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Lukuvuosi Kolin koulussa 
 
Kolin kouluun tuleminen jännitti. Jännitti, että saako uusia kavereita ja minkälaisia opettajat ovat?  
 
Kun sitten syksyllä tultiin kouluun alkoi uusiin ihmisiin tutustuminen ja uusiin asioihin oppiminen.  
Kavereita saatiin nopeasti ja tulimme toimeen kaikkien kanssa. Jäädään kaipaamaan ihania 
kavereita ja opettajia.  
 
Hyvät muistot jäi täältä sekä Ahmovaarasta. Reissuja täällä on ollut enemmän ja reissaaminen on 
ollut hauskaa. On ollut mukavaa opiskella täällä.  
 
Nyt tämä lukuvuosi onkin jo ohi ja lähdemme iloisin mielin Poikolan kouluun seiskaluokalle! 
 
Aino E. ja Iida V. 
 
 
 

 
 
 
Terveiset peruskoulun päättyessä 
 
Nyt kun yhdeksänvuotinen peruskoulu päättyy, niin on hyvä muistella asioita jotka ovat jääneet 
mieleen Kolin koulusta näiden lukuvuosien aikana. Parhaiten ovat jääneet mieleen kaverit, entiset 
kuin nykyisetkin. Lisäksi mieleen ovat jääneet kaikki lukuvuosien aikana tehdyt matkat.  
 
Olen päässyt käymään eri maissa kuten Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Slovakiassa. Suomessa olen 
käynyt erilaisissa huvipuistoissa kuten Linnanmäellä, Powerparkissa ja Särkänniemessä. Powerpark 
oli ylivoimaisesti paras hurjien laitteiden paljouden takia. 
 
Kolin koulusta on lisäksi jäänyt mieleen erilaiset opettajat ja sijaiset. Koulunkäynti ei ole ollut 
välttämättä aina kivaa, mutta nyt olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että saan hyviä arvosanoja 
ahkeralla työnteolla peruskoulun päättötodistukseen. 
 
Nyt opiskelut jatkuvat ammatillisella puolella Joensuussa. Tieto opiskelupaikasta tulee kesäkuun 
puolivälissä. Olen tavoitellut pääseväni opiskelemaan talotekniikan perustutkintoa LVI-asentajaksi. 
Opiskelupaikan tiedon odottaminen on jännittävää, mutta silti on kiva päästä huilaamaan ahkeran 
opiskelun jälkeen. 
 
Kiitoksia kaikille kavereille ja opettajille yhteisistä vuosista! 
 
Janne 



Tapahtumia lukuvuoden varrelta… 

 

Syyskuu 2017 

Nordplus-viikko Virossa syyskuussa 2017 

Viron Pölvassa me mentiin majoittaviin perheisiin. Perheissä mentiin iltaisin nukkumaan. Tiistaina 
meille esiteltiin Pölvan koulu ja käytiin Arcwood-puutehtaalla. Keskiviikkona käytiin 
paperitehtaalla Räpinassa ja Värskan vesitehtaalla. Keskiviikkoiltana käytiin keilaamassa. Torstaina 
käytiin Alecoq-tehtaalla. Perjantaina käytiin tiemuseossa ja illalla oli loppujuhlat. 
 
Aino L. 
 
Maaliskuu 2018 
 
Latvian Nordplus-viikko 2018 
 
Latviaan lähdettiin jo sunnuntaina ja yövyttiin hostellissa Helsingissä. Maanantaina matka 
Helsingistä jatkui Latviaan, jonne mentiin ensin Helsingistä Tallinnaan laivalla ja Tallinnasta 
bussilla Lubanaan. 
 
Tiistaina meille esiteltiin koulua, jonka jälkeen lähdimme taimitarhaan missä oli paljon erilaisia 
taimia. Myöhemmin meillä oli opastettu kierros Lubanassa. Kierroksen jälkeen me mentiin 
hiihtämään. 
 
Keskiviikkona meillä oli työpajoja ja niissä tehtiin käsitöitä ja herkkuja. Illalla oli disco, jossa oli 
tosi hauskaa. 
 
Torstaina kävimme marjatehtaalla missä tehtiin mehuja yms. 
Marjatehtaan jälkeen mentiin karkkitehtaalle, jossa tehtiin erilaisia karkkeja. Karkkitehtaan jälkeen 
meillä oli 2 tuntia aikaa shoppailla. 
 
