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Pääkirjoitus

Kesä on aikaa, jolloin voi heittää kellon vaikka takapihan pusikkoon ja 
unohtaa ajankulun (ellei ole jotain aikataulullisia tapahtumia tai tapaamisia). 
Voi tehdä sitä mitä ei keskellä arjen aherrusta ehdi. Voi maalata ja piirtää yö 
myöhään huoletta. Voi toteuttaa jotain suurempaa mitä voisi kuvitella, tai 
sitten vain löhöillä rennosti sängyssä neftlixin kera. Sekin kuuluu kesään ja 
lomaan.  

Onko "maalausmieli" kenellekkään taidetta rakastavalle tuttu käsite? Mulle 
on. Maalausmieli voi olla melkeinpä milloin vaan. yleensä silloin kun on 
saanut jostain hirmuisesti inspistä ja ideaa. Eräänä aamuna, kun aloin 
lukemaan sängyssä taiteen historiasta, minulle tuli suuremmoinen maalaus 
mieli. silloin saattaa tulla kylmät väreet ja hymy huulille. Silloin mä myös 
kuiskasin itsekseen että maalausmieli. 

Monet taiteilijat sanovat, että heillä on aina iso pino maalaus/ piirustus 
ideoita  vailla toteuttamista. mulla ei yleensä oo valmiina kauheesti ideoita.  
Mutta silloin kun istahdan mustakantisen piirustusvihkoni eteen ja mietin 
mitä piirtäisin, idea syntyy yleensä helposti. Mutta silloin ei ideaa saa, jos 
yrittää liikaa keksiä jotain maalattavaa. Silloin saattaa päässä vain pyöriä 
sanat: mitä mä piirrän? mitä mä piirräääääään?!?!?!? Piirtäminen on 
kuitenkin mulle tosi tärkeä asia. Oon rakastanut sitä aina ja tulen 
rakastamaan. yritän kiivetä tikkaita askel askeleelta kohti unelmia. 
Suosittelen maalaamista ja piirtämistä kaikille siitä pitäville.  Mun 
muistaakseni siitä on jotenkin tutkittu että piirtäåminen rauhoittaa ihmisiä ja 
lievittää stressiä.

Karoliina Helle
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KARHUN/KESAGAKEN UUDELLEENSYNTYMINEN

Kesagake on kauan sitten elänyt suurikokoinen karhu joka oli erittäin kiintynyt ihmis 
lihaan ja tappoi monenmonta ihmistä. Mutta minä Patrik olen tehnyt muutamien 
kavereiden kanssa vakavan löydön  nimittäin uudelleen syntyneen KESAGAKEN!!!!!!

SAMU oli normaali ihminen kunnes eräänä iltana KESAGAKEN  haamu tuli ja 
sanoi Samulle näin: RAAUUHHH RRÄÄRÄRÄRÄRÄRÄR HURRRÄYYYYYÖÖÖÖÖ. Ja 
samu sanoi: onnistuu  mutta samassa sekunnissa KESAGAKEN haamu hyppäsi 
Samun kehoon ja Samusta muuttui KESAGAKEN JA SAMUN YHDISTYS ELI 
SUOMEKSI ERITTÄIN RUMA KARHU.       

                                                                                                                                                  VIDEO

TÄMÄ ON TOTTA                                                                   T:Patrik
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PIENI NOPEA ENNUSTUS: 
KAIKKI KUOLEE!!!!!!!tekiä:patrik
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Minecraft on lapsille sopiva peli  
jossa oppii 
rakentamaan,taistelemaan ja 
selviytymään. Minecraftissa pitää 
louhia malmeja jotta saa parempia 
tavaroita. Minecraftissa on 
monenlaisia biomeja. Niitä ovat 
muun muassa lumi,viidakko,aavikko 
ja monia muita biomeja. Mineraaleja 
ovat hiili, kulta,punakivi, 
sininenväriaine/labislasuli, timantti ja 
smaragdi. 

