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...VAIKKA YLÄASTEEN TILOISSA... 



 

Rehtorin talvitervehdys 

Paukkupakkaset muuttuivat vedeksi, loskaksi ja jääksi. Talviaika on koulussa ajoittain haasteellista, kun liian kylmän sään vuoksi ei 

voida aina ulkoilla ja myös pihan kunnossapito on vaikeaa. Liukkaus vaikeuttaa ulkoleikkejäkin ja on syytä noudattaa kaikkia ohjeita, 

jotta vältymme ikäviltä tapaturmilta. 

Koulun hallinnon väen arkea on vuoden alussa laatia talouden käyttösuunnitelma. Ainoa haaste eivät ole säästöt, joihin mietitään 

järkevimpiä kohteita. Uusi opetussuunnitelma tuo uudistuksia työtapoihin ja painottaa laaja-alaisten taitojen kehittämistä. Tärkeää 

onkin opiskella nimenomaan elämää varten hyödyllisiä taitoja ja kriittistä tiedonhankintaa. Koulun tasolla opetushenkilöstö pohtii 

materiaaleja ja hankintoja, jotka palvelevat digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja irtautumista oppikirjasidonnaisesta 

opiskelusta. Muutosta on ilmassa, joskaan se ei tapahdu hetkessä. Toki kunnon oppikirja säilyttää paikkansa koululaisten arjessa. 

Tästä ME-lehdestä näette oppilaiden ajatuksia koulun arjesta nyt kun suurelle osalle ryhmistä tuli pikainen muutto toisiin tiloihin tila-

keskuksen sulkemasta pääkoulun osasta. Ihaillen olen seurannut yhteistyötä, jolla asia on saatu hoidettua ja oppilaat suorastaan in-

nostuivat muuttotöistä. Nyt opiskellaan joissakin tiloissa melko tiiviissä ympäristössä, mutta tilanne on kuitenkin väliaikainen. Kuu-

lemme lisää tilakeskuksen suunnitelmista tämän kevään aikana. 

Uudet ensi vuoden ekaluokkalaiset ovat jo ilmoittautuneet kouluun ja kuudesluokkalaiset tehneet valintansa yläasteelle siirtymisen 

suhteen. Kevät on siis selvästi käynnistymässä, vaikka talvea eletäänkin.  

Oikein hyvää ja turvallista talven jatkoa kaikille ja mukavaa lähestyvää talvilomaa koululaisille! 

Heli Lehtinen 

rehtori 



3C:n luistelu- ja pulkkailuviikko 

 

Viime viikolla menimme pulkkailemaan ja luistelemaan. Ensiksi mentiin pulkkamäkeen. 
Osalla oppilaista ei ollut pulkkia, joten lainasimme koulusta pulkkia ja liukureita ja sitten 
suuntasimme päättärinmäelle.  

Kun mentiin laskemaan mäkeä niin kaikki olivat innostuneita laskemaan isoa mäkeä. Kaikki 
jonottivat pitkässä jonossa. Oli mukavaa laskea jännää hyppyriä. Rinteessä törmättiin use-
asti toisiin. Osa oppilaista laittoivat lunta pulkan päälle että pulkka laskisi kovempaa. Oli hy-
vä laskea polviltaan ja kaartaa koska silloin pääsi lujaa. 

Toisena päivänä oli satanut  lunta joten pulkka ei luistanut! Pulkkailusta jäi ihania kunnon 
muistoja! 

Vesalan kentällä oli hauska voittaa jääkiekko pelissä ja oli hauska leikkiä hippaa. Ja opimme 
luistelemaan ja nopeasti ja lisäksi harjoittelimme kaatumista. Harjoittelimme sitoa luisti-
mien nauhat kiinni. 

Tämän viikon perjantaina menemme Kontulan tekojäälle ja se on kivaa koska jää on kovaa. 
Kaikki odottavat luisteluun pääsyä. 



HEI! ME MUUTETTIIN…. 

Mallikas luokkien muutto 

 

Vähän ennen joulua koululle tuli tieto, ettei pienten käytävää voida enää käyttää opetukseen. Viemäri oli haljennut ja wc
-tiloissa tapahtui vuotoa. Luokkien pitäisi pikimmiten muuttaa uusiin tiloihin. Alkoi kiireinen suunnittelu. Opettajat vei-
vät henkilökohtaisia tavaroitaan koteihin ja tavaroita pakattiin luokissa muuttoa varten. Kuudennet luokat valmistautui-
vat siirtymään yläkoulun tiloihin ja Ruutiin lähtivät Jussi ja Leena oppilaidensa kanssa. 

