Minun Töölöni -kilpakirjoitus 2018
Taivallahden peruskoulu
1.-2. -luokkien sarja
Voittaja:
Beatrice Karellin 2D
Töölössä
Töölön puisto on ihana, koska siellä on niin rauhallista ja siellä on joskus jäniksiä ja pupuja. Siellä
on ihania puita, jotka tuoksuu ihanalle. On ihana istua puun juurella ja katsoa luontoa ja lukea
kirjaa. Minä tykkään keräillä ihania kukkia.
Kunniamaininta:
Lilja Mäkelä 2D
Töölö on kiva
Töölö on kiva siksi, että siellä on minigolfrata ja paljon kivoja puistoja, leikkipuistoja ja muita
pieniä puistoalueita. Minä tykkään Töölöstä myös siksi, että siellä on kauniita puita. Töölössä on
myös se hyvä puoli, että siellä on kouluja. Ei sitten tarvitse mennä niin pitkää matkaa kouluun.
5.-6. -luokkien sarja
Voittaja:
Marianne Salonen 6B
Töölön tyttö
Olen vain eräs tavallinen, koko elämänsä keskustassa asunut tyttö. Syntymäpäiväni on 1.6. ja siitä
tämä tarina alkaakin:
Herään sängystäni, haukottelen. Pitelen yhä vireitä silmiäni kiinni, venyttelen pienesti. Mieleni
tuntuu suttuiselta ja siristän silmiäni. Liikun hitaasti vasemmalle kohti sänkyni reunaa, kunnes
miltei huomaamattani tipun sängystäni. Lyön käteni kovalle kivilattialle, mutta pääni osuu sänkyni
kulmaan. Au! Hyppään pystyyn hieroen päätäni, ruskeiden lettieni heiluessa pienesti viileässä
tuulessa, sillä ikkunani on jäänyt auki. "Ja tätä se Suomessa asuminen on...", kuiskaan itsekseni
sulkien samalla ikkunan täristen kylmästä. Hieron silmiäni ja päästän vielä yhden haukotuksen.
Tunne selkääni pitkin tulevat kylmät väreet tajutessani, että tänään on syntymäpäiväni. Katsahdan
huoneeni reunassa olevaan kalenteriin varmistaakseni asian; kyllä. Ja huomenna loppuisi koulu.
Puen nopeasti päälleni ja heitän kylmää vettä kesakkoisille kasvoilleni. Pyyhin kasvoni kuivaksi
karkealla pyyhkeellä ja harjaan hampaani vielä perään. Vedän sitten puhelimeni kiireessä laturista ja
katsahdan kelloon. Voi ei, miksi ei kello voisi olla tunnin myöhemmässä, olen jo nyt myöhässä.
Vedän sukat jalkaani, ja totta kai se oli väärän jalan sukka. Hypin hetken kiireessä yhdellä jalallani
pidellen nappikuulokkeideni johtoa suussani ja selässäni aivan liian kevyeltä tuntuvaa reppua. saan
vihdoin sukat jalkaani ja vatsani pohjassa on inhottava tunne, kuin olisin unohtanut jotain. No, ei se
mitään. Astun mieleni yhä tuntuen yhdeltä sutulta ulos huoneestani.

Juoksen keittiön läpi haukaten vain pienen palan mauttomasta leivästäni, kunnes äitini pysäyttää
minut. "Hei, mihinkäs kiire? Tänään on syntymäpäiväsi." Hän kysyy ystävälliseen sävyyn aloittaen
sitten syntymäpäivälaulun laulamisen. Puren huultani, sillä vatsassani oleva kiireen tai jonkun
unohtamisen tunne voimistuu. "Äiti, minun pit-" sanon, kunnes tuo törkkää käsiini pianon painoisen
paketin. Tai, ei ehkä ihan.
Lasken paketin maahan, nyt vasta huomasin äitini huolestuneen ilmeen. Mitäköhän hän miettii?
Ehkä pitäisi kysyä... "Mikä tämä on?" kysyn käsieni täristessä tunteesta, sillä saatan tietää, mistä on
kyse. "Tiedäthän, että meillä on ollut hankala tilanne? No siis, kaupungissa asuminen maksaa...,
muutamme maalle Merikarvialle", äitini sanoo asettaen lämpimän kätensä olkapäälleni. Yhtäkkiä
tuntuu kuin kymmenkunta kylmää veitsenterää lävistäsi selkäni. Silmäni avautuvat järkytyksestä
katsellessani äitini haikeita kasvoja, silmien ympärillä olevia renkaita, arpea otsassa ja sekaisia
hiuksia. En vastaa, mutta käännän suuntani takaisin ovea kohti. Painan silmäni kovaa yhteen ja
astun narskuvasta ovesta ulos paiskaten sen perässäni.
Kävelen eräälle sivukadulle nimeltään Museokatu. Kävellessäni kohti kouluani hiljaisen sivukadun
suojissa, annan hopeisten kyynelteni virrata pitkin lämpimiä kasvojani. Hautaan pääni käsiini ja
hieron yhä unisia sekä märkiä silmiäni. Pyyhin märät poskeni hihaani ja nostan pääni. Pääsisikö
tästä läpi, eikö? Olin asunut koko ikäni Töölössä, en vain voisi "muuttaa pois"! Vai... Ihanat ja
hiljaiset sivukadut olivat ihania leikkiä, tanssia kuulokkeista kuuluvan musiikin tahtiin... Töölön
kirjasto on maailman ihanin paikka, kouluakaan en tahtoisi vaihtaa. Töölö on ylpeyden aihe enkä
tahdo muuttaa pois. Asumme kaiken keskellä, hyvät liikenneyhteydet, emme edes tarvitse autoa.
Kauppoja joka kulmalla, mutta puistoja löytyy vielä kaiken keskeltä. Olisi ihanaa nähdä
Mechelininkadun uusien puiden kasvavan vierellään... Pari kylmää kyyneltä tippuu vielä poskilleni.
Ja kaikki ystäväni, ihanat kävelylenkit Hietsun ympärillä jäävät. Ystävieni kanssa olisi niin ihana
käydä vielä ulkona: viimeisen kerran edes, kai ehdin vielä?
Töölö on ihana, rakastan Töölöä. Töölö on ylpeyden aihe, kerrotaan se kaikille!

