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”Oi maamme Suomi, synnyinmaa. Soi sana kultainen…” 

Oppilaat ja koulumme aikuiset 

kokoontuivat itsenäisyyspäivää 

edeltävänä perjantaina nosta-

maan lipun salkoon 99 vuoti-

aan itsenäisen Suomen kunni-

aksi.  

Tänä vuonna lippulaulu ja 

Maamme-laulu laulettiin ylä-

koulun päädyssä. Kynttiläkujan 

muodostivat ja lipun kiskoivat 

hienosti salkoon 6C-luokan  

oppilaat. 



NELJÄSLUOKKALAISET JUHLIVAT ITSENÄISYYTTÄ TANSSIEN 

PORMESTARIN JUHLISSA FINLANDIATALOLLA 

20-vuotisjuhlassa Finlandiatalolla oli 

hauskaa. Aluksi näytimme vanhemmil-

le tansseja. Se oli hauskaa. Sen jälkeen 

lähdimme Finlandiatalon 

20.vuotisjuhlaan. Menimme sinne bus-

silla.  

Sitten menimme sisälle jonottamaan. 

Siellä oli ihmisiä, jotka viihdyttivät mei-

tä. He tekivät kaikenlaisia temppuja. 

Sen takia aika meni nopeasti. Kun 

olimme jonottaneet, nousimme portai-

ta ylös ja menimme kättelemään. Kun 

olimme kätelleet, menimme syömään. 

Ruoka oli mielestäni vähän enemmän 

aikuisille sopivaa. 

Sen jälkeen odotimme hetken, ja me-

nimme kuuntelemaan ylipormestarin 

puhetta, ja lauloimme Maamme-

laulun.  

Sitten tuli yllätysartistimme. Sen nimi 

oli JVG. Se lauloi pari laulua raikuvien 

taputusten saattelemana. Sitten tans-

simme pari tanssia ja lähdimme kotiin. 

Bussimatka oli kiva paitsi ekana 

koska ei mahtunut bussiin istu-

maan. Finlandiatalolla jono kätte-

lyyn kesti 1h, ja jonossa oli tylsää. 

Kun päästiin jonon päähän, niin 

käteltiin Jussi Pajusta. 

Sen jälkeen saatiin hyvää juomaa. 

Ruokana oli kakkua ja semmoinen 

ruiskuppi, jonka sisällä oli jotain 

valkoista ja sitten oli tikku,  jossa 

oli lihapullaa ja tomaattia. 

Sitten lavalle tuli JVG ja lauloi 5 

eri biisiä. Sitten me lähdettiin.   

Sanni 4B 

Siellä oli kivaa ja hyvää ruokaa ja 

hyvä artisti. Siellä sai tanssia ka-

verin kaa. Siellä oli JVG. Siellä oli 

pitkä jono. Siellä oli paljon ihmi-

siä. Siellä oli monia tuttuja ja 4.-

luokkalaisia.  Halime 4B 

 

Finlandiatalolla oli parasta, kun sinne tuli JVG 

laulamaan ja päästiin ihan eteen.  Jannika 4b 

Ruoka oli hyvää ja jonotus nopeaa. Artistit oli-

vat hyviä.   Jasin 4B 

Me mentiin Finlandiataloon. Siellä oli tosi pitkä 

jono. Siellä oli hyvä ruoka. Ja siellä oli hauskaa. 

Marion 4B 



Kun bussi, jolla meidän luokka oli tullut, pysäh-

tyi, me nousimme bussista ja menimme Finlan-

diataloon sisälle. Me liityimme muiden jo saa-

puneiden nelosluokkien jonoon. 

Kun me odotimme, siellä oli viihdyttäjiä, muun 

muassa oli tempuntekijöitä ja yksi jonglööri. 

Siellä oli hassuja pellejä ja oli siellä yksi pitkillä 

puujaloilla käveleväkin, siellä oli saippuakup-

lien puhaltajia. Siellä sai hakea korvatulppia. 

Kun me vihdoin olimme kätelleet ylipormesta-

rin vaimoa, koska olimme hänen jonossaan, me 

kävelimme pitkän matkan ja meille näytettiin 

ruuat. Oli mansikkakakkunen, mansikkamehua, 

porkkanaperunakuppinen ja lihapulla-tomaatti-

varras. 

Kun olimme kaikki syöneet, lähdimme alaker-

taan katsomaan ja kuuntelemaan yllätysesiin-

tyjää, joka oli tänä vuonna JVG. Konsertin jäl-

keen sai tanssia: tiputanssi, letkajenkka, keh-

ruuvalssi, jingle bells, jiffi mixer, kikapoo ja 

rock. Kun kaikki tanssit loppuivat, kaikki luokat 

lähtivät busseilla pois. 

Retki oli todella hauska.  



Koulumme kolmen robottitiimin kehitystyö hui-
pentui joulukuisessa Robot stadissa –
tapahtumassa Telakalla. Voitimme ratakilpailun 
selkeästi nopealla ja täsmällisellä ajolla. Muita 
palkintoja ei nyt tullut, mutta kun puhutaan ro-
bottien suunnittelun opiskelusta, koulumme on 
edellä muita. 
 
Siinä missä monet tekevät tutun rakennussarjan 
ja ohjelmoivat sitä eri tavoin, meidän oppilaam-
me heittävät ohjeet nurkkaan, sekoittavat kaikki 
osat keskenään ja tilaavat uusia osia. He lähtevät 
liikkeelle tehtävästä, jonka robotin pitäisi suo-
rittaa ja miettivät miten robotti toteute-
taan käytettävissä olevilla osilla ja toiminnoilla. Ja 
hepä tuntevat jo rajoitukset ja mahdollisuudet 
hyvin puolentoista vuoden jälkeen. 
 
