
 

 
      Kristina 

 



E-2 luokan lomasuunnitelmia ja peliarvosteluja 

 
Aion pelata Minea, Forttii, Brawlstarssii, Gta:ta ja Pigsed gun 3D:tä. Pelaan kaksi 
tuntia putkeen jokaista peliä ja pelaan kesälomalla viisi tuntia putkeen. Pelaan joka 
päivä. 

Kaapo K 

 

Fortnite 

Fortnite on hyvä peli, koska minä pelaan viisi tuntia putkeen. Siinä voi ampua ja 
ostaa erilaisia skinejä ja tansseja. Siinä on pelimuodot solo, duo ja squads.  

Eeli 

Browstars 

Browstars on hyvä peli. Minulla on pelissä 12 pientä arkkua ja yksi iso arkku. 
Minulla on myös 434 pokaalia ja seitsemän rämäpäätä.  

Miro 

 

 

 

 



E-2-luokkalaiset haastatteluissa 

 

Haastattelussa Anniina 

Mikä on sinun lempiruokasi?  -Makaroonilaatikko. 

Mikä on sinun lempivärisi? –Turkoosi. 

Mikä on sinin lempieläimesi? –Koira. 

Mikä on sinun lempikirjasi? –Koirakirja. 

Mikä on sinun lempielokuvasi? – Onneli ja Anneli nukutuskello. 

Mitä aiot tehdä kesälomalla? – Uida. 

Toimittajana Annukka 

 

Haastattelussa Annukka 

Hei Annukka. mitä aiot tehdä kesälomalla? – Uida. 

Mikä on lempieläimesi? – Koira. 

Mikä on lempivärisi? Turkoosi. 

Mikä on lempikirjasi? Koirakirja 

Mikä on lempielokuvasi? Heinähattu ja Vilttitossu. 

Kiitos haastattelusta! 

Toimittaja: Aino 

 

Haastattelussa Aino 

Mikä on lempileikkisi? Piilonen. 

Mikä on sinun lempivärisi? Sateenkaaren värit. 

Mikä on sinun lempieläimesi? Kissa ja koira. 

Mikä on sinun lempielokuvassi? Nalle Puh. 

Mitä teet kesälomalla? –Käyn uimassa. 

Mitä teet viikonloppuna? –Käyn ulkona. 

Haastattelijana Anniina 



 

E-2 luokkien tarinoita 

 

Peikko 

olipa kerran peikko. sen nimi oli Hermanni. Kerran Hermanni meni kouluun. 
Siellä hän tapasi toisen peikon. Sen nimi oli Rölli. Röllistä ja Hermannista tuli 
ystäviä. 

Veeti P. 

Helmi  

Olipa kerran kissa nimeltä Helmi. Helmi tykkäsi juosta ulkona. Yhtenä päivänä 
Helmi juoksi niin kovaa alamäessä, että kaatui maahan. Sitten Helmi meni Lotta 
nimisen tytön luo juomaan maitoa. Sitten Helmiä alkoi kutittaa. Lotta katsoi 
mikä Helmillä on. –Sinulla on kirppuja! Lotta sanoi. Sitten Lotta meni pesemään 
Helmin kirput pois. Sitten Helmi oli taas puhdas. loppu 

Minttu 



 

 

 

Wila 

Mummon kissan nimi on Wila. Wila on aika vanha. Wila on mustavalkea. Se tuli 
mummolaan, kun Wila oli pentu. 

Kirjoittanut: Aino 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



3-4-luokkalaisten kirjoitelmia 

 

Uuno-ankka 
 
Olipa kerran ankka. Se meni kerran niitylle. Ankka söi ruohoa niityllä. Sen jälkeen 
ankka meni uimaan. Sitten alkoi myrsky. Ankka säikähti ja lähti niityltä joelle. 
Ankka meni syömään kalaa. Ankka lähti sen jälkeen vuorille. Sieltä löytyi 
aikakone. Ankka meni aikakoneeseen ja päätyi dinosaurusten aikaan. Ankka näki 
siellä T-rexin ja Raptorin. Mutta ankka näki oudon dinosauruksen. Se oli sekoitus 
kaikista dinosauruksista. Se oli Indominusrex. Se oli hybridi. Sen jälkeen ankka 
aikoi mennä aikakoneeseen, mutta Indominusrex söi ankan. Mutta se olikin unta!  
!LOPPU!    
 
