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ONNISTUMME 

Nyt on taas liikuttu 

vaikka minne... 



 

Aloitimme syksyn koulunkäynnin useammassa rakennuksessa kuin koskaan aiemmin. 

Välituntipihat muuttuivat myös. Monelle oppilaalle suurin muutos oli lupa käyttää kännykkää 
välitunnin aikana.  

Elokuun päivät ovat kännyköiden käyttämisestä tuoneet sekä positiivisia että negatiivisia il-
miöitä. Suurin osa oppilaista on osannut käyttää puhelintaan asiallisesti ja on saanut uusia 
virikkeitä välitunnin ajaksi. Pihoilla on näkynyt innokkaita Pokemon Go -pelaajia ja musiikin 
kuuntelijoita.  

Valitettavasti myös ikäviä asioita on tapahtunut. Muistutankin, että ketään ei saa luvatta sala-
kuvata, julkaista toisista kuvia Instagramissa tai muualla netissä. Kenellekään ei saa laittaa 
epäasiallisia viestejä Whats Appiin tai suoraan kännykkään. Tunneilla kännykät pysyvät kiinni 
ellei opettaja toisin ilmoita. Omat opettajat asettavat rajoituksia mikäli aihetta ilmenee. 
Muistakaa kuitenkin, että välitunnit ovat ensisijaisesti tarkoitettu liikkumiseen ja mielen vir-
kistämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen eli kavereiden kanssa juttelemiseen. 

 

Ari Söderqvist 
apulaisrehtori 

Uusi syksy ja uudet jutut 



MUUTTOJA JA MUUTOKSIA 

Me muutimme ala-asteelta yläasteelle, koska ala-asteella on sisäil-

maongelma. Meillä vaihtui opettaja ja myös englanninopettaja. Mi-

nulla on paljon kavereita. Ja yläasteen rakennus on kivempi kuin 

parakit. Ja täällä koulussa on samat opettajat. Ja tykkään meidän 

luokasta.  Tiita 6C 

Rehtori on vaihtunut ala-asteella. Muutimme ala-asteelta pois, kos-

ka se meni remonttiin. Kun pääsimme yläasteelle, se oli kivaa, koska 

en ollut ennen täällä.   Karlo 6C 

Meillä on uusi koulu ja opettaja. Vesalan ala-asteen koulu suljettiin 

Kontulassa. Se tapahtui kouluvuoden alussa.   Dima 6C 

Vesalan ala-aste suljettiin, koska siellä ei voi enää opiskella. Kolme 

kuudesluokkaa ja yksi viidesluokka tulivat yläasteen puolelle. Ja lo-

put menivät parakkeihin sekä Ruutiin. Oli kiva tulla opiskelemaan 

yläasteen puolelle.  Niko 6C 

Me siirryimme Vesalan yläasteelle, koska emme voineet enää opis-

kella ala-asteen tiloissa. Kun siirryimme yläasteelle, menimme uu-

teen luokkamme ja kävimme läpi koulun säännöt ja kiertelimme 

katsomassa koulua. Minun mielestä oli kivaa vaihtaa yläasteen tiloi-

hin, koska täällä on mukavammat luokkatilat ja paremmat pulpetit 

ja tuolit. 

Pidämme enimmäkseen tunteja omassa luokassa paitsi kieltentun-

nit. Kieltentunnit ovat parakeissa. Olemme onnekkaita, että pääsim-

me yläasteen tiloihin, koska jotkin luokat joutuivat opiskelemaan 

parakeissa.  Julia 6C 

Yläasteella on ihan kivaa ja uusi ope on kiva. Aloitin ruotsin lukemi-

sen ja yhteiskuntaopin. Tämä on parempi ja hienompi kuin ala-aste. 

Tästä seurasi kiva oppimispaikka ja ei yhtään häiriöitä.  Jimi 6C 

 

Vesalan ala-aste suljettiin Kontulassa. Kuutoset menivät Vesalan 

yläasteen tiloihin ja luokkia meni Ruutiin, parakkeihin ja yläasteelle. 

Yläasteella on ollut kivaa opiskella. Meillä vaihtui opettaja tänä 

vuonna.  

Odotamme innolla maanantaita (5.9.), koska silloin menemme leiri-

kouluun ja tulemme takaisin keskiviikkona eli olemme siellä kaksi 

yötä. Teemme siellä taatusti kaikkea kivaa.  Emilia 6C 



Nyt kun olemme eri koulussa, voimme käyttää kännykkää ulkona. 