Joululoman aikana opetusvirasto puhdisti luokat ja atk-laitteet irrotettiin. Koulun avustajat ja siistijät pyyhkivät pinnat ja 
lastasivat tavaroita. Kirjastoon ja matikkamaahan rakennettiin opiskelutilat ja atk-luokka otettiin myös luokkakäyttöön. 

Tammikuussa heti koulujen alettua luokat muuttivat. Isot oppilaat auttoivat pieniä kantamisessa ja henkilökunta kuljetti 
omilla autoillaan tavaraa. Kouluisännät siirsivät kaappeja ja yhdessä työnsimme useamman pianon uuteen osoittee-
seen. 

Muutto hoitui parissa päivässä ja opiskelu on jo löytänyt uomiinsa. Arki on palannut. Tunnelma on tiivis ja vaatii edel-
leen kaikilta joustoa arjen liikkumisessa ja ahtaammin työskenneltäessä. Toivottavasti kevät tuo ratkaisuja tilapulmiin. 

 

Ari Söderqvist 
apulaisrehtori 



JA NÄIN SEN TOTEUTIMME 

Kaikki koulun kuudesluokkalaiset muuttivat Vesalan ylä-

asteelle.  

Yläasteella ei voi säilyttää kirjoja, joten joka päivä pitää 

raahata raskaita kirjoja. Me emme saa syödä yläasteella 

ja välituntimme ovat ala-asteen alueella. 

Ekaluokkalaiset menevät Ruutiin ja tokaluokkalaiset siir-

tyvät isojen puolelle.  

Onneksi meillä on atk-tunnit yläasteella. 

Muutimme yläasteelle, sillä pienten käytävällä oli ha-

vaittu kosteutta ja viemärivikoja. 

Andy 6A 

Oli kivaa muuttaa uuteen luokkaan ja kouluun. Kaikki kuu-

tosluokkalaiset muuttivat yläasteelle. 

Minusta on mukavaa, koska pääsee tottumaan muihin ti-

loihin ja on myös mahdollista päästä tottumaan millaista 

on yläasteella. 

Täällä on vähän erilaiset säännöt; esim. saa pitää kenkiä 

sisällä eli niitä ei tarvitse ottaa pois. 

Meille kerrottiin muutosta ennen joululomaa. Meidän piti 

kantaa kaikki tavarat itse. Ja sitten vasta päästiin opiskele-

maan.  

Täällä ei ole pulpetteja, joihin voi laittaa kirjoja, joten mei-

dän pitää kantaa kirjat repussa. 

Inas 6A 



 

Tältä näyttivät kuutosten uudet luokkatilat yläasteella ennen joululomaa. 



Oli mukavaa muuttaa uuteen luokkaan, mutta ei aina jaksa koko ajan kävellä ala-asteelle ja takaisin. Ala-asteellakin on tapahtunut 

muutoksia ja se on hyvä juttu, koska pienten luokkien olisi hyvä tottua ison käytävän luokkiin. Nyt meillä on isompi luokka yläasteel-

la ja enemmän tilaa. Myös pienetkin luokat saivat isot luokat. 

Muutto uuteen luokkaan antoi minulle mahdollisuuden opiskella paremmin. Sain tilaisuuden aloittaa kaiken uudestaan. 

Ensi vuonna menemme kaikki kuutoset jo yläasteelle. Kun me opiskelemme yläasteen tiloissa, siihen on helpompi tottua. Sitten tie-

dät, miten käyttäytyä yläasteella. 

Muutto tapahtui sillä tavalla, että meille sanottiin, että saimme uuden opiskelutilan yläasteella. Sitten joululoman jälkeen me me-

nimme tutustumaan uuteen luokkaan. Me toimme kaikki tavarat uuteen luokkaan, jossa aloitimme opiskelun. 

Tamara 6A 

TÄTÄHÄN SE ELÄMÄ  

OIKEASTIKIN ON. 



 RAMPPAAMISTA KAH-

DEN KOULUN VÄLISSÄ 

Muutossamme on hyviä ja huonoja puolia. 

Jotain hyvää ja jotain huonoa. Hyvä puoli on se, että saamme tutustua koulun tiloi-

hin ja uudistuksiin. Huono puoli on se, että joudumme ravaamaan edestakaisin lu-

mihangessa. 

Opiskeleminen uudessa koulussa on sujunut hyvin ja varmaan myös muilla luokilla. 

Olemme saaneet atk-luokan käyttöön, mutta liikunta, ruokailu ja muut kielentunnit 

ovat normaalisti ala-asteella. 

