
Pöllönkankaan koulun 
VerkkoKohina 2013 



Vaka vanha Väinämöinen,  
tietäjä iän ikuinen : 

 



Olen tyttö nauravainen, 

neiti pieni hymyyväinen. 

Mull on kani lemmikkinä, 

se on hassu karvapallo. 

Jylkkärillä asun minä, 

kiva koti kankahalla. 

Koulus mull on kavereita, 

kivoja ne kaikki ompi. 

Minä tykkään hiihtelystä, 

sukseilu on tosi kivvaa. 

Maalailen mä kotonani, 

kukkia ja perhosia. 

Siskon minun niistä tykkää. 

Sofia, 5lk 



Olen tyttö kankahalta, 

neito pieni Jylkkäriltä. 

Koulus tykkään kuviksesta, 

piirrosta ja maalauksesta. 

Mull on paljon lemmikkejä, 

kalat, kissa, gerbiilejä. 

Koulus mul on kavereita, 

kivoja ne kaikki ompi. 

Piirtäminen on hauskaa puuhaa, 

raapustaminen kaiken kruunaa. 

Soittelen mä pianoa, 

musiikki on ihanata. 

Minä olen Pinja vaan, 

enkä paljon muutakaan. 

Pinja, 5lk 







Oon mä poika oululainen 

jätkä oon paljasjalkainen. 

Oon aika hajamielinen 

erittäin unohtavainen. 

Pidän paljon apinoista 

noista puissahyppijöistä. 

On meill Alposjärvell mökki 

talo tuo syrjänpuoleinen. 

Nyt on tullut lorun loppu 

päätös tälle mun runolle. 

Santeri, 5lk 





Olen tyttö järvenpäältä 

kaukaa kuikun kankahilta. 

Juoksu on sun hyvä taito 

kultamitalikin aivan aito. 

Lukeminen on sun juttu 

kirjoituskin on jo tuttu. 

Salla, 5lk 

Nuori neiti vitsiseppä, 

kaunis, hauska, osaavainen, 

nauratat sä meitä aina. 

Naura joskus säkin, joohan, 

hymys kaunis, ihanaisin, 

näkisinpä sen useammin. 

Heidi, 5lk 



Historian havinoita, 
Kalevalan olioita: 

 









Kesän muistot 
mielessämme,  

kauneus silmien edessä: 
 





Harmaa on kivi tosi vikkelä. 

Harmaa on rakkaus tosi rakastava. 

Harmaa on juna tosi juokseva. 

Harmaa on taustakuva tosi taustava. 

Harmaa on K tosi kaartava. 

Haike 1lk 

  

Punainen on ketsuppi. 

Punainen on silmä. 

Punainen on verta. 

Punainen on rakkaus. 

Teemu 1lk 

  

Punainen 

Punainen on veri. 

Punainen on villasukka. 

Punainen on omena. 

Punainen on kuuma. 

Otto 1lk 





Vaalea on iho. 

Vaalea on rohkeus. 

Vaalea on tiikeri. 

Vaalea on voitto. 

Vaalea on innoitus. 

Eemi 1lk 

Violetti on sydän. 

Violetti on väri. 

Violetti on kauneus. 

Violetti on pöllö. 

Neea1lk 





Lämpöä ja eksotiikkaa,  
siipien kauneutta, 

havinaa: 









Sopuisasti elon teitä, 
kera eläinystävien: 













Loppukesän luomuksia, 
auringon aikaansaamia: 

 













Syksyn sateen 
kastamia, 

ruskan raikkaan 
värjäämiä: 







Syksyn runo 

 

Taivaalla on tähtiä. 

ja maahan tippuu lehtiä. 

Kylmä on sää. 

Kohta maassa on taas jää. 

Ruska on kaunis 

herkkua myös nauris. 

 

Juuso, 3lk 















Värikkäitä viiksekkäitä,  
kirjavia kirmaajia,  

suloisia sulkasia, 
tassuja tallustavia: 

 







Viiliä syövä eläin 

  

Erään talon pihassa lehtikasan alla asui siili, 

hänen lempiruokaansa oli viili. 

Eräänä päivänä koitti se hetki, 

kun siilin piti tehdä sairaalaan retki. 

Sairaalassa siilillä todettiin vakava tauti, 

josta hän ei todellakaan nauti. 

Tautiin ei auttanut mikään parannuskeino, 

ei edes runo Eino Leinon. 

