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Rehtorin tervehdys 

 

Samanaikaisesti kun uuden opetussuunnitelman koulukohtaisia  tekstejä oltiin viimeistelemässä, sai koulu mai-

netta ja kunniaa Robot Stadissa -tapahtumassa. Koulu on ollut mukana hankkeessa, mikä on mahdollistanut 

olla kaupungin etujoukoissa harjoittelemassa ohjelmointia ja lopputuloksena oli kunniakas voitto lasten itse 

ideoimalla ja rakentamalla karkinlajittelurobotilla. Onneksi olkoon kaikille mukana olleille lapsille ja aikuisille! 

Tällainen toiminta on tulevaisuuden koulun toimintaa, yhteisöllinen oppiminen, jossa opettajat toimivat ohjaa-

jina - ehkä itsekin oppimassa. 

On mukavaa seurata, kuinka ryhmät käyttävät koko Helsinkiä ja sen tarjoamia retkikohteita oppimisympäris-

töinään ja laajentavat oppimista ympäröivään yhteiskuntaan. Juuri tästä on uuden ajan oppimisessa kysymys. 

Monet materiaalit muuttuvat sähköiseen suuntaan ja koulu muuttuu perinteisestä pulpettiympäristöstä jous-

tavien tilojen ratkaisuiksi.  

Mikään ei kuitenkaan poista hyvän ja arvostavan vuorovaikutuksen 

ensisijaisuutta, olemme koulussa juuri yhdessä olemista ja tekemis-

tä oppimassa.  

 

Oppimisen iloa ja rikkaita kokemuksia loppulukuvuoteen kaikille! 

 

Heli Lehtinen  

6A:n oppilaita Annantalon musiikkistudiossa äänittämässä  

omaa tsemppisbiisiä. 



( A-lohko) 

4D:llä oli ensin peli 6A:ta vas-
taan. Peli alkoi hyvin mutta lop-
pujen lopuksi 4D hävisi 9-5. 
Sitten 4D:llä oli 5C:tä vastaan. 
Peli päättyi 4D:n onneksi 8-3. 
Sitten pelasimme taas vitosia 
vastaan eli 5A-5E:tä. Peli 
päättyi 7-7. Kaikkien mielestä 
pelit päättyivät hyvin vaikka oli-
si ollut kivaa voittaa kaikki pe-
lit. 

Tuomareitakin kehuttiin hyvik-
si. 5A-5E:llä oli 6Ata vastaan. 
Peli päättyi 3-8 6A:lle. 5A-5E:llä 
oli 5C:tä vastaan. Peli päättyi 7-
7. Sitten 6B:llä oli 5A-5E:tä vas-
taan. Peli päättyi 6-3. 

Reilun pelin FUTSAL-turnaus 

(B-lohko) 

4C:llä oli 4B:tä vastaan. Peli päättyi 1-3 
4B:lle. Seuraavaksi 5B:llä oli 4A:ta vas-
taan. Peli päättyi 5-3. 4A sai vastaansa 
6C:n. Peli päättyi 9-3 6C:lle. 6C:llä oli seu-
raavaksi 4B:tä vastaan. Peli päättyi 10-5. 
Sitten 4A:lla oli 4C:tä vastaan. Peli päättyi 
1-7. 5B:llä oli 4C:tä vastaan. Peli päättyi 6-
2 5B:lle. 4B:llä oli 5B:tä vastaan. Peli 
päättyi 6-4 4B:lle. 

Miina Kilpeläinen ja Amiira Mohamud  

Koulussamme järjestettiin futsal-turnaus, josta saamme kiittää 
FC-Konnun mukavaa henkilökuntaa. Turnaus järjestettiin ke 
16.3 ja to 18.3. Keskiviikon lohkon voittivat 6 A:n oppilaat, ja 
torstai lohkon voittivat  6C:n oppilaat. Maanantaina 21.3 järjes-
tettiin finaali 6 A vs  6 C.  Finaalin voitti 6 C jo toista vuotta pe-
räkkäin. 
Kaikki pelasivat hyvin!                                          Anni ja Sofia 6C 



1-2 E -luokka sai mahdollisuuden osallistua 
Stoan 5x2 -taidekurssille helmi- ja maaliskuun 
aikana. 

Kokemus oli hauska ja antoisa. Luokkamme ja-
ettiin kahteen ryhmään: toiset puuhastelivat la-
vasteiden parissa ja toiset rakentelivat savilin-
nuilleen koteja. Opimme myös värien sekoitte-
lusta paljon uutta ja saimme huomata, miten 
märälle paperille maalaaminen eroaa kuivalle 
maalaamisesta. 

  

Lavaste-ryhmän kertomus: 

RAKENSIMME LAVASTEITA. 

