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Pää(olkapää, peppu, polvet, varpaat)kirjoitus

Vuosi meni todella
nopeasti. Osaa
leirikavereista näkee
vain kerran vuodessa.
Monet asuvat eri
puolilla Suomea ja
hämmennyksiltä ei voi
välttyä varsinkaan
kielen puolesta. Juuri
rakennusleirin alussa,
kun teltat oli
pystytetty, Lauri siisti
(juttu Laurista
myöhemmin lehdessä)
telttaansa
rikkalapiolla. Miro
huusikin jossain
vaiheessa jotain
kihvelistä ja
kahvelista. Meille
Helsingin höyryistä
tulleilla ei ollut
mitään hajua
kihvelistä ja
kahvelista. Miro
(Virkkalasta, se on
Lohjalla TOSI lähellä
Muijalaa) ystävällisesti
”sivisti” meitä, että
”Se tarkoittaa
rikkalapiota ja
harjaa.” Siitähän
syntyi aikamoinen
soppa. Aika monta
tuntia riideltiin.
Meidän helsinkiläisten
argumentit olivat
lähinnä ”En oo
koskaan kuullukkaan
et tollasta
käytettäisiin.” Miro
käytti omaperäisenä
vasta-argumenttina
esimerkiksi ”No se on
murretta, ite ootte
stadista jossa kaikki

sanat tulee ruotsista!”.
Pitihän juttua ruveta
selvittämään. Kävin ympäri
leiriä kyselemässä:
”Tiedätkö mitä kihveli ja
kahveli tarkoittavat?” Vain
4 ihmistä tiesi kihvelin ja
kahvelin merkityksen. 22 oli
pimennossa molempien
sanojen merkityksestä.
Laura, jolta olin myös
kysynyt asiasta, saapuikin
lehtiluokkaan myöhemmin.
Hän oli selvittänyt asian ja
valaisikin meitä: ”Kihveli
tarkoittaa rikkalapiota ja se
on puhekieltä. Kahveli on
murretta ja tarkoittaa
haarukkaa.”
Menin itsekin selvittämään
asiaa ja niinhän se oli. Eli
siis gallupin tulos voi
hieman heittää, sillä osa
ihmisistä saattoi tietää mitä
sanat oikeasti tarkoittavat.
En tosiaankaan tiedä mistä
Miro on keksinyt, että
kihveli ja kahveli
kuuluisivat yhteen. Ne
tarkoittavat ihan eri asioita.
Sanan kahveli etymologinen
tausta tulee periaatteessa
suoraan ruotsin kielen
sanasta gaffe. Eli toisin
sanoen, kyllä ne Mironkin
sanat tulevat ruotsista. Myös
kihveli on lainasana,
joidenkin lähteiden mukaan
luovutetusta Karjalasta.
En tiedä kumpi on
isänmaallisempaa. Sanoa
kihveli ja kahveli, vai
rikkalapio ja -harja. Minun
mielestäni olisi
ystävällisempää käyttää vain
kaikille tuttua rikkalapiota.

Perustelen kantani
sillä, että kahveli
tarkoittaa oikeasti
haarukkaa. Siinä voi
tulla sekaannuksia.

En toki rupea
kieltämään ketään
rikastamasta kieltää
oman pikkukylänsä
murteilla. Hienoa olla
leirillä, jossa murteita
ja eri versioita
sanoista on yhtä
monta kuin leiriläisiä.

Kati "I am better than
you" Welling
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3 päivän sääennuste

Aamulla sateista ja iltapäivällä
selkenee ja aurinko paistaa.
Lämpötila aamulla 5°c
Lämpötila päivällä 6°c
Lämpötila illalla 7°c

Aamulla sateista ja illalla
selkenee.
Lämpötila aamulla 3°c
Lämpötila päivällä 11°c
Lämpötila illalla 10°c

Aamulla selkeää ja iltapäivällä
Mahdollisesti sadekuuroja.
Lämpötila aamulla 9°c
Lämpötila päivällä11°c
Lämpötila illalla 12°c
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Horoskoopit

Oinas 21.3.–20.4.
Tee kovasti töitä,
sillä lecusi alkavat

loppua.

Härkä 21.4.–20.5.
Ole tänään super

avulias!

Kaksoset 21.5.–21.6.
Sinun tekee mieli

tänään makeaa, joten
koita vältellä

kiskassa käymistä.

