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Pilvistä ja ajoittain tulee 
muutamia sadekuuroja 
(sademäärä 60%) 
lämpötila on 20 asteen 
tienoilla. Yöllä on 
jaksoittain vesisateita. 
Lämpötila yöllä on 5-10 
asteen välillä.

Samanlainen sää kuin 
eilen mutta sademäärä 
on 55%. Lämpö nousee 
noin yhden asteen.

Sää
Ke 7.6.2017 To 8.6.2017

Sisällysluettelo

2

2. Sää

3. Mielipidekirjoitus

4. Urheilu

6. Uutiset lyhyesti

7. Jatkis

8.Horoskoopit

10. Gallup

11. Caput articulus

12. Peliarvostelu

13. Elokuva-arvostelu

14. Haastattelu

16. Ursula

20. Hulinaa piirustuspöydällä

21. Sirkus Hurjaruuth

22. Harrastukseni

23. Käsityönurkkaus

Nuutti



3

Eräänä päivänä se 
tapahtui. Olin käynyt 
ensimmäisellä 
viulutunnillani.

 Siitä päivästä lähtien 
olen soittanut  viulua 
Mikkelin 
musiikkiopistolla jo 
neljä vuotta. 
Viulunsoitto on 
mukavaa. Opettajani 
on hyvä, 
Musiikkiopiston 
henkilökunta on hyvä, 
teoriaopettajani on 
hyvä, orkesterini 
johtaja on hyvä ja 
soittokaverini ovat 
hyviä. Kaikki on 
sujunut mallikkaasti. 
Viulun soitossa 
tarvitaan etenkin 
viulu, jousi, olkatuki, 

Mielipidekirjoitus

Onni

kärsivällisyyttä 
harjoitteluintoa ja 
hyvä mieli . Olen 
esiintynyt niin 
sukujuhlissa, 
konserteissa 
orkesterin kanssa, 
musiikki-illoissa 
(musiikki-illat ovat 
opettajien järjestämiä 
konsertteja) omalle 
luokalleni ja olenpa 
kerran esiint  ynyt 
kouluni pihalla.   



Suomen maajoukkueen tuleva 
MM-karsintavastustaja Ukraina kärsi shokkitappion 
Maltalle 1-0. Maltan maalin teki Zach Muscat.

Huuhkajien t u leva MM-karsint avast ust aja 
kärsi shokk it appion 

Urheilu
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Suomen jääkiekkoliitto julkisti että tulevana syksynä 
tullaan pelaamaan Suomen-cupia. Ottelut alkavat 
elokuussa, ja mukana on kaikki mestis-seurat, 
suomi-sarjan joukkueet ja 27 kakkosdivari seuraa eli 
yhteensä 54 joukkuetta. 

Jääkiekon sarjaseurat ry.npuheenjohtaja Tuomas 
Hakanpää kertoo että cupin tavoitteena on tuoda lisää 
yhteisöllisyyttä ja alempien sarjojen seuraajille uusia 
elämyksiä. Samalla pienempien sarjojen tunnettavuutta 
pyritään parantamaan. Cup pelataan ennen 
sarjakauden alkua perjantaisin. Finaali on tarkoitus 
kiekkoilla 22.syyskuuta.

Suom en Cup palaa k iekkokalent er i in



Huipput äht i Usain Bolt  keskeyt t i har joit elun 2 
vi ikoksi. 

Yleisurheilun huipputähti Usain Bolt keskeytti  
keskeytti harjoittelunsa kahdeksi viikoksi. Syynä on 
Boltin hyvän ystävän ja olympialaisten korkeushypyn 
hopeamitalisti  Germaine Masonin kuolema.  Mason 
kuoli moottoripyöräonnettomuudessa.

Borussia Dor t m und hankk i uuden päävalm ent ajan

Borussia Dortmund on hankkinut   uuden 
päävalmentajan.Hän on Hollantilainen Peter Bosz. 
Joukkue voitti Saksan cupin kuluneella kaudella.
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Usain Bolt



Mauno Koivist on  muisto-

keräys on tuottanut noin 56000

euroa.

Trum p halusi viranomaisten 

pyytävän FBI-joht ajia 

 peräytymään Venäjä-

tutkinnasta.

Espanjan suurin pankki

osti kilpailijansa eurolla.

Uutiset lyhyesti
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Joanna
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...Kalle oli pettänyt lupauksensa olla hypnotisoimatta. 
Pacmankummitus suuttui ja halusi kostaa Kallelle, 
mutta ensin piti herättää Chaplin hypnoosista. 
Pacmankummitus yritti kaikkea. Hän yritti soittaa 
kelloa Chaplinin korvan juuressa, ravisteli häntä, 
heitti vettä hänen kasvoilleen, mutta mikään ei 
toiminut. Mutta sitten hän keksi miten saa hänet 
hereille. Hän keräsi tavarat joita hän tarvitsee ja aikoi 
herättää Chaplinin siten että...

Jatkis

Kuvan kal l e ei l iit y 
t apaukseen, mut t a 
l iit t yy kyl l ä t uohon 
al l a ol evaan 
QR-koodiin 



Kauris 
22.12.-19.1.

 Olet tänään 
urheilullisella 
tuulella ja 
haluaisit 
juoksennella 
salissa, mutta et 
jaksa, koska olet 
niin väsynyt.

Härkä
20.4.-20.5.

Olet hieman 
ärtynyt, koska 
nukuit viime yön 
huonosti, mutta 
otat ruoan jälkeen 
päiväunet ja olet 
taas oma itsesi.

