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ärsyttää Ollia. Kerran 2. luokalla 
unohdin repun kotiin. Ja kerran 
kotona tipuin Joni kanssa ojaan.

(Toni 4 lk)

Söin aamupalaksi kaksi leipää. 
Minut vietiin autolla bussipysäkille. 
Bussi oli myöhässä melkein kymme-
nen minuuttia. Bussissa huomasin, 
että reppuni unohtui kotiin. Toi-
nenkin koulupäivä muistui mieleen. 
En mennyt aamulla kouluun, koska 
minulla oli hammaslääkäri. Minulle 
opetettiin, miten niskavetoa käyte-
tään. Tulin kouluun yhdeltä.

(Leo 4 lk)

Isä tuli herättämään (7:10) ja 
nousin sängystä ja laitoin vaat-
teet päälle. Sitten menin syömään 
aamupalan. Söin kaurapuuron. 
Sitten menin katsomaan tv:tä kun 
kello oli (08:45). Sitten laitoin 
ulkovaatteet päälle ja otan repun ja 
menen autoon odottamaan muita. 
Sitten lähettiin kouluun. Kun oltiin 
linja-autopysäkillä, niin käveltiin 
koulun katokseen. Sitten menin 
kiikuille kavereitten kanssa juttele-
maan. Kun kellot soi (prrr…) niin 
mentiin jonoon. Kun oltiin luokassa 
ja opettaja oli jo luokassa. Ensin 
oli päivän avaus virsi (Hoosianna 
ja nii eespäin:) sitten oli matikkaa 
ja seuraavana oli enkkuu. 4. lk ja 
3. lk oli lukemistot, seuraava oli 
liikkaa. Oltiin pihaleikkejä. Sitten 
oli ruokailu, ruokana oli kalakeittoa. 
Seuraava tunti oli uskontoo.

(Henri 4 lk)

Heräsin puoli kuudelta. Äiti, San-
teri ja Pietari oli lähdössä. Menin 
katsomaan telkkaria. Sitten lähdin 
kävelemään kouluun. Ensimmäi-
sellä tunnilla oli YLT:tiä. Toisella 
tunnilla nostettiin lippu salkoon. 
Sitten mentiin saliin laulamaan. (En 
muista muuta) 

(Roope 4 lk)

Kun pääsimme iso veljeni Alkun 
kanssa taksipaikalle, Alkulla alkoi 
vuotaa verta, ja sitten tuli taksi, ja 
taksista Alkku sai jonkun rätin. Kun 
tultiin koululle, rätti oli ihan veressä. 
Sitten Alkku heitti paperin roskiin 
ja meni isoille kiikuille, sitten soi 
kellot ja mentiin sisälle. Meillä oli 
Englantia ja me tarkastettiin sivu 70. 
Sitten nostettiin lippu ja mentiin 
laulamaan. Sitten oli Ylttiä. Sitten 

jalkapalloa. Sitten matikkaa. Sitten 
mentiin kotiin.

(Matias 3 lk)

Nukuttiin pommiin Jennin kans-
sa, isi oli töissä ja soitti minulle. 
Heräsin siihen, sitten tuli kiire kou-
luun. En kerennyt syödä mitään. 
Koska piti tehdä pitkän päivän 
eväät ja pedata sänky, sitten piti 
sammuttaa valot ja laittaa ovi luk-
koon. Sitten ajaa pyörällä pysäkille. 
Sitten odotetaan, että linja-auto 
tulee. Sitten menin linja-autoon 
ja menin istumaan penkille. Sitten 
tultiin koululle. Sitten vein repun 
jonoon ja menin pelaamaan jalista, 
sitten soi kellot ja mentiin tunnille. 
Se oli matematiikka teimme sivut 
72-73. Sitten mentiin välitunnille 
ja pelattiin karttua. Sitten mentiin 
piiloon ja kellot soi, mentiin tun-
nille, meillä on yltin tunti. Luemme 
sivut 64-65 ja sitten loppuu koulu 
ja mennään kotiin. 

(Topi 3 lk)

Heräsin herätyskellon sointiin, en 
löytänyt lamppua ja tipahdin sän-
gystä ja herätyskello tipahti päähän. 
Vihdoin löysin lampun ja kävelin 
keittiöön. Olin ottamassa muroja, 
kun avasin sen kaapin, jossa murot 
oli. Muropaketti tipahti ja kaikki 
murot levahtivat lattialle. Rupesin 
keräämään muroja paperilla. Sitten 
rupesin syömään muroja. Sitten 
lähdin kävelemään linikkapysäkille 
ja matkalla mä könähin pahasti. Ja 
sitten myöhästyin linkasta ja piti 
soittaa mummolle ja ukille. Sitten 
ne vei mut kouluun. Oli ihan kiva 
koulupäivä ja koulun jälkeen mä 
menin ip-kerhoon ja iipeen jälkeen 
mä menin kotiin. 