Mutta meillä ei ole iso tila ruokalassa ja on rajoja välitunnilla. Se mikä 

minua yllätti on, että ulkona on valvontakamerat. Pakko sanoa, se on 

aika hienoa. Muta lopputulos on se, että me olemme kutosella ja 

luokka on 6C. Aineet eivät vaihtuneet.  Akram 6C  

Minusta tuntuu kivalta olla yläasteella, koska täällä on paljon minun 

kavereitani. Ja pikkusiskoni on myös yläasteella ja se ei ole kivaa.  

Alyssa 6C  

Tuntuu hyvältä olla yläasteella. Muutimme yläasteelle, koska ala-

asteella emme voineet enää opiskella. Luokkahenki on hyvä.  Sahin 

6C 

Minä ja muut 6C-luokan henkilöt siirryimme Vesalan ala-asteelta Ve-

salan yläasteelle, koska ala-asteella on remontti. Minun mielestä tä-

mä on hyvä asia, koska yläaste on parempi paikka kuin ala-aste, koska 

ala-aste on täynnä sellaisia pikkusia.  Carl 6C. 

Minun mielestäni yläasteen rakennuksessa on kivaa, mutta monet 

muut luokat ovat parakeissa, joka ei ole minun mielestäni tosi kivaa. 

Siellä kaikuu, paljon tavaroita ja pienet luokkahuoneet vertaillen ta-

varoiden määrään. Ja yläastella on enemmän tilaa luokissa, suurem-

mat käytävät, ruokalassa helpompi suorittaa syömisprosessi ja pa-

remmat dekoraatiot ja oppilaat, jotka käyttäytyvät paremmin. 

Meillä on täällä parempi asema kuin nuoremmilla oppilailla, joka ei 

ole tosi reilua. Toivottavasti uusi rakennus rakennetaan nopeasti.   

Daniel 6C 

Oli kiva tulla yläasteelle, sillä täällä on hyvät sisätilat.  Nvar 6C  

Tykkäsin, kun pääsimme ylemmälle kerrokselle. Minä tykkäsin tästä 

muutoksesta, koska voimme totutella, kun menemme yläasteelle 

vuoden päästä. En olisi halunnut mennä parakkeihin, koska siellä ei 

oltaisi saatu kaikkea teknologiaa heti. Täällä yläasteella saimme kai-

ken heti.    Erasmus 6C 

Minusta yläaste tuntuu hyvältä, 

koska ruoka on parempaa, futis-

kenttä ja muuta.   Ilja 6C 

Yläasteella on minusta tosi kivaa ja uudet tilat 

ovat tosi hyvät.  Saana 6C 



KOTOISTA ELÄMÄÄ PARAKEISSA 

Ensimmäisenä päivänä parakissa oli 
aikamoinen kaaos ja ruuhka, koska 
pulpetit olivat kasassa ja meillä oli 
paljon muuttolaatikoita. Seuraavana 
päivänä olimme saaneet pulpetit jär-
jestykseen. 

Parakkimme on aika tilava mutta mei-
dän parakissamme ei ole vesihanaa 
eikä vessaa. Vessa löytyy viereisestä 
parakista. Minusta parakissa opiskele-
minen on aika samanlaista kuin nor-
maalissa luokassa. Mutta pieniä mii-
nuksia parakista löytyy, esimerkiksi se 
että täällä kaikuu ja parakin lattiat 
ovat kylmät. Mutta kyllä täällä para-
kissa pärjää, mukavan opettajan ja 
kivojen kavereitten kanssa. 

Melody 5A 

 

Parakissa on kylmä ja joskus kuumaa. 

Katto on matalammalla kuin edellises-

sä luokassa. Luokka on myös leveäm-

pi mutta, parakissa on tolppia, jotka 

ovat tiellä. Joten kun istuin tolpan 

takana niin en nähnyt mitään. Para-

kissa on erilainen ilmastointi kuin van-

hassa luokassa. Parakissa sen sijaan 

humisee ilmastointi.  

Laura 5A 

Elämä parakissa ei ole niin erilaista kuin meidän 

entisessä luokassa oli. Tämä parakin tila on eri-

laisempi, täällä ei ole vesihanaa eikä vessoja. 

