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Erikoiskirjastonhoitaja Liisa Viialalla on ainutlaatuinen kyky 
saada muuten niin vilkas luokka hiljentymään ja kuuntelemaan 
tarinoita mitä kiehtovimmista nuortenkirjoista. Liisa Viiala ker-
toi, miksi juuri tämä tai tuo kirja voisi oppilaita kiinnostaa.  
6C-luokan oppilaiden äidinkielenprojektina onkin valita esite-
tyistä kirjoista itselle mieluisin, lukea se kotona ja pitää samal-
la kirjasta lukupäiväkirjaa. Kirjoista keskustellaan luokassa pa-
rin lukuviikon jälkeen pienissä lukupiireissä. 
 
HELMIÄ JA HIRVIÖITÄ –kirjasuosituksia on nähtävillä Kontulan 
kirjastossa. Käykäähän katsomassa. 

 
HIRVIÖN SYDÄN 

PAINAJAISAKATEMIA HIRVIÖN KUTSU 

OLETKO JO 

LUKENUT? 



 

HARRY POTTER –PÄIVÄÄ VIETETÄÄN KIRJASTOISSA TO 2.2. 

Hyvät noidat ja velhot! 
Tervetuloa viettämään taianomaista Harry Potter -iltaa 
Kontulan kirjastoon! Aloitamme kello 14:00, ja teitä odotta-
vat muun muassa tupalajittelu, taikasauvojen askartelupa-
ja, professori Punurmion ennustustunti, professori Verson tai-
kakasvikasvattamo ja suuri Harry Potter -aiheinen V.I.P.-
tietokilpailu, jossa selvitetään kirjaston parhaat Potter-tietäjät. 
Ensimmäiseksi selviytynyt joukkue pääsee kisaamaan muiden 
kirjastojen edustajia vastaan S.U.P.E.R.-tietokilpailufinaalissa. 
V.I.P.-tietokilpailu klo 17:15 
S.U.P.E.R-tietokilpailu klo 18:00 
Tilaisuuteen voi saapua velhoasussa tai jästiksi naamioitunee-
na. Tervetuloa! 

Hei kerron nyt vähän jotain Harry Potter -

sarjasta. Aloitan vaikka sillä, kun kerron, että 

olen lukenut Harry Potterit 5 kertaa ja elokuvat 

katsonut 1-2 kertaa. Tässä sarjassa on taikaa ja 

samalla seurataan Harry Potteria aina siitä, kun 

Dumbledore laittoi Harry-vauvan Dursleyden 

oven taakse siihen saakka, kun Harryn omat 

lapset lähtivät Tylypahkaan. 

En oikein osaa sanoa, miksi olen lukenut nämä 

niin monta kertaa, mutta ehkä siksi, että tämä 

sarja on tehty vaan niin hyvin.  

Sarjan päähenkilö on Harry Potter, mutta usein 

hänen seurassaan näemme myös Hermione 

Grangerin ja Ron Weasleyn. Nämä kaksi ovat 

Harryn parhaat ystävät. Mutta lue edes ensim-

mäinen kirja tai katso edes ensimmäinen eloku-

va. 

Pieni lainaus joka lukee viimeisessä osassa: 

”Kuolleet vain matkaavat maailman taakse niin 

kuin ystävät merten; he elävät silti tosissaan. 

Sillä niin on pakko, jotta siinä, mikä on kaikkial-

la läsnä, voi rakastaa ja elää.  ja heidän välisen-

sä suhde on vapaa ja aivan puhdas. Ystävän 

lohtu on, että vaikka toisten sanotaan kuolleen, 

heidän ystävyytensä ja seuransa parhaimmil-

laan kuolemattomana aina.” William Penn: 

More Fruits of Solitude          

Terhi 6B 



Kirjastoluokka 1.4 on ryhmitelty seuraavasti (numerointi on vain 
esimerkkinä tässä): 