Rapu 22.6.–22.7.
Muista kuunnella
radiota, sillä sieltä

kuuluu tänään
sinulle tärkeitä

Leijona 23.7.–22.8.
Muista tehdä

ryhmässäsi paljon
töitä, sillä sinuakin

tarvitaan.

Neitsyt 23.8.–22.9.
Vaikka tänään sataa,

muista pitää
tunnelma iloisena.
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Horoskoopit

Vaaka 23.9.–23.10.
Muista tarkistaa ettei
telttasi kastu, sillä

tänään sataa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Muista
seurata tarkasti
aikatauluja, sillä
saatat olla tänään

kiireinen.

Jousimies
23.11.–22.12. Olet
tänään onnekas!

Kauris 23.12.–19.1.
Lue tänään

tietotuutti tarkasti,
sillä siellä on
tärkeää tietoa

Vesimies 20.1.–19.2.
Naura tänään, sillä
se pidentää ikää.

Kalat 20.2.–20.3.
Varo, ettei sinua

syödä!



6 

Tietotuutti 08062016



7 

Tietotuutti 08062016



8 

Tietotuutti 08062016

Henkilökuva: Lauri Lindh

Moni on varmaan miettinyt kuka
ihme on Lauri Lindh. Lauri on nyt
leirillä viidettä kertaa, mutta Laurin
henkilöllisyys on jäänyt hieman
hämärään. Lauri suostui
haastatteluun. Tässä se on:

Nimi: Lauri Antero Valentin
Lindh
Ikä: 14 (25.62001)
Horoskooppi: Rapu
Kotipaikkakunta: Helsinki

Uskotko horoskooppeihin. En saanut
vastauksesta oikein selvää:
”Ei…tai siis…ei…Joo!”.
Muutamien leirivideoiden jälkeen
olemme myös miettineet, puhuuko
Lauri oikeasti venäjää?
”Babushki sukabilehn”.
Aivastuttaako aurinko sinua?
”Ihan hirveästi”.
Jos metsässä kaatuu puu ja kukaan
ei ole olemassa kuuluuko siitä ääni?

”Joo, miksi se lopettaisi äänen
tekemisen?”
Jos olisit tyttö minkä niminen
haluaisit olla?
”Laura. Eiku Lauriina.”
Luuletko, että sinua kiusattaisiin jos
sinun nimi ois Lauriina?
”Kiusattaisiin”

Kakku vai piirakka?
”Kakku”
Auringonlasku vai nousu?
”Lasku, koska siinä on hienommat
värit”
Lempiväri?
”Musta”
Miksi?
”Koska emt”
Kumpi ja Kampi painivat. Kumpi
voitti?
”Kampi”
Onko sinulla eläimiä?
”Koira ja sen nimi on Venny”
Mitä sanaa vihaat?
”Sikäli”
Mikä sinusta tulee isona?
”Läski..mpi… aikuinen nainen”.
Onko valas kala?
”Periaatteessa”
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Kuka tulee voittamaan futiksen EM-
kisat?
”Maarianhamina”.
Tähän väliin Lauri heitti kommentin:
”Persis on mun lempihedelmä”
Monet muistavat Laurin roolin
Markku Tiikerinä. Monet meistä
myös varmasti kaipaavat kyseistä
hahmoa viekkaan elokuvissa. Päätin
ottaa selvää, mitä Markulle kuuluu:
”Käytän persoonaa vain
makuuhuoneessa…Se on mun paras
kaveri”
No onko Lauri epäitsekäs? Päätin
kysyä, mikä on Laurin viimeisin
epäitsekäs teko:
”Annoin sulle lecun”
Lauri käski kysyä
lempikenkämerkkiään. Vastaukseksi
sain
”Ei oo. Adidaksessa on hassut
raidat. Converset on väärän
muotoiset”.
Päätin lopettaa haastattelun aika
perinteiseen kysymykseen: ”Mikä on
parasta viestintäleirillä?
”Vähä yksityisasia, hyvä
yhteishenki, koska olen fiksu”.
Jotain terveisiä: ”Tän päivän
lihapullat oli liian tulisia”

Kiitän Lauria sydämellisesti tästä
haastattelusta. Uskon tämän
tuoneen selkeyttä siihen, kuka
Lauri Lindh on ja millainen henkilö
hän on. Toivotamme hänelle
leppoisaa loppuleiriä ja kaikkea
hyvää loppuelämään.
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Ilmastokommentti

Virve kirjoitti hienon
pohdiskelevan
artikkelin
ilmastonmuutoksesta
siihen muutama
täydennys. Hän
kirjoitti toimittajan
ongelmasta. Miten
pitäisi lähestyä tuota
vaikeaa asiaa ilmaston
lämpenemistä lukijoita
kiinnostavalla tavalla?