 

Pel iar vostelu

Luolista voi löytyä myös hylättyjä 
kaivoksia tai hylättyjä linnoja. 
Minecraftissa on myös muita 
ulottuvuuksia joita ovat horna ja ääri. 
Viidakosta ja avikolta voi myös löytää 
temppeleitä. Kyliä voi löytää niityiltä ja 
aavikoilta. Ja jos tutkitte merta niin 
saatatte löytää sieltä meri temppelin. 
Minecraftiin voi asentaa erilaisia 
modeja joita ovat esimerkiksi lucky 
block tai emerald modi.

HAASTATTELU

Ilm o

Mit ä t raum oja sinulla on?   

Ei mitään.

Minä vuonna olet  synt ynyt ?

2010

Pat r ik

Mit ä t raum oja sinulla on?

Sähly

Minä vuonna olet  synt ynyt ?

2007

kiska täyttyi jäätelö
so

o
d

an
 ystävistä

By: Leevi Ja Niilo
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Lokakuusta 1939 lähtien oli marsalkka 
Mannerheimin, talvi- ja jatkosodan  
ylipäälikön, käytössä esikuntajuna. Siinä 
oli veturi ja kaksi makuuvaunua, 
raivintolavaunu, konduktöörin vaunu, 
ilmatorjuntavaunu ja autojen 
kuljetusvaunu. Marsalkka Mannerheimin 
makuuvaununa oli Rautatiehallituksen 
virkavaunu A 90. Hän käytti vaunua 
matkoillaan aina tammikuuhun 1946 
saakka, jolloin hän oli jo suomen 
tasavallan presidentti. 
Salonkivaunullaan, joka usein liitettiin 
myös tavallisen junan perään hän teki yli 
100 matkaa Mikkelistä Helsinkiin ja eri 
rintamille. 75-vuotispäivien vietossaan 
Mannerhein otti Hitlerin vastaan 
salonkivaunussaan.

Sunnuntaina menin katsomaan vaunua, 
koska se on vain kerran vuodessa auki, 
puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 
4.6. Junassa pystyi myös katsoa junan 
vessaa.  Salonkivaunuun pääsi 
vierailemaan, mutta huono puoli 
vierailussa oli, ettei junan keittiöön 
nähnyt. Keittiön ovi oli kiinni ja verhot 
suljettu. Vaunun hytteihin näki, hytit 
olivat keskenään samanlaisia. Yhdessä 
hytissä oli myös kerrossänky.

Teksti ja kuvat: Ilmo

Mannerheim in salonk ivaunu

WC eli junan vessa.

Vasemmalla junan uloskäynnin katto ja oikealla hytti.

Junan ulkopuoli.
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                     JATKIS

...sinun isäsi murhaaja Kalle Maunula. Siinä hetkessä Kalle otti 
Chaplinista lukkootteen ja uhkasi katkaista käden, jos hän vihaisi 
häntä vielä. Chaplinia kauhistutti se Kallessa, hänhän oli kuollut tasan 
vuosi sitten ja nyt hän oli hänen edessään. Kallen päätös oli...  

Kuvassa kuolleen Kallen haamu.

Tehnyt:  Max

Tässä näkyy perjantain lämpökartta. 
Meillä päin on ollut tänään melko 
sateista.

             SÄÄ

Perjantai 
15.00

 

Perjantai 
16.00
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L ap su u den  t r au m at
 Lapsuus on monella tavalla ihanaa aikaa: 
maailman kauhuja ei vielä käsitä, globaalit 
ongelmat kuten ilmastonmuutos ovat 
täysin abstrakteja käsitteitä ja elää 
tietynlaisessa kuplassa. Silti lapsen mieli 
on herkkä ja monella on varmasti jos 
jonkinmoista traumaa lapsuudelta. Päätin 
selvittää mitkä ovat oman ikäluokkani 
traumoja. Olen itse syntynyt 1999. 
Lapsuudessani ei ollut kännyköitä ja 
lastenohjelmia pystyi katsomaan 
ainoastaan, kun ne kerran päivässä tulivat. 
Vaikka Pikku Kakkonen oli ehdottomasti 
päivän paras hetki, on siitä yllättävää kyllä 
tullut myös suurimmat traumat. 

