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Huttukylän ja Ylikylän yksiköt 



Huttukylän yksikkö  



Leikkivät kissat 







Ystävämme Nalle-Puh 





Nam, 

hunajaa! 



Kesää odotellessa 





Joulutunnelmia 



Pääsiäinen 

juhla meidän 





Metsän eläimiä 









Julkisuudenhahmot 
lyijykynätyö 



                            Valtaistuimet 

kipsityönä 



Pääsiäiskukko 

akryylimaalauksia 



Kipsinaamarit 



Ötökät massatyö 



Ylikylän yksikkö 
 



LUMIUKOT 
KUIVAPASTELLITYÖ 







LUMIUKOT 
rakentelutyö, johon yhdistetty ompelutyö 



RUOKALIINAT 
vohvelipujottelutyö 





 



Bongaa 

pingviini 



kevätauringot 





Trulleja liikenteessä 





Kotimaani 
ompi 
Suomi 





     pohjassa 

salainen 

aarre 





Suohon laulanta 







4 



 Noitien 

kilpa-ajot 







 
 

 

päivä 

Kalevalan 





 Hiihtoretki Koiteliin 
      
     Sukset luistaa. 
     Lumet tippuu puista. 
     Kun hiihto talven tuo. 
     On minun vieressä suo. 
     Toppatakki, karvalakki. 
     Monot jalas, kaikki halas. 
     Paistan makkaraa, 
     haistan havumetsää. 
     Näin koiran ja pienen pojan, 
     yhdessä lenkillä, 
     iloisella mielellä. 
     Hiihdän tiellä, 
     hirveellä vauhdilla. 
     Hiihdän ja hiihdän. 
     Tässä ja nyt. 
     Kun olen kotona, 
     rauhassa ja ilossa 
    
     Ida 

Järven jäällä! 
  
Ajelen kelkalla  
järven jäällä 
vetelen keulia 
siellä täällä 
välillä pysähdyn 
kauniilla säällä 
katselen ihmisiä 
järven jäällä 
sitten menen 
mummolaan 
siellä pari 
pullaa saan 
lähden taas 
kelkkailemaan. 
  
Roope  Sirviö 

AUTOREISSU 
  
ajan autolla talvisäällä, 
vetelen luisua siellä täällä. 
Autossani on hyvä merkki. 
ja nimeni on Erkki. 
Välillä pysähdyn abceelle 
hyvin lämpimälle teelle. 
olen ottanut sen jälkeen  
kamuja kyytiin 
kun koirani myytiin. 
  

 TALVELLA 
Kävelen metsässä ja rauha on täällä 
puissa on huurretta pääni päällä 
 ja lunta tippuu melkein päähän 
ehdin juuri ja juuri alta pois 
teen lumi enkelin ja tuumin että lähden kotiin. 
Kotona katson ikkunasta lumienkeliä 
 ja juon kuumaa kaakaota 
 ja syön munkkirinkeliä. 
 
Eeva Kilpeläinen 



VALKOINEN JÄNIS 
  
On lammessa peilijää, 
ja kylmä, kaunis sää. 
Ja joku jäällä vilistää, 
on sillä lumivalkea pää. 
Se on jänis valkea, 
ja se on kuin taitoluistelija. 
Ja se soittaa jääpuikoilla, 
talven rauhan valssia. 

TALVIMETSÄ                                                                                                                                                          
   
Ihana sää ja kirkas jää kimmeltää. 
Mikään ei ole parempaa  
kun talvi metsässä tallustella saa. 
Kun yö tulee tullessaan 
 niin metsässä rauha puhkeaa.     
  
Anniina Tahvanainen  

Jäätä ja säätä 
  
On ihana sää. 
Oikein jää kimmeltää. 
Menen luistelemaan takki päällä. 
Kauniilla säällä . 
Menen nukkumaan kotiin unta. 
Toivottavasti tulee lunta 
 ja myös uusi kunta. 
Nään huonoa unta 
jossa lumi suli, 
mutta loppu oli paras,  
koska lumi tuli. 
Saisinpa paljon unta , 
koska ruotsissa on paljon lunta . 
  
Aada Palomaa 
  

  
  
  

jäällä 
  
Ajelen autolla peilijäällä 
Vetelen luisua vaikka päällä. 
Meinasin upota sulalla jäällä. 
Katselin ympärille  omalla päällä, 
kauniilla säällä. 
  
Teemu Grönlund 
  


