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PÄÄKIRJOITUS JA PEPIN
HENKILÖKUVA
Astrid Lindgren
Astrid oli lastenkirjailija ruotsista. Hän eli 94
vuotta. Hän syntyi 14. marraskuuta Vimmerbyssä
vuonna 1907 ja kuoli influenssaan 28.
tammikuuta vuonna 2002 Tukholmassa.
Astrid kirjoitti esim. Peppi Pitkätossun, Katto
Kassisen, Melukylän lapset, Vaahteramäen
Eemeli, Ronja Ryövärintytär, Veljeni Leijonamieli
ja paljon muita mukavia kirjoja.
Astrid Lindgrenistä tuli lastenkirjailija sattumalta.
hän joutui sairastamaan kauan ja vietti silloin
aikansa kirjoittamalla lastenkirjoja. Hän sai
ideoita perheenjäseniltään. Hän ihaili isoveljeään
kovasti.
Julia Mannermaa, 4A

Peppi Pitkätossu
Peppi Pitkätossu on
lastenkirjailija
Astrid Lindgrenin
(1907-2002) luoma
satuhahmo,
itsenäinen ja
suunnattoman
voimakas
pikkutyttö. Pepin
tarina syntyi aivan 1940-luvun alussa, kun
Lindgrenin piti kertoa sairaana olevalle
tyttärelleen tarinoita. Peppi asuu yksinään
Huvikumpu-nimisessä talossa ja on maailman
voimakkain tyttö. Hänen koko nimensä on
Peppilotta Sikuriina Rullakartiina Kissanminttu
Efraimintytär Pitkätossu. Hänellä on
hullunkuriset vaatteet sekä oranssinpunaiset
hiukset, jotka ovat kahdella sivuille päin
sojottavalla letillä. Huvikummussa asustavat
myös Pepin apina Herra Tossavainen sekä
hevonen, josta Peppi käyttää kirjan
alkuperäisversiossa hellittelynimeä Lilla Gubben
(Pikku-Ukko). Pepin isä on merikapteeni. Pepin
äiti on enkelinä taivaassa. Pepillä on
matkalaukullinen kultarahoja, jota rosvokaksikko,
Kukkanen ja Jymy-Juntunen, yrittävät ryövätä.
Pepin parhaat kaverit ovat naapurissa asuvat
sisarukset Tommi ja Annika.
Melissa Järvinen, 4A

Astrid Lindgren
Astrid Lindgren syntyi vuonna 1907 ja kuoli 2001.
Astrid oli kuuluisa lastenkirjailija. Astrid oli hurja
kiipeilijä. Hän oli kavereiden kanssa puussa usein.
Hänen isänsä oli maanviljelijä. Astrid tykkäsi
hevosista ja maatilan eläimistä. Hän kirjoitti
Ronja Ryövärintytär, Peppi Pitkätossu, Veljeni
Leijonamieli, Melukylän lapset. Astrid on
ruotsalainen nainen. Astrid lähti talosta 18vuotiaana. Hänen perheessään oli 4 lasta.
Jori Suorsa, 4A
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Millainen on Eemeli?
Olipa kerran Vaahteramäen Eemeli,
joka aina metkuili.
Hänellä oli hevonen, nimeltä Luukas.
Eemeli tykkäsi eläimistä.
Eemeli teki metkuja ja oli verstaassa veistämässä
puu-ukkoja.
Eero Ojala, 1B

Pepin runo
Peppi iloisesti seikkailee,
rosvoja vastaan taistelee.
Veteen merirosvon työntää
ja lentokonetta lentää.
Martta Kuusisto, 1A

RUNOJA
Rohkea Peppi
Peppi on rohkea ja ratkaisee asiat.
Hän uskaltaa – aina, kun pitää.
Hän rohkaisee itsensä
ja menee pelastamaan isänsä.
Kerttu Heikkinen, 1A

On voimakas tyttö Peppi tää,
sillä on huikeat voimat nää.
Hän hevosia nostaa voi ja paljon urakoi.
Hän Huvikummussa asuu,
ja joitain asioita katuu.
Hänellä lemmikkiapina on
ja hevonen aivan verraton.
Jessica Marin ja Emili Ollila, 5A

Eemeli

Peppi ratkaisee, Peppi uhkailee,
Peppi kiipeilee, Peppi lentelee,
Peppi on merellä, Peppi seikkailee,.
Peppi hassuttelee.