Omasta mielestäni Muumilaakson tarinoita 
on kaikkien aikojen paras ja legendaarisin 
lastenohjelma. Muumien kolme yleisintä 
traumojen aiheuttajaa ovat mörkö, 
Lumikuningatar ja ?se kun muumipeikko 
menee taikahattuun ja muuttuu 
pelottavaksi olioksi? 

Muita TV:stä tulleita traumoja ovat 
Pingu-jakso, jossa Pingun uneen 
ilmestyy Mursu. Lisäksi Pikku Kakkosen 
legendaarinen ?varokaa heikkoa jäätä? 
aiheuttaa edelleen kauhunväristyksiä 
monelle.  

 Nyt kun melkein kolkuttelee 
täysikäisyyden ovella, on hassu ajatella 
miten oudoista asioista on lapsena 
traumoja saanut. Nykyään traumoja 
tuskin saa yhtä ?vähäpätöisistä? jutuista, 
mutta lapsuuden kauhut ovat yhä 
mielessä. En koskisi vispipuuroon vaikka 
maksettaisiin ja olen nyt vasta 
pääsemässä yli Morso-kammostani,

T ässä v i elä kooste k u l tsi en  
l ap su u den  t r au m oi sta:

Grimmin sadutvesirokko

Tuomari Nurmi  ja 
lasten mehuhetkieskarin

vispipuuroeskarin apuopen 
hengitys

kun eksyi 
ruokakauppaan

apupyörien 
poisotto

joulupukki

veriletut
kurahousut

meduusat
ampiaiset

Katso omalla vastuulla:

By: Weti Kalling  xp

9



Horoskoopit

NEITSYT

Tänään olet erityisen 
energinen ja sähellät 
kokoajan. Koita silt i 
rauhoittua hetkeksi ja tehdä 
kaaospäivän puuhia.

JOUSIMIES

Tänään kiskassa on erityisen 
paljon kaikkia lempi 
herkkujasi joita himoitset. 
Yritä silt i hillitä itsesi liialliselta 
makean popsimiselta.

KAKSOSET

Yritä tänään haastaa 
itseäsi vielä enemmän. 
Pystyt varmasti vielä 
paljon parempaan kuin  
mitä uskot! 

HÄRKÄ

Vaikka tänään on 
kaaospäivä, eikä 
määrättyjä tehtäviä ole, 
yritä silt i saada jotain 
aikaiseksi.

OINAS

Muista nauttia täysin 
siemauksin kesästä, 
sillä sinua masentaa 
kuitenkin talvella kun 
märkyys ja kylmyys 
rajoittaa ulko leikkejä 

ja tekemisiä.

KAURIS

Tänään ei välttämättä 

ole lempi ruokaasi, 
mutta koita silt i olla 
avoin uusille mauille.
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VAAKA

Mielestäsi 
ryhmäläisesi tekevät 
tehtävänsä huonosti 
ja sinä haluaisit 
tehdä ne koska koet 
olevasi parempi. 
Muista kuitenkin 
hyväksyä myös 
muiden tuotokset.

RAPU

Voi ei! Tänään 
sinulta meinaa 
koko ajan kadota 
kaikki tärkeät asiat, 
kuten puhelin ja 
lompakko. Yritä 
rauhoittua ja 
miettiä missä näit 
ne viimeksi.

VESIMIES

Tänään on lämmin päivä, joten 
voisit käydä vaikka uimassa, tai 
pyytää kavereita  ulos leikkimään 
vaikka kirkkistä! Koskaan ei ole 
liian vanha kunnon 
pihaleikkeihin. :)

LEIJONA

Tänään on viimeinen 
päivä leirillä joten 
koita ottaa ilo irti ja 
pitää hauskaa!  Kerää 
pinssejä ja vältä tylsiä 
hetkiä. Voit vaikka 
leikkiä ulkona poliisia 
ja rosvoa. Kavereita 
varmasti löytyy. 

KAKSOSET

Jos ja kun olet 
saanut uusia 
ystäviä leirillä, 
muista pyytää 
heidän 
puhelinnumero 
jotta voitte pitää 
yhteyttä leirin 
ulkopuolellakin!

