
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pitkää ja lämmintä kesälomaa odotellessa 

 

Alkuun lainaus Muumipapalta : 

”Minä tunsin itseni niin onnelliseksi, etten edes pelännyt tämän hetken menevän ohi. ” 

Lukuvuoden loppuminen on monelle meistä sellainen hetki että voi kirkkain kasvoin ja hyvillä 

mielin sanoa, että ”minä olen onnellinen”. Itse haluaisin sanoa tai ainakin rohkaista jokaista 

sanomaan että niin se tosiaankin on. Ikäryhmästä riippumatta meillä suomalaisilla on peritty 

ominaisuus jolla pidämme tunteemme aivan liian piilossa. Vanha sanonta ” kenellä onni on se 

onnen kätkeköön” on itseasiassa aika surkea neuvo. 

Kuluneesta lukuvuodesta palaa mielikuviimme varmasti vielä pitkän aikaa tuo viheliäinen 

virus jonka nimeä en enää edes viitsi mainita. Tuo silmin havaitsematon ”pahkiainen” pakotti 

meidät ensiksi etäopintoihin ja sitten täksi loppuajaksi osittain vajaalla oppilasmiehityksellä 

takaisin tänne koululle. Onneksi saimme käydä koulua suurimman osan lukuvuotta ihan 

tavallisesti ja kaikkinensa oppiminen on jatkunut aina näihin päiviin saakka. 

Omalta osaltani työrupeamani alkaa olla valmis. Siinä mielessä olen onnekas ihminen että 

olen saanut tehdä mielenkiintoista työtä yhteensä 37 vuotta. Työskentely Kolilla 

vuosikymmenien ajan innostuneen henkilökunnan ja mukavien oppilaiden kanssa on 

kehittänyt Kolin koulua ja samalla itseä. 

Ja vielä loppuun lainaus Muumipapalta : 

”Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.” 

Lämmin kiitos kaikille kuluneista vuosista, päättyvästä lukuvuodesta…ja mahottoman 

mukavaa kesälomaa !  

Timo, rehtori 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kesälomasuunnitelmia  

 

Vova: Kesä on minusta  paras vuodenaika. Kesä on lämmin ja hauska. Kesällä voi uida.  

 

 

Leo: Kesällä aion ajaa mönkijällä. Yövyn omassa Puumalassa. Maja on ukin luona ja olen 

koristellut sitä itse. Seinällä lukee: Moi. Kesällä pelaan paljon Minecraftia. 

 

Niklas: Parasta kesässä on uiminen ja traktorilla ajaminen. Autan isää kivien keruussa, 

kylvämisessä ja navetassa. Minusta kesällä on kivaa syödä jäätelöä, pelata paljon ja 

pyöräillä. Keväässä on mukavaa kun aurinko alkaa lämmittämään. Luonnossa minut saa hyvälle 

meille perhoset. Minut saa hyvälle mielelle auttaminen ja lämmin ilma. 

 

Onni P. : Kesällä aion ajaa mönkijällä. Aion myös uida ja pelata puhelimella. 

 



 

 

Olipa kerran ihana kesä, sinä kesänä sai uida ja nauttia aurinkoisesta päivästä. Oli 

jäätelöäkin ja ihania kesäpäivän herkkuja ja ainoa huono puoli oli se että siellä oli ötököitä 

ja niinkun varmaan tiedätte niin minä vihaan yli kaiken ötököitä. En tiedä olinko pienenä 

nähnyt ötököitä tai pieniä olentoja kun niitä inhoan. Mutta älkää siitä välittäkö minun 

asiahan se on, muuten pitävätköhän ötökätkin jäätelöstä ja kesäpäivistä ja kesäherkuista? 

Sitä ei tiedä mutta tiedätkö sinä? Tara 4.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peli sivut 

 
Jemuelin Minecraft vinkkejä kesään: Minespaunaa jonnekin vuorille tai kylään tai metsään 

ja selviydy Mobeilta. Pidä huoli ruuasta ja saat XD ja löydät malmeja. Mene Netheriin ja 

löydä Elytrat ja sitten käytä Endermanin silmiä löytämään ensin ja voittamaan hirmulisko. 

Lopuksi rakenna Diamonteista jotakin. 

 

Viljami: Olipa kerran Brawlstars. Se 

julkaistiin 2017. Yhtenä päivänä 

Viljami Määttänen latasi sen. Kun 

Viljami sai 3000 pokaalia, hän sai 

legendaarisen eli Leonin. Kun Viljami 

näytti sen isosiskolleen eli Peppiinalle, 

niin Peppiinasta oli epäreilua. Loppu 

 

Leevi: Fortnite on hyvä peli. Sitä on 

aikoinaan pelannut yli kahdeksan 

miljoonaa ihmistä. Periaatteessa koko 

Suomi minut mukaan lukien ja melkein 

kaikki suomalaiset tubettajat. 