Yksi tapa on hakea
verrokkeja eli etsiä
analogioita. Jos
näkökulma on
ihmisten suojelu, niin
mallia voi ottaa
liikenneturvallisuutta
parantaneista
toimenpiteistä. 1960
luvulla kuoli
liikenneonnettomuuksi
ssa yli 1000
suomalaista. Nykyään
liikenneonnettomuuksi
ssa kuollee noin 200
henkeä vuodessa,
vaikka autoja ja
ajettuja kilometrejä on
satoja kertoja
enemmän kuin 1960-
luvulla. Tähän on
päästy parantamalla
tietä, liittymiä,
töyssyillä,
nopeusrajoituksilla,
turvavöillä,
turvatyynyillä, abs
jarruilla jne. Eli
säätämällä yhteiset
säännöt.

Toinen esimerkki on
lasten suojelu.

Suomessa on ollut jo vuosia
lailla kielletty lasten
ruumiillinen kuristus,
vaikka kohtuullinen kuritus
on ollut ikiaikainen tapa.

Tämän tyyppisiä sääntöjä ei
ilmaston lämpenemisen
osalta ei paljoa käytössä.
Uusien rakennusten
lämmöneristysnormeja
lukuun ottamatta. Muuten
vedotaan ihmisten
omaaloitteeseen toimintaan.
Sivistynyt ihminen
käyttäytyy siivosti.
Lihansyönti on vähentynyt
joissakin väestöryhmissä,
mutta peruste on luultavasti
useammin eläinten kärsimys
kuin märehtijöiden
”pierujen”
ilmastovaikutukset.

Monet haluavat olla uusien
välineiden ja keinojen
käyttäjiä. Siksi yksi
ilmaston lämpenemisen
hidastamiskeino olisi
kannustaa energiaa
säästävien tai tuottavien
laitteiden hankintaan ja
kehittelyyn. Eläköön kaikki
pelle pelottomat. Erittäin
suotavaa olisi, että uusien
tehokkaiden energian
tuottamis- ja
käyttölaitteiden patentti- ja
muut suojat purettaisiin tai
niiden käyttöoikeudet
maksettaisiin yhteisistä
varoista, jotta kehitys
nopeutuisi maksimaalisesti.

Vaikeampi, mutta
yksinkertaisempi asia, olisi

kulutuksen
vähentäminen.
Asuttaisiin ahtaamiin,
matkustettaisiin
kaukomaille
vähemmän,
ostettaisiin tavaroita
vähemmän jne.
Varmaan useimmille
meistä tämä ei ole
lainkaan houkutteleva
vaihtoehto, mutta sitä
voisi perustella sillä,
että tulevina vuosina
syntyvät ihmiset
joutuvat kärsimään
hyvin paljon meidän
toimista.
Ajattelussamme
heidän pitäisi kuulua
meidän joukkoon,
kuten leiriläiset nyt
torstaina. Mutta
toisaalta, jos
kulutamme
vähemmän, niin
työttömyys kasvaa
Suomessa ja monessa
paikassa maapallolla.

Ei ole helppoa
ihmisen elo ilmaston
lämmetessä yhteisten
tekojemme
seurauksena.

Juha N
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Ursula

Kysymystulvaa!

Kiitos kysymästä,
Ursula on saanut
vastattavaa enemmän
kuin koskaan tähän
mennessä. Niputan
taas muutamia itseeni
kohdistuvia
kysymyksiä tähän
tapaan:
Ursula on
virtuaalihenkilö, joka
tuntee hyvin leirin
historian ja on itsekin
ollut mukana
lukuisilla leireillä.
Ursulan palsta ei ole
ilmestynyt ihan
leirihistorian alusta
alkaen, mutta jo
hyvin varhaisessa
vaiheessa leiriläiset
alkoivat kysellä hyviä
kysymyksiä, joihin
etsittiin vastauksia ja
ne haluttiin myös
julkaista, koska
haluttiin näyttää
leiriläisille tiedonhaun
ja lähdekriittisyyden
merkitys. Ursulan
alkuvaiheessa ei ollut
nettiä eikä
Wikipediaa, Ursula
soitteli yötä myöten
tietolähteilleen ja etsi
vastauksia laajoilta
asiantuntijaryhmiltä.
Joskus vastaukset
viivästyivät, kun
asiantuntijan virka-
aika oli loppunut tai
hän oli matkoilla.
Matkapuhelimia oli
tosi harvoilla eikä