Roni Miettinen 
 

HARRASTUKSENI 
 
Minä harrastan Salibandyä ja kesäisin jalkapalloa. Minä harrastan salibandyä 
joukkueessa nimeltään Coach Team. Ja jalkapalloa joukkueessa Jups. Minä käyn 
jalkapalloa ja salibandyä Juuassa. Minun harrastukseni ovat 2 kertaa viikossa. 
Minun salibandykausi on jo loppu, mutta jalkapallo alkoi keväällä. Eli harrastuksia 
on kesällä ja talvella. Minulla on hyviä kavereita joukkueessa. Meillä oli hyvä kausi, 
sillä me päästiin finaaleihin ja voitettiin pronssia. Minun paikkani on jalkapallossa 
ja salibandyssä puolustaja. Eli minä puolustan maalia.  
LOPPU. 
Tilaa kanava www.Salibandy joukkue Coach Team   
 
Niilo Juntunen 

 

 

 



KOULUN RUOKA 
 
Koulun ruoka on hyvin ravitsevaa. Mutta osasta en tykkää esim. 
Chili con carne ja härkäkeitto. Mutta minä tykkään esim. nakkikastikkeesta, 
lihakeitosta ja uunimakkarasta. Kolin koulu on ihan hyvä paikka ja täällä on ihan 
hyvä lukujärjestyskin. Mutta liikuntaa pitäisi olla enemmän, kun täällä on niin 
epäterveellistä ruokaa. Sen takia pitää pudottaa kaloreita. 
www.Weetin lehti.fi   
 
Weeti Härkönen 

 

Koulu loppuu!!!! 
 
Koulua oli vielä pari viikkoa jäljellä. Anton ja hänen luokkansa odotti 
malttamattomana kesälomaa. Eräänä päivänä opettaja kertoi, että luokkaretki on 
lähestymässä.  Viimeisellä viikolla ennen kun koulut loppuu on luokkaretki. 
Anton oli aivan täpinöissään luokkaretkestä. Jesse kysyi Anttonilta, mitä hän 
aikoo tehdä kesälomalla. 
-En osaa vastata, Anton sanoi. 
-Minä aion uida, syödä jäätelöä ja kaikkea muuta hauskaa, Jesse luetteli. 
-Moi! Miina moikkaa. 
-Anton, mitä aiot tehdä kesä lomalla? Miina kysyy. 
-En tiedä vielä, Anton tokaisi. 
 
Viikon päästä luokkaretkellä... LINNANMÄELLÄ! 
Juhuu kuuluu lasten suusta.  
-Mennäänkö kingiin? Jesse kysyy Antonilta. 
-En ehkä uskalla, Anton vastaa. 
Anton lopulta uskalsi mennä kingiin. 
Antonin kotona... 
Voi kun saisin uuden koiranpennun. 
-Äiti saanko uuden koiranpennun? Anton kysyi. 
-Mietitään sitä kesällä, äiti vastasi. 
Oli Antonin synttärit ja Antonin perhe antoi Antonille koiranpennun 



syntymäpäivälahjaksi. 
Koiranpennun nimeksi tuli..............Tassu. 
Anton leikki Tassun kanssa puolet kesälomasta ja puolet lomasta kavereitten 
kanssa. 
 
Löysitkö jostain 4 huutomerkkiä? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Helli Pakarinen 

 
Laskuvarjohyppääjän onnenpäivä 
 

Olipa kerran laskuvarjo Jaba. Eräänä päivänä Laskuvarjo Jaba hyppäsi 
lentokoneesta. Mutta kun Jaba hyppäsi, niin laskuvarjo ei toiminut, mutta 
onneksi 2 ystävällistä kanaa auttoi Jaban takasin maahan. Sitten Jaba antoi 
helikopterikuskille potkut.  

LOPPU....    
 