 

Fortnite Battle Royale –pelin 

arvostelu 

Fortnite on nettipeli. Tässä kyseisessä 

nettipelissä yritetään selviytyä ja voittaa ja pysyä hengissä. Kivointa on se, että voi kutsua 

muita pelaamaan kanssasi. Duo, squad ja creative tai solo, eli peliä voi pelata monella tavalla. 

Pelin alussa pelaajat voivat hypätä johonkin saarella ja siellä etsiä aseita ja 

selviytymistarvikkeita. 

Jasmin 4.lk 

 

 



Salibandy harrastuksena 

Minä harrastan salibandyä joukkueessa nimeltään COACH TEAM. Ja voin kertoa että 

salibandy on todella hyvä harrastus ainakin minun mielestäni. Minun joukkueessani on hyviä 

kavereita ja hyvät valmentajat. Minä en ikinä haluaisi vaihtaa joukkuetta, ja minulla on 

vaikka ja missä turnauksia jopa Pieksämäellä ja Tampereella. Eli suosittelen salibandyä 

kaikille. Minun isoveli Niko on opettanut minua tosi paljon kaikkea kikkoja ja taitoja. Eli 

kannattaa harrastaa salibandyä. 

Niilo 4.lk 

 

Fortnite - arvostelu 

Fortnite on räiskintäpeli jossa pitää hypätä lentävästä bussista taloihin josta saat aseita ja 

shieldiä eli kilpeä ja rakennusmateriaalia. Taloissa on arkkuja ja medareita eli med kittejä 

eli ensiapulaukkuja. Minun mielestä Fortnite on hyvä peli tykkään pelin graffoista eli 

grafiikoista. Sitä pystyy pelaamaan Playstationilla, Xboxsilla, tietokoneella ja puhelimella. 

Huonot puolet pelissä on että on vaikeaa saada hyvää tavaraa. 

Miro 3.lk 

 

 

 

 



Tarinoita 
Eläinten puutarha 

Olipa kerran Siiri Etana, hän asui todella isossa puutarhassa jossa asui vaikka kuinka paljon 

eri eläimiä. Onneksi suurin osa niistä oli ystävällisiä. Osat eivät vain halunneet tai voineet 

olla hyviä, toiset taas syntyivät pahoina. Puutarhassa oli todella harvoin hyvän ja pahan 

taisteluita, mutta niitäkin välillä syntyi, kun toiset varastivat ruokaa toisilta. Tänään oli 

harjoittelupäivä, joka tarkoitti sitä, että harjoiteltiin tulevaa taistelua varten. Kaikki 

eläimet olivat kokoontuneet keskelle puutarhaa, koska ihmisiä ei näkynyt missään. Osat 

jäivät pois koska eivät tykänneet taistella, tai heidän lapset olivat liian pieniä jäädäkseen 

yksin. - En tykkää taisteluista yhtään, Siiri sanoi. - Miksi et? Sanoi siirin paras ystävä, 

Anabell. - Se ei vain ole juttuni.. Siiri sanoi. - Aijaa.. Minä rakastan taisteluita! Anabell 

sanoi. - Huomaan, Siiri sanoi. - No, minun pitää mennä. Heippa! Anabell sanoi ja lähti 

harjoitusalueelle. - Heippa! Siiri sanoi. - Olen taas yksin, Siiri sanoi. Sitten Siiri lähti 

kävelemään kotiinsa päin mutta edelle tuli kettu. - Minne matka? Kettu kysyi. - Kotiin, Siiri 

sanoi. - Mitä jos veisin sinut kotiisi? Kettu kysyi. - Ei kiitos, kävelen mieluummin, Siiri sanoi 

ja lähti kävelemään. - Hei! Odota! Mikä sinun nimesi on? Kettu sanoi ja lähti Siirin perään. - 

Nimeni on Siiri, entä sinun? Siiri vastasi - Olen Sara, Kettu vastasi. - Kaunis nimi Sara! Siiri 

sanoi. - Haluatko olla kaverini? Sara kysyi. - Tottakai! Siiri vastasi. - Haluatko tulla 

luokseni? Sara kysyi. - Minun pitäisi odottaa kaveriani.. Siiri sanoi. - Aijaa, voimmehan me 

odottaa yhdessä, Sara sanoi - Tottakai! Siiri vastasi. 20 minuuttia myöhemmin - Hei Siiri! 