(Olli 4 lk)

Herään klo 7. Tulen kouluun 
hyvin mielin. Koulussa on hauskaa 
välitunnit koska siellä voi pelata jal-
kapalloa. Kaikki tunnit on hausko-
ja, mutta käsiala on paras. Opettaja 
ymmärtää kaiken. 

Tykkään läksyistä.
 
(Lasse 2 lk)

Herään milloin minäkin aikana. 
Välitunnit on hauskoja sekä matik-
ka. Isi vie minut joskus kouluun.

Useasti menen linja-autolla.
 
(Janne 2 lk)

Läksyt on kivoja. Kaverit ovat 
kivoja. Ruoka on hyvää. Ope on 
kiva. Askartelu on kivaa.

Joulukuu on kiva.
 
(Maria 2 lk)

Herään aamu seitsemältä. Koulu 
sujuu hyvin. Lempiaineeni on lii-
kunta. Välitunnilla on hauskaa.

Menen aina pelaamaan jalkapal-
loa. Iskä vie minut joskus kouluun. 
Kävelen joskus pysäkille.

 
(Konsta 2 lk)

On aamu ja kuulen, kun äitini 
huutaa minut ylös. Nousen ja puen 
päälle. Sitten menen keittiöön syö-
mään aamupalaa. Kun olen syönyt, 
niin äitini vie minut ja veljeni kou-
luun. Kun olemme koulun pihalla 
laitamme reput reppujonoon ja 
minä istahdan penkille ja odotan 
kun kaverini tulevat. Kellot soi 
ja menemme jonoon, odotamme 
vähän aikaa kun opettaja laskee 
meidät sisälle. Koko koulussa on 
42 oppilasta. Meidän koulu on 
aika pieni, mutta minun mielestä 
meidän koulu on tarpeeksi iso mi-
nulle. Kun opettaja laskee meidät 
sisälle, otamme ulkovaatteet pois 
ja menemme luokkaan.

Opettaja tulee luokkaan, sanom-
me huomenta. Yleensä meillä on 4 
tuntia. Pitkinä päivinä on 6 tuntia. 
Välituntien kesto on 15 minuuttia. 
Paras aine koulussa on liikunta, 
koska se on kivaa ja kunto kasvaa. 
En pidä paljon matematiikasta, 
koska se tuntuu vaikealta. Kun 
koulupäivä päättyy, äitini tulee 
hakemaan minut ja veljeni. Kun 
tulemme kotiin, syön välipalan ja 
teen läksyt. Joskus kun kuljen linja-
autolla kouluun minua pelottaa kun 
se ajaa niin lujaa. 

(Noora 5 lk)

Herään yleensä kuuden maissa. 
Syön aamupalaksi mehua ja leipää. 
Kun äitini menee töihin, hän jättää 
minut tienvarteen. Siitä sitten käve-
len linja-auto-pysäkille. 

Linja-auto tulee pysäkille noin 
7.45. Kahdeksalta olemme kou-
lulla. Jos aamulla on -15 astetta 
pakkasta, saa tulla suoraan sisälle. 
Kellot soivat puoli yhdeksältä tai 
vähän ennen puolta. Me tulemme 
jonoihin, kaikki 3-6-luokkalaiset. 
3-4:sten pojilla on oma jono, 5-6:
sten pojilla, 5-6:sten tytöillä oma 
ja sitten 3-4 luokan tytöillä. Sisälle 

tullaan järjestyksessä ja töniä ei saa. 
Kun on otettu ulkovaatteet pois, 
mennään omiin luokkiin.

 Maanantaina meillä on ekalla 
tunnilla musiikkia. Se on kivaa,  
sillä olen ennen soittanut pianoa. 
Minun lempiaineeni on musiikki. 
Kuvaamataitokin on hauskaa, 
koska tykkään askarrella ja piirtää. 
Välitunneilla olen yleensä parhaan 
ystäväni Irenen kanssa. Me leikim-
me monesti hevosia. Välitunnit 
kestävät noin 15 minuuttia. Ihan 
liian lyhyt aika, minusta! 