Meidän ja 5C:n parakin kirjain on C. 

Parakissa on pieni eteinen ja meidän eteiseen-

kin pistettiin matto. Pihalla on kiva leikkiä, kos-

ka voin mennä telineisiin jotka ei ennen olleet 

edes koulun aluetta. Olin ihan iloinen kun koulu 

alkoi, koska halusin nähdä parakin sisäpuolelle. 

Täällä luokan sisällä on ihan mukavaa ainakin 

silloin kun luokassa on hiljaisuus, koska luokas-

sa kuuluu ilmastoinnin humina se kuulostaa ki-

valta. Täällä parakissa on kivaa. 

Adesuwa 5A 



MONIPUOLISTA TOUHUILUA VÄLITUNNEILLA 



HAUSKAA YHTEISTYÖTÄ 

KUMMILUOKKIEN KANSSA 

Kuudesluokkalaiset 

Daniel ja Mikael 

opettivat fysiikkaa 

kummioppilailleen: 

”Tiedättekö, mitä 

energiaa…?” Oma kummi on niin tärkeä! 



UUSIA KASVOJA KOULUSSAMME ovat mm. 

"Olen Jani Puurula, koulun 

uusi rehtori. Vastaan kou-

lun johtamisesta ja toimin-

nasta yhdessä koulun hen-

kilökunnan ja oppilaiden 

kanssa. Vapaa-aikani vietän 

kuntoillen ja matkustel-

len." 

Hei! 
Olen Vesalan ala-asteen uusi S2
- eli suomi toisena kielenä -
opettaja Marja Vuorilampi. 
Opetan tänä lukuvuonna 1. ja 
3. luokkien oppilaita. Tässä 
muutama tärkeä tieto minusta: 
Lempiruokani: kasvislasagne 
Lempiurheiluni: pyöräily 
Lempivärini: liila 
Muita tärkeitä tietoja voit kysyä 
minulta, kun näemme. On kivaa 
olla opena Vesalassa! 

Olen resurssiopettaja Pinja ja pyörin kaikissa ala-

asteen luokissa ja välitunneilla oppilaiden apuna. 

Koulupäivän jälkeen menen urheilemaan tai kotiin 

lukemaan ruotsinkielisiä dekkareita. Ruotsin kielen 

lisäksi olen opiskellut 10 eri kieltä, joista espanja on 

lähinnä sydäntäni.  



”Tehtiin muovimustekalaa ja soi-

tettiin muovipullolla.” Ossi 2A 

 

”Minä näin siellä viulun ja me men-

tiin metrolla. Sitten me teimme mus-

tekalaa ja syötiin eväitä. Ja mentiin 

kuuntelemaan musiikkia ja läh-

dettiin.” Sonya 2A 

”Taideretkellä kuunneltiin musiikkia. 

Retkellä oli kivaa. Me menimme sin-

ne metrolla.” Arttu 2A 

” Solmittiin Sabrinin kans mustekalan 

niitä paksui juttui” Helmi 2A 

”Me teimme mustekalan lonkeroita 

ja kuunneltiin musiikkia ja minä näin 

viulun ja me syötiin eväät. 

Tokaluokkalaiset taideretkellä  KIASMASSA JA MUSIIKKITALOSSA 

Olipa tästä taideprojektista kevennys Kympin uutisissakin! 



Mentiin metrolla. Käveltiin.  Syötiin Kiasman takana eväät.  

Tehtiin mustekalaa; solmittiin muovisuikaleita.  

Tapasimme myös eteläkorealaisen taiteilijan. Hän oli suunnitel-

lut teoksen.  

Pääsimme hänen kanssa samaan kuvaan.   

Mentiin musiikkitaloon. Soitettiin muovipulloilla.  

Tultiin metrolla takaisin koululle.  

Näimme valmiin teoksen netistä perjantaina. Se oli hieno.  

t. 2A, 2B, 2C ja 2D luokat 



SYYSKUUN TAPAHTUMISTA, 

mm. kuutosten leirikoulusta 

ja Yrityskyläprojektista, 

kerromme seuraavassa ME-lehdessämme 

heti lokakuun alussa. 

Myös sinä voit saada juttusi julkaistuksi.  

Materiaaliasi odotellen 

ME-lehden toimitus: 

marketta.sarahonka@edu.hel.fi 


