mutta pankki ei tiedä mihin ne 

menivät. Poliisi katsoi kamerasta ja näki kenen naamat olivat ja missä rosvot asuivat.   

       

 Amjad 

 
 



4T:n kirja-arvosteluita 
Lasilapset -kirja 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kirjan päähenkilö on Billie. Hän tuntuu olevan aika herkkä ja hän on tyttö. 

 

Kirjan juoni oli selvittää kuka kummitteli talossa. Billie ja hänen äiti alussa muutti tutinataloon 

mikä oli aavemainen ja siellä kummitteli. Heidän tehtävä oli selvittää kummitusjuoni. 

 

En oikein tykkää Lasilapsista koska se on tylsä. Siinä koko ajan löydetään syitä mitkä olisi 

oikeita. Kuitenkin jatkuvasti löydetään toinen syy mikä olisi isommalla todennäköisyydellä oikea 

ja siinä on liian vähän seikkailua. En oikein tykkää siitä juonesta. 

 

Suosittelen kirjaa henkilöille jotka tykkäävät selvittämisestä ja aavemaisista asioista. 

Miro Juva 10v. 

 

 

 

KIRJAILIJA Kristina ohlsson  

KIRJAN NIMI Lasi Lapset 

 

 HENKILÖT Billie, Josef,Simona ja Aladdin 

  

JUONI: Billie muutti äidin kanssa taloon ja siellä kummitteli. Hän tapasi Simonan ja Aladdinin. 

He tutkivat taloa. 

 

Kirja oli hyvä ja se oli kummitteleva ja kiva samalla. Kirja oli hyvä sillä kirjassa oli talo missä 

kummitellaan ja siinä selvitettiin paljon. Billie muutti Åhusiin äidin kanssa. Kun he meni Åhusiin 

he katsoivat taloja. He löysivät yhden talon ja he menivät siihen taloon. Sitten he laittavat 

tavaroita ja sitten talo kummitteli. 

 

Minun mielipiteeni kirjasta on kiva. Tykkäsin siitä siksi että se oli pelottava ja siinä 

kummitteli.Minä suosittelen kirjaa minun äidille.  

Mohammed 11 vuotias 

 

 

 

Lasilapset    Kristina Ohlsson     

Kirjan päähenkilö on Billie. Hän on tyttö. Billien perheeseen kuuluu äiti. Billie ratkaisi 

kotimysteerin. Häntä auttoivat kaverit. Billien kotona kummitteli. Kirja oli mielestäni tylsä, 

koska siellä oli vähän jännitystä. 

Ahmed 11   
 



Paahde -kirja 

--------------------------------------------------------------- 
 

Paahde Louis Sachar.   

 

Kirjan päähenkilö on Stanley. Stanley tuomittiin rikoksesta jota hän ei tehnyt ja 

lähetettiin aavikolle olevalle työleirille ja tutustuu Hector Zeroniin. 

 

Ihan hyvä kirja hyvä juoni. Suosittelen siskolle ja kavereille. 

Samuli 

 

 

 

Kirjan nimi on Paahde. Kirjan on kirjoittanut Louis Sachar. 

 

Kirjan päähenkilö on Stanley Yelnats, joka asuu perheensä kanssa pienessä kodissa. 

 

Stanley joutui pakkotyöleirille aavikolle, koska luultiin että hän oli varastanut kuuluisan pelaajan  

kengät. 

 

En pitänyt niin paljon kirjasta, koska alussa ei tapahtunut niin paljon. 

 

Suosittelen kirjaa niille, jotka tykkäävät seikkailusta. 

Mirko,10v 

 

 

Paahde Louis Sachar 

Kirjan päähenkilö oli Stanley Yelnats. Stanley joutuu syyttömänä poikien rangaistusleirille. Hän 

oli ollut väärässä paikassa väärään aikaan. Leirillä he kaivoivat kuoppia ja tapasi uuden kaverin 

nimeltään Zero. 