Anabell sanoi. - Hei, tässä on kaverini Sara! Siiri sanoi. - Hei Sara, hauska tutustua! Anabell 

sanoi. - Hei vaan Anabell! Sara sanoi. - Haluatteko mennä katsomaan elokuvaa? Sara kysyi. - 

Joo! Anabell ja Siiri sanoivat. - Lähdetään heti! Sara sanoi. Sitten he viettivät koko 

loppuelämänsä parhaina kavereina. Sen pituinen se. 

Minttu 3.lk 

 

 

 

 
Niilo 



Papukaija. Kerran minä menin kauppaan ja katsoin siellä papukaijaa.  Sen nimi on Kiki. Se on 

pinkki. Kiki tykkää mansikoista. 

Kristina 2 lk. 

 

 

 

Sasu ja Ulla 

Olipa kerran Sasu ja Ulla. Pieni ja pyöreä Sasu joutuu koko ajan vahtimaan Ullaa, ettei hän 

tee tyhmyyksiä. Sasu on 6v ja Ulla 73v. 

- VOIS MENNÄ SAAREEN YÖKSI!! Ulla huuteli. 

Sasu epäröi alkuun Ullan päätöksiä, mutta lopulta idea vaikutti hauskalta. 

- Mitä aiot ottaa mukaan Ulla? Minä otan vaatteita, evästä, teltan ja makuupussin, Sasu 

kyselee innokkaana. 

- Ajattelin ottaa silityraudan, sängyn, puolikkaan uunin, renkaat autoon, pyörän, 

syöttötuolin, kakkua ja ikkunan, Ulla kertoo. 

Sadun mielestä Ulla olisi hullu jos aikoi ottaa noin paljon tavaraa mukaan. 

- Etkö aijo ottaa vaatteita? 

- En tietenkää aijo mihin minä niitä! Ulla huutaa. 

Ulla ja Sasu pääsivät lopulta saareen ja nukkuivat siellä yön. Paluumatkalla vene halkesi 

kahtia, joten he joutuivat uimaan loppumatkan, joten tavarat vajosivat pohjaan. Loppu 

 

Eveliina 4.lk 

 

 



Olipa kerran Pertti muurahainen. Hän käveli onnellisena metsässä. Eräänä päivänä hän näki 

ison talon. Se ihmetteli mikä se on. Seuraavana päivänä se meni taloon piiloon. Se meni 

nukkumaan. Seuraavana päivänä Pertti meni olohuoneeseen. Kun ihmiset tulivat kotiin, Pertti 

juoksi kovaa vauhtia piiloon, ettei ihmiset liiskaisi sitä. Kuitenkaan ihmiset eivät saaneet 

sitä kiinni. Pertti huokasi helpotuksesta. Pertti meni takaisin metsään nukkumaan. Kun tuli 

aamu, se meni etsimään kavereitaan. Mutta sitten Perttiä vastaan tuli ihminen, joka keräsi 

sieniä, eikä ihminen välittänyt Pertistä. Pertti kiipesi ihmisen päälle. Ihminen säikähti ja 

tappoi Pertin. Loppu 

Onni H. 2 lk 

 

 

Täplän ja Herra oravan seikkailut 

 Olipa kerran koira jonka nimi oli Täplä. Täplällä ei ollut kotia. Se kulki päivät pitkät 

metsässä. Täplä haki joka päivä ruokansa itse. Välillä Täplä syö kalaa ja välillä Täplä 

metsästää itse ruokansa. Mutta eräänä päivänä Täplä kuuli ihmisten ääniä. Täplä ihmetteli 

että miksi ihmisiä oli tullut metsään. Ja niinpä Täplä päätti lähteä katsomaan. Ja kun Täplä 

oli päässyt perille niin Täplä huomasi ihmisten kädessä pyssyn. Sitten Täplä tajusi, että ne 

ihmiset olivat tulleet metsästämään. Niinpä Täplä päätti lähteä varoittamaan muita metsän 

eläimiä. Mutta liian myöhään. Juuri kun Täplä oli päässyt Herra oravan luokse niin Täplä 

huomasi että ihmiset olivat jahtaamassa Herra oravaa. Niinpä Täplä päätti mennä 

pelastamaan Herra oravan. Mutta miten sitten? Sitten Täplä keksi. Eilen Täplä oli nähnyt 

metsässä putken ja lankaa. Täplä päätti rakentaa köysiradan. Siinä ei onneksi kestänyt 