SKORPIONI

Tee yllätys hyviä tekoja 
tänään ystäville ja 
muillekkin. Voi vaikka 
letittää jonkun hiukset, 
ostaa hänelle jotain 
kiskasta tai pitää vaikka 
nopean hieronnan. Jaa 
hyvää oloasi muillekkin!

Alina Ylimaa ja Karoliina Helle
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OMENA-KAURAPISTOS

Omena-kaurapaistos on minun eräs lemppari 
herkku. Tässä helpot ohjeet, jotta säkin voit 
kokerilla sen tekemistä.

4-6 annosta

AINEKSET:

5-6  isoa omenaa

1rkl  kanelisokeria

100g voita tai margariini

3dl kaurahiutaleita

1dl  talous- tai fariinisokeria

1/2 tl vaniljasokeria

Pese ensin omenat ja poista siemenkota. Lohko 
omenat paloiksi kuorineen. Laita ne reunalliseen 
uunivuokaan. Ripottele pinnalle fariinisokeria ja 
kanelisokeria.

Sekoita sokerit, kaurahiutaleet ja rasva  
ryynimäiseksi seokseksi. Ripottele seos 
omenoiden päälle ja paista uunissa 225 asteessa 
alimmalla ritilätasolla 15-20 minuuttia, tai kunnes 
pinta on saanut kauniin värinsä.

Tarjoa paistoksen seuraksi vaniljajäätelöä, 
täyteläistä vaniljakastiketta tai kermavaahtoa. 

Karoliina Helle
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Karoliina Helle

                                                                       

VEGAANISET 

BANAANILETUT

                                                                       25kpl

  AINEKSET                                       valmistusaika:1h15min                                                               

 2 kpl banaania

 400 g kookosmaitoa

 2 dl vehnäjauhoja

 2 rkl  sokeria

 1 tl leivinjauhetta

1/2 tl suolaa

 LISAKSI

5 dl mustikoita

 1dl vaahterasiirappia

 2 dl kasvipohjainen vaahtoutuva vanilijakastike

Tee näin:

Soseuta banaanit haarukalla laakeassa kulhossa. 

Lisää joukkoon kookosmaito ja jauhot, joihin sokeri, leivinjauhe 
ja suola on sekoitettu. Sekoita taikina tasaiseksi ja anna turvota 
jääkaapissa puolisen tuntia. Paista letut ohukaispannulla 
miedolla lämmöllä molemmin puolin. 

Tarjoa lisänä mustikoita, vaahterasiirappia ja vaniljakastiketta. 

Ohje:http://www.maku.fi/reseptit/kookos-banaaniletut
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URSU L A
Ursulalla taas asiaa 

 Tänään on leirin kaaospäivä ja toivottavasti tehdään vielä yksi lehti, johon Ursulankin 
vastaukset ehtivät. Edellyttäen siis, että kysytte hyviä kysymyksiä. Keltainen pussi löytyy 
infon seinältä. 

 Mist ä sanoist a t u lee kult si? - Pyry

 Jollakin aika varhaisella leirillä oli mukana poikaryhmä, joita Mirja piti vähän ?silmällä? ja 
näitä poikia kutsuttiin Mirjan kullannupuiksi. Nimi muuttui muotoon kultsipuppeli ja 
myöhemmin kultsiksi. Silloin sana tarkoitti jo leirin varhaisohjaajia, jotka tekevät aivan 
mahdottoman arvokasta työtä. Hehän kaitsevat ryhmäläisiänsä, neuvovat kaikessa 
tekemisessä ja pitävät langat käsisään. Ilman kultseja leiri ei toimisi! Kiitos kultsit, kaikki 
entiset ja nykyiset. 

 Mit ä vichy on? Mist ä vichy saa kuplat ? Mit ä ainet t a ne ovat ? - Ut elias

 Perinteisiä kivennäisvesiä, joihin on lisätty natriumia, kutsutaan vichy- eli vissy(ves)iksi, 
joiden nimitys tulee Ranskassa sijaitsevasta Vichyn kaupungista. Vichyvesi on nk 
luontaista kivennäisvettä, jotka pumpataan lähteistä, joiden kivennäispitoisuus on suuri, 
muut kivennäisvedet ovat vesijohtovettä, johon on lisätty kivennäisiä eli mineraaleja ja 
toisinaan myös makuaineita. 