Kirja oli ihan ok antaisin 3/5 

koska en oikein tiennyt mitä siinä tapahtui jossain vaiheessa. Suosittelisin Paahde kirjaa 7-12 

vuotiaille. 

nimi: Sebastian, ikä: 10 

 

 

PAAHDE   Louis Sachar 

Poika nimeltä Stanley on päähenkilö. Kirjaa on kiva lukea, koska siinä on hyvä juoni.    

Stanley joutuu syyttömänä työleirille varkaudesta, jota hän ei oikeasti tehnyt. Rangaistuksena 

Stanley joutuu kaivamaan kuoppia, koska se kasvattaa luonnetta.  

 

Suosittelen kirjaa kaikille          

Leo 10v.    
 



Paahde 

Kirjan on kirjoittanut Louis Sachar.  

 

Päähenkilö on Stanley. Hän joutuu työleirille kaivamaan kuoppia. Stanley karkaa leiristä. Sitten 

hän löytää aarteen.  

 

Suosittelen kirjaa 10-vuotiaille. 

Jonas 10v.  

 

 

Paahde kirja. Kirjailija Louis Sachar. 

Kirjan päähenkilö on Stanley Yelnats. Hän on köyhästä perheestä. 

 

Hänen päälle tippui kuuluisat lenkkitossut. Hän joutui Green lake työleirille. Siellä hän ja muut 

pojat kaivoivat kuoppia koko päivän. Hän sai lempinimen Luolamies, koska hän löysi kalan 

fossiilin. Stanleyn perheessä on kirous. 

 

Minä tykkäsin kirjasta. Se oli mielestään tosi jännä ja kiinnostava. Suosittelen kirjaa 9-14 

vuotiaille. 

David.11 vuotta.4-T luokka. 

 

 

 

Kirjastobussissa on tunnelmaa, 

kuten Heurekan kevätretkellä! 



  









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen osallistunut MLC Uusimaa -laivan 

rakennusprojektiin. Olen sahannut, liimannut, porannut laivaa ja maalannut. Työ 

on ollut välillä helppoa, välillä vaikeaa eli vaihtelevasti. Osallistuminen on ollut 

kivaa ja mukavaa. Itse tykkäsin eniten maalaamisesta tai poraamisesta. Projektia 

on tehnyt myös muut minun luokkalaiseni. Halusin kertoa vielä, että laiva on tosi 

nätti ja on ollut kivaa työskennellä Jarin kanssa, ja osallistua puukäsityöhommiin. 

Elias 

 

 

 

Olen maalannut paljon, liimannut ja 

porannut. Helppo oli maalata, 

porata, mutta tosi vaikea oli liimata 

tikut paperille. Projekti on hauska, 

kiva ja mielenkiintoinen, mutta aika 

vaikea ja se tarvitsi aikaa ja työtä. 

Hauska oli se, kun meille tuli 

vieraat ja ihaili sitä laivaa. Laivaa 

ovat tehneet koulun kutoset ja 

muut oppilaat pienluokilta. 

Projekti on hauska ja se opettaa 

kärsivällisyyttä, koska se on 

vaikeaa.  

Amin 

 

 

 



Olen tehnyt paljon erilaisia töitä 

esimerkiksi sahannut, maalannut, 

porannut, hionnut ja liimannut. Jotkut 

niistä töistä ovat olleet vaikeita ja 

jotkut helppoja mutta olen silti 

pitänyt niistä kaikista. Muut minun 

luokkalaiset ovat myös osallistuneet 

ja jotkut pienten käytäviltä. Yleisope-

tuksesta on myös osallistunut laivan 

tekoon paljon oppilaita. 

Ali 
 

Olen tehnyt liimaamista, 

poraamista, maalaamista, sahaamista 

ja hiomista ja työ oli helppoa minulle. Ja minun 

luokkalaiset ovat tehneet samaa projektia. Ja haluaisin kertoa et oli 

helppoa projektia ja se on kestänyt pitkään. 

Hassan 

 

Dataa 

MLC Uusimaa on Espoon kaupungin kummilaiva. 

Yhteistyötä on tehty vuosien ajan kaikkien laivan päälliköiden kanssa. 

Mikko Leppänen on 2. yhteysupseeri (1. yhteysupseeri Espoon 

turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen). 

