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Neljäsluokkalaisten tarinoiden pohjalta muokanneet
Sirkku Myllyntausta ja Raili Keränen-Pantsu.

Sini
Sini on 12-vuotias viidesluokkalainen
tyttö. Hän on saanut neljännellä luokalla
hammasraudat, joita hän käyttää vieläkin.
Hän muutti viime vuonna uuteen kouluun, asuu aika kaukana koulusta ja liikkuu sen vuoksi yleensä bussilla.
Sinin vanhemmat ovat aika kiireisiä, minkä vuoksi tyttö viettää aikaa yleensä yksin.
Hän ei ole toiveistaan huolimatta saanut
uudessa koulussaan ystäviä. Hänen ainoat
ystävänsä ovat hänen isosiskonsa Mira ja
hänen kissansa Vilma. Vilma on kilpikonnakuvioinen naaraskissa, jolla on vihreät
silmät. Sinin perheellä on myös nuori ruskea lapinkoira nimeltä Vili. Vili tosin liikkuu yleensä Sinin äidin mukana.
Sini pitää koulusta, toisin kuin luokkatoverinsa. Hän rakastaa eläimiä, lukemista ja
piirtämistä. Hänen lempiaineensa koulussa ovat kuvataide ja matematiikka.
Siniä kiusaa eniten kaksi seitsemännellä
luokalla olevaa tyttöä, Klaara ja Viivi. Eniten he kiusaavat häntä hammasrautojen takia. Sini on alkanut pelätä koulunkäyntiä.
Erityisesti Sini välttelee tilanteita, joissa tapaisi Klaaran ja Viivin: Hän syö ruokailussa aina nopeasti ja menee välitunnille niin
nopeasti kuin pystyy. Välitunneillakin hän
kävelee aina varjoissa ja menee välituntialueiden syrjäisimpiin nurkkiin istumaan,
etteivät tytöt huomaisi häntä.

Muut oppilaat eivät kiinnitä Siniin huomiota. Huomaavatkohan ne, että Klaara ja Viivi kiusaavat Siniä? Huomaakohan kukaan
opettaja, esimerkiksi välituntivalvonnassa
oleva naapuriluokan ope?
Koulun loputtuakaan vaara ei vielä ole ohi.
Klaara ja Viivi asuvat samassa suunnassa
kuin Sini. Bussipysäkillä heillä on tapana
ottaa Sinin pipo ja heittää se vesilätäkköön
ja haukkua häntä. Bussissakin he haukkuvat
häntä, minkä vuoksi Sini joutuu jäämään aikaisemmilla pysäkeillä kuin hänen olisi tarkoitus. Muut kääntävät päänsä pois eivätkä
ole huomaavinaankaan mitä tapahtuu. Naapuriluokan Petri tulee joskus bussissa Sinin
viereen istumaan. Se tuntuu mukavalta.
”Ei tämä näin voi jatkua! Minun pitäisi taistella vastaan!! Sini sanoo kotona kissalleen
Vilmalle. ”Ajatteletko sinäkin, että minä
olen pelkkä pelkuri?”

Madde
Nimeni on Madde. Olen yksitoistavuotias.
Harrastan koripalloa ja tykkään urheilla.
Käytän silmälaseja, koska olen likinäköinen. Kun tulin viidennelle luokalle, vaihdoin koulua.
Kun olin vaihtanut koulua, minua haukuttiin esimerkiksi rillipääksi silloin kun
opettajat eivät nähneet. Joskus liikunnassa
jotkut irvistelevät minulle. Yleensä silloin,
kun liikunnan opettaja pyytää minua näyt-
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tämään muille mallia ja kun teen korin.
Minusta on kiva liikkua ja tykkään liikuntatunneista, mutta toisaalta en halua,
että minua kiusataan. Siksi epäröin, kun
opettaja pyytää minua näyttämään mallia, vaikka tiedän että osaan.
Yhden kerran, kun olin laittamassa hupparia naulakkoon, minua alettiin töniä.
En nähnyt keitä kaikkia siinä oli, mutta
useampi oppilas kuitenkin. Kaaduin, silmälasini putosivat maahan ja vasen linssi
meni rikki.
Jotkut huomasivat sen, mutta pysyivät
hiljaa, pari poikaa naureskeli ja jotkut
kuiskivat. En nähnyt kaikkea kunnolla,
mutta kuulin kyllä kun ympärilläni supistiin. Marru oli kiltti ja antoi silmälasini minulle siinä sotkussa. Minua itketti,
mutta yritin piilottaa tunteeni, vaikka ei
se kyllä onnistunut. En tainnut edes kiittää Marrua, kun oli niin kurja olo.
En ole kertonut kiusaamisesta kotona
vanhemmille eikä luokan oma opettaja
huomaa mitään. En tiedä mitä minun pitäisi tehdä. Aina kun mietin koulua, vatsaan alkaa sattua ja minulle tulee huono
olo. En ymmärrä miksi minua pitää kiusata. Haluaisin vain olla rauhassa ja että
paritehtävissä joku haluaisi olla minun
parini.

Miku
Miku on 11-vuotias poika. Hän oli tosi
hyvä kuvataiteessa ja matematiikassa.
Häntä kiusattiin koulussa. Häntä syrjittiin, dissattiin ja tönittiin leikeistä pois.
Häntä itketti usein välituntisin, mille sitten taas kaikki nauroivat.
Kerran, kun hän tuli polkupyörällä kouluun, hänen polkupyöränsä varastettiin
polkupyörätelineestä ja vietiin lähimetsään. Sieltä se löytyi pusikosta iltapäivällä.
Kun asiaa tutkittiin seuraavana päivänä
koulun valvontakameroista, kävi ilmi,
että naapuriluokan Valtteri oli ottanut
pyörän. Kameroissa vilahtivat myös Juuso ja Henri samalta luokalta.