Samuel Laaja 
  

Koulu loppuu 
 
Moi. Koulu loppuu ja pääsee uimaan ja pyöräilee. Ja rullaluistelee ja tekemään 
BMX:llä temppuja. Ja käydään eri kaupungeissa ja koiran kanssa leikkimään ja 
taluttamaan. 

Jere Lehikoinen 
 

 
 
 
 
 



Kirje 
 
Se alkoi ihan normaalisesta päivästä, kun sain kirjeen tädiltä.  
Tule käymään huomenna täällä. Minulla on sinulle asiaa. 
Minä ajattelin, miksi täti ei voinut sanoa sitä kirjeessä. 
Menin tädin luo ja hän sanoi. Mitä sinulle kuuluu? 
Minä sanoin. Olisit todellakin voinut sanoa sen kirjeessä! 
Täti sanoi, mutta minä unohdin.  
Kevät 
Linnut laulaa puro solisee. Sellainen on kevät. Keväällä on kivaa, mutta märkää. 
Aina ei pääse ulos. Se on tylsää, mutta on sisälläkin kivaa.  
Kaverit 
Kaverit on kivoja. Kavereitten kanssa voi leikkiä kivoja leikkejä. 
  

Tara Puhakka 

 
Sirkuspäivä 
 
Olipa kerran sirkuspäivä. Esitys oli tänään. Tyttöjä jännitti. 
-Mikä sinua jännittää esityksessä eniten? Jenni kysyi.  
-Minua jännittää se, jos putoan, Eerika vastaa. 
-Toivottavasti esitys sujuu hyvin, Jenni rohkaisee. 
- No toivottavasti, Eerika huokaisee. 
Sitten tirehtööri tuli paikalle. 
Tirehtööri puhui tytöille. 
-Kyllä esitys menee varmasti hyvin, tirehtööri sanoi. 
-Niin kai sitten, tytöt vastaa yhteen ääneen. 
-No niin menkääs esityspaikoille, tirehtööri hoputtaa. 
-Selvä on tirehtööri, tytöt sanoo. 
Sitten esitys alkoi. 
Tirehtööri katsoi Jenniä ja Eerikaa. He olivat taitavia. 
Tirehtööri hämmästyi tyttöjen taidoista. 
 

Emilia Inkinen 



Vaarallinen kesäpäivä 

Olipa kerran perhe, johon kuului viisi henkeä: Äiti Sara, 35, isä Pekka, 26, poika 
Nooa, 7, ja kaksi vauvaa, Kaapo ja Tuukka, molemmat 2-vuotiaita. Eräänä päivänä 
he päättivät lähteä aurinkoon grillaamaan makkaroita ja lihapullia. He ottivat 
myös vadelmamehua mukaan. He eivät pelänneet aurinkoa, joten he lähtivät vain 
kalsareissa matkaan. Kauas ei tarvinnut mennä, koska suoraan heidän takapihalleen 
paistoi aurinko. He ottivat grillin ja muut tarvikkeet mukaan. Lämpöä oli 30 
astetta ja aurinko poltti koko perheen. Heistä nousi jopa savua. He menivät 
jääkylmään suihkuun ja se auttoi vähän. Tästä lähtien he aikoivat varoa aurinkoa. 
 

Adel Snoun 

 
   Minttu 2 lk 



 
 

BEST-PERHE ULKONA 
OSA 1 
 
Tämä perhe on ihan Best. Olipa kerran Best perhe. Perheesen kuuluu Nomi, Jaska-
iskä, Best-mama, Viivi-sisko. Ja vanhalta puolelta Irmeli-mummo, Best-täti ja 
Best-täti 2. 
Perhe heräsi kauniiseen aamuun. Best-mama meni puutarhaan tekemään 
kasvimaata. Ja Jaska-iskä rupesi leikkaamaan nurmikkoa. Viivi-sisko ja Nomi leikki 
trampalla. Jaska-iskä käski mennä Nomin ja Viivin pois trampalta, koska Jaska 
hyppäsi tramppaan. Se meni rikki ja kaikki nauroi. Jaska sanoi oho sori Nomi, 
mutta Nomi oppi peppuplätsin trampalla. Jaska-iskä ostaa uuden trampan ja uusia 
leluja paljon. Nomi oli iloinen, kun kuuli, että leluja tulee lisää. Viivi-sisko oli 
järkevämpi. Viivi-sisko sanoi emme tarttee lisää, leluja on tarpeeksi. Laita vaikka 
Nomi aitaan, se löytää hyviä leluja. Nomi ihmeteli, miksi Viivi-sisko ei halua uusia 
leluja. Äiti sanoi, jos et tarttee mitään lisää, niin et ehkä vaatteita ja julkkiksen 
näytökseen niitä lippuja. Viivi sanoi en tarkoittanut tota, vaan Nomi ei tarttee.  