asiantuntijoita saanut kiinni
samalla tavalla kuin
nykyään. Ursulan keksijää
on vaikea nimetä, hän
syntyi ratkaisuna
lähdekriittisyyden
tarpeeseen. Lempipaikkani
leirillä on tietysti kioski
iltapäivällä, kun tarjolla on
jotain itse tehtyä herkkua.
Lempieläimeni on
pehmolelu, jota ei tarvitse
ruokkia eikä ulkoiluttaa.

Onko kissoilla oikeasti 9
elämää?
Kissaystävä

Kyllä niilläkin on vain yksi
elämä, kuten kaikilla
muillakin elävillä olennoilla,
mutta koska kissalla on
kyky pudota aina jaloilleen,
se pelastuu hengissä
sellaisistakin tilanteista,
joissa muut eläimet olisivat
kuolleet. Siksi sillä sanotaan
olevan yhdeksän elämää. En
tosin tiedä, mistä määräksi
on tullut juuri 9.

Äänteleekö jänikset?
Utelias

Luulisin, että jänikset ovat
aika vaiteliaita eläimiä
normaalioloissa, mutta olen
kuullut erään metsästäjän
kertovan, että jänis päästää
kovan parkaisun, kun se
loukkaantuu. Varmaan
melkein kaikki eläimet
(ehkä kaloja lukuun
ottamatta) päästävät hätä-
tai varoitushuudon, kun ne
itse tai niiden lajikumppanit

ovat vaarassa.
Kansansaduissa
jänikset tosin osaavat
puhua.

Jos on tylsää, mitä
muuta voi tehdä kuin
kerätä pisteitä?
Bored

Pisteiden kerääminen
on hyvä! Koulun
käytävällä on myös
kirjasto, josta voi
ottaa luettavaa,
kunhan palauttaa
samaan paikkaan.
Lisäksi voi kirjoittaa
Tietotuuttiin
yleisönosastokirjoituks
en, lähettää radioon
terveisiä tai
levytoivomuksen.
Myös suihkussa voi
käydä, jos on jäänyt
henkilökohtaisen
hygienian hoitaminen
vähiin. Kotiinkin voi
soittaa tai lähettää
viestin.

Miksi lapsen joka osa
ei kestä alkoholia?
Huolestunut

Minusta lapsen
mikään kohta ei kestä
alkoholia, ja se on
erinomainen asia.
Alkoholin palaminen
elimistössä on aika
”kuluttava” prosessi,
mikä näkyy paljon
alkoholia juoneiden
ihmisten ulkoisessa
olemuksessa ja ennen
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kaikkea siinä, että
elimistö, erityisesti
maksa, joutuu koville
ja joskus pettääkin.
Lapsen elimistö ei ole
vielä ”valmis” eli ei
kykene polttamaan
alkoholia, ja
seuraukset voivat olla
erittäin vakavat.
Alkoholi ei ole lapsia
varten.

Kuinka monta ihmistä
on viestintäleirillä
tällä hetkellä?
Yksi meistä

”Tämän hetken”
tilannetta on vaikea
sanoa, koska
leiriläisten määrä elää
koko ajan.
Ilmoittautuneita oli
65, mutta jo nyt on
joku lähtenyt pois ja
uusia on tullut tilalle.
Viikonloppuna
leiriläisiä tule aika
paljon lisää, kun
ihmiset pääsevät
töistään käymään
leirillä, ja
viikonloppuna osa
joutuu lähtemään
pois, kun maanantaina
pitää mennä töihin.