kauan. Heti kun Täplä sai radan tehtyä niin Täplä lähti pelastamaan Herra oravan. Ja se 

onnistui. Täplä ehti napata Herra oravan ennen metsästäjiä. Sitten kun Herra orava oli 

turvassa, niin Täplä ja Herra orava miettivät yhdessä miten he saisivat metsästäjät pois 

metsästä. Sitten he keksivät että he voisivat heittää niiden päälle käpyjä. Niinpä ne 



päättivät kokeilla. He keräsivät paljon käpyjä. Sitten Täplä ja Herra orava menivät 

heittämään käpyjä ja se toimi. Kun molemmilta oli loppunut kävyt niin metsästäjät olivat jo 

lähteneet. Siitä päivästä lähtien metsässä ei näkynyt enää metsästäjiä. Sen pituinen se. 

Annukka 3.lk 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tyttö ja lohikäärme 

Olipakerran tyttö ja lohikäärme. Yhtenäpäivänä tyttö ja lohikäärme lähtivät saarelle. 

Saarella he tutkivat vanhaa metsää. Kunnes metsästä kuului murinaa. Metsästä tuli iso 

musta karhu. Karhu hykkäsi ystävysten kimppuun. Ja puri lohikäärmettä jalkaan. 

Lohikäärme sano -Hyppääselkään! Tyttö teki niinkuin käskettiin. Niin he lähtivät matkaan. 

He liitelivät yli meren. Javihdon he olivat kotona tyttö laittoi lohikäärmeen jalkaan 

laastarin. Loppu. 

Iitu 2lk. 

 

 

 



Krokotiili ja Hiiri 

Olipa kerran viidakossa, jossa asui Krokotiili, joka aikoi syödä Hiiren. Hiiri sanoi 

Krokotiilille, että älä syö minua, koska joutuisit olemaan yksin. Krokotiili mietti hetken ja 

sanoi sitten Hiirelle: - Se ei olisi järkevää, koska minä en ollenkaan tykkää olla yksin. Hiiri 

huudahti:- Jee! mä saan pitää henkeni! Hiiri iloitsi. - Mutta vain yhdellä ehdolla, koska minä 

omistan puolet viidakkoa ja sinä sitten loput, Krokotiili sanoi. Niinpä sitten Krokotiili ja Hiiri 

eivät tapelleet koskaan. Sen pituinen se. Aino 3.lk 

 

 

 

Olipa kerran 10v pikku poika. 10 v pikku poika meni kotiin tekemään läksyjä. Kerran hän 

näki? 10v pikku poika näki MC koppa kuoriaisen. Tan tan taa. Sitten hän tappoi sen. Sitten 

10 v pikku poika meni WC:een ja siellä hän näki hämähäkin tan tan taa. Sitten hän lähti 

sieltä WC:eestä nukkumaan mutta sitten hän näki jotain joka oli kaikista koppakuoriaisista 

ja hämähäkeistäkin pelottavampaa hänen sänkynsä alla oli pölyä. Sitten 10 v pikku poika haki 

imurin ja jotain muuta mutta silti hän haki imurin sitten hän sanoi hei hei pölylle. Sitten 10 

v pikku poika meni nukkumaan. Jatkuu seuraavassa jaksossa (en tiedä jatkuuko tämä 

oikeasti seuraavassa jaksossa). 

Roni 4.lk 

 

 



Muumimörön päivätoimet  

Muumimörkö juo kahvin, joka on keitetty tulivuoressa. Sitten hän söi aamupalaksi 

teletappien leivät. Sitten teletapeille tuli nälkä. Sitten Muumimörkö meni metsään. Juuri 

silloin kun teletapit oli pihalla. Muumimörkö kävi teletapeilta viemässä leivät itselleen. 

Teletapit huomasi että muumimörkö oli varkaissa sitten teletapit huusi: -MUUMIMÖRKÖ!!!! 