Meidän koulussa on mukavaa. 
Pitkät päivät on sijoitettu meillä 
tiistaiksi ja keskiviikoksi. Se on 
hyvä, sillä jos pitkät päivät olisivat 
maanantaina tai juuri perjantai-
na, se olisi ihan typerää. Meidän 
koulussa mukavinta ovat ystävät, 
sillä koulussa näkee aina kavereita. 
Se taas ei ole mukavaa kun sattuu 
tappeluja ja sen semmoista. Koulu 
loppuu 12.30, pitkinä päivinä 
14.30.

Joskus koulun jälkeen menen 
kaverini luo. 

(Mirka 5 lk)

Koulumme alkaa klo 8.30 ja lop-
puu pitkinä päivinä klo 14.30 ja 
lyhyinä päivinä klo 12.30.

Tiistai ja keskiviikko ovat pit-
kiä päiviä. Tiistaina meillä on 
ensimmäisellä tunnilla matikkaa, 
toisella fysiikka-kemiaa, kolman-
nella äikkää, neljännellä biologiaa, 
viidennellä ja kuudennella tunnilla 
meillä on puukäsitöitä. Puukässäs-
sä minä ja yksi kaverini tehdään 
jousivaakoja. Siihen tarvitsemme 
lautaa, vaneria, rautalankaa ja ku-

parilevyä. Itse sahasin kuparinpalan 
rautasahalla.

Sen jälkeen kupari piti vielä hioa 
sileäksi. Kesällä liikuntatunnilla 
meillä on yleensä pesistä, jalista tai 
lipunryöstöä.Talvisin pelaamme 
kaukalopalloa tai hiihdämme. 

(Taneli 5 lk)

Koulu alkaa 8.30 ja kotoa lähden 
n. kello 8. Koulussamme on n. 45 
oppilasta. Opettajia on kolme, sekä 
erityisopettaja, joka käy koululla 
kerran viikossa. Tänään meillä on 
ohjelmassa uskontoa, äidinkieltä, 
liikuntaa ja kuvista. 

Koulussa on kivaa se, että koulu on 
pieni ja siellä suurin osa tulee hyvin 
toimeen keskenään. Inhottavaa taas 
on se, kun jotkut opettajat huutaa, 
jos tekee jotain väärin ja se, kun on 
tappeluita. Lempikouluaineeni on 
matematiikka ja liikunta, koska ne 
on helppoja. Koulupäivien pituudet 
on hyviä. Opettajat on ihan kivoja. 
Koulu on hyvällä paikalla ja muu-
tenkin mukava paikka.

 
(Mira 5 lk)

Kun herään 7:54, sitten syön 
aamupalan, sitten pesen hampaat, 
sitten kouluun. Reppujonoon ja 
kellot soi, luokkaan. Tunti alkaa, 
opettaja tulee. Noustaan! Opettaja 
sanoo: ”Huomenta oppilaat!”

Sitten alkaa tunti. Välitunti alkaa, 
pääsee leikkimään. Leikin Maria V:
n kanssa.

Tarinat kokosi:
Rehtori Jyrki Tolvanen

Nyyssösten suvun ensimmäi-
nen sukukirja ilmestyy kesällä 
2007. Sukukirja julkistetaan 
Nyyssösten sukujuhlassa Piek-
sämäellä 7.7.2007.

 Kirja on noin 600-sivuinen ja 
se kattaa suvun päähaarat. Perhe-
tauluja on noin 3900. Mukana 
on myös eri aikakausien histori-
allista ja yhteiskunnallista taustaa 
valottavia kirjoituksia, valokuvia 
ja Nyyssösten varhaisia asuinsijo-
ja esitteleviä karttoja.

Suuritöisen tietojen kokoamisen 
on tehnyt Nyyssösten sukuseura 
ry:n hallituksen jäsen varkautelai-
nen Ari Kankkunen, joka vastaa 
myös kirjan toimittamisesta yh-

Nyyssösten 
sukukirja ilmestyy 
vuonna 2007

dessä pieksämäkeläisen Marianne 
Sartomaan kanssa. Avustajina on 
toiminut useita sukuun kuuluvia 
henkilöitä ja myös muutamia tun-
nettuja ammattitutkijoita.

Sukukirjan painotyöstä vastaa 
sulkavalainen Finnreklama Oy. 
Hinta on 70 euroa sukuseuran 
jäsenille ja 75 euroa seuraan kuu-
lumattomille. Kirjan painosmäärä 
on 300 kappaletta.

Nyyssösten sukukirjan ennak-
kovarauksia ottaa vastaan Paavo 
Nyyssönen 0500 - 439433 tai 
paavo.nyyssönen@kolumbus.
fi.

Minna-opettaja oppilaineen arkisessa aherruksessa.