Tässä kohtaa on annettava tunnustusta opettaja 
Panu Keskisen ennakkoluulottomalle tavalle 
luottaa oppilaiden tiimi- ja ajattelutaitoi-
hin.  Erilaiset ryhmätyötaidot ovat päässeet oi-
keuksiinsa: on teknisiä rakentajia, koneiden toi-
mintaperiaatteiden tuntijoita, ongelmanratkaisi-
joita ja uusien sovellusten ennakkoluulottomia 
kokeilijoita. Kaikki ovat saaneet mahdollisuuden 
ideoida ja kokeilla, puolustaa tai kritisoida, tai 
jopa aloittaa oman projektinsa kesken kaiken. On 
hienoa nähdä, miten lähelle oikeaa teknologista 
tiimityöskentelyä ollaan näin päästy. 

VOITTO ROBOT STADISSA –TAPAHTUMASSA 



Monet koulut ovat valmistautuneet tähän pitkään, ja nyt se ta-

pahtui, 9.12. Telakan hallissa Robot Stadissa -tapahtumassa, 

jota juonsi Roope Salminen. Yli kahdestakymmenestä koulusta 

tuli oppilaita LEGO-robotteineen ja he esittivät niitä siellä. 

Tapahtumaan osallistui monenlaisia robotteja, jotka tekivät 

mahtavia asioita, mm. robotti, joka piirtää kuvioita, robottikäsi, 

käsidesiannostelijarobotti jne. Hallissa oli hämärä valaistus ja 

soi sopivateemainen musiikki. 

Noin kello 11 oppilaat söivät ihanaa lounasta. Ennen tapahtu-

man päättymistä Musta Barbaari ja Prinssi Yusuf lauloivat omia 

kappaleitaan, ja jotkut lapset jopa saivat laulaa lavalla heidän 

kanssaan. Neljä koulua voitti elokuvaliput luokalleen, ja yksi 

niistä oli meidän Vesalan ala-aste. 

Daniel S. 6C 

"Me olimme 9.12. Robot Stadissa -
tapahtumassa. Siellä oli robotteja eri 
kouluista. Kaikki robotit olivat hienoja ja 
luovia. Meidän koulustamme kisoihin 
osallistui kolme robottia: KäDeRo-
robotti, joka annostelee käsidesiä. 
Fishergame-pelissä piti kalastaa rauta-
palloja ja Luunmurskaaja-Uolevi, joka oli 
sokkelorobotti. Uolevi voitti oman sar-
jansa ja KäDeRo sai kunniamaininnan. 
Siellä oli hyvää ruokaa ja hyvä tunnel-
ma. " 
Liisa Aaltonen ja Daniel Eerola 6A 

"Minua, Liisaa ja Joonaa haastateltiin YLE:n radiossa. Pääsin myös laulamaan ja esiintymään 
Mustan Barbaarin ja Prinssi Yusufin kanssa. Ja Vesalan ala-aste voitti sokkeloradassa." 
Bilal 6A 
 
"Siellä oli pitaleipää ja karitsaa. Ja kaksi norsua, jotka voittivat (vaikka ne oli tehty täysin oh-
jeiden mukaan). Siellä oli Prinssi Yusuf ja Musta Barbaari, jotka tappoivat kaikkien korvat." 
Karlo 6A 



KUUTOSET TUTUSTUIVAT YLÄASTEESEEN 

leipoen ja digisuunnistuksen avulla 



+ 

VALO SYTTYI PIMEÄÄN... 

Mikaelin seurakunnan järjestämässä adventtihartau-

dessa alakoulun salissa... 

sekä Lucian, Lucia-neitojen ja tonttujen vierai-

lulla Lucianpäivänä 13. joulukuuta. Kiitos hie-

nosta tunnelmasta tilaisuudet järjestäneille. 



 

Joulunrauhaa ja onnellista vuotta 2017 

Joulujumalanpalvelus 

oli Mikaelin kirkossa  

perjantaina 16.12. 



”Teimme koulussa matikkaa ja äidinkieltä ja teimme kummien 

kanssa videoita.   Ja menemme ulos ja leikin monesti jotain hip-

paa ja opin paljon koulussa. Mutta koulussa on joskus kivaa, jos-

kus tylsää. Olen käyttäytynyt huonosti, mutta yritän tsempata. 

Nyt päivä on mennyt hyvin. Minä yritän olla monta päivää hy-

vin.” 

”Me oltiin retkellä talvipuutarhassa. Katsottiin kaloja ja otin ku-

via kukista ja tontuista ja syötiin eväitä. Sitten juhlittiin Mohame-

din synttärit ja sitten näin Joulupukin. Ja sitten me mentiin karu-

selliin ja se liikkui ja oli vähän pelottava. Ja me otimme valoku-

van Joulupukin kanssa ja Joulupukki kertoi meille montako  

vuotta hän on.  Ja kun me mentiin talvipuutarhasta pois, niin me 

nähtiin ankkoja ja yksi valkoinen ankka.” 

Kyllä Joulupukkikin huomaa, kun oikein yrittää… 

2A-LUOKAN JOULUTERVEHDYS 



Makoisaa joulua ja intoa tulevaan vuoteen 2017 koko 

Vesalan väelle! Toivottavat Mirkka ope ja 5B luokka 

Tänä jouluna muistamme hyvän 

joulun -toivotuskortein palvelu-

talon vanhuksia. 

Valoisaa, lämmintä ja onnellista 

Joulun aikaa Vesalan oppilaille, 

koteihin sekä  koulumme aikuis-

väelle toivottaa ME-lehti. 


