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Olen innostunut viiden viime vuoden 
aikana hiihtämisestä ja osallistunut pa-
ri kertaa Lahdessa hiihdettävään Fin-
landia-hiihtoon. Tänä vuonna hiihtämi-
nen oli vähän hermoja raastavaa huo-
non kelin ja lipsuvien suksien takia, 
mutta maaliin asti sentään pääsin. 
 
Hiihtolomalla olimme perheen kanssa 
Saariselällä. Kolmena päivänä olimme 
laskettelurinteessä, muina päivinä 
hiihdimme. Tässä kuvassa hiihdämme 
Saariselältä Kiilopään tunturille; mat-
kaa kertyi 16.5km! Matkan varrella pi-
dimme makkaranpaistotauon päivätu-
vassa ja pysähdyimme ihanaan latu-
kahvilaan syömään. Lisäksi pidimme 
muutamia mehutaukoja. 
 
Hiihtoterveisin  
hiihtohöyrähtänyt erityisopettaja  
Johanna Maaluoto 

Meidän perhe hiihtää! 

Maaliskuun alussa kävimme Lahdessa MM-kilpailuissa seuraamassa hiihtoa ja mäkihyppyä.  

Oli huikeaa seurata maailman parhaita hiihtäjiä ja mäkihyppääjiä! 
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NEA JA EMILIA TALLENSIVAT 

HIIHTOLOMAN RIEMUJA 

TALVISIIN KUVISTÖIHINSÄ 



OLETKO SINÄ                                    KIVA KAVERI? 

Suomen kielen tunnilla poh-

dittiin sitä, millainen on hyvä 

kaveri. Tässä kolmasluokkalais-

ten ajatuksia kaveruudesta.  

Ei saa kiusaa ja kave-
rille voi kertoa salai-
suuksia ja pitää olla 
kiltti ja ei saa kiroilla. 
Kaverin kaa saa leik-
kiä. 
Nawaal ja Shelden 
3A  

Hyvä kaveri on sellainen, jolle voi kertoa salaisuuksia. Se voi auttaa kaikessa, niin kun jos kaverilla on käsi 

murtunut se voi auttaa nostaa tarjottimen. Voi käydä kylässä ja voi käydä yökylässä. 

 Anton ja Rami 3A 

Paras ystävä on kiva. 

Saa leikkiä yhessä aa-

mu ja yö. Hyvän kave-

rin luo voi mennä yö-

kylään ja voi mennä 

heidän kaa laivalla. 

Voi mennä myös 

hoploppiin ja kesälei-

rille. 

Ruun ja Emilia 3 A 



Koskettava kohtaaminen 
 

Olin Amaranthen keikalla, Hartwall-areenalla. Keikka oli mielestäni mahtava, kaikki ne valot ja se mega-basson tunne 
kehossani. Yhtye veti heidän uuden albumin nimeltä ”the nexus”.  

Kello 19:00 yleisö oli täysin hiljaa…kunnes. PAM! Amaranthe saapuu lavalle himmeän valo show´n kanssa. Yleisö rie-
haantui, kun ensimmäisenä soitettiin biisi nimeltä ”That song”. Oli mahtavaa kuunnella, kun kaikki osasi sanat ja vielä 
oikeassa rytmissä. Seuraavaksi alkoi soimaan biisi nimeltä ”Maximize”…kaikkien fanien rakastama kappale. Vieressäni 
oli kahdenlaisia ihmisiä. Oikealla puolellani seisoi innostunut mies, joka heilutti päätään niin kovaa musiikin mukaan, 
että pelkäsin hänen niskojen menevän poikki. Vasemmalla puolellani seisoi minun ikäinen tyttö, joka itki onnen-
kyyneliä. Annoin tälle nuorelle tytölle ison halin, jotta hän saisi rakkauden tunteen toiseltakin fanilta. 