Perjantaina käytiin lintufarmilla missä paras näky oli strutsi. Lintufarmin jälkeen oli konsertti, missä 
oli erilaisia esityksiä. Konsertin jälkeen oli viimeisen illan juhla. 
 
Lauantaina lähdimme 4 aamulla kohti Helsinkiä. 
 
Anniina 
 
Laskettelupäivä 29.3.2018 
 
Silloin sai mennä joko laskettelemaan tai retkiluistelemaan. Melkein kaikki menivät laskettelemaan. 
Niille jotka eivät osanneet lasketella niin hyvin niin niille oli laskettelukoulu. Ne, jotka osasivat 
lasketella kunnolla, saivat lasketella vapaasti. Minä sain lasketella vapaasti, koska osasin lasketella 
hyvin. Laskettelin enimmäkseen Miskan kanssa. Me laskettiin monissa eri mäissä. Me käytiin myös 
kahvilassa ostamassa munkit ja kaakaota. 
 
Onni 



 
Huhtikuu 2018 
 
Suomen lippu tapahtuma Ukko-Kolilla 27.4.2018 
 
Ukko-Kolille tuli erilaisia kouluja, kuten Joensuun normaalikoulu, Karsikon koulu, Lieksan koulu, 
Lehmon koulu, Kontiolahden koulu ja Nepenmäen koulu. Siellä oli noin 500 oppilasta. Ukko-Kolilla 
kokoonnuttiin. Kaikille jaettiin pipo, joko valkoinen tai sininen. Lähdettiin kävelemään hotellin luota 
kohti rinteen alapäätä. Sen jälkeen kaikki oppilaat jaettiin tiettyihin paikkoihin alapäässä olevan 
Suomen lipun muotoisen naruhärpäkkeen sisälle. 
Tapahtuman juonsi Jarno Leppälä. Suomen lippua kuvattiin ilmasta käsin. Kun lippu oli kuvattu 
oppilaat ja opettajat menivät syömään. Kun oltiin syöty, sai ottaa Jarpin kanssa kuvan. Sen jälkeen 
oli vapaata aikaa hetki, sitten lähdettiin takaisin koululle. 
 
Miska ja Eero 
 
Toukokuu 2018 
 
Suomen Nordplus-viikko toukokuussa 2018 
 
Tiistai-iltana virolaiset ja latvialaiset saapuivat Kolin koululle. Keskiviikkoaamuna ensimmäisenä 
oli aamunavaus. Sen jälkeen latvialaiset ja virolaiset kävivät tutustumassa kolin Infoon, Kolin 
Ryynäseen ja Kolin kirkkoon. Sen jälkeen oli koululla työpajoja. Sen jälkeen siirryttiin tutustumaan 
Ukko-Kolin yrityksiin.  
Torstaina lähdettiin Joensuuhun. Ensimmäisenä mentiin Superparkkiin. Sen jälkeen mentiin 
lounaalle Joensuun Tiedepuistolle. Käytiin tutustumassa Joensuun Pelihautomoon. Näitten 
tutustumisien jälkeen viimeiseksi käytiin vielä Taitokorttelissa. Taitokorttelin jälkeen oli vapaata 
aikaa, ja menimme shoppailemaan Isomyyhyn. 
 
Perjantaina oli Outokumpu-päivä, mutta osa oppilaista ei ollut mukana, joten emme kirjoita tästä 
enempää. 
 
Lauantaina meillä oli kevätjuhla ja kävimme Paimentuvalla. Koulu alkoi meillä vasta 10.00 joten 
sai nukkua vähän pidempään. Ensiksi ohjelmassa oli lounas ja sen jälkeen menimme 
Seurojentalolle. Seurojentalolla pidettiin myyjäiset, jossa myytävänä oli Kolin koulun valmistamia 
tuotteita ja vieraiden valmistamia tuotteita. Seuraavaksi menimme Paimentuvalle. Kävimme 
ratsastamassa ja maalamassa Taidetyöpajalla. 
 
Sunnuntaina vieraat lähtivät. 
 