Ei auttanut edes herkullista tikkaria nuolla, 

sillä siili olisi voinut jopa kuolla. 

Jo kahden päivän kuluttua siiliä suri koko kansa, 

koska hän makasi kuolinvuoteellansa. 

Tämän tarinan opetus oli se, 

että ennen kuin viiliä syöt niin harkitse, 

haluatko saman kohtalon kuin siilillä, 

joka täytti aina vain mahansa viilillä. 

Meiju 6lk 

 

 

Hajuaistiton 

 

Koira olen, kuononi puuttuu  

hajuaisti kokonaan uupuu.  

Sain mehiläispiston nenääni,  

minulla on aina huono onni.  

Ihmisen vain äänestä tunnistan,  

en mitään voi mä haistella.  

Jos vain hajut maailmaan taas saisin,  

mä päätäni ravistaisin.  

Sellainen on elämäni tää,  

ilman hajuja kaikki on tylsää. 

Miiku 6lk 

 





Oli kerran eläinkauppa,  

eläinkaupasta väriä, 

eläinkaupasta sisilisko, 

eläinkaupasta sammakko, 

eläinkaupasta kissa,  

eläinkaupasta koira, 

eläinkaupasta käärme,  

eläinkaupasta väriä 

maailmaan, 

eläinkaupasta ääniä, 

eläinkaupasta iloa lapsille,  

eläinkaupasta vilskettä 

kotiisi. 

Emilia 6lk 



Yksin puskassa luikerteli  

rantakäärme, joka harmitteli, 

että kyyllä on myrkkyhampaat, hänellä ei,  

mikä myrkyn hänen hampaistaan vei?  

 

Hän ihmisiin hampaillaan pelkoa loisi,  

jos vain vaatimattomilla hampaillaan voisi . 

Hän olisi käärme joka olisi vaarallinen,  

vaan ei, ei hän ole myrkyllinen.  

 

Kyy myrkyllä usein rehenteli,  

silloin rantakäärme yksin puskaan meni.  

Hän saaliin myrkyllä tappaisi  

ja sitten sen suuhun nappaisi.  

Mutta pian rantakäärme antoi asian olla,  

hän meni syömään myyrää rantahietikolla.  

 

Pinja 6lk 

 

 

 

Norsu, jolla ei ole kärsää 

  

Näin kerran norsun; 

jolla ei ollut kärsää.  

Ja hädin tuskin häntääkään. 

Tuskin se osaa edes säntääkkään.  

Ja sepä, sillä siellä ei sada  

mitään muuta kuin räntää.  

Ja tässä tarinassa ei ole  

päätä eikä häntää. 

Eetu 6lk 

 

Suurisuinen korppi 

 

Olen suurisuinen korppi, en 

osaa pysyä hiljaa. 

Koko ajan puhun ja  

toisia pilkkaan. 

Ei suuni pysy kiinni, vaan 

päästelee valheita. 

Tämän ongelmani takia en 

omista kavereita. 

Veera 6lk 













Iloisia ihmisiä, 
oivia olemuksia: 

 











Olipa kerran Pekka, jolla oli kova hikka. 

Pekka yrittää hikkaa hoitaa ja äidilleen 

soittaa. Pekka ei voi hikkaa hoitaa, 

mutta lääkäriin hän voi soittaa. 

Yhtäkkiä hikka loppui ja Pekka 

marsunsa tappoi. 

Valtteri 6lk 

 

Oli Pena joka oli täysin ulalla, 

se asuikin vakokujalla. 

Tais jopa Pena luulla 

että illalla voi kuulla 

hirvien ääntä eteisestä. 

 Enni & Ella 6lk 

 

Oli poika nimeltä Matti, 

jolla oli naamassa patti. 

Lääkkeet ja leikkaukset ei siihen 

auttanut, 

mutta ei se Matin elämän vaikuttanut. 

Lopuksi sen paransi tatti. 

Meea ja Kata 

 

Olipa kerran Taavi, 

jolta puuttui haavi. 

Taavi haavin osti, 

sen kuljetti hänelle posti. 

Postista tulikin saavi. 

Riikka & Venny 







Ammoisilta aikasilta, 
menneiden muisteluksia: 









Pakkasherran puhkumia,  
talven taikojen tuomia: 

 





























Aurinko kevään kehittää, 
luihin lämmön levittelee, 

mäet valolla voitelee, 
luonnon hangesta herättää: 

 





















Pöllölästä huhuellen, 
siivillä somilla lentäen: 

 