EU-säädösten määritelmien mukaisten luontaisten kivennäisvesien kivennäisainesisältö 
on peräisin maanalaisista vesikerrostumista, muihin kivennäisvesiin ne lisätään. 
Maustetuissa kivennäisvesissä saa olla aromeja, säilöntäaineita, 
happamuudensäätöaineita, värejä ja fruktoosia sekä kevytversioissa makeutusaineita. 
Luontaiset kivennäisvedet pullotetaan lähteellä. Niihin saa lisätä hiilihappoa. 

Kivennäisvedet voidaan jakaa kivennäisvesiin ja vähän natriumia sisältäviin 
kivennäisvesiin. Vähän natriumia sisältävissä on joko veden luonnostaan sisältämä 
vähäinen natrium-määrä tai se on poistettu jopa miltei kokonaan. Kuplat muodostuvat 
siis hiilihaposta, natriumista ja kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. 

Kuplat tulevat hiilihaposta. Kuplavesi tuntuu virkistävältä, koska hiilidioksidin 
purkautuessa juoman kosketuspinta suussa kasvaa.
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Onko t äm ä leir i ol lut  aina Moision koululla vai m uuallak in? - Pyry 

Kyllä on ollut monessa paikassa muuallakin, ihan ympäri Suomea, mutta viime 
vuosina ollaan oltu täällä Mikkelissä, kun tehdään yhteistyötä Otavan opiston kanssa. 
Aina leiri kuitenkin on ollut jollakin koululla, Paltamosta Hankoon ja Mellilästä 
Pieksämäelle. Moisiossa on nyt oltu peräkkäin 3 kertaa, muistaakseni. 

Miksi Suom essa on valkorait aiset  suojat iet ? Minkälaisia suojat eit ä m aailm assa 
on? -Turvall isest i

Melkein kaikkialla maailmassa suojatiet ovat valkoraidallisia, jossakin saattaa olla 
myös keltaraidallisia (olen nähnyt kuvia sellaisista). En löytänyt tietoa maalaustavan 
alkuperästä, mutta tällainen suojateiden merkintä on levinnyt yli koko maapallon, 
pienin vaihteluin. Jossakin suojateitä kutsutaan ?seepraylityksiksi?, muitakin 
nimityksiä on. Raitoja on myös alettu tuunata eli niistä on tehty ?taiteellisempia? 
tinkimättä kuitenkaan turvallisuudesta ja selkeydestä. On tärkeää, että sekä 
jalankulkijat että ajoneuvoilla liikkuvat ymmärtävät suojateiden merkinnät samalla 
tavalla eri maissa eli tietyllä merkitsemistavalla osoitetaan paikkoja, joissa 
jalankulkijat voivat ylittää ajoradan. 

Kuinka m ont a vuot t a on kysyt t y Ursulalt a?  - Teo

Aika monta vuotta. Muistaakseni Ursulan palsta alkoi ilmestyä Juvan leirillä vuonna 
1994. Ursula alkoi vastata kysymyksiin aikaisemmin kuin Kirsti ja Torsti Hesarissa.

Mit ä m usiikk ia kuunt elet  useim m in?  - Muusikko

Aika harvoin kuuntelen musiikkia, sillä musiikki ei ole minulle muun tekemisen 
taustaa, vaan vaatii ihan omaa keskittymistä. Joskus autolla yksin ajaessani 
kuuntelen autoradion tarjontaa, mitä se kulloinkin sattuu olemaan. 

Mielipide t äst ä leir ist ä? - Ekaker t alainen

Aika kiva. Taas on ollut uusia juttuja, kuten Siriä, maksupääte kioskissa, uutta 
ryhmäjakoa, uudenlaista videoiden tekoa. Joka leirillä oppii uusia asioita ja tapaa 
uusia ihmisiä, joten mikäs tässä! 