Iida T ja Katri 
 
Luokkaretki Linnanmäelle 24.5.2018 

Torstaina 24.5.2018 lähdettiin suunnilleen 5.00 junalla Linnanmäelle. Olimme perillä 9.30. 
Ensimmäiseksi kun mentiin Lintsille, niin tutustuttiin Sealifeen, koska Linnanmäki ei ollut vielä auki. 
Sealife oli ihan kiva, siellä oli kaloja ja kaikkia mereneläviä. Me olimme siellä n.1h. Sen jälkeen 
mentiin Linnanmäelle. Ennen kun mentiin laitteisiin, meille jaettiin ruokaliput. Sen jälkeen päästiin 
laitteisiin. Linnanmäellä on monta kivaa laitetta, mutta minä tykkäsin Magiasta ja Linnunradasta. 
Linnanmäellä on niin monta laitetta missä käydä. Sitten oli kotiin lähdön aika joillakin. Jotkut 



lähtivät 17.00 junalla Joensuuta kohti, mutta jotkut jäivät Helsinkiin. Minä jäin muutaman kaverin 
kanssa Helsinkiin yöksi. Me käytiin silloin Korkeasaaressa ja shoppailemassa. Sen jälkeen lähdettiin 
rautatieasemalle. Kun oltiin siellä, niin odotettiin junaa. Juna matka kesti neljä ja puoli tuntia. 
Sitten kun oltiin Joensuussa, niin mentiin omilla kyydeillä koteihin. 

Annukka 

________________________________________________________________________________ 

Näiden tapahtumien lisäksi osallistuimme lukuvuoden aikana Kolin sadonkorjuujuhlaan, erilaisiin 
konsertteihin, yleisurheilu-, maastojuoksu- ja hiihtokilpailuihin Lieksassa, Ice Skating –
luistelutapahtumaan Lieksassa ja Scifestiin Joensuussa. Järjestimme myös Suomi 100 –juhlat Kolin 
seurojentalolla yhdessä Kolin kotiseutuyhdistyksen kanssa. Lukuvuoteen on siis mahtunut 
opiskelun lisäksi myös paljon muuta! 

Lukuvuoden merkittävimmät retket suuntautuivat ulkomaille – Nordplus Junior -projektin tiimoilta 
reissasimme Viroon ja Latviaan. Matkoille osallistui yhteensä 14 oppilasta. Kaikki sujui hienosti ja 
mukaan tarttui roppakaupalla unohtumattomia kokemuksia! 

 

 

      JONI 

 
 

 



Tunnelmia kesäloman kynnyksellä 
 
5-6-luokan oppilaat vastasivat lukuvuotta ja alkavaa kesälomaa koskeviin kysymyksiin. 
Kysymyksien tekemisestä vastasivat viidennen luokan Anniina, Katri ja Onni. 
 
 
1. Aiotko matkustaa kesällä jonnekin? 
2. Mitä muuta aiot tehdä kesällä? 
3. Jäätelö vai karkki? 
4. Mikä tässä vuodessa on ollut parasta? 
5. Tykkäsitkö opettajistasi? 

 
6. Mitä odotat ensi lukuvuodelta? 
7. Mikä on lempiaineesi? 
8. Mikä oli tässä lukuvuodessa huonointa? 
9. Mistä kouluaineesta et pidä? 
10. Oletko saanut uusia kavereita? 
 

 
Aino E. 
 
1. Joo 
2. Olla kavereiden kanssa, olla trampalla, 
käydä yleisurheilukisoissa 
3. Jäätelö 
4. Reissut, kaverit 
5. Kyllä 
 

 
 
6. Uusia kavereita 
7. Liikunta 
8. Ei mikään 
9. – 
10. Kyllä 
 

Annukka 

1. Englantiin 
2. Uida, syödä jäätelöä, käydä mökillä, olla 
kavereiden kanssa 
3. Kummatkin 
4. Kaverit 

 
6. En oikein tiedä 
7. Äikkä tai hissa 
8. En tiedä 
9. Äikkä tai hissa 
10. Olen ☺  

5. Joo 

Anniina 

1. En ehkä 
2. Olla perheen, sukulaisten ja kavereiden 
kanssa 
3. Jäätelö 
4. Kaikki reissut 
5. Joo 
 

Onni 

1. Joo 
2. Syödä jäätelöä 
3. Jäätelö 
4. Kaikki 
5. Joo 

 
 

6. En tiiä 
7. Liikunta ja musiikki 
8. Venäjän opiskelu 
9. Venäjästä ja matikasta 
10. Joo 

 
 

6. En mitään 
7. Liikunta 
8. Matikka 
9. Matikasta 
10. Joo 
 



 

Katri 

1. Matkustan ainakin Tuuriin 
2. Käydä Tuurissa, olla kavereiden kanssa ja 
olla vaan kotona 
3. Yhtä hyviä 
4. Kaikki reissut 
5. Tykkäsin 
 

Eero 

1. Kyllä 
2. Käydä portilla 
3. Jäätelö 
4. Joululoma 
5. Kyllä 
 

Iida V. 