Suunnittelimme oman työn alusta asti ihan itse. 

Käytimme rakentelussa esimerkiksi kuumalii-
maa, puuta, tikkuja, pahvia, kangasta ja maalia. 
Joku suunnitteli vaateliikkeen, toinen makuu-
huoneen tai uimahallin. Vain mielikuvitus oli ra-
jana! 

Esittelimme lavasteet muille hienon valoesityk-
sen avulla. 

  

1-2 E 



  

Lintu-ryhmän kertomus 

Muotoilimme savesta linnun. Sitten päällys-
timme linnun märällä kipsinauhalla. Myö-
hemmin lintu myös maalattiin. 

Rakensimme linnuille kodit. Saimme suunni-
tella työn alusta asti oman näköiseksi. Käy-
timme rakentelussa muun muassa puuta, 
tikkuja, nauloja ja liimaa. Sahasimme lautoja 
ja hakkasimme nauloja vasaralla ihan itse, se 
oli aika jännää. Lopuksi talot maalattiin. 

Vihdoin linnut saivat ihan omat kodit! 

  

Tervetuloa luokkaamme ihastelemaan töitä! 

TAI- 

DET- 

TA 

STO- 

ASSA 

JATKUU... 



LINNUT MALLEINA 

6A 



Koko homma  alkoi siitä, että kaikki teki tarinan. 

Sitten opettajamme  (Tiina) teki niistä kaikista 

yhden ison tarinan. Ja hän kirjoitti sen tietoko-

neelle. Sitten hän tulosti ne ja saimme kaikki sen. 

Sitten valittiin näyttelijät. Näyttelijöitä oli vain 7. 

Me valitsimme ne, ja harjoittelimme pari kertaa 

luokassa. Sitten opettelimme vuorosanat ulkoa. 

Ja seuraavan kerran me harjoittelimme liikunta-

salissa, mikä ei mennyt kovin hyvin…. 

Mutta kuitenkin, sen jälkeen menimme Kansallis-

teatteriin. Metrolla oli kiva mennä, ja kun olimme 

kävelemässä sinne niin me näimme Aleksis Kiven 

patsaan. Näimme myös Pepsi-tehtaan. 

Kansallisteatteri oli tosi hieno. Me menimme työ-

pajoihin. Kun olimme harjoitelleet pari kertaa, 

me menimme näyttelemään. Sen lavan nimi oli 

Lavaklubi tai joku sellainen, en nyt muista.  Mutta 

se esitys meni hyvin ja menimme takaisin koulul-

le. 

Minea Koso 3 A 

Kansallisteatterissa saatiin vihreät huivit, jotka me laitettiin meidän kaulaan ja 

meistä tuli työntekijöitä. Sitten me mentiin (valaistus– ja lavastusryhmissä) alas. 

Ja ensin me muotoiltiin toisistamme meille tärkeä juttu. Ja sitten me mentiin 

pienelle näyttämölle. Meidän piti sanoa keittiöön liittyvä sana ja mennä sen 

muotoon. Sitten me esitettiin samalla tavalla puutarha, huvipuisto ja sen jälkeen 

näyttämöstä tuli vihreä ja me esitettiin (jotain kesään liittyvää) niittyä ja sitten oli 

punaista, keltaista, oranssia ja vihreää, niin me esitettiin syksyä. 

Sen jälkeen me mentiin kahteen eri ryhmään (valaistus ja lavastus). Minä olin 

Liidan kanssa lavastuksessa (ja Ajla ja Emilia valaistuksessa). Me suunniteltiin 

ensin pienoismalli. Sen paikan pomo oli pyytänyt että vasen puoli olisi keittiötä 

ja oikea Sebastianin / Sebun huone. Me laitettiin taakse vasemmalle pöytä ja 

tuoleja sekä jääkaappi ja uuni ja hella samaan. Sitten Sebun huoneeseen lai-

tettiin yöpöytä ja sänky. Ja yöpöydän päällä oli sarjiksia. Sitten me siirrettiin ne 

jutut lavalle. Pöydälle laitettiin tosi paljon (muovisia) herkkuja. Ja sitten me kan-

nettiin pöydät ja muut lavalle. 