Kuinka m ont a leir i läist ä t u l i  junalla? Kuka oli saat t aja? - VR

Kymmenkunta leiriläistä tuli junalla ja junavastaavana oli Hazel..
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Voikin miettiä, missä menee se raja, että ei enää ?saa? uskoa yliluonnolliseen. 
Lapsille uskotellaan koko lapsuus hammaskeijujen ja Nukkumatin olemassaolosta, 
mutta jos aikuinen puhuisi tosissaan niistä häntä katsottaisiin todella vinoon. Missä 
menee siis raja, jolloin ei ole enää yleisesti hyväksyttävää uskoa vaikkapa keijuihin? 
Minusta mitään rajaa ei ole, se vaan tulee itsessään. Samoihin aikoihin, kun 
kavereiden kanssa ei enää leiki mitään, vaan ainoastaan hengaa ja juttelee. Pakko 
silti sanoa, että muistin tunteneeni olon tosi haikeaksi, kun tajusin ?sen? osan 
elämästäni olevan ohi. Tietysti jos leikin pienempien lasten kanssa pystyn 
heittäytymään tiettyyn mielikuvitusmaailmaan. Mutta kenties elämä oli ainakin 
henkisellä tasolla rikkaampaa, kun jokaisesta puusta ulkona tuli mieleen keijun 
asuinpuu ja jokaisen tuulenvireen takana oli tuulten haltija. Oli myös todella 
surullista tajuta, että se hammaskeiju ei tuonutkaan sitä kahta euroa tyynyn alle.

 Se oli vain isä. 

Ihminen omaksuu jo elämänsä alkutaipaleella 
maailmasta tietoa, jota kenenkään ei tarvitse 
opettaa. Tuoli ei liiku, jos sitä ei liikuta. Tutkija 
Mar jaana Lindem an in mukaan taikausko on 
sitä, kun tämä ydintieto sekoittuu.

 Jos vaikka kotona tapahtuu jotain fysiikan 
lakien vastaista, heti ensimmäiseksi ajattelee 
sen olleen jokin henki. Jos sanoo kaverin 
kanssa jonkun sanan samaan aikaan, ajattelee 
ensimmäiseksi: ?TELEPATIAA!? Täytän alle 
kuukauden päästä 18. En silti uskalla nukkua, 
jos toinen jalka roikkuu sängyn reunan yli, jos 
kaappien ovet ovat auki ja kun sammutan 
valot, teen ninjahypyn sänkyyn. On jännä 
ajatella, että vaikka en todellakaan usko 
mihinkään yliluonnolliseen, en silt i pysty 
lopettamaan näitä tapoja. Itse uskoin pienenä 
vähän kaikenlaisiin keijukaisiin ja haltijoihin. 
Nuorena oikein haluamalla halusi uskoa, että 
maailmassa on jotain yliluonnollista. Minulla ja 
kavereillani oli vilkas mielikuvitus ja lapsena 
saa maailmasta niin paljon enemmän irti, jos 
kuvittelee vaikkapa keijujen olevan olemassa. 
On hassua miten isona asiat kääntyvät ihan 
nurinpäin. Nyt olen ensimmäisenä 
paasaamassa siitä, että mitään yliluonnollista 
ei ole.

Ham m askeiju eli iskä

Kuva: Karoliina

By: Kati

16



Näkökulmia                         
Viestintäleirille on tänä vuonna uljas uusi kiertojako. Sen 
seurauksena meillä on aikaa vähemmän kuin aiemmin, erityisesti 
radioon infoa ja kiskaan. 

Onko tämä hyvä vai huono? Kaikilla asioilla on monta puolta.

Monta hyvää syytä pitää vain viikon pituinen leiri. Vanhemmilla on 
helpompi järjestää aikaa töistä ja resursit jaksavat paremmin.

Vanhassa oli aikaa enemmän eri tehtäville. Tästä ongelmasta 
selvittäisi joko vähentämällä tehtäviä tai lisäämällä 
henkilöresursseja. 

Mitä voitas jättää pois?