1) ns. helppolukuiset kirjat ja sarjat 

1) nuortenkirjat, jotka sopivat esim.  11+ -vuotiaille 
2) fantasiakirjat 
3) rikoskirjat 
4) tieteiskirjat 
5) kauhukirjat 
6) kotimainen kirjallisuus (muut kuin em. ryhmät), mm. Klassikot 
7) maailman kirjallisuuden klassikot 

Lisäksi 

- runot, näytelmät, kuvakirjat, sadut, sarjakuvat omana ryhmä-
nään kirjastoluokkien 1.1 -1.3 mukaan ja 

- tietokirjallisuus 
 

Tervetuloa tutustumaan, myös nuorempi väki:) 

Terveisin 

Ritva Tuokko, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

Koulun kirjastoon, nykyiseen mediateekkiin, on muotoutumas-
sa kirjojen "uusjärjestys". Sen pitäisi olla valmis torstaina 2.2., 
sopivasti HP-päiväksi (Harry Potter). Uuden järjestyksen idea 
on helpottaa sopivan lukemisen löytymistä. Hyllyjen reunoihin 
on tulossa löytämistä helpottavat otsikot. Järjestyksen logiikka 
on seuraava: 

Oletko jo tutustunut 

VESALAN KOULUN KIRJASTOON? 

Kirjasto on auki torstaisin klo 11.00 -12.30. 
Muulloin lainaaminen onnistuu opettajan 
johdolla. 



Lapsuudenaikainen 

lempikirjani oli Astrid 

Lindgrenin Melukylän 

Lapset. Se kertoo naa-

puritaloissa maaseu-

dulla asuvista lapsista 

ja heidän seikkailuis-

taan yhdessä ympäris-

tössään. Kirjassa on 

vauhdikkaita tapahtu-

mia ja kommelluksia 

sekä tietysti paljon lap-

sia, joiden kanssa tun-

sin jakavani heidän 

seikkailunsa.  

Virpi Välimaa-Hill 

Meillä isi oli se aikuinen, joka luki 

minulle ja siskolleni ääneen ennen 

kuin opimme itse lukemaan. Siis-

pä perimme isin lapsuuden kirja-

suosikit, ja tyttökirjojen sijaan kii-

simme Tarzanin kanssa liaanilla 

viidakon puusta toiseen, pyyhim-

me saalistuksesta veriset kätem-

me reisiin ja karjuimme ihmisapi-

nain voitonhuutoa viidakon yö-

hön.  

Olen antanut omat Tarzan-kirjani 

tuttavien lapsille, mutta miehellä-

ni oli vielä tallessa omansa, nekin 

isältä perittyjä. Suosikkini oli Tar-

zan ja Oparin aarre. 

Maisa Rajamäki-Kukkonen 

Ihana, surullinen, jännittävä 

ja suuria asioita pohtiva! Mi-

nun lapsuuteni absolute fa-

vourite!  Veljeni Leijonamieli. 

Niina Halonen-Malliarakis 

Ihan pienenä tyttönä pidin paljon saduista, joita luin myös 

pikkuveljilleni ja siskolleni. Eräs suosikeistani oli Elsa Besko-

win Satukirja. Kirja on painettu vuonna 1958, jolloin olin 6-

vuotias. Itse sain kirjan noin 9-vuotiaana. 

Kirjassa on monta tarinaa, mm. jännittävä kertomus kunin-

kaasta, joka vaihtoi muistinsa peikko Iso-Löntyksen kanssa. 

Luehan sinäkin paljon satuja. Niistä oppii monia viisauksia! 

 

Marketta Sarahonka, 

Tämä oli lapsuuteni löytö 

kesälomalla. En ollut pitä-

nyt erityisemmin Tarzan-

kirjoista, mutta kirjailijan 

Venus-tähtisarja upposi. 

Tämän jälkeen uppouduin 

vuosiksi scifi-kirjallisuuteen. 

Kirja on painettu vuonna 

1953 ja se oli samaisessa 

kunnossa jo kolmekym-

mentä vuotta sitten. 

Suaad Onniselkä 

"Lue äiti satu!" 

Opettajien 

suosikkeja! 