Kissankulman kauhu, pellavapää aina metkuilee.
Mössykkä ja pössykkä Iidaa pelottaa.

Kaapo Ronkainen, 1A

Eemeli

Ronja Ryövärintytär
Kun Ronja syntyi niin Matias hyytyi, naapurissa
asui Borkkan poika ja sitten he päättivät tavata
joka päivä, disco oli ja hänellä sisko
Vilma Mustajärvi, 4B, Kaukovainio

Julius Kesälahti, 1B

Eemeli tekee metkuja.
Eemeli tykkää lihakeitosta.
Eemeli tykkää eläimistä ja pikkusiskosta.
Eemeli veistää puu-ukkoja.
Malla Keinänen, 1B
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Eemeli keksii metkuja ja on ihan kiltti.
Eemelillä oli kulho päässä,
mutta ei pää jäässä.
Kun pää kopsahti pöydän kulmaan,
tohtori säikähti huutoon julmaan.
Kun Eemeli kolikon nieli,
äidillä välähti kauhun mieli.
2A-luokka, Kaukovainion koulu

SALAMETSÄSTYSTÄ
Matiaksenmetsässä on ammuttu alas kolme
ajattaraa. Ajattarista oli jäänyt jäljelle vain luut ja
sulat. Salametsästäjistä oli varoitettu aiemminkin
mutta ihmiset eivät ole ottaneet tosissaan.
Mutta nyt kannattaa koska ajattarat ovat
vauhkoontuneet! Turvallisuuden vuoksi kaikkia
kehotetaan pysymään sisätiloissa.
Toimittaja Vilma Heikkinen, 4A

Millainen on Eemeli?
Eemeli metkuilee tosi paljon. Hänellä on aina
mössykkä ja pössykkä mukana.
Hän joutuu aina välillä verstashuoneeseen. Hän
on eläinrakas.
Hänen pikkusiskonsa on Iida.
Hän asuu Kissankulmassa ja jos hän joutuu
verstashuoneeseen, hän veistää puu-ukkoja.
Elisa 1 B

Maahiset sumusta nousee,
sinut kaappaa ja mutaan hautaa.
Varo siis maahisia ja jos sellaisen näet,
silmiin älä katso.
Pakene onkaloosi, älä siis päästä pihahdustakaan.
Rami Ervasti, 4B

UUTISIA

RIKOSUUTINEN
Kakkiaiset ryöstetty
Saimme tiedon, että kakkiaisilta on ryöstetty kivi!
Se ei ole mikään tavallinen kivi vaan kyläkivi. Sitä
tarvitaan siihen, että kylä pysyy sovussa. Mutta
jos sitä ei löydy, niin kakkiaiset riehaantuvat.
Mitäköhän siitä seuraa ?
Toimittaja Topias Kenttälä, 4A

RONJA RYÖVÄRINTYTÄR RYÖSTETTIIN
Ronja Ryövärintytär ryöstettiin eilen klo
seitsemän aikaan illalla kun Ronja oli menossa
kauppaan. Näkijöiden mukaan ryöstäjät olivat
männiäisiä. Ronjalta varastettiin koko laukku ja
puhelin. Laukku oli punainen ja puhelin
vaaleanvihreä. Ronja sanoi, jos satutte näkemään
männiäisiä joilla on punainen laukku ja
vaaleanvihreä puhelin, niin soittakaa numeroon
00400112233.
Toimittaja Melissa Järvinen, 4A
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KAKKIAISTEN TEMPPUKOULU

KAKKIAISTEN TEMPUT

Kakkiaiset ovat perustaneet temppukoulun.
Kakkiaisten temppukoulu maksaa 15 euroa.

Olipa kerran kolme kakkiaista ne tekivät paljon
temppuja sekä olivat todella hauskoja. Yksi
kakkiainen teki kerran päkkärin niskoilleen ja
toinen kakkiainen teki voltin päälleen ja kolmas
kakkiainen teki kierrevoltin mahalleen ja sitten
kaikki kakkiaiset olivat sairaslomalla noin 2
kuukautta. Sitten sairasloman jälkeen ne tekivät
taas paljon temppuja.