Äiti ja isä meni sisälle miettimään tehdäänkö yläkerta ja leikkihuone ja 
lemmikkeja. Siinä ois tekemistä. Äiti oli onnellinen, kun iskä sanoi noin hyvin, 
että ei tarttis leluja, mutta leikkihuone ja yläkerta. Sitten vanhemmat meni ulos 
kertomaan lapsille, mitä me olemme keksineet. He kertoi, että rakennamme 
yläkerran ja leikihuoneen. Jaska soitti Irmeli-mummolle, että tuletko 
rakentamaan yläkertaa. Best mamma soitti tädeille ja sanoi tuletteko rakentamaan 
yläkertaa ja leikkihuonetta. Mummo ja tädit sanoi, me tullaan aina kun meitä 
tarvitaan jossakin. Mummo sanoi minne me tehdään leikkihuone. Iskä vastasi 
tonne pellolle ja yläkerta leikkihuoneeseen. He alkoi rakentamaan leikkihuonetta. 
Meni monta viikkoa, kun se oli valmis. Vanhemmat ja mummot ja tädit oli 
uupunut koko jutun teosta. Lapset oli onnellisia. He kiittivät vanhempia ja 
mummoa ja tätejä. Näin siitä perheestä tuli niin Best perhe ja koska heillä ei ole 
surullisia hetkiä. Loppu. 

 
Jasmin Huotari  



 

BEST-PERHE KAUPASSA OSA 2 
 
Tämä perhe on selvästi Best. 
Tarinan henkilöt: 
-Best-mama (äiti) 
-Jaska-iskä (isä) 
-Irmeli (mummo) 
-Best-täti (1) 
-Best-täti (2) 
-Köntsä-vauva (Nomi-vauva) 
-Viivi (sisko) 
 
Olipa kerran Best-perhe. Heillä oli omasta mielestään tavarat lopussa. Joten tänään 
he päättivät lähteä kauppaan avoautolla, jota Nomirakasti. Nomi otti 10 euroa 
mukaan. Kaupassa Nomi sanoi: 
-Minulla riittää raha tähän 100 euron linnaan! 
-No eipäs riitä, Jaska nauroi.  
Nomia harmitti ja hän rupesi itkemään.  
-Älä itke, muuten nolostun, Mama huokaisi. 
-Okei okei, Nomi huokaisi ja pyyhki viimeiset kyyneleet poskiltaan.  
Jaska ja Mama ehdottivat Nomille toista vähän pienenpää linnaa, mutta Nomin 
mielestä se oli aivan liian pieni leikittäväksi. Viivi taas halusi puolestaan uutta 
uima-allasta, mutta se maksoi 356 euroa, joka oli liian kallis. Sitten puolestaan 
Irmeli halusi potkulaudan, mutta sekin maksoi 100 euroa. 

-Eihän minun rahat tuohon riitä. Säästöpossu halkesi ja kaikki rahat lensivät 
kuuseen, Irmeli suri kovasti.  
Sitten Mama löysi uuden hienon kahvinkeittimen, mutta se puolestaan maksoi 
279 euroa. Jaska löysi hienon uuden moottorisahan. Jaska hämmentyi, koska 
hieno moottorisaha maksoi 562 euroa. Tädit olivat onneksi autossa, mutta perhe 
päätti lähteä vähän halvempaan kauppaan ja katsoa mitä sieltä löytyy.  