Miten muoti leviää ja
muuttuu niin
nopeasti? Esim.
reikäiset farkut jne…
Kuka aloittaa aina
uuden muodin?
Muodikas

Tämä on erittäin laaja
kulttuurinen,
historiallinen ja
inhimillinenkin

kysymys. Ihmiset ovat aina
matkineet toisiaan, joten
muotikin on levinnyt
matkimisen kautta jo
silloin, kun ei ollut mediaa.
Kuninkaat, ylimykset,
kartanon herrasväki,
pappilan neidit ja
säätyläiset ovat olleet
esimerkkeinä, rahvas on
matkinut sitä mukaa kuin
varallisuus on sallinut.
Nykyisin netti, elokuvat ja
media levittävät tehokkaasti
uusia muotivirtauksia, joita
luodaan tietoisesti tai joskus
ne syntyvät ”luontevasti”
siten, että jotkut
trendinhaistajat alkavat
käyttää joitakin vaatteita ja
muut sitten matkivat heitä.
Ymmärtääkseni joitakin
muodin piirteitä, kuten
muotivärejä, päätetään
myös jossakin instansseissa
ihan ”virallisesti”. On
jokaisen itse päätettävä,
seuraako muotia vai ei.

Mikä oli Applen
ensimmäinen puhelinmalli?
Käyttäjä

Applen ensimmäinen
puhelin oli iPhone, joka
julkaistiin tammikuussa
2007.

Miksi ihmisellä on kynnet?
Nails

Tieteellistä tarkkaa
vastausta en pikaisesti
löytänyt, mutta muistan
lukeneeni joskus, että
kynnet ovat olleet tarpeen
niin puolustamiseen kuin
ruoan hankkimiseenkin,
joten ne ovat evoluution
myötä kehittyneet myös

ihmiselle. Kynnet
myös suojaavat
arkoja sormien- ja
varpaiden päitä.

Kuinka monena
vuotena viestintäleiriä
on pidetty?
Ekakertalainen

Ensimmäinen
viestintäleiri pidettiin
Taipalsaarella
kesäkuussa 1987,
joten nyt on 30.
leirikesä. Aika komea
saavutus. Leirejä
tosin on pidetty
paljon enemmän kuin
30, sillä tämän
kesäleirin lisäksi on
pidetty monia
erilaisia leiriversioita
myös muina
vuodenaikoina.
Arvelen, ettei tarkkaa
leirien lukumäärää
ole kellään tiedossa,
mutta luku saattaa
olla melko lähällä
sataa, jopa sen yli.

Kuinka monta maata
maapallolla on?
Pihla V.
Tämä on vähän
kinkkinen kysymys,
koska käytät sanaa
”maa”. Itsenäisiä
valtioita lasketaan
olevan 196, mutta
lisäksi on muutamia
maita, jotka itse
laskevat itsensä
itsenäisiksi, mutta
joita muut eivät
tunnusta. Tällaisia
aluita, joista osa on
myös miehitettyjä,
ovat mm. Tiibet,
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Palestiina ja Länsi-
Sahara. Myös Taiwan
on kiistanalainen,
koska Kiina ei ole sitä
tunnustanut.

Miten viestintäleiri on
muuttunut kaikkien
vuosien aikana?
Ihmettelijä

On muuttunut tietyiltä
osiltaan paljon, mutta
jotkut rakenteet ovat
pysyneet. Teltoissa
asuminen, leirien pito
kouluilla ja itse
valmistettu ruoka
(toisesta leiristä
lähtien) ovat
”alkuperäisiä”,
samoin videoiden
katsominen yhdessä
illalla ja
näkymättömien töiden
tekeminen.
Viestintävälineet eli
puhelimet, verkot ja
palvelut ovat
kehittyneet huimasti.
Kaaospäivä ja pinssit
ja leiriraha lecu ovat
tulleet matkan
varrella. Minusta
leirien henki ja
tunnelma ovat
pysyneet lähes
samanlaisena eli
innokas tekeminen,
töiden
loppuunsaattaminen,
keskinäinen
kannustaminen ja
myönteinen
suhtautuminen sekä
luottamus toisiimme
ovat juuri
viestintäleirille
tunnusomaisia, ja ne
ovat myös

alkuperäisiä.

Mikä on peuran toinen
nimi?
Fauna

Tarkoitatkohan metsäpeuraa
eli suomenpeuraa (Rangifer
tarandus fennicus), joka on
peuran alalaji? Se oli
kivikaudelta lähtien tärkeä
riistaeläin, joka melkein
ehdittiinkin hävittää
metsästämällä sukupuuttoon,
mutta säilyi kuitenkin
Venäjällä. Sieltä se
vähitellen levisi takaisin
maahamme ja
lisäistutuksilla kantaa on
saatu vahvistetuksi niin,
ettei laji enää ole vaarassa
kadota, mutta on kuitenkin
silmälläpidettävä laji. Tätä
eläintä kutsutaan myös
petraksi.