1. Ehkä 
2. Olla ulkona 
3. Karkki 
4. Luokkaretki 
5. Joo 
 

Miska 

1. Joo 
2. Käydä kavereiden luona 
3. Jäätelö 
4. En tiiä 
5. Kyllä 
 

Aino L.  

1. Joo 
2. Uida 
3. Karkki ehkä 
4. En tiiä 
5. Joo 
 

 

 

 

 

6. Samaa kuin tästäkin vuodesta 
7. Ymppä, matikka 
8. Kokeet 
9. Enkusta, uskonnosta 
10. Olen saanut 

 

 

6. En tiiä 
7. Liikka 
8. Ruotsi 
9. Ruotsista 
10. Kyllä 

 

 

6. En mitään 
7. Kässä 
8. Keskiviikkopäivät 
9. Enkusta ja ruotsista 
10. Joo 

 

6. En tiiä 
7. Englanti 
8. Ruotsi 
9. Ruotsista 
10. Joo 

 

 

6. En tiiä 
7. Liikunta 
8. En tiiä 
9. Ruotsi ja enkku 
10. Joo 

 

 

 



Konstan ja santerin kesäloman top10 (oikeesti niitä on 
vaan 9) 

1.Aurinko (jos se paistas) 

2.Meemit 

3.Toosa (tietokone) 

4.Fortnite 

5.Kaverit (jos olis sellasia) 

6.Työt koska saa rah-haa 

7.Mopo 

8.Energiajuomat 

9.Rippileiri, koska saa rah-haa 

 

Arvoituksia 
1. Kun sinulla on minut, haluat jakaa minut. Mutta kun jaat minut, en ole enää olemassa. Mikä minä 

olen? 

2. Se kulkee ja kulkee mut ei koskaan pääse perille. Mikä se on? 

Onni 

 
Vastaukset arvoituksiin:                 Niklas 

1. Salaisuus 

2. Kello 



3-4-luokan kirjoitelmia 

 
Sirkus  

 
Olipa kerran sirkus, jossa oli eläimiä ja ihmisiä esiintymässä. Puput hyppelivät tulirenkaan läpi. 
Sirkuksessa oli mies, joka laittoi tulikepin suuhunsa. Leijona, joka piteli ohutta tikkua ja lautanen 
oli tikunpäällä ja lautasen päällä oli pikku siili, joka ajeli yksipyöräisellä. Pikku hiiret kiipesivät 
tikkaita ja hyppäsivät tynnyriin, jossa oli lämmintä vettä.  

Emilia 

 

Härnäävät pojat 

 
Autossa on sukkahirviö. Se on söpö, koska se on niin pieni ja hänen paras kamu on nimeltään    
(Pelikeksi). He olivat parhaat kamut. Silloin tällöin he härnäsi naapuria, koska naapuri aina ajoi 
soratielle ja kaahaili. Se tapahtui aina perjantaisin, koska naapuri oli niin lähellä soratietä, että hän 
voi vähän kaahailla. Loppu.  

Samuel 

 

Auto 

Auto ja talo on yhdistetty. Ankat oli katolla autossa. Oli puskuri ja kumiankka. Ja kultainen ankkuri 
oli kiinnitetty taloon. Se lähti Afrikkaan ja se jäi koko loppuelämäksi ja otti tavarat mukaan. Ja 
hyvästeli Suomen ja lähti sinne Afrikkaan. Ja auto hajosi matkalle outsiisus moottori meni rikki. Ja 
koko auto meni rikki. Se vietiin korjaamolle. Ja kukaan ei tiennyt mikä siihen on mennyt. Loppu 
loppu loppu loppu loppu loppu.  