Kakkiaisten temppukoulussa opetellaan
kuperkeikkoja. Kakkiaisten temppukoulu kestää 3
päivää. Kakkiaisten temppukoulua suositellaan yli
7 vuotiaille. Kakkiaisten temppukoulussa ensin
hypitään maasta volteilla ja sitten mennään jo 5
metriin ja sitten 10 metriin. Kakkiaisten
temppukoulussa saattaa loukkaantua, mutta ei
se haittaa.
Kalle Aalto, 4A

Kakkiaisten I dols
Kakkiaisten I dols saapuu taas! Osallistua voit
kakkiaisetn I dolssiin menemällä sivullemme:
www.kakkiaistenkisa.fi
Osallistumisaika loppuu 1.1.1910. Jos voitat niin
saat 5000000000000 markan lahjakortin ja
Sofia Moilanen, 4A

Ensin yksi kakkiainen teki tuplapäkkärin
niskoilleen ja toinen kakkiainen teki tripla voltin
selälleen ja kolmas teki 1540 ja hänellä murtui
sitten jalat ja taas kaikki kakkiaiset olivat
sairaslomalla suunnilleen 5 kuukautta. Sitten
sairasloman jälkeen he alkoivat tekemään
temppuja Ronja Ryövärintytär elokuvassa ja
sitten kaikki päättyi hyvin ja kakkiaiset elivät
elämänsä onnellisena loppuun asti.
Saku Bisi, 4A
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Maahisten vaellus
Maahisia on nähty viimeksi aavikolla.
Mitä ne tekevät siellä ?
Kukaan ei tiedä!!! Mutta arvellaan, että ne
odottavat saalista nimittäin KAKKIAISIA.
Luulemme, että ne odottavat Kakkiaisten
kuninkaan saattuetta ruuakseen! Tai saattaa olla,
että kun saattue tulee niin maahiset lähtevät
valloittamaan Kakkiaisten kylää!!!!
Topias Kenttälä, 4A

Kalju Pietu kuolee
Hän esitti ensin kuollutta ja kuoli oikeasti. Hän
käveli arkkuunsa ja pisti silmät kiinni ja kuoli.
Kaikki jäivät suremaan hänen kuolemaa ja koko
ryöväriperhe jäi ikävöimään häntä. Kalju Pietu oli
hauska ja viisas ihminen vaikka hän näytti
kuolleena hieman zombilta. Hänellä oli pieniä
hiustupsuja vaikka hän olikin Kalju Pietu mutta oli
hän silti lähes kalju.
Ville Pyykkö, 4A

Matiaksenlinna
Matiaksenlinna meni halki ison ukkosmyrskyn
aikana. Samaan aikaan kun linna meni halki kun
salama iski siihen Ronja syntyi. Matiaksenlinna oli
korkealla vuorella. Myöhemmin Borkan ryövärit
muuttivat salaa Matiaksenlinnan toiselle
puoliskolle.
Vilma Heikkinen, 4A

KUVIA
Lotta ajaa isolla
Vuorisen tädin
pyörällä. Vuorisen
täti nukkuu. Lotta
kaatuu pää eellä
maahan. Sillä tulee
verta polvesta.
Onni Sääskilahti, Eskari
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Ronja on hyppäämässä KUILUN YLI
Ronjasta ja Birkistä tuli parhaat ystävät.

Niko L, 3B

Oona K, 3B

Tiia M, 3B
Sandra S, 3B

6

7

KAUKOKUMMUN SANOMAT

MAINOKSIA
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RUNOJA
RONJASTA RUNO
Ronja asuu linnassa.
Ronja pelkää männiäisiä.
Ronja on hypännyt helvetin kuilun yli
Ronjan isä on ryöväri
Katariina 2B 

Ronja on iloinen
ja kaverinaan Tynkäinen
Itsepäinen tyttö on
Ronja melkoinen.
Metsässä hän seikkailee
iloiseksi muuttuen.
Äitinänsä Loviisa
ja isänänsä Mattis.
Emma viljala 2B