Sitten hän kävi äkkiä jäädyttämässä pihansa, että kukaan ei tule häiritsemään. Sitten yöllä 

teletapit hyökkäsivät mutta onneksi Muumimörkö jäädytti pihansa. Puolet teletapeista 

kaatui. Mutta puolet heistä pääsi sisälle, mutta Muumimörkö huomasi heidät. Sitten 

Muumimörkö sanoi: -Anteeksi, kun vein teidän leivät. Yksi teletapeista sanoi: - Saat 

anteeksi. Sitten teletapit menivät kotiin ja saivat syödä rauhassa. Veeti 3.lk 

 

 

 

 

 



Uutiset / fake news 

Retki Räsävaaralle 

Kolin koulun 3-4 –luokkalaiset kävelivät tiistaina Räsävaaran näköalatornille. Matkan 

aloitimme jo klo 9 ja lopetimme klo 13.00. Kävimme noin matkan puolivälissä Kolin erämajan 

kodassa paistamassa makkaraa ja syömässä eväitä. Saimme koululta eväiksi ruisleivät, 

sämpylät, mandariinit, kaksi pillimehua ja makkarat. Kun olimme syöneet, jatkoimme matkaa 

näköalatornille. Päästyämme perille Marja-Jukka ja Ansku-Pansku eivät uskaltaneet 

kumpikaan kiivetä torniin, joten he käskivät mennä tyttö-poika-pareissa torniin. Yli puolet 

oppilaista uskalsivat kiivetä ylös asti. 

-Olen todella ylpeä kaikista oppilaista, koska he jaksoivat kävellä eivätkä valittaneet 

ollenkaan! Ansku-Pansku kertoo.  

Klo 12.47 taksi tuli hakemaan meidät koululle. Koululta kaikki lähtivät kotiin. 

Kirjoittanut: Eveliina 4.lk 

  



Retkipäivä 

Mä en syönyt makkaraa, jotkut söi. Makkarat melkein loppui kesken! Metsästysmajalla 

jumpattiin, paistettiin makkara, syötiin eväät ja karkit. Tehtiin myös tiktokeja. Kävelimme 

noin 5 km Räsävaaran tornille. Tornilla me huilattiin. Melkein kaikki kävi tornissa. Sieltä sai 

hienoja maisemakuvia. Siinä kävellessä tuli kyllä kuuma. Samalla kun käveltiin niin Ansku-

Pansku höpisi jotain ihan hömpsöö, kukaan ei tajunnut yhtään mitään. Silloin oli jotain 20 

astetta lämmintä. 

Kirjoittanut: Peppiina 4.lk 

 

4.5.2020 

Koirillakin voi olla epilepsia 

Viime viikonloppuna mökillä meidän 105-vuotias (ihmisten iässä) koira Comino sai 

epilepsiakohtauksen. Kohtaus alkoi aamulla ja se loppui keskipäivänä. Ja sitten seuraavana 

päivänä se sai epilepsian aamulla uudestaan. Me ei tiedetä miksi Comino sai kohtauksen. 

Koirien epilepsiassa koira kouristelee läähättää taka tassut ei toimi ja koira on ihan 

höpsönä. Koiraa pitää vahtia kohtauksen aikana ja koiraa ei saa jättää muitten koirien 

kanssa yksin. Kouristelun jälkeen 

koira on tosi väsynyt ja juo paljon. Jos epilepsia on tosi paha niin siihen on lääkettä. Meidän 

koira ei tarvitse lääkettä ja on parantunut. 

Ida 3.lk 

 

 

 



Kadonnut oppilas 

Maanantai aamuna koululaisille annettiin tehtävä liikunnasta. Oppilaiden piti käydä kävelyllä 

metsässä. Tehtävä osottautui haastavaksi, sillä moni oppilas eksyi. Seuraavana pävänä 

suurin osa oppilaista kuitenkin löysi takaisn kotiin. Yhdestä oppilaasta ei sen sijaan ole 

kuulunut mitään maanantain jälkeen, opettaja kertoo. Opettaja kuitenkin väittää 

toivovansa, että oppilas löytyisi mahdollisimman pian. 

Juho 6 lk. 

 

Jäätelöbaari 

Ahmovaaraan perustetaan jäätelöbaari. Sieltä saa jäätelöannoksia ja karkkeja. 

Kioski avataan vappuna ja se on auki heinäkuun loppuun asti. 

Eeli 3.lk 

 

 

Oppilas eksyi liikunnan etätunnilla  

 

Hätäkeskuksees oli tullut ilmoitus pojasta joka oli eksynyt metsään etäliikunnantunnilla. 

Poika kuitenkin löydettiin metsästä kolmen päivän kuluttua onnesta soikeana. Syy onneen oli 

se että hänen ei tarvinnut etäopiskella.  

haastattelu: eksynyt poika  

mikä teki eksymisestä niin kivaa: Se oli siksi kivaa koska ei tarvinnut etäopiskella ja metsän 

hulluhko mies ruokki minua.  

kuka on tämä hulluhko mies: En tiedä mutta hän murisi paljon ja hän oli tosi karvainen ja 

hänlä oli iso.  

missä nukuit yöt: Kolossa.  

miksi: koska en mä voinu puun allakaan nukkuu.  

lisää uutisista jussi nevalaiselta.  