 

Retkellä museossa 

 

5B luokka vieraili Sederholmin ta-

lolla museoretkellä heti joululoman 

jälkeen.  

Pääsimme vanhanajan oppitunnille, 

jossa kirjoitimme rihvelitaululle lii-

dulla. Tytöt pukeutuivat essuihin ja 

pojat villaisiin slipovereihin. Pulpetit 

olivat hauskat ja vanhat. Vastatessa 

piti nousta seisomaan ja kynnet tar-

kastettiin aamulla. Nurkassa oli koi-

rankuppia muistuttava sylkykuppi.  

Päivä oli mukava ja menemme var-

masti uudelleen! Tutustuimme 

myös matkalla lisää Helsinkiin, joka 

on yksi luokkamme kevätlukukau-

den ilmiöistä. 

Vanhanajan oppitunnilla 



LAPSET VEIVÄT ILOA VANHUKSILLE 

Kiitokset kaikille luokille, jotka  joulukortti-

haasteeseen osallistuivat. Saimme 138 upe-

aa joulukorttia. Niitä lähti Kontulan vanhus-

ten palvelukeskukseen, Hely-kotiin sekä 

Kontulan kotipalvelun kautta yksinäisille 

vanhuksille jouluiloa antamaan.  

Taustalla kuva ”korttivuoresta” sekä viides-

luokkalaisista, joiden kanssa kävin viemässä 

yhden erän palvelutaloon.  

Katja Loikala, luokanopettaja 



Voiko olla elämää ILMAN KÄNNYKKÄÄ? 

6C-luokka vieraili perjantaina 27.1. doku-

menttielokuvafestivaaleilla Kinopalatsissa. 

Siellä esitettiin viisi alakoululaisille tarkoi-

tettua, eurooppalaisista lapsista kertovaa do-

kumenttia.  

Tutustuimme lapsiin, joiden elämä pyöri säh-

köisten pelien ympärillä ja esimerkiksi poi-

kaan, joka eli alkeellista elämää jurttateltassa 

äitinsä kanssa. Kuulimme myös tytöstä, joka 

on onnellinen, vaikka vaatteet ovatkin käy-

tettyjä ja elintarvikkeet haetaan ruokajonosta. 

Metromatkoilla oli ilahduttavaa 

seurata luokkamme poikia, joilla 

oli kännykät taskuissa ja jotka oli-

vat kehitelleet hauskaa ajan-

vietettä keksimällä vuorotellen eri 

sanaluokkiin kuuluvia sanoja si-

ten, että seuraavan piti sanoa sa-

na, joka alkaa samalla kirjaimella, 

mihin edellinen sana päättyi. Mi-

ten monta ö:llä alkavaa substantii-

via sinä keksit? 

http://docpoint.info/dokkino/ 



Keskiviikkona 25.1. Sakara 5:n aula täyttyi aikaisin aa-

mulla, ja pitkälle iltaan, iloisista ja jännittyneistä tule-

vista ekaluokkalaisista ja heidän huoltajistaan il-

moittautumassa kouluun. Ilmoittautumisia ottivat vas-

taan rehtoreiden lisäksi apulaisrehtorit ja koulusihtee-

ri. Vesalan peruskoulussa aloittaa elokuussa lähes sa-

ta uutta ekaluokkalaista. Koulutulokkaiden tunnelmat 

olivat odottavia ja innokkaita.   

Rehtorit Juha Juvonen ja Jani Puurula 

Lämpimästi tervetuloa 

Vesalan peruskouluun! 



 

Enää runsaat kaksi viikkoa HIIHTOLOMAAN! 
 

Helmikuun ME-lehdessä toivottavasti kuulemme,  

mitä kaikkea hauskaa lomalla teittekään. 

Vaikka ystävänpäivää vietetäänkin jo 14. helmikuuta, 

voi lämpimiä ajatuksia lähettää ystävälleen myös hiihtoloman 

jälkeen ilmestyvässä helmikuun ME-lehdessä. 

OLKAAPA AKTIIVISIA! 