Eemeli
Lusikallinen ilkeyttä.
Kattilallinen metkuja.
Paljon iloa sekä monta kiloa tyhmyyttä.
Paljon hulluutta ja tuhmuutta.
Eemeli on kuorrutettu raidallisella paidalla sekä
sinisillä sortseilla.
Siitä on Eemeli tehty.
Siiri Telinkangas 2B
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UUTISIA
VARKAITA HUVIKUMMUSSA
Peppi oli nukkumassa kun tuli varkaita.
Kukkanen huomasi laukullisen kultarahoja. Sitten
Jymy-Juntunen otti laukun.
Mutta Peppi heräsi ja otti laukun.
Sitten hän heitti rosvot kaapin päälle ja antoi
kaksi kultarahaa. Sitten rosvot lähtivät Pepin
talosta.
Toimittaja Eetu Mustanoja 2B

KAKKIAISTEN KUUSIMYYMÄLÄ AVAUTUI!
Kakkiaisten kuuset maksavat vain 10e. Jos kaksi
kuusta ostaa saa toisen ilmaiseksi. Ja
kakkiaisten kuusimyymälässä ystävystyy
helposti. Kakkiaiset saavat päivässä 1000e.
Yhtenä päivänä Ronja tuli kuusimyymälään.
Joulupukki tuli myös käymään.
Jori Suorsa, 4A
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KIRJA-ARVOSTELUT
Veljeni Leijonamieli

suosittelisin sitä nuorille, jotka ovat kiinnostuneita
lukemisesta ja valmiina käyttämään aikaa kirjaan. Kirja
ei ole ehkä paras mahdollinen kirja pienille lapsille, sillä

Luin kirjan Veljeni Leijonamieli. Kirja kertoi kahdesta

se sisältää kuolemaan liittyviä asioita ja myös melko

kouluikäisestä pojasta, Kaarlesta ja Joonatanista.

jännittäviä kohtia, joista perheen pienimmät saattaa

Nuorempi poika Kaarle oli kuolemansairas ja

säikkyä. Olen todella tyytyväinen Lindgrenin

kyllästynyt elämään vuoteen pohjalla. Lohdutusta hän

kirjoitukseen ja voisin jatkossakin lukea hänen

sai kuitenkin siitä, että hänen isoveljensä Joonatan

tuotantoaan.

kertoi hänelle tarinoita joka ilta myöhään yöhön. Kaarle

Fatou Njie, 8A

oli aivan varma kuolemastaan, ja Joonatan kertoi
hänelle ihanasta paikasta, jossa ei olisi pahuutta. Toisin
kuin Kaarle oletti, Joonatanin aika mennä koitti
ensimmäisenä. Joonatan kuoli pelastaessaan
pikkuveljeään palavasta talosta. Tästä Kaarle masentui,
mutta tieto siitä, että Joonatan pääsi parempaan
paikkaan Nangijalaan ja että hän pääsisi taas pian
tapaamaan häntä, lohdutti häntä. Kaarlen kuoltua
pojat pääsivät uusiin seikkailuihin Nangijalassa. Kaikki
oli hyvin hetken mutta sitten Joonatanin tuli lähteä
taistelemaan pahaa vastaan. Joonatanin

Ronja Ryövärintytär -näytelmä
Olin katsomassa näytelmää Ronja Ryövärintytär.
En ole koskaan lukenut tai katsonut kyseistä
kirjaa tai elokuvaa, joten näytelmän tapahtumat
tulivat kokonaan yllätyksenä. Näytelmä oli
mielestäni ihan hyvä, välillä hieman tylsä, ehkä
enemmänkin suunnattu nuoremmille katsojille.
Näytelmässä oli hyvä juoni ja loistavat näyttelijät,
jotka osasivat eläytyä rooleihinsa hyvin.

halvaannuttua Katlan liekeistä pojat hyppäsivät
yhdessä rotkoon ja pääsivät elämään Nangilimaan.

Tarina kertoo nuoresta tytöstä ja pojasta, joiden
vanhemmat ovat vihamiehiä. Lapset karkaavat