Onko kaaospäivä tarpeellinen? Mielestäni on koska silloin jokainen 
voi todella tehdä tai sitä minkä todella kokee tarpeelliseksi. 

Entä tarvitsemmeko kiskaan lainkaan? Muistuu mieleen aika, kun 
kiskaa ei ollut ja koko porukka oli koko ajan paikallisessa kaupassa. 
Sekään ei ollut kivaa. 

No entä tarviiko kiskassa on paljon itse tehtyjä kakkuja ja muita? 
Jollei ole yhtään mitään ostettavaa jää koko leirin hieno idea 
lecuista käyttämättä. Joten sekään ei oo hyvä idea.

No entä jos yhdistetään radio ja lehti ja tehdään 
multimediapalvelut , eli samasta uutisesta printtiversio ja radio 
versio. Tällöinhän on kyse siitä, että muuntaa lehteen tehdyn jutun 
etukäteen radioon ja radion välitön vaikutus jää kokematta joten ei 
tämäkään hyvä ratkaisu.

Nyt sitten vaan pitää miettiä mikä vois olla hyvä ratkaisu. Jos 
jollekulle on hyviä ideoita voisi tulla kertomaan minulle tai voi 
kirjoittaa huomiseen lehteen tai jutella radiossa tai tehdä YouTube 
video

Tehnyt:Maija                       Taitto:Alva
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1.       otat esille suolakurkkupurkin. 

2.       jos et saa kurkkupurkkia auki, AIVAN 
ymmärrettävää. 

3. jos jotenkin saat purkin auki, ota esille 
ruisleipä (mieluiten oululainen jälkiuunipala) 
ja levitä leivälle oivariinia

4. sen jälkeen höystää leivälle viipale jos 
toinenkin juustoa ja aseta haluamasi määrä 
suolakurkun viipaleita sen päälle. 
(rohkeimmat lisäävät vielä tomaatteja ja 
mausteita)

5.  voila! leipäsi on nyt valmis ja vapaa 
nautittavaksi!  (vapaaehtoista)

KUINKA TEHDÄ SUOLAKURKKUVOILEIPÄ?!

Tunnistatko nämä kolme poliit ikkoa??
Taika 

vastaus: Lauri Lindh
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                              musi ikk i
Musiikki on ihana asia. Sitä on kiva kuunnella, kuin myös 
tehdä itse! 
Itse olen musaluokalla ja soitan omana soittimena 
klarinettia. Tykkään myös soittaa ukulelea, pianoa ja 
kitaraa. Musiikkiluokka on musta tosi kiva juttu. Moni on 
niiden puolella, mutta on myös joitain jotka eivät pidä niistä. 
On tieteellisesti tutkittu, että musiikki kehittää aivoja. 
Harmiksi kuitenkin, on Helsingissä lopetettu monia 
musiikkiluokkia. Uusi opetussuunnitelma on myös 
vähentänyt musiikkia ainakin meiltä yhden tunnin viikossa. 
Nykyään meillä on kolme tuntia viikossa musiikkia. Viime 
vuonna oli neljä. Saas nähdä mitä seuraava lukuvuosi tuo 
tullessaan. Musiikkiluokalla elämä on tosi kivaa. Mun 
käsittääkseni meillä on vähän vähemmän lukuaineita. 
Kesken matikantuntia saatetaan laulaa lirauttaa joku laulu. 
Esimerkiksi ennen kevätjuhlaa meillä oli vähän yli viikko 
miltei pelkästään musiikkia ja musiikkia. Me olimme 
saaneet tehtäväksi vetää kaikki yhteislaulut. 
Meidät jaetaan joskus bändeihin, joissa meidän pitää 
valmistaa esitys. Me soitamme myös orkesterissa ja 
pidämme kuorotunteja. 
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1.TIKKAMUS

2. AITO M

3. IF NAALI

4. NENIAN

5.PERIPA

6.MÄSIL

7.UI

8.SUA

1. MUSTIKKA

2. MAITO

3. FINAALI

4.NAINEN

5.PAPERI

6.SILMÄ

7.UI

VASTAUKSET

KAROLIINA HELLE :)



Laiskiaiset