Jere 

 

KALLE KEKSIJÄ  
 
Olipa kerran Kalle. Hän oli keksijä. Eräänä päivänä, kun hän oli keksimässä uutta robottia hänen 
kaikki hänen keksimänsä autot, raketit, robotit kengät ja jopa roskapöntöt hyökkäsivät hänen 
kimppuun. Myös hänen hierontarobotti hyökkäsi hänen kimppuun. Onneksi Kalle ehti soittaa 
poliisille ajoissa. Pelastustoimet kestivät 5 tuntia. Kallelta murtui oikea jalka ja vasen käsi. Kalle sai 
5 vuoden vankeuden, koska 8 poliisia haavoittui pahasti. 2 kuukauden kuluttua Kallen robotti teki 
vankilaan reiän ja vapautti Kallen. Kalle pakeni ulkomaille ja katosi.  � LOPPU.  

Juho  

 



 

Batmanin päivä 
 
Olipa kerran Batman. Batman oli sekaisin ja tippui katolta. Ja sen jälkeen Batman vangitsi ison 
madon joka riehui kaupungissa. Ja sen jälkeen Batman meni nukkumaan. Ja sillä välin kun Batman 
nukkui niin rikolliset varasti pankin ja vei rahat heidän tukikohtaan. Silloin Batman heräsi ja mani 
kauppaan ostamaan karkkia. Silloin rosvot tulivat ryöstämään sen kaupan missä Batman oli. Ja 
Batman vangitsi rosvot eikä rahoja löydetty koskaan. LOPPU!  

Petrus 

Hullunkurinen hattukauppa        
  
  
Olipa kerran hattujenmyyjä Rouva Hattunen. Hän myy kaikenlaisia hattuja: lierihattuja, lippiksiä, 
taikurinhattuja ja monia muita hattuja. Kerran liikkeeseen tuli poika, joka oli kiinnostunut hatuista. 
Hänen nimensä oli Pekka. Hän kävi joka päivä hattuliikkeessä. Hattuliikkeen nimi oli Uhattu Hattu. 
Liikkeen nimen alapuolella oli teksti: ”Kaikki saa tulla ostamaan hattuja! Minulla on tosi paljon 
hattuja ja haluan päästä niistä eroon! Tule Rouva Hattusen liikkeeseen Uhattu Hattu!” Pekka oli 
kanta-asiakas. Hän oli ostanut liikkeestä vain neljä hattua: hirvi-hatun, kuningas-hatun, cowboy-
hatun ja apina-hatun. Hänen pitäisi ostaa vielä 4997 hattua!( Koska hattuja oli alun alkaen 5000 ja 
5000-3=4997.) Se tuntui mahdottomalta.  
Kello oli keskiviikkona puoli neljä. Pekka oli mennyt ostamaan K-markettiin Dumle-uutuuden: 
banaaninmakuisen. Hän otti yhden karkin pois paperista ja laittoi sen suuhun… Se maistui 
karmealta ja sylkäisi sen maahan. Talonmies Seppo Taalasmaa näki sen ja huusi: ”Sinä 
pikkunulikka, painu kotiisi tai tulee tupenrapinat!!” Pekka säikähti ja pötki pakoon suoraan 
Uhattuun Hattuun. Rouva Hattunen oli juuri pyyhkimässä pöly huiskalla pölyjä yhdestä kukka-
hatusta. Pekka oli hengästynyt juoksemisesta ja kertoi koko jutun Hattuselle. ”Herttinen sentään! 
Olisit sylkäissyt sen roskikseen.”  
Pekka ajatteli, että hän oli tehnyt väärin ja hän halusi pyytää Sepolta anteeksi. Niinpä Pekka meni 
pyytämään Sepolta anteeksi ja Seppo hyväksyi anteeksipyynnön. Pekka meni vielä ostamaan 
Sepolle talonmies-hatun. Seppo ilahtui kovasti ja antoi Pekalle kakskymppisen. Pekka meni 
ostamaan sillä hattuja. Pekka eli elämänsä onnellisesti loppuun asti.  
 
 
Adel  
 

 

Pappa Potrentin kesä 

 
Olipa kerran Pappa Potrentti hän oli vanha ja heikko. Joskus hän muisteli vanhoja aikoja kun hän 
oli nuori. Sitten hän alkoi laulaa trolo lolo lol trolo lo lo lolo lol. Sitten tuli joukko teinejä, jotka 
veivät Pappan rannalle, että he voisivat pelata hänellä lentopalloa. Sitten kun teinit lopettivat Pappa 
alkoi nukkua. Sitten kun hän heräsi hän oli nuori ja musta barbaari.  