Kunniamaininta:
Maaria Palanterä 6B
Töölön mukavin paikka
Mielestäni yksi Töölön mukavimmista paikoista on Töölön kirjasto. Siellä on mukava tehdä läksyjä
ja lukea kokeisiin. Töölön kirjasto on yleensä iltapäivisin täynnä nuoria, jotka opiskelevat ja tekevät
päivän läksyjä.
Kirjaston tilat ovat isoja ja mukavasti sisustettuja. Siellä on värikkäitä tuoleja ja pehmeitä sohvia.
Töölön kirjastossa vallitsee aina täydellinen hiljaisuus. Hiljaisuuteen on helppo rentoutua ja unohtaa
koulutyön aiheuttaman stressin.
Töölön kirjastossa on neljä kerrosta, jotka ovat pullollaan erilaisia satu-, oppi-, ääni-, kauno-,
nuorten- ja tietokirjoja. Sieltä löytää helposti hauskan tai hyödyllisen kirjan, jonka voi lainata
omalla kirjastokortilla.
Pääsen kirjastoon helposti kävellen, mutta sateisena päivänä pääsen helposti myös bussilla suoraan
kirjaston vieressä olevalle bussipysäkille, josta on nopea kävelymatka Töölön kirjaston pääoville.

Töölön ala-aste
1.-2. luokkien sarja
Voittaja:
Justus Rantala 1A
Töölön mukavin paikka
Töölön mukavin paikka on Töölön kirkon mäki talvella. Se on siksi Töölön paras paikka talvella,
koska siellä voi laskea mäkeä. Kesällä siellä voi leikkiä.
Kunniamaininta:
Irene Piispa 1A
Töölön eläimet
Töölössä on hyvin vähän eläimiä, mutta kun katsoo tarkasti, huomaa vähintään ötököitä. Kesällä voi
nähdä muutakin kuin ötököitä. Ötököiden ja lintujen lisäksi on myöskin pupuja sekä paljon lintuja.
3.-4. -luokkien sarja
Voittaja:
Claudia Mielck 4C
Runo Töölön eläimistä
Töölössä pieniä eläimiä on,
ja lintujen sirkutus loputon.
Puistossa liikkuu citykaneja,
ja iloisia koirafaneja.
Havaita voit oravan myöskin,
lähistöllä patsaan Kallion Kyöstin.
Nervanderin puiston pusikossa liikkuu kani,
englanniksi kani on bunny.
Harmaanruskea on kanin värinä,
ei sitä haittaa katuporan tärinä.
Ihmistä kani juoksee pakoon,

vikkelästi kipittää aidan rakoon.
Orava Peikkopuistossa aamulla heräilee,
ja virkeänä käpyjä ahkerasti keräilee.
Yöllä taivasta ihailee orava,
lempitähtikuviona on sillä Otava.
Oravalla on ollut rankka päivä tähän asti,
Peikkopuiston hiljennyttyä orava nukahtaa nopeasti.
Hesperian puistossa kuuluu lintujen laulua,
ja Kirpilän kotona on monta taulua.
Kun palautan Alepa–fillaripyöriä,
pensaassa alkavat linnut hyöriä.
Sinitiainen on lempilintuni,
sen nähdessäni pysäytän kulkuni.
Vaikka Töölö-runo ei ole vielä loppu
sen loppumiseen on kyllä hoppu.
Töölön ihanat eläimet kevään mieleeni toi,
ja nyt minä sanon teille moi moi!!!

Kunniamaininta:
Aleksi Suometsä 3C
Töölön mukavin paikka
Töölössä on monta mukavaa paikkaa, mutta yksi niistä on ylitse muiden monien asioiden takia, ja
se yksi on Töölöntori. Kotoisa ilmapiiri ja mukava perinteinen tunnelma tekevät Töölöntorista
mukavan ja jopa hauskan paikan. Siellä tunnelma on hyvin harvoin muovinen, toisin kuin
supermarketeissa.
Kesäisin Töölöntorilta saa ostaa joskus hyvinkin huokeaan hintaan herkullisia ja tuoreita
luonnontuotteita, kuten kalaa, herneitä, perunaa, marjoja sekä muita kasveja ja vihanneksia.
Kesäisin onkin Töölöntorilla hyvin paljon asiakkaita. Itse olen käynyt siellä usein, ja siellä on aina

hauskaa. Varsinainen turistimagneetti Töölöntori eikä koko Töölökään ole, mutta saattaa siellä
ulkomailtakin tulleita vierailijoita ollakin.
Näiden upeiden asioiden kirjo tekee Töölöntorista erittäin hauskan ja mukavan paikan.