Aatu 6 lk.  

 

 

 

 

 



Lemmikkien esittely 

 

 

 
Pilvi kissa 

Pillvi on meidän kissa. Pilvi täyttää3. Pilvi syö vaan liemet ruastaan. Pilvi tekee niin 

että päivällä nukkuu ja illalla viiva yöllä villittää.  

Jemuel 2 lk. 



 
Sulo 

Tämä juttu kertoo 

eräästä kissasta jonka 

nimi on Sulo. 

Se on nopea hiiren 

tappaja. Se muutti meille 

vuonna 2019. 

Sen väri on valko-harmaa 

ja se on pienikokoinen 

leikattu kolli. 

Luontaan se on leikkisä ja 

kitti. Jos sitä silittää se 

kehrää kovasti. 

 

Kaapo R. 2lk. 
 

 

 

 

 

Kissa Nimeltä Mikki 

Haimme kissan Kiteeltä. Meidän Mikki on väriltään mustavalkoinen ja 

hyvämetsästäjä. Se metsästää hiiriä ja on ulkokissa. Se on kesy 

ja 4vuotta vanha. Ja navettakissa. 

Niklas 2lk. 

Kaapo R. Kaapo R. 



 
 

 Kerttu koira 

Olipa kerran koira. Sen nimi on Kerttu. Kerttu asuu Kolilla. Kerttu jahtaa oravia ja 

lintuja päivällä. Illalla Kerttu leikkii. Yöllä Kerttu nukkuu kettu kaverinsa kanssa. 

Onni H. 2 lk 

 

 
 

 



Etäkoulukokemuksia 
Etäopiskelu 

 

Etäopiskelu on ihan kivaa, mutta sitten ei oikeen nää kavereita. Minun mielestä lähikoulu on 

kivempaa kun etäkoulu. Molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. 

Emilia 5 lk. 

 

1. Kun kuulin koulujen menevän kiinni, ajattelin, että onneksi saa olla kotona. 

2. Etäopiskelussa parasta oli kotona oleminen. 

3. Etäopiskelussa vaikeinta oli ehkä kemia. 

4. Koulupäivät kestivät yleensä noin 4 tuntia. 

5. Koulupäivien jälkeen minä menen yleensä ulos. 

6. Koulujen avautumisesta ajattelin, että onneksi näkee kavereita. 

7. Tänä lukuvuonna minä olen kehittynyt erityisesti kuviksessa. 

8. Ensi lukuvuonna minä aion saada parempia numeroita kokeista. 

9. Peruskoulun jälkeen minä aion mennä opiskemaan jotain. 

10. Kesällä aion olla mökillä paljon. 

Aino 8 lk. 

 

Etäopetus 

 

Tämä etäopetus on ihan kivaa, mutta se on vähän huono juttu, koska ei nää kavereita 

eikä saa käydä mummojen luona, mutta toivotavasti korona menisi ohi näkisi 

kavereita. Kuitenkin voidaan viestitellä kaverien kanssa ja mummojen kanssa. Ehkä 

koulut avataan, mutta se ei ole varmaa. Toivottavasti kouluja ei avata tai no en tiiä 

ois se hauskaa, mutta yli 

kymmenen ihmistä ei saa 

olla yhdessä ja meijän 

koulussa on yli kymmenen 

ihmistä se on huono 

homma. 

Anniina 3.lk 

 

 

 

 Onni P. 



Iida 8 lk. 

1. Kun kuulin koulujen menevän kiinni ajattelin, että se tulisi olemaan kivaa, mutta se onkin 

välillä ollut rankkaa. 

 

2. Etäopiskelussa parasta oli kun saa tehdä tehtävät omaan tahtiin. 

 

3. Etäopiskelussa vaikeinta oli kun ei aina ole ollut energiaa tehdä. 

 

4. Koulupäivät kestivät yleensä noin 4-5 tuntia. 

 

5. Koulupäivien jälkeen minä, ulkoilen, pelaan, tanssin, kuuntelen musiikkia, siivoan. 

 

6. Koulujen avautumisesta ajattelin, että onhan se ihan kivaa että näkee vielä kavereita. 

 

7. Tänä lukuvuonna minä olen kehittynyt erityisesti varmaan kemiassa. 

 

8. Ensi lukuvuonna minä aion pitää huolen, että arvosanat eivät putoa. 

 

9. Peruskoulun jälkeen minä menen ehkä lukioon, mutta olen vielä niin hukassa etten oikeasti 

tiedä. 