Mielestäni kirja oli hyvin kirjoitettu ja sitä oli mukava
lukea. Kirjassa oli hyvin ja selkeästi kuvailtu kaikki paikat
ja ihmisten ulkonäkö. Kirja oli hieman surullinen ja
tunteita herättävä, mielenkiintoinen nuortenkirja.
Kirjan paras kohta oli, kun Kaarle pääsi tuskistaan ja
elämään Joonatanin kanssa Nangijalaan. Kirjan
surullisin kohta tosin oli se, kun Joonatan menehtyi
pelastaessaan Kaarlea palavasta talosta. Kirja on alunperin suunnattu myös perheen pienimmille, mutta itse

kotoa ja saavat lopulta vanhempiensa vihan
loppumaan. Ronja syntyy Matiaksenlinnassa
pimeänä ja myrskyisenä yönä. Samaisena yönä
linna menee keskeltä kahtia. Matiaksen
arkkivihollinen Borka muuttaa salaa Matiaksenlinnan pohjoispuolelle asumaan, ja siitähän
Matias suuttuu. Borkalla on Ronjan ikäinen poika
Birg. Lapset ystävystyvät keskenään ja karkaavat
pois kotoa, sillä he eivät pidä vanhempiensa
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typerästä riidasta. Jonkin ajan kuluttua Matias

Mielestäni Veljeni, Leijonamieli on hieno, avara

tuli pyytämään Ronjaa takaisin kotiin ja Borka

fantasiaromaani. Se kertoo veljesten välisestä

Birkiä. Lopulta kuitenkin käy niin, että lapset

rakkaudesta ja luottamuksesta, elämästä ja

haluavat pysyä yhdessä eivätkä suostu

kuolemasta. Juoni on todella selkeä, hieman

muuttamaan eri paikkoihin. Matias ja Borka

surumielinen välillä. Suosittelen kirjaa kaikille.

päättävät liittyä yhteen ja perustaa yhteisen
kansan, jota Matias alkaa johtaa. Kaikki päättyy
hyvin, Matias ja Borka eivät ole enää vihamiehiä
ja kaikki elivät onnellisena yhdessä samassa
linnassa. Annan näytelmälle arvosanaksi kolme
tähteä. Tarinan teemoja ovat: lapset itsenäistyvät
kasvaessaan ja vihamielisyys ei kannata.
Jenna Lehtola, 8A

VELJENI LEIJONAMIELI
Luin Astrid Lindgrenin kirjan Veljeni Leijonamieli.
Ensivaikutelma kirjasta oli mielenkiintoinen,
koska olen pienempänä katsonut kyseisen
elokuvan ja se oli loistava. Kirja kertoo kahdesta
pojasta, jotka ovat veljeksiä. Pienempi veli
Korppu on vakavasti sairas, hän joutuu vain
makaamaan sängyssään odottamassa kuolemaa.
Hänellä on onneksi isoveli Joonatan, joka kertoo
Nangijalasta, paikasta jonne kuoleman jälkeen
mennään.
Korppu luulee, että hän kuolee ennen
Joonatania, mutta toisin käy. Veljesten koti syttyy
tuleen ja pelastaessaan Korpun Joonatan kuolee.
Korppu ikävöi Joonatania, mutta tietää, että
kuollessaan he tapaavat Nangijalassa.

Katja Heikkilä, 8A
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mielelläni lukea. Muutaman kappaleen jälkeen
kirja muuttui hieman tylsemmäksi, koska kirjassa
olisi voinut puhua jostakin muustakin kuin
kirjeistä, jotka Riitta-Maija lähetti
kirjeenvaihtotoverilleen Kaisalle. Kirjassa oli
muutamia hyviä ja hauskoja kohtia, mutta
oikeastaan koko kirja kertoi vain päähenkilön eli
Riitta-Maijan päivän tapahtumista. Kirja sopii
mielestäni nuorille, jotka pitävät kirjallisuudesta,
erityisesti kirjeromaaneista. Itse antaisin kirjalle
arvosanaksi kaksi ja puoli tähteä.
Laura Kinnunen, 8A