Eikö sinun kysymystäsi näkynyt?
Ursula löytyy nykyään myös
Telegramista! Seuraa QR-koodia
ja löydä vastaus kysymykseesi.
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Peliarvosteluja

Minecraft peliarvostelu

Minecraftissa voi mennä kaivoksiin.

Ja siinä voi tehdä taloja.

Minecraft on hyvä peli koska siinä voi rakentaa
linnoja.

Kannattaa pitää elämillä koska se on hauskaa.

Viljami

Super Mechs

Tosi hyvä peli, jossa pitää tuhota toisten robotit. Kun
on tuhonnut toisen typin robotin, niin saa rahaa.

Rahalla voi ostaa loton josta saa tavaraa.

Jonatan

Jatkis: Autoyhtiö

”Ei muuten varmaan kiristetä!” Johtaja huusi: ”Kyllä
kiristätte!” Siitä syntyi kapina. Kaikki väittelivät johtajan
kanssa siitä, että oliko siinä mitään järkeä. Johtaja sanoi:
”Kyllä on, voin selittää. Jos kiristätte tahtia, saamme
paremman bisneksen.” Työntekijät sanoivat: ”Me teemme
sitä tahtia huoltoa kun pystymme ja haluamme.” Johtaja
sanoi: ”Ettekö ymmärrä meille tulee enemmän rahaa.”
Työntekijät sanoivat: ”Mitä väliä.”



15 

Tietotuutti 08062016

Minni ja Mikki Hiiren ääninäyttelijät olivat
naimisissa todellisessa elämässä.
Maailman suurin nopeussakko annettiin Suomessa.
Skotlannin kansalliseläin on yksisarvinen.
Strutsin silmät ovat suuremmat kuin sen aivot.
Nenä ja korvat eivät koskaan lakkaa kasvamasta.
Hunaja on ainoa ruoka joka ei varsinaisesti pilaannu.
Jos mustekala on tarpeeksi nälkäinen se saattaa
syödä omat lonkeronsa.
Kaupasta ostettu omena on saatettu poimia jopa
vuosi sitten.
Voit solmia solmion n. 177147 eri tavalla.

Karoliina

Tätä et ehkä tiennyt

Juoruja

...Petrus puhuu unissaan

...bruno ei omista rahaa

...samu käytti laurin
shampoon melkein
kokonaan
...mehukatti ja kaakao on
oikeesti hyvä yhdistelmä
NO JOKE
...lauri on paras! :-) haha
...mikkel opetti kiellettyjä
liikkeitä leiriläisille
...pasianssia ei saa pelata
...rebekalta puuttuu osia
kädestä
...Virvellä on pakkomielle
hodareihin, mistäköhän on
kyse?
...Samun mielestä Leeville
ei ole tarpeeksi
seikkailunhalua, mitäköhän
Samu haluaisi tehdä?
...Brunon ja Katin täytyy

puhua..
...Lauri on Markku-tiikeri
makuuhuoneessa
...Brunoa hymyilyttää kovasti.
Miksiköhän?
...Sebu hieroo kaikkia,
miksiköhän?
...mayalla on kokoajan huppu
päässä. mitäköhän hän piileskelee
päässään ;)
...alvar nukkuu samun sylissä
...alvarilla on pakkomielle
halaamiseen.
...rebekka ei oo kasvanu kahteen
kuukauteen
...rolf on goals
...lehtihuoneessa ei missään
nimessä saa pelata koska syyt
...Rebekan teltta on epäilyttävä
...lauri ihannoi 80-luvun
henkilökuvaamista
...terttu puhuu rinnoista

...leevi yritti opettaa
Ilmolle kertolaskuja
...miro on aseksuaali joka
valehtelee
...samun selkää liimattiin
...Miron pitää mitata sen
vyötärö
...Maya sokeuttaa ihmisiä
tahallaan
...Sebu vill att hans
meddelande blir artistisk
...Alvar on hulluna
banaaneihin tulookohan
hänestä kohta apina kun
jopa laulaakin jo
banaaneista?
...Sakari komentaa ettei
saa syödä karkkia
...Iida on innokas myyjä
kioskissa
...Pihla Ilona on hyvä
kaveri



APINABOXI

Viljami-apina Jonatan-apina Eemil-apina

Karoliina-apina Sofia-apina
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