Laiva on ottanut oppilasvierailuja vastaan ja vienyt koulumme oppilaita 

merelle vuosien ajan. 

Laivan työpiirros ja mittakaava on koostettu netistä etsittyjen kuvien 

perusteella. Samoin olemme käyneet valokuvaamassa Merisotakoulussa 

sijaitsevaa Uusimaan pienoismallia tämän laivan teko-ohjeeksi. 

Olemme aloittaneet projektin: 

Taustana positiivinen kokemus Suomi -100 Ilmarinen -projektista. 

Oppilaat saavat työkokemusta: suunnittelusta, mallintamisesta, piirustusten lukemisesta, 

materiaalivalinnoista, kierrätysmateriaaleista, työkaluvalinnoista, tiimityöstä ja palautteen 

annosta/vastaanotosta. 

Teknisiä tietoja 

Pituus 77,8 m. Uppouma 1450 t. Leveys 11.5 m. Syväys 3 m. Nopeus 20 solmua. koneteho 2 x 2600 kW. 

Miehistö 60 kpl. 

Aseet 

4 x miinakiskot. 100–120 miinaa. 2 x kranaattikonekivääri. 2 x syvyyspomminpudotin. 2 x rbu-1200 

syvyysraketinheitin. 1 x Bofors 57 mm / 70 SAK Mk1 tykki. 

Ilmantorjunta-aseet 

2 x 12,7 mm Itkk ja 8 x LtO 2004 Umkhonto-IR ilmantorjuntaohjuksia. 

Teksti: Mikko Leppänen, Helsingin Reservin Sanomat 



6T:n mielipiteet: 
Leirikoulu, koululakko, muistoja alakoulusta ja yläkouluun 

lähteminen. 

Mitä teit leirikoulussa? 

Meillä erilaisia aktiviteetteja, kuten jousiammuntaa, sulkapalloa, seikkailupuisto, kiipeilyä, minigolf, 
geokätköilyä, disko ja jalkapalloa. Tekemistä riitti ulkona ja sisällä; hengenpelastusharjoituksia uimahallissa 
ja saunomista rantasaunassa. Osa heitti talviturkin järvessä. Jokainen päivä oli täynnä liikuntaa, ja joillekin jäi 
mieleen, että ei ollut juuri yhtään taukoja, paitsi yöllä.  

 

Mitä teit lakon aikana? 

“Olin kavereiden kanssa.” 

 “Olin veljen kanssa.” 

 “Leikin ja katsoin tv:tä.”  

“Leivoin, kävin elokuvissa ja Linnamäellä.” 

Mikä oli kivointa leirikoulussa? 

“Kivaa oli kavereiden kanssa hengailu.”  

“Seikkailupuistossa oli mukavaa.”  

“Jalkapallo ja huoneessa pelleily.”  

“Hyvä ruokaa ja mukavat huoneet.”  

“Sulkapallo, seinäkiipeily, ja jousiammunta.”  

“Omat hotellihuoneet olivat kivat, mutta kaikki oli kyllä hauskaa.”  

“Mukavaa oli nukkua kavereiden kanssa samassa huoneessa.” 

Mikä oli kivointa lakossa? 

“Ei tarvinnut mennä kouluun.” 

 “Sai nukkua pitkään ja olla rennosti kotona.” 

 “Sai olla kavereiden kanssa enemmän.”  

“Pelata ja ulkoilla.”  

“Oli aikaa harrastaa omia harrastuksia.” Pääsi mökille kalastamaan. 

Mikä oli tylsintä leirikoulussa 

Joidenkin mielestä geokätköily oli tylsintä, ja osa puolestaan kyllästyi odottamiseen. Myöskin 
jousiammunnan, uinnin ja kuntokamppailun oli osa todennut tylsimmäksi. Juuri ennen hiljaisuutta osa kävi 
koputtelemassa huoneiden oviin turhaan, ja se oli aiheuttanut harmitusta joillekin.    

 Mikä oli tylsintä lakossa? 

“Ei ollut kauheasti tekemistä.”  