-Onneksi on avoauto jolla liikkuminen ei maksa, Nomi hehkui 
-Oikeastaan bensa maksaa, Jaska kertoi. 
Heti kun Best perhe löysi mielenkiintoisen kaupan, niin Irman tili oli tyhjä. 



-No mutta kyllä Mama maksaa kaiken mitä haluan, koska olen vanhus, Irma 
nauroi. 
-Tämän pitäisi olla halvempi kauppa, perhe nauroi iloisena.  
Täällähän myydään halpoja potkulautoja, linnoja, uima-altaita,moottorisahoja ja 
kahvinkeittimiä, ja vieläpä halvalla. Täältä voidaan ostaa kaikki tarvittava, koska 
täällä on todella halpaa. Mama osti kahvinkeittimen, joka maksoi vain 27 euroa. 
Jaska osti78 euroa maksavan moottorisahan. Viivi sai hienon uima-altaan, joka 
maksoi 146 euroa. Nomi sai myös 37 euroa maksavan hienon linnan. Tädit saivat 
uudet hienot valkoiset kengät. 
Avoautoon ostettiin pastilleja ja ilmanraikastin, joka ei auttanut paljoa, koska se 
oli nimensä mukaisesti avoauto. Nomi löysi myös paljon muuta kuten kellukkeet, 
sateenvarjon, sakset, pehmoleluja, tuolin, tyynyn, sohvan ja vaikka mitä muuta. 
Matkalla Nomi penkoi laukusta linnaa, mutta linnaa ei löytynyt.  

-Voi ei! Linna on jäänyt kaupan kassalle, Nomi huusi itkien. 
-Ei se haittaa käydään hakemassa se, isä sanoi. 
Kotona Nomi, Mama, Jaska, Viivi ja tädit olivat iloisia kaikista kivoista leluista ja 
tavaroista, mitä he olivat ostaneet kaupasta. Nomi esitteli linnaa innoissaan ja Viivi 
oli jo ulkona ihailemassa uutta uima-allasta, jonka hän oli saanut kaupasta. Äiti oli 
jo innoissaan keittämässä kahvia uudella keittimellä. Seuraavana päivänä Viivi oli 
innoissaan kokoamassa uutta uima-allasta Jaskan kanssa. Niin se oli valmis ja Best-
perheellä oli kaikki hyvin. LOPPU!!    

Eveliina Huikuri 

BEST-PERHE ELÄINTARHASSA OSA 3 

 
Tämä perhe on Best. Nomi, Köntsä-vauva, Best-täti, (toinen) Best-täti, Viivi-
sisko, Best mama, Irmeli-mummo ja Jaska-iskä lähtivät eläintarhaan. 
Eläintarhassa he näkivät flamingo ou ou ou ou! ja im leijona cap siis hattu. 
-Mikä noi on, kysyi Nomi. 
-Apinoita ,vastasi Best mama. 
-Näyttää ihan sulta Jaska-iskä, sanoi Nomi. 
-HEI EIKÄ NÄYTÄ, puolustautui Jaska-iskä. 
-Sinäkin kiikut noin meidän lampussa, todisti Nomi. 
-Mutta se oli vain leikkiä, Jaska-iskä sanoi. 



 
He näkivät myös NORSUN! 
- Fhudhflusafudsygu, pärskäytti Nomi 
-Nyt tulee puklu! toinen Bestä-tädeistä huudahti. 
-Thh eikä tule, sanoi Nomi. 
 
Sitten alkoi tanssi. 
HITSE AMNO tututu tututututu... 
Se on apinakieltä (ehkä). 
 
Sitten Best-perhe lähti kotiin. 
He menivät Nomin sähköautolla. 
 
LOPPU! 

-Ei tää tarina vielä loppunut, sanoi Nomi. 
-Kyllä loppui Viivi-sisko sanoi. 
-Okei sitten, Nomi sanoi. 
Moikka 

Peppiina Määttänen 
 
 

 

 



5-6-luokkalaisten kesäsuunnitelmia 

 
Kesällä syön jäätelöä, nukun ja pesen navetan.  
Matkustan Kolinportille, mökille ja Tynille.  
Kesässä parasta on loma, uinti ja syöminen.  
Aion pyöräillä mökille.  
Kesällä rakennan moottoripolkuauton.  