 

10. Kesällä aion levätä paljon ja pitää hauskaa lähimmäisten ja ystävien kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diman 

minimaailma 



Vitsipalsta  
 

Mistä sika pahoittaa mielensä? 

-Kinkkukiusauksesta 

 

Mikä on jääkiekkopelaajien pahin vitsaus? 

-Lapamato 

 

Mitä eroa on leppäkertulla ja TPS:ällä? 

-leppäkertulla on enemmän pisteitä. 

 

 

Mikä on kärsivällisyyden huippu? 

-Poimia mustikoita nyrkkeilyhanskat kädessä. 

 

Miten saada neljä mummoa kiroilemaan? 

-Laitetaan viides mummo huutamaan: BINGO!!!!! 

 

Mitä yhteistä on miljonäärillä ja vessapaperirullalla? 

-Molemmilla pyyhkii hyvin. 

Emilia 5lk. 

 

Mitä tapahtuu kun mopoautot törmää....? Jonnettomuus! 

Miksi sarvikuonolla on sarvi? Koska muuten se olisi pelkkä kuono. 

Miksi ankat on keltaisia? Koska ne on uitettu auringossa. 

Mitä elastinen sanoi kiinalaisessa ravintolassa? Anna se soija. 

Miksi röllin vene upposi? Siltä puuttui tilipitappi. 

Miksi oppilas toi liikuntatunnille avaruuspuvun? Koska opettaja oli sanonut, että 

harjoitukset ovat kerran kuussa. 

Mikä on eläinpresidentin lempinimi? Urho Kalevi GEKKONEN! 

Mikä on Maija Mehiläisen isän nimi? Faija Mehiläinen! 

Miksi Barbie ei osallistu missikisoihin? Koska siellä lauletaaan ''Ken on meistä kaunein''. 

Mitä kärpänen sanoi lennettyään hevosen suuhun? Nyt olen turvassa. 

Mikä on maailman kovin nörtti? Hämähäkki, koska se roikkuu koko ajan verkossa. 

Helli 5 lk. 

 

Anniina I. 



Mitä luokassa on tapahtunut, kun yksi nauraa ja muut 

ovat hiljaa? 

– Opettaja on kertonut vitsin.  

 

 

Milloin vuorikiipeilijän ei kannata huutaa apua? 

- Kun hän roikkuu hampaillaan köyden varassa. 

 

 

 Mitä härkä tekee pukeutuessaan? 

– Se sonnistautuu. 

  

Miksi tiku ei ole iloinen? 

-koska sillä on hiukset takussa. 

 

Miksi kutsutaan koiraa, joka juoksee vapaana? 

-että se tulisi takaisin. 

Mikko 5lk. 

 

Eräs Kolin koulun oppilas soitti opettajalleen ja kysyi: 

Oppilas: ''Voitko antaa vastaukset näihin tehtäviin?'' 

Opettaja: ''En voi, mutta voin neuvoa sinua niissä.'' 

Oppilas: ''Nääh, eiks se opetteleminen oo vähän tylsää?'' 

Opettaja: ''Ei se ole, sillä sitä varten että oppisitte niin täällähän me teitä olemme 

opettmassa!'' 

Oppilas: ''No haluatko 10 000€ ?'' 

Opettaja: ''No mistä minä saan sitä rahaa?'' 

Oppilas: ''Jos kerrot vastaukset näihin kaikkiin tuleviin tehtäviin ja laitat 

todistukseeni kaikkiin aineisiin kympin.'' 

Opettaja: ''No hyvä on.'' 

TÄSTÄ ETEENPÄIN OPPILAS JOKA LAHJOI OPETTAJAN HÄN KERTOI 

KAIKILLE OPPILAILLE JA TÄSTÄ ETEENPÄIN 

OPPILAAT LAHJOIVAT OPETTAJIA!!! (PIAN TÄMÄ ON KOKO SUOMEN 

TIEDOSSA) 
Helli 5 lk. 

Haluutko kuulla vitsin? Kuningas söi sipsin. Antti 6 lk. 

Leo 



 

Sarjakuvat ja ristarit 

 
 

 

Juho 6 lk. 



 
 

 

 

 

 
 

Samuel 

Aatu 



 

 

 

 

Onni.H 



Haastatteluita 
Emilia 

1. Mikä on lempikouluaineesi? 

 

-liikunta 

 

2. Onko kouluruoka mielestäsi hyvää? 

 

-On se mutta ei aina 

 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut kertaakaan pommiin? 

 

-En ole 

 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin tietyssä paikassa? 