Aatu 

 



Sirkuskoira Titta 
 
Olipa kerran sirkus, jossa oli: tiikeri, taikuri, trapetsitaiteilijoita, pupuja, siili, uivia hiiriä, koiria ja 
kissoja. Ja kaikista kivoin ja hurjin tulennielijä.  
-Hyvät naiset ja herrat toivotetaan tervetulleeksi meidän uivat hiiret. Sitten toivotetaan 
tervetulleeksi meidän sankaripuput. Tällä kertaa meidän puput hyppivät tulirenkaan läpi. Mistä me 
tänne tulta saadaan? No tietysti me tarvitaan tähän tulennielijä.  
Äkkiä tapahtui hirveitä. Pupu pomppasi trampoliinilta tulennielijän päälle. Sitten hän meni 
trapetsitaiteilijoiden päältä. Sitten kaikki meni pilalle. Yleisössä istui Titta niminen koira. Titta 
ryntäsi lavalle ja alkoi tanssia. Sirkuksenjohtaja oli hämmästynyt Titan lahjoista. Katsojat eivät 
vielä lähteneet pois vaan jäivät katsomaan Tittaa. Kun esitys oli loppu niin kaikki saivat halin 
Titalta. Esityksen jälkeen sirkuksenjohtaja kysyi Titalta:  -Haluaisitko sinä meille töihin?  
Titta haukkui iloisena ja sirkuksenjohtaja ymmärsi Tittaa sen verran ,että hau hau tarkoitti kyllä 
kiitos. Niin Titta pääsi sirkukseen töihin. Titta oli ikuisesti kiitollinen. Sen pituinen se.  

Helli 

 

Kain matka  
 
Olipa kerran Kai, joka oli keksijä. Kai oli keksinyt robotin, joka osasi ajaa laivoja, lentokoneita, 
junia ja autoja. Kai aikoo rakentaa itse ajavan auton. Kailla meni 3 vuotta, että sai auton valmiiksi. 
Kun Kai meni testaamaan autoa niin se toimi hyvin. Seuraavana päivänä Kai aikoi mennä autolla 
Norjaan sen serkkunsa luo. Kai lähti klo 6:30. Kai oli jo Ruotsissa ja aikoi jäädä hotelliin yöksi. 
Aamulla Kai jatkoi matkaa ja pääsi Norjaan serkkunsa luo. Kain serkkukin oli keksijä ja Kai meni 
katsomaan serkun keksintöjä. Ne oli tosi hienoja. Seuraavana päivänä Kai lähti takaisin kotiin. Kai 
oli kotona kello 9:47. Ja Kai oli tosi väsynyt. Aamulla Kai nukkui kymmeneen asti. =)LOPPU  

Mikko 

 

 

 

 

 

Onni 
 
Olipa kerran Onni. Onni asuu jäämaassa. Onni on 9-vuotias poika. 
Onnin isän nimi oli Miika. Miika on 38-vuotias. Onnin iso veli Kari on 14-vuotias. 
Onni osaa veistää jäästä taideteoksia, kuten joutsenia ja jääkarhuja. Onnin iso veli Kari harrastaa 
vuorikiipeilyä.  

Antti 

 

 



Linnanmäki-matka 24.5 

Torstaina 24.5.2018 mentiin luokkaretkelle Linnanmäkeen. Minä heräsin klo 3:00. Kokeilin ”3AM 
haasteita”, mistä olen nähnyt videoita Youtubessa. Vaikka piirsin hymyilevän naaman, ei tapahtunut 
mitään. Ja kokeilin sanoa 5 kertaa ”Abraham”, niin silloin muka joku ”demoni tulee koputtamaan”. 
Ei tapahtunut niin. Kokeilin vielä soittaa numeroihin 666 ja 7777777 ja pyöritin myös fidget 
spinnereitä (2kpl), mutta mitään ei tapahtunut.  

Sitten menin odottamaan taxia. Pauli haki minut, Katrin, Jonin ja Jeren. Sitten mentiin 
Kolinportille. Siellä oli Samuel ja Jemuel, Juho ja Aino L. Mika tuli hakemaan meitä Joensuuhun. 
Oltiin perillä noin tunnissa.  

