
  Mutenian reissu 

 

Lähdimme Vuotson koululta klo 8:45 taksilla ja olimme iloisia. Pysähdyimme ensimmäisen kerran 

Sompiojärvellä, missä me söimme välipalaa ja joimme mehua. Matka jatkui, puoli tuntia meni ja 

olimmekin jo perillä Muteniassa klo 11:00. Jouko Illikainen kertoi Lokan tekoaltaasta. Lähdimme 

kävelemään Muteniaan metsän läpi ja menimme syömään. Laavulla joimme kaakaota ja sitten 

lähdimme kyläkierrokselle. Mutenian talot olivat Tapiola ja Roopela.  Tapion poikien talossa oli 

pienet sängyt. Siellä oli myös navetta, jossa oli pärekatto ja pihalla vinttikaivo. Aloimme 

maalaamaan ja piirtämään, minä piirsin Nattaset ja vinttikaivon.  Lähdimme katsomaan maisemia ja 

menimme karttakivelle. Sitten lähdimme kohti koulua. Reissu oli mielestäni kiva, opettavainen ja 

todella mukava. 

Olavi Hetta 

 

Muteniassa 1.9.2016 

 

Me lähdimme koululta, 4-9 luokkalaiset lähtivät samalla autolla. Automatkalla juttelimme ja 

enimmäkseen nauroimme. Ensin meidän piti pysähtyä Sompiojärvelle, mutta automme ajoi ohi. 

Auto kääntyi ja pääsimme perille. Välipalalla Satu Kuha kertoi ortodoksien viettämästä 

luomakunnanpäivästä. Minä söin sämpylän. Kun olin syönyt, niin lähdimme jatkamaan matkaa. 

Pian olimme Muteniassa. Ollilassa käytiin katsomassa Ollilan taloa ja istuttiin penkeillä, samaan 

aikaan Jouko Illikainen kertoi Lokan altaasta. Puheen jälkeen menimme syömään. Laavussa joimme 

vähän kahvia ja juteltiin. Kun olin juonut kahvin, lähdimme Mutenian kylään päin. Katsoimme 

taloja ja sitten lähdimme ottamaan kuvia ja seisomaan käsillä. Sen jälkeen menimme Roopelaan ja 

teimme hiilipiirroksia. Ennen kun sain tehtyä hiilityön, Tuula-Maija kysyi minulta:” Saanko lainata 

sinun keltaisia saappaita?” Annoin luvan. Kun sain tehtyä hiiliteoksen, menin pihalle ja huusin 

Tuula-Maijalle: ” Voitko tuoda minun saappaat.” Ja Tuula-Maija toi minun saappaat takaisin. Sitten 

minä lähdin pihalle seisomaan käsillä. Ja sitten lähdimme katsomaan kylän muistokiveä. Vähän ajan 

päästä lähdimme Ollilan pihalle, syötiin vähän leipää. Lähdimme takaisin Vuotsoon, paluumatkalla 

taas nauroimme ja juttelimme. Kun olimme Vuotsossa, odotin, että minun ukki tulee hakemaan. 

Mutenian reissu oli paras mitä koulu on järjestänyt ja minulla oli kivaa seuraa ja oli hauskaa. 

      Sinna Sieppi 



 Mukava päivä Muteniassa 

 

Koulumme lähti koululta kahdella minibussilla Muteniaan. Sitten me olimme Sompiojärvellä ja me 

söimme välipalaa. Samalla Satu Kuha kertoi ortodoksisien luomakunnan päivästä. Pian olimme 

Muteniassa. Ollilassa Jouko Illikainen kertoi Muteniasta ja myös Kemijoki Oy:stä . Seuraavaksi me 

menimme syömään Mutenian laavulle.  Sitten lähdimme kyläkierrokselle. Me kävimme Roopelassa 

ja Tapiolassa. Tapiolassa oli pienet sängyt. Tapiolassa olivat asuneet Tapion veljekset, jotka olivat 

kuuluisia karhunkaatajia. Tapiolassa oli hienot kaapit ja uunit. Päivän aluksi satoi vettä, sitten jo 

aurinko paistoi. Me menimme maalaamaan Roopelaan, minä tein Nattaset ja isot oppilaat piirsivät 

hiilillä. Sitten me kävimme Mutenian karttakivellä.  Me menimme vielä syömään ennen lähtöä, me 

saimme karkkia ja sitten lähdimme. Minulla oli hyvä fiilis. 

Ante Magga 

 

 