“Ei ollut koulua.” 

 

 

 

 



Kerro lopuksi vielä mitä sinulle jää mieleen alakouluajoistasi ja millä mielellä olet lähdössä yläkouluun. 

 Alakoulu: 

“Alakoulusta tulen muistamaan useita hienoja asioita. Huikea luokkamme, Tuukka ja muut opettajat, monet 

näytelmät ja luokkaretket ovat jääneet mieleeni hyvin. Tahdon pitää vielä yläkoulussakin yhteyttä alakoulusta 

saamiini ihaniin kavereihin. Muistan myös varmasti monta alakoulun tapahtumaa vielä pitkään. Tulen 

varmasti ikävöimään koulumme upeaa yhteishenkeä, mahtavaa rehtoriamme ja ihania opettajia.” 

“Mieleen jää näytelmät, leirikoulu, Tuukka, oma luokka. Kivat opet ja kaikki opit mitä sai. Kiitos Viherlaakso 

näistä vuosista. Olemme saaneet hyviä ja huonoja muistoja mutta muuten ollut kivaa.” 

 “Vappudisko, liikuntatunnit ja marrasmarkkinat. On ollut hauskaa. Kaikin puolin parhaita kokemuksia, joita en 

unohda ikinä.” 

  “Olen oppinut paljon. Parasta ollut kaverit ja oppitunnit, ruuassa olisi parantamisen varaa. Lähden haikein 

mielin mutta samalla innokkaasti. Jonkun loppu on uuden alku.” 

 “Luokkaretket. Alakoulu on hauska paikka ja sinne oli kiva mennä ensimmäisen kerran. Kiitän vielä 

alakoulua siitä, miten hyvin olen oppinut täällä kaikkea.” 

 “Lyhyet koulupäivät. Alakoulussa on ollut hauskaa ja olen päässyt olemaan oma itseni.” 

 “Jäi mieleen kaikki matkan varrella olevat opettajat ja ryhmätyöt. Oli kivaa, että opettaja vaihtui vain kerran.” 

 “Alakoulusta jäi mieleen kaikki projektit. Varsinkin ne, jossa näyteltiin, kuvattiin ja editoitiin.” 

 

Yläkoulu:  

“Jännittää, kun kaverit menevät eri kouluihin, mutta saan varmasti uusia kavereita.”  

“En malta odottaa, että pääsen yläkouluun!” “Olen päässyt siihen yläkouluun, johon hainkin, ja odotan innolla 

uusia asioita, kuten erilaisia oppiaineita ja uusiin ihmisiin tutustumista. Minua hiukan jännittää ajatella, miten 

paljon kaikki muuttuu.” 

 “Hyvillä mielen lähden yläkouluun.”  

“Olen tosi innoissani yläkouluun menemisestä.”  

“Olen innoissani yläkoulusta. Varsinkin, kun kuulin että siellä on donitsiautomaatti. On myös kivaa vaihtaa 

välillä maisemaa” 

  Kiitos kaikille Viherlaakson alakoulussa tuesta ja rakkaudesta!  <3  

 

  



Olemme kouluvuoden aikana pelanneet jalkapalloa rinnakkaisluokkaa vastaan. Ottelut ovat olleet 

kaikille hauskoja, vaikka välillä tuleekin erimielisyyksiä tilanteista. Useimmiten ottelut ovat hyvin 

tasaisia ja välillä ne ovat päättyneet tasapeliin. Talvella pelasimme koulun koripallokentällä lumen ja 

jään keskellä hauskoja mutta erittäin raskaita pelejä.  

 

Nyt keväällä, kun koulun kenttä aukesi, maalit olivat pitkään kuitenkin vielä lumen alla piilossa. 

Niiden esiin kaivamisesta voimme kiittää 6E luokan oppilaita, jotka yhdessä opettajansa Eeron 

kanssa kaivoivat maalit lumen alta ja nostivat ne ylös yhdessä 6T luokan kanssa, jotta jalkapallopelit 

olisivat mahdollisia. 