Sitten muut tuli sinne.. Niillä (siis näyttelijöillä) oli kenraaliharjoitukset. Mua ja 

Liidaa pyydettiin vetämään nappi oikeaan (sitten sivuvalot/kohdevalo syttyi). Ja 

vasempaan (silloin kohdevalo sammui). Kun se alkoi, Vinski, Tuomas ja Eeden 

(eli Tuomas=Joni, Vinski=Ahti ja Eeden=Saana). Kun ne hiipii, Schanzo eli Onhi 

inahti ja  nousi takajaloilleen. Minea eli Jane ja Jardan eli Sebu kysyivät mikä hä-

tänä ja jatkoivat matkaa. Kun ne meni sisään, siis Jane ja Sebu, sytytimme koh-

devalon. Ne puhui siellä . Yks herkku putos, kun niit  oltiin viemäs Sebun huo-

neeseen. Ne puhui et ne tajus et Schanzo oli aistinu et niit seurattiin. Ja mut sit 

Antti-Joni ja Saara yritti työntää niit pois. Sitten ne sopi sen ja sit se loppu. Se oli 

mukava näytelmä. Sit kaikki ryhmät nousivat vuorotellen ja kaikki kumarsivat. 

Sitten me keskusteltiin mikä oli ollu parasta ja lähdettiin ku oltiin sanottu heipat.     

Meri 3 A 

TEATTERIproggis 



 

29.2. tehdyn Kasvari-retken satoa kerättiin myöhemmin vähän lisää. 

KASVI- JA ELÄINHUONE 

Me putsattiin Sällin (iguaani) häkki ja nostettiin gerbiilit Sulo ja Milo. 
Hoidettiin Leoa. Se on pupu. Ja sitten Kirsi opetti meille biologiaa. 

Meillä oli hauskaa ja mukavaa. 

Amira ja Sanni 3B 

 

Toinen ryhmä ympäristöraatilaisia kävi yläkoulun kasvarissa 7.3. 

Kuudesluokkalaiset raatilaiset pääsivät mm. tutki-
maan sulan, höyhenen ja untuvan rakenteita mik-
roskoopilla. Jännittävää! Kasvarin nettisivut ovat 
osoitteessa  
http://wordpress.edu.hel.fi/vesay-kasvihuone/ 

 

 

Kasvarin seinällä roikkuu mm. viljakäärmeen  
luoma nahka. 

Ympäristöraati retkellä yläkoulun Kasvarissa, osa 2 

Keltakorvakilpikonna 

nauttii lämmöstä lampun 

alla. 

Untuvien salat paljastu-

vat mikroskoopilla. 



Vesalan ala-aste on yksi 21 koulusta, 

jossa on opiskeltu tulevan  opetus-

suunnitelman mukaista algoritmista 

ajattelua ja ohjelmointia Lego-

robottien avulla jo noin vuoden 

ajan. 

Koulut pääsivät kisailemaan taidois-

taan Robot Stadissa –tapahtumaan 

Telakka-tapahtumakeskukseen. 

Helsingin Uutisten toimittaja kävi haastattelemassa kou-

lumme nuoria ohjelmoijia ja teki jutun mm. voitokkaasta 

(vaikka emme sitä vielä silloin tienneet) karkinlajittelijaro-

botistamme. 



LEGO ROBOT STADISSA Telakalla 

Tapahtumakeskus Telakassa oli hienot puitteet. Jokaisella osallistuvalla ryhmällä oli oma pieni esittelypisteensä, johon kilpailevat robot 

laitettiin esille äänestäjiä (osallistujat ja yleisö) sekä arvostelutuomareita varten. Robot kilpailivat taitoradalla, esiintymisessä sekä myös 

nokkeluudessa. Koulumme oppilaat olivat harjoitelleet edellisellä sivulla näkyvän taitoradan avulla jo useampina päivinä ennen kisaa. 



Urheiluselostaja 

KAJ  KUNNAS in-

nosti ja rohkaisi 

nuoria kisailijoi-

ta. 

Mutta mistä johtui, 

ettei robo suostunut-

kaan enää toimimaan 

odotetulla tavalla? 
Eipä hätää. Paikalla 

olevat ohjelmointi-

gurut kertoivat mm. 

miten lavan spotti-

valot häiritsevät 

tunnistinantureita. 

Mutta siihenkin löy-

tyi ratkaisu.. 

Vesalan 

”teknikot” vii-

meistelevät 

robottiensa 

ohjelmointia. 

ROOPE SALMINEN juonsi ja lämmitteli yleisöä. 

HAASTAVA RATA 



Lavalle nousi iloinen joukko Vesalan koululaisia. 

JA SUUNNITTELUKISAN VOITTAJA ON….. 

Vesalan ala-asteen  

karkinlajittelija! 

ARVOVALTAINEN 

TUOMARISTO ky-

seli, arvioi ja ihas-

teli…. Tässä on ro-

botti oikeanlaises-

sa työssään. 

PALKINTONA YKSITYISLEFFANÄYTÖS! 



SINÄ PÄIVÄNÄ SAIMME MAKEAA MAHAN TÄYDELTÄ! 

TÄHÄN KISAAN OSALLISTUMME TOISTEKIN! 