Riitta-Maija keventää sydäntään
Luin kirjan nimeltä Riitta-Maija keventää

Riitta-Maija keventää sydäntään

sydäntään. Siinä kerrotaan 15-vuotiaasta tytöstä,

Tämä kirja on tylsä. Muistakaa, että tämä on vain

joka on vasta saanut äidiltään vanhan ja

minun mielipiteeni, joten saatte olla myös eri

romuisen kirjoituskoneen. Riitta-Maija vaikuttaa

mieltä kanssani. Kirja kertoo 15-vuotiaasta Riitta-

kirjan perusteella luonteeltaan iloiselta ja

Maijasta, joka haluaa kirjekaverin. Riitta-Maija on

reippaalta ja hänellä on paljon sisaruksia. Ensin

iloinen ja reipas. Riitta-Maijan perhe on

hän vain kirjoittaa koneella omaa nimeään ja

musikaalinen ja kaikki ovat erittäin läheisiä

kaikkea muuta turhaa, kunnes hän ajattelee, että

toistensa kanssa. Tämä käytös tietysti tarttuu

nyt hän voisi saada kirjeenvaihtotoverin. Hän

myös Riitta-Maijaan. Yhtenä päivänä Riitta-

lähettää kirjeen Tukholmassa asuvalle Kaisa-

Maijan luokkatoveri Marianna kysyy koko

nimiselle nuorelle tytölle. Kaisa suostuu

luokalta, kuka haluaisi Kaisan kirjekaverikseen.

kirjeenvaihtoon Riitta-Maijan kanssa, ja siitä

Riitta-Maija tietenkin suostuu. Hän aloittaa

lähtien he olivat lähes joka päivä

kirjoittamaan kirjeitä äitinsä vanhalla

kirjoituskoneidensa edessä kirjoittamassa

kirjoituskoneella. Kirjassa näytetään Riitta-Maijan

toisilleen elämän iloista ja suruista.

kirjeitä mutta ei Kaisan vastauksia. Riitta-Maija
kertoo melkein jokaisen pikkuasian elämästään,

Aluksi kirja vaikutti jonkin verran
mielenkiintoiselta ja kirjalta, jonka voisin
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ja Kaisan on vain pakko lukea Riitta-Maijan
kirjeitä, sillä niitä tulee koko ajan lisää.
Kirja on vanha, sillä se on ensimmäinen Astrid
Lindgrenin kirja. Se on julkaistu vuonna 1944.
Kirja on erilainen kuin nykyiset kirjat. Kirja on
hyvin tarkka yksityiskohdissa. Siinä kerrotaan
kaikki Riitta-Maijan talosta lattiasta kattoon,
samoin hänen perheestään ja kavereistaan.

2. Elämäni oli erittäin tavallista ja tylsää.
Kävin koulua, tein läksyjä olin ystävieni ja
perheeni kanssa ja nukuin. Kun sain
kirjeenvaihtotoverin löysin ystävän jolle
voin todella puhua elämäni suruista ja
iloista. Silloin ainakin omasta mielestäni
elämästäni tuli kiinnostavampaa.
3. Minulla on 4 sisarusta. Svante, Maikki,
Jerker ja perheen pienokainen Monika.

Salla Varis, 8A

Mielestäni mukavin sisaruksistani on ehkä
Maikki, sillä vaikka hän onkin jo 19-

Riitta-Maijan kyselypalsta

vuotias niin siitä huolimatta hän pitäää
huolta meistä lapsista eikä ole

Kysymyksiä:
1. Miten sait idean kirjeenvaihtokaverista?
2. Minkälaista elämäsi oli ennen kuin sait
kirjeenvaihtotoverin?

muuttamassa täältä mihinkään.
4. Asun isossa omakotitalossa Ruotsin
kaupungissa.
5. Pidän erittäin paljon koulustani ja käyn
koulua Småstadin tyttökoulussa. Luokkani

3. Montako sisarusta sinulla on? Kuka on
mielestäsi mukavin?
4. Millaisessa talossa asut? Ja missä asut?
5. Pidätkö koulustasi? Missä koulussa olet? Mitä
mieltä olet luokkasi oppilaista?

oppilaat olivat ennen kivoja mutta kun
Marianne tuli luokallemme niin kaikki
muuttui. Mariannesta tuli luokkamme
”kingi” eli kaikki pukeutuivat kuin hän,
kaikki tottelivat ja tekivät asioita joita
Marianne käski heidän tehdä.

6. Oletko tyytyväinen elämääsi? Jos saisit
muuttaa jotain niin mitä muuttaisit?
1. Sain idean ystävältäni Hildalta. Hänellä oli
ollut kirjeenvaihtotoveri jo parisen
vuotta. Kun siis kysyin häneltä mitä
tekisin uudella romuisella
kirjoituskoneella, hän ehdotti sitä!

6. Olen erittäin tyytyväinen elämääni!
Mutta nyt lopetan vastailun ja lähden
hiihtämään Bertilin (eli pojan josta
tykkään) kanssa.
LAURA 8A