Juho Leppänen 

 

Lomalla aion nukkua,syödä,juoda,käydä vessassa,uida,käydä ulkona,pelata,istua, 
En tiedä matkustanko lomalla 
Kesässä parasta on jäätelö 

Petrus Mertanen 

 

Kesälomalla aion mennä mökille ja kalastaa paljon. Aion myös syödä paljon 
paljon jäätelöä. Aion myös matkustaa. Kesässä on parasta uiminen 

Aatu Pakarinen 

 

Kesällä minä aion syödä jäätelöä paljon, koska se on niin hyvää. Minä aion myös 
mopoilla, koska se on tosi kivaa. Pompin myös trampoliinilla ja aion pyöräillä 
paljon. Pyöräily on minun mielestä kivaa. Käyn myös uimassa, koska lampi on 
niin lähellä. Kesässä parasta on loma, koska ei tarvitse mennä kouluun. 

Mikko Sutinen 

 

Aion kesälomalla kalastaa paljon virvelillä ja ongella. Virvelillä haluaisin saada 
haukia ja ongella ihan mitä sattuu tulemaan. Aion myös lukea Aku Ankkoja, uida 
paljon, käydä leirillä Vuokatinrannassa ja syödä paljon jäätelöä. Kesässä on parasta 
että ei tarvitse olla koulussa ja voi käyddä serkkujen luona. Kesäloman ainut 
huono puoli on se, että joutuu useammin kotitöihin. 
Onni Sutinen 



7-8-luokkalaiset haastattelivat: Mikä on suosikkisi? 
 

Eemeli haastatteli Konstaa 
 
Lempi automerkkisi? Ferrari 
Lempiruokasi? Karjalan paisti 
Lempi kelkkamerkkisi? Lynx 
Lempi mopomerkkisi? Kilera 
Lempi harrastus? moottoriurheilu 
Lempi puhelinmerkki? Oukitel 
Lempi mönkijä? Polaris 
Lempi kalalaji? Kuha 
Lempi traktori? Ferguson 
Lempijuoma? Monster puntsi 
Lempi maakunta? Pohjois-Karjala 
Lempi vaatemerkki? Puma 

 

Teemu haastatteli Eeroa  

Lempiharrastus? Metsästys 
Lempi mopomerkki? Beta 
Lempi automerkki? Toyota  
Lempicrossi? Kawasaki 
Lempipeli? Ei ole lempi peliä 
Lempilimpetti? Muumilimppari 
Lempikoirarotu? Dreeveri 
Lempieläin? Koira 
Mitä mieltä olet koulusta? Koulu ei ole 
kivaa mutta ei tylsääkään. 
Moottorisahamerkki? Stihl 
Lempimaasturi? Toyota Hilux 
Lempimönkijä? Polaris 
Lempimaakunta? Juuka 

 

 

 

 

Miska haastatteli Onnia 

Mikä on paras jäätelömerkki? Classic 
Mikä on lempielokuvasi? Lego the movie 
Mikä on lempimusiikkisi? Darkside 
Mikä on paras traktorimerkki? Valmet 
Mikä on paras automerkki? Mitsubishi 
Mikä on paras mopomerkki? Zuzuki 
Mikä on lempiruokasi? Spaketti 
Mikä on paras kalauistin? Rapala 
Mikä on paras kaupunki Suomessa? Koli 
Mikä on paras venemerkki? Soutuvene 
Mikä on paras jäätelö? Classic kerrossuklaa 

 

Iida haastatteli Anniinaa 

Mikä on lempibändisi?  
-Bts. 
Onko kiva lähteä kesälomalle? 
-Ihan parasta. 
Aiotko lukea kirjoja? 
-Ehkä hevoskirjoja. 
Lähdetkö ulkomaille?  
-En luultavasti. 
Onko kiva tulla yläasteelle, kun koulu alkaa? 
-Onhan se aika jees. 
Aiotko kalastaa? 
-En usko. 
Tykkäätkö uimisesta? 
-Tottakai! 
Käytkö pyöräilemässä? 
-Joo. 
Aiotko käydä shoppailemassa? 
-Pakkohan sitä on käydä. 
Matkusteletko Suomen sisäpuolella? 
-Joo, Helsingissä, koska menen Marcuksen 
ja Martinuksen keikalle. 