Junamatka kesti Helsinkiin 4h 21 min. Nukuin tunnin. Heräsin siihen, kun Helena laittoi minulle 
LinnanmäkiSeaLife-rannekkeen. Sitten mentiin SeaLifeen ja Linnanmäkeen. Parhaimpia laitteita oli 
Kingi ja Mustekala. Surkein oli Rumpukaruselli. Oli kivaa. Löysin kaksi pussillista tölkkejä junasta.  
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                   Tekijät: Juho ja Mikko 

 

 

Top 5 (3-4 lk mielipiteitä) 
 
Lempieläimet 
Koira: 4 
Kissa: 4 
Kana: 1 
Lempivärit 
Pinkki: 7 
Turkoosi: 1 
Punainen: 1 
Tummanpinkki: 1 
 

 
Lempiruoka 
Paistettu kesäkurpitsa: 1 
Pizza: 2 
Jauhelihakastike ja spagetti: 1 
Italianpata: 1 
Kalakeitto: 1 
Lasagne: 1 
Hampurilainen: 2 
Lihapullat ja muussi: 1 
 
 



 
Lempielokuvani 
Lemmikkien salainen elämä: 2 
Titanic: 2 
Vares: 1 
Tatu ja Patu kanelia kainaloon: 1 
Z Nation: 1 
 
Tekijät: Helli ja Emilia 
 
 
 
 

LEMPIKÄNNYKKÄ: 
HONOR VOITTI MIELIPITEISSÄ 5 
ÄÄNELLÄ, 
SAMSUNG TULI TOISEKSI 
3. OLI HUAWEI  
 
LEMPIHERKUT: 
1. DUMLE 
2.JÄÄTELÖ 
3.SUKLAAT JA KARKIT 
4.SIPSIT 
 
Tekijät: Samuel ja Jere 

 

Vitsejä 
 
Kaksi mummoa meni mustikkaan. Toinen ei mahtunut. 
Kaksi ilmapalloa seikkaili aavikolla. Toinen sanoi varo kaktusssss toinen sanoi kiitossss. 
Pitkä ja Pätkä ajoivat lamporciinillä miten kävi emme tiedä... 
Kumpi ja Kampi tappelivat Kumpi voitti. 
Pekalla oli ollut yllin-koe. Nähnyt -kohtaan Pekka oli kirjoittanut rusakon. 
Mitä eroa on Jonnella ja porkkanalla? Porkkana on kasvatettu. 
Mikä on hierojan painajainen? Suvi Teräsniska. 
Mitä sitruuna sanoi kun se jäi auton alle? Ei mitään, kun se vaan tirskahti. 
 
Helli ja Emilia 
 
 
VITSEJÄ 
 
Mikä on karvainen ja yskii? 
-Vilustunut kookospähkinä. 
Mitä tapahtuu, kun norsu istuu dekkarin päälle? 
-Jännitys tiivistyy. 
Mitä kirurgin liikkeen ovessa lukee? 
-Ma-su auki! 
Mitä viisari sanoi toiselle? 
-Tavataan tunnin päästä. 
Miksi Karvinen on niin lihava? 
-Koska hän on syönyt juuri Oskun. 
Mikä naali otetaan kouluun mukaan? 
-Penaali. 
Mikä on herkullisin pomo? 
-Leipomo! 
Mitä Lady Gaga sanoo puhelimeen? 
-Lady on kakalla. 
Mitä tapahtuu, jos juo maitoa litran klo 3 aamuyöllä? 
-Joutuu heräämään kuudelta pissalle! 
 Mikä on japanilaisen köyhän nimi? 



-Lan Ti Ton. 
Kuka japanilainen keksi riippumaton? 
-Hui Lai Lee. 
Mikä on sauna japaniksi? 
-Mokomaki hikimaja. 
Mikä on poliisi japaniksi? 
-Sa ko tan ko jo ta ku ta. 
Mikä on autokorjaamo japaniksi? 
-Ha jo si ko to yo ta si. 
Mikä on koulu japaniksi? 
Kau he a työ maa. 
Mitä Runebergin äiti sanoi markkinoilla? 
-Johan, nyt on markkinat. 
Mitkä sanat japanilainen sanoo karatessa? 
-Haja Shing Shang Shong Pikatura! 
Mitä pitkäjalkainen kananpoika sanoi hanhelle?  
-Oon kiraffi. 
 
Adel, Aatu ja Topi 
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1-2-luokkalaisten kuvitettuja tarinoita 
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