 

Olemme myös pelanneet paljon futsalia perjantaisin liikuntasalissa koulun jälkeen, mutta vain oman 

luokan kesken. Futsalpelit ovat olleet tasaisia, että hauskoja, ja niissä on tullut paljon maaleja. 

Pelaamisen mahdollistamisesta täytyy kiittää jälleen Eeroa. 

 

Välitunneilla, joilla välituntialueemme oli kiipeilyalue emme voineet pelata jalkapalloa, mutta 

aloimme pelaamaan “luumua”. Luumu on jalkapallopeli, jossa pyritään pitämään palloa ilmassa. 

Olemme myös pelanneet keskisikaa, jossa keskellä oleva yrittää saada pallon ympärillä piirissä 

olevilta oppilailta, jotka syöttelevät palloa toisilleen. 

 

Kävimme (6E ja 6T) lokakuussa yrityskylässä. Siellä kaikki oppilaat saivat roolin eri työpaikoilta. 

Päivän aikana oppilaat tekivät erilaisia tehtäviä, jotka riippuivat oppilaan työpaikasta ja roolista. 

Päivän aikaan tienasimme rahaa, jolla pystyimme ostamaan oikeita tuotteita. Aluksi yrityskylä tuntui 

sekavalta, mutta päivän mittaan aloimme oppia, kuinka siellä tulee toimia ja päivästä tuli loppujen 

lopuksi todella hauska. Yrityskylä oli erittäin kiva kokemus ja menisin heti uudelleen, jos pystyisi. 

 

Toukokuun lopussa 6E oli leirikoulussa Hvittorpissa Kirkkonummella. Leirikoulussa oli hauskaa ja 

teimme siellä paljon kivoja juttuja. Olimme leirikoulussa kaksi yötä ja nukuimme 2–4 henkilön 

huoneissa. Päivämme alkoivat aamuherätyksellä kello seitsemältä. Sitten söimme aamupalan ja 

jatkoimme päivän tekemisiin. Päivän aikana teimme monenlaista kivaa ohjelmaa, kuten korikiipeilyä 

kallioilla, pihapelejä sekä tietysti jalkapalloa. Yksi kivoimmista ohjelmista oli Amazing-race tyylinen 

kisa, jossa menimme ryhminä puhelimien kanssa metsässä etsien rasteja puhelimen avulla. 

Kävimme myös saunassa ja osa rohkeimmista kävi uimassakin järvessä leiripaikan lähellä. Ruoat ja 

ohjelmat olivat erittäin onnistuneita ja sängyssä sai hyvät unet.   

Onni, Joona H, Alexei, Lauri 6E 



 
Yhdistä roskat viivalla oikeaan jäteastiaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijät: Miisa, Csenge, Bianca, Maisa ja Enna, 6E 

  



 

 

Upeita taideteoksia 6E-luokalta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6E luokka lähti leirikouluun 22–25 toukokuuta 2022 Kirkkonummelle maanantaista keskiviikkoon! 

Meillä oli siellä mm. 5 kertaa päivässä ruoka ja olimme valinneet tekemiseksi leiriolympialaiset, 

puhelin suunnistuksen ja korikiipeilyn. Tämän lisäksi Petri kävi vetämässä bodypercussioita ja Karo 

paistoi kanssamme muurinpohjalettuja. 

6E saivat rahat leirikouluun myymällä Viherlaaksokasseja ja moni luokan oppilas meni myymään 

niitä vapaa-ajalla! 

Leirikoulupaikka oli Hvittorp. Olimme todella innoissamme ja osasimme käyttäytyä todella hyvin. 

Leirikoulu oli hyvä tapa viettää viimeisiä aikoja luokan kanssa. Saimme lisäksi tietää leirikoulun 

aikana tulevan yläkoulun luokkamme ja osallistuimme Meetillä tulevan luokan ja luokanvalvojan 

tutustumiseen. 

Eero kertoi, että 6E on ollut ihana luokka ja hän tykkäsi olla leirikoulussa heidän kanssaan.  

HYVÄÄ KESÄLOMAA JA UUTTA KOULU LUKUVUOTTA!!!  

tekijät: Csenge, Miisa ja Banca  
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