 

keikan jälkeen… 

 

Samainen nuori tyttö tuli luokseni ja kiitti halauksestani, Hän kertoi, että hänen nimensä oli Elli  ja että hän sairastaa 
syöpää. Hän ei kuulema ollut koskaan sairauden toteamisen jälkeen tuntenut pystyvänsä selviämään siitä, mutta nyt 
minun ansiostani hän tunsi pystyvänsä siihen. Matkalla kotiin oloni oli harmillinen kaiken kuulemani jälkeen. Tuntui 
kuin päälleni olisi tullut tumma pilvi rankan sateen kanssa. Mutta toisaalta olen onnellinen, että sain hänelle semmoi-
sen tunteen, että hän jaksaa taistella syöpää vastaan. Elli näytti todella onnelliselta, ja heti kun juttelin hänen kans-
saan näin, että hän on sisimmissään vahva, vaikka ei sitä välttämättä ulospäin näyttäisikään. Kaiken tuon jälkeen olen 
kuitenkin onnellinen kävellessäni Tanhuantietä pitkin kotiin. Toivottavasti tapaan Ellin vielä joku toinen kerta.  

sen pituinen se… 



Olimme Stoassa keskiviikkoisin viidesti. Siellä oli 3 ryhmää.  

Ryhmien nimet olivat: 

Valoja ja varjoja 

Lintukoto 

Pöytägrafiitti. 

  Olimme pöytägrafiitissa. Siellä harjoittelimme omien nimien kirjoitta-

mista eri tavoilla. Valoja ja varjoja ryhmässä tehtiin erilaisia taloja, joi-

hin heijastettiin erivärisiä valoja, joidenka avulla seinälle heijastui var-

joja. Lintukodossa tehtiin lintuja ja rakennettiin niille koteja/pesiä. Pöy-

tägrafiitissa oli kivaa ja hauskaa, ja siellä sai tehdä omanlaisia töitä. 

Saamme viedä pöytämme kotiin. 

Kaikilla oli erilaisia töitä eikä kukaan pahoittanut mieltään. Me menim-

me Stoaan aina klo 11.00 ja opetus kesti 90 minuuttia ja lähdimme 

pois klo 12.30. Keskiviikkona 8.3 oli meidän vika päivämme pöytägrafii-

tissa.  

 

Laura ja Seila 5A 

STOAN TAIDETUNNIT 



Ruudin digiviikolla harjoiteltiin innokkaasti oh-
jelmoinnin alkeita. Oppilaat oli jaettu sekaryh-
miin ja pareihin, jotka kiersivät muutaman päi-
vän ajan erilaisissa toiminnallisissa pajoissa. 
Salissa koodattiin karkkirobottia sekä bee-
botteja, ja luokissa harjoiteltiin koodausta tie-
tokonepelien sekä erilaisten tehtävien avulla. 
Legorobotitkin saatiin erinomaisella parityös-
kentelyllä koottua ja liikkumaan. Lopuksi vielä 
pohdiskeltiin yhdessä, mikä oli digiviikon kaik-
kein mielenkiintoisin tai mieleenpainuvin har-
joitus.  

Oppilaille kiitos innokkaasta sekä aktiivisesta 
työskentelystä eri pajoissa. Erityinen kiitos 
myös kaikille opettajille, avustajille sekä har-
joittelijoille, jotka auttoivat digiviikon toteutuk-
sessa! 

Ruudissa saatiin robotit liikkumaan 



Oppilaiden mietteitä Ruudin digiviikon päätteeksi: 

”Saara oli niinku robotti, joka antoi karkkia mutta piti ensin kirjoittaa paperille 

että vaikka eteen, vasen, oikealle ja Saara oli siis ruudukossa.”  

Katja 2B 

” Kivaa oli se kun sai ohjelmoida bee-botia.” Venni 1 A 

” Aava 1 B: Minusta oli kivaa karkkirobotti. Robottina oli Saara-ope.” Aava 1 B 

”Tykkäsin olla tietokoneella kun olin koodaamassa.” Thu 2 B 

"Oli kivaa ja jännittävää. Opittiin uusia asioita ja opittiin koodaamaan. 
Oli kiva kun sai koodata ja liikuttaa bee-botteja ja tehdä oman nimen." 2A 



Aikuisten digiKIKYÄ! 

Perjantaina 10.3. Vesalan kou-

lujen henkilökunta pakersi 

koulupäivän jälkeen erilaisissa 

digitekniikkaan tutustuttavissa 

pajoissa. Samalla tehtiin si-

sään tärkeitä kiky-tunteja. 

Animaatiot sekä ohjelmointiohjelmat 

Bomberbot ja Scratch innostivat ai-

kuisiakin luovaan leikkiin.  



 

Seuraavassa ME-lehdessämme kerromme 

mm. kiusaamisen vastaisesta KIVA-viikostamme, 

jolloin mietimme ja kokeilimme mm. mitä mukavaa voisimme  

tehdä yhdessä välitunneilla. 