Julius 6 A 

 

….On tässä ollut pari hyvää juttuakin, esimerkiksi me voimme tulla välitunneilta yk-

sin sisään.         Sami 6A 

Minun mielestäni täällä on ihan kiva opis-

kella, vaikka me joudummekin käymään 

ala-asteella koko ajan.     Emmi 6A 

- Mutta tietenkin meillä on ala-asteen 

säännöt, huomauttaa Ikram 6A. 



ME-LEHDEN JOULUKILPAILUN 

VOITTAJAT ON ARVOTTU! 
 

Oikeat vastaukset olivat: 

1. Koulukeittiössä tarjottiin FISUBURGERIA ja mangosmoothieta PERJANTAINA 29.5.2015. 

2. Koulussamme vietettiin KIVA-viikkoa VIIKOLLA 3 tammikuussa. 

3. Jokerien koulukiertueesta koulussamme kerrotaan LOKAKUUN lehdessä. 

4. Helmikuun 2015 ME-lehdessä puhutaan ELASTISEN ”ETEEN JA YLÖS”-biisistä. 

 

Kilpailun onnettarina toimivat Panu– ja Riikka-opettajat, ja sokkoarvonnan 

voittajiksi tulivat Ephrem Tefera 5E-luokalta sekä Nelli Grönholm 6A-luokalta. 

Molemmat heistä saavat 2 Finnkinon leffalippua.  Kiitos osallistuneille kodeille! 

Onneksi olkoon ahkerat ME-lehtemme lukijat! 



KALENTERIVIIKOILLA 5, 11 ja 17 

ma makkarakastiketta/meksikolaista kasviskastiketta, riisiä 

ti   kasvis-pestolasagnettea/kasvis-kikhernekiusausta  

ke kalapuikkoja/kasvispihvejä, tartarkastiketta 

to  lihakeittoa/pinaattikeittoa ja kananmunaa 

pe  kalkkunabolognesea/papu-kasviskastiketta, pastaa 

 

KALENTERIVIIKOILLA 6, 12 ja 18 

ma lihamakaronilaatikkoa/pasta-kasvisvuokaa 

ti  broilerikeittoa/juustoista kasviskeittoa 

ke  tortilloja, kasvistäytettä/kasvis-kaalilaatikkoa 

to  kuorrutettua kalaa/ kasvis-linssikiusausta 

pe  lihapyöryköitä/kasvispyöryköitä 

 

KALENTERIVIIKOILLA 7, 13 ja 19 

ma  broileri-perunalaatikkoa/kasvispaellaa 

ti   kalakeittoa/punajuurisosekeittoa 

ke  jauhelihakastiketta/kasvis-pastakastiketta 

to  pinaattiohukaisia, napolinsalaattia/sienikiusausta 

pe  liha-juurespataa/juures-soijapataa 

KALENTERIVIIKOILLA 8, 14 ja 20 

ma lihamakaronilaatikkoa/kasvismakaronilaatikkoa 

ti    hernekeittoa/kasvissosekeittoa 

ke  kirjolohikiusausta/juustoista peruna-kasvisvuokaa 

to  kasvispyöryköitä, punajuuripihvejä 

pe  broilericurrya/kasviscurrya, riisiä 

KALENTERIVIIKOILLA 9, 15 ja 21 

ma jauhelihapihvejä/kasvispihvejä, basilika-juustokastiketta 

ti    kasvislasagnettea/kasvisrisottoa 

ke  silakkamurekepihvejä, pinaattikastiketta/juures-papukastiketta 

to   makkarakeittoa/kasvis-linssisosekeittoa 

pe  kalkkunakastiketta/tomaatti-kasviskastiketta, riisiä 

 

KALENTERIVIIKOILLA 10, 16 ja 22 

ma  jauheliha-spagettivuokaa/kasvis-spagettivuokaa 

ti     broilerikastiketta/juures-linssipataa 

ke  kasviswokkia/soijasuikalekastiketta, riisiä 

to  ohrapuuroa, mehukeittoa/kaali-jauhelihakeittoa 

pe  lahnapuikkoja/kasvispyöryköitä, sitruunaista majoneesikastiketta 

RUOKALISTAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA ESIMERKIKSI TEEMAVIIKOILLA TAI PÄÄSIÄISEN AIKAAN.  

JOKAISELLA ATERIALLA ON TARJOLLA ON MYÖS TUOREITA KASVIKSIA, LEIPÄÄ JA LEVITETTÄ SEKÄ MAITOA, PIIMÄÄ JA VETTÄ. 

RUOKALASSA KEVÄÄLLÄ 2016 



ME-LEHDEN TOIMITUS: marketta.sarahonka@edu.hel.fi 

Ja vähitellen uuden luokkatilan seinät saivat uutta eloa... 