Eero haastatteli Teemua 

Lempi koirarotu? Saksanpaimenkoira 
Lempi harrastus? Jääkiekko talvisin ja 
kesäisin uinti 
Lempi peli? CS go 
Lempi Crossi? Honda 
Lempi limpetti? Muumi limppari 
Lempi elukka? Koira 
Mitä mieltä olet koulusta? Ei ole mukavaa 

Lempi moottorisaha merkki? Stihl 
Lempi maasturi? Toyota hilux 4x4 
Lempi automerkki? Audi 
Lempi mopomerkki? Suzuki 
Lempi mönkijä? Polaris 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Lontoon reissun tunnelmia 

Peruskoulunsa päättävät ysiluokkalaiset matkustivat toukokuun puolivälissä 
viikoksi Lontooseen opintoretkelle. Tässä hieman maistiaisia siitä, mitä reissu piti 
sisällään. Tekstit ovat katkelmia oppilaiden tekemistä matkaraporteista. 
 

Lähdimme käymään Lontoossa 13.5 maanantaina ja tulimme takaisin 18.5 perjantain ja lauantain 
välisenä yönä. Matkalle lähtivät me ysiluokkalaiset, kielten opettaja ja muutama vanhempi. 
Rahat siihen reissuun saatiin keräämällä rahaa 7 luokalta asti. 

Santeri Jetsonen 

 

Matkaan lähdettiin maanantaiaamuna klo 3.30 Kolilta Joensuun lentokentälle sieltä lennettiin 
Helsinkiin ja sieltä Lontooseen. Ensimmäisenä päivänä kierreltiin kaupungilla. Toisena päivänä 
käytiin Madame Tussaudissa ja London Eyessä. Kolmantena päivänä käytiin Sea lifessä ja jossain 
katselemassa nähtävyyksiä. Neljäntenä päivänä käytiin London Dungeonissa ja Shrek’s 
Adventuressa. Viimeisenä päivänä käytiin Sky Gardenissa ja kävelemässä ympäri Lontoota. 

Konsta Kaakkunen 

 

Kolmantena päivänä lähdimme aamulla kuninkaanlinnaa kohti. Ensiksi menimme 
kuninkaallisen hevostallin läpi puistoon, jota pitkin menimme kuninkaanlinnan pihaan 
katsomaan vahdin vaihtoa. Ihmisiä oli paljon katsomassa sitä. Vahdin vaihto oli massiivinen 
tapahtuma ja hyvin tehty. Kun olimme kierrelleet linnan luona tarpeeksi, lähdimme metrolla 
isoon kauppakeskukseen Westfieldiin. Vietimme sillä monta tuntia, kunnes taas lähdimme 
matkaan. Lähdimme Chinatown-nimiselle kadulle, jossa oli paljon kiinalaisia ravintoloita ja 
kaikenlaisia kiinalaisia juttuja. Kello oli kuitenkin jo niin paljon, että kiersimme sen nopeasti ja 
lähdimme marketin kautta hotellille. 

Elli Mustonen 

”…kiertelimme siellä ja katselimme hienoja vahanukkeja julkisuuden henkilöistä, näyttelijöistä, urheilijoista ja 
kuninkaallisista. Nuket olivat hyvin tehtyjä ja ne näyttivät todella aidoilta.” 

    Ellin mielipide Madame Tussaudista 

”Reissu oli ihan mukava ja voisin lähteä toistekkin jos kysyttäisiin että haluanko.” 

    Santerin mielipide reissusta 

” Olimme kotona joskus kahdelta yöllä, jonka jälkeen käytiin vielä ajelemassa mopoilla Santun kanssa” 
    Konstalla oli mopoa ikävä 



Gallup – tekijöinä Mikko ja Juho 

 

 

 



 

 

 

Anniina ja Katri tekivät esitelmän Tuure Boeliuksesta 

 



 
      Sofia 

 

      Sofia 



 
    Aatu ja Antti 

 

 

 

 

 