 

-Oulussa Nallikarin leirintä alueella niin, että kummit tulisivat mukaan ja heidän lapsensa. 

 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se olisi? 

 

näkömättömyys 

 

 

Viljami 



Adel: 

1. Mikä on lempikouluaineesi? 

 

Englanti. 

 

2. Onko kouluruoka mielestäsi hyvää? 

 

Suurin osa on hyviä ja maukkaita ruokia. Osasta en tykkää, kuten hernekeitosta, 

karjalanpaistista tai perunamuusista. 

 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut kertaakaan pommiin?  

 

En. 

 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin tietyssä paikassa? 

 

Haluaisin käydä Linnanmäellä ja ulkomailla (Islanti, Espanja, tms), mutta en pysty, 

koska Suomi on poikkeustilassa. 

 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se olisi? 

 

Haluaisin taikavoiman, jossa sanomalla jonkun paikan ja napsauttamalla samaan 

aikaan sormia pääsisi siihen paikkaan, minkä sanoi ja pääsee sieltä milloin vaan pois! (: 

 

Niklas 



  

 

Nanna 

 1. Mikä on lempikouluaineesi? 

nosiis mul ei oo lempiainetta tääl 

 

2. Onko kouluruoka mielestäsi hyvää? 

ei! 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut kertaakaan pommiin? 

yhesti 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin tietyssä paikassa? 

kuoringal(en tiiä lausutaaks se tollee) kavereitten kaa 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se olisi? 

öö ajatusten lukija kait 

Samppa: 

1. Mikä on lempikouluaineesi?=liikunta 

2. Onko kouluruoka mielestäsi hyvää?=ON 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut kertaakaan 

pommiin?=EN 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin tietyssä 

paikassa?=EN 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se 

olisi?=NÄKYMÄTTÖMYYS 

Kristina 



 

Juho 

1. Mikä on lempikouluaineesi?  

 Liikunta. 

2. Onko kouluruoka mielestäsi 

hyvää? 

 Yleensä 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut 

kertaakaan pommiin? 

 En. 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin 

tietyssä paikassa? 

 Kolinportilla. 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se olisi? 

 Lentäminen. 

 

Aatu:  

1. Mikä on lempikouluaineesi? liikunta 

2. Onko kouluruoka mielestäsi hyvää? ihan hyvää 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut kertaakaan pommiin? en 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin tietyssä paikassa? joo 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se olisi? aika matkustus 

 

Viljami 
Viljami 



 

Helli 

1. Kuvis 

2. Kaikki muut kouluruoat on hyvää paitsi kaikki mis on mifua. 

3. En tietääkseni :) 

4. TODELLAKI!! 

5. Teleporttaaminen paikasta toiseen       

 

 

Leo 

Meea 

Antti K. 



Mikko  

1. Mikä on lempikouluaineesi? 

liikunta 

2. Onko kouluruoka mielestäsi hyvää? 

riippuu ruuasta 

3. Oletko tänä vuonna nukkunut kertaakaan pommiin? 

en ole 

4. Haluaisitko käydä kesällä jossakin tietyssä paikassa? 

leirillä 

5. Jos saisit valita jonkun taikavoiman, mikä se olisi? 

mie pärjään kyllä ilmanki 

 

Mikon haastattelussa Juho 

 

Mikä on sinun lempi ruokasi? lihapullat 

Mikä on paras jäätelö? Mango meloni 

Mikä on paras automerkki?Mercedes-Benz 

Onko sinulla lemmikkejä?kissa 

Etäkoulu vai tavallinen koulu?ei kumpikaan 

Mikä on sinun lempi vuodenaika?kesä 

 

 

 

Jemuel 



Adel haastattelee kaveria 

 

1. Mikä on lempi jäätelömakusi? 

Suklaa. 

2. Kerro kolme lempieläintäsi. 

Kissa, koira ja aasi. 

3. Mikä on mukavinta koulussa? 

Kaverit. 

4. Kummasta tykkäät enemmän, etä- vai 

lähiopiskelusta? 

Lähiopiskelusta. 

5. Jos saisit matkustaa minne tahansa, minne 

matkustaisit? 

Matkustaisin Kreikkaan. 
 

 

 

Nanna haastattelee Helliä 

mp etäkoulu? 

-öööö ihan ok 

oisitko mieluummin etäkoulus ku niinku koulus 

(mikä tääki nyt on XD) 

-NORMI KOULUS todellaki XD 

mp et koulupäivät on lyhyempii 

-KiVvAa 

 

 
 

 

 

Jere 



 

 

 

 

 