Vesimies
20.1.-19.2.

Haluaisit kovasti 
mennä uimaan, 
mutta ajattelet, 
että vesi on liian 
kylmää.

Kalat
20.2.-20.3.

Olet hyvä kaveri 
kaikille ja autat 
kaikkia, jos joku 
tarvitsee apua, 
autat häntä.

Leijona
23.7.-22.8.

Moni pelästyy 
sinua joskus, 
mutta ole kiltt i 
niin kukaan ei 
pelästy sinua.

Oinas
21.3.-19.4.

Tykkäät 
kuljeskella 
metsissä ja 
kuunnella 
lintujen laulua.
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Neitsyt
23.8-22.9

Olet kaveriporukkasi 
nuorin, mutta tänään 
sinulle tulee 
kasvupyrähdys ja 
kasvat 
vanhimmankin yli. 

Kaksonen
21.5.-20.6.

Olet kiva 
persoona. Eilen 
et ollut 
parhaimmillasi, 
mutta tänään on 
sinun vuorosi 
loistaa!

Vaaka
23.8.-22.10.

Tänään olet tarkka 
mitä syöt. Mutta 
onneksi on hyvää 
ruokaa.  

Rapu
21.6.-22.7.

Olet väsynyt, 
mutta kun saat 
jäätelösoodaa 
niin piristyt.

Skorpioni
23.10.-21.11.

Tunnet olosi 
tylsäksi, joten 
haluat 
hauskuuttaa 
muita

Jousimies
22.11.-21.12.

Tänään sinä haluat 
suojella itseäsi 
heikompia.
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Kysymykset:

1. Mielipiteesi kesälomasta?

2. Mielipiteesi tästä leiristä?

3.Mielipiteesi kiskasta?

Pihla, Espoo

1.Kesäloma on paras.

2.Paras leiri ikinä

3.Kiska on kiva.

Aili, Helsinki

1. Kesäloma on paras.

2. Hyvä leiri koska on toimintaa.

3. Tosi hyvä.

Teo, Helsinki

1.Kesäloma on kiva.

2.Leiri on mahtava

3. Hyvä koska on hyviä tuotteita

Gallup
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Caput  art iculus
Tarvit setko uuden harrastuksen? Kuluuko aikasi kotona 
lorvailuun, makaamiseen ja t yhjäntoimit tamiseen? Ei 
hätää! Olemme keksineet  j uuri sinulle räätälöidyn 
harrastuksen, j osta ri i t t ää i loa maailman tappiin ast i! 
Nimit täin geokätköily! 

' 'Tämä harrastus on maailman paras harrastus' '  
-Mart t i  Aht isaari, geokätköilemässä Ahvenanmaalla, 1987

' 'Geocaching is a great  hobby and everyone should do 
it . I  have done many researches on geocaching and I  
have f ound out  that  i t  improves brain act ion and 
releaves st ress, anxiety, pain and dest roys cancer 
cells.' '
-George Orwell, 1984 

' 'Geokätköily on öö... haloo.... öö.... laita vaa mäå oon 
nyt  tällä leht ibhuojneessa ja miro haastat telee mua.... 
j a ie si l lee m äö voisin kohta tulla.... j a öö okei 
mmmooooi.............' '
-Lauri Lindh, 2002 

' 'Jät in j opa viest intäleirin väli in koska halusin 
geokätköil lä koko ajan :/ ' '
-Bruno Mars, 1855

' 'Geokätkeily är j ät tef int ! Jag tycker om at t  söka kätkör 
i  skogen. Net  är kul at t  du kan f å nya vänner när du 
geokätkör!!! 
-Jans Nielsen, 2019
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Pyry j a Miika

Ikärajoitus on K12

Peli on ihan kiva, mutta 
välillä tylsä koska kaikki 
scammerit, eli huijarit  
vievät kaikki tavarat vaikka 
drop gamel eli pitää 
tiputtaa invistä jokin hyvä 
tavara ja maan omistaja voi 
poistaa maasta ja sä 
menetät oman tavaras. 

 Pelin ideana on kasvattaa 
erilaisia puita yhdistämällä 
kahta eri siementä . Voit 
rikkoa eri asioita paitsi 
peruskalliota jollei oo joku 
pelin modi tai developer eli 

kehittäjä. pelissä voi 
tradettaa eli vaihtaa 
tavaroita ja joka tavaralla 
on myös oma hintansa.  
Pelin alussa menee maahan 
nimeltään start jossa on 

pelin tutorial. 

Arvosana 3/5

Growtopia

Peliarvostelu
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Harry Potterissa on hyviä ja huonoja puolia.

Hyviä puolia on se että siinä on paljon 
toimintaa ja fantasiaa. Huonoja puolia on 
juonen monimutkaisuus ja joistakin sanoista ei 
saa selvää. Leffassa on hyvin jännitystä, osa 
kohtauksista jää hyvin mieleen. 

Arvosana 6/5

ikäsuositus K12

alle 12 vuotiaat oman isän/äidin seurassa.

Elokuva-arvostelu
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Harry Potter ja 
Kuoleman 
varjelukset osa 2



Mikä on lempiaineesi 
koulussa?

-Liikunta, kuvis ja historia.

Onko sinulla lemmikkejä? 
Mitä?

-Kolme koiraa.

Tykkäätkö piirtää?

-Joo.

Mikä on lempibiisisi?

-Ei ole.

Haastattelu
Mikä on nimesi?

-Andy.

Mikä on ollut kivointa leirillä 
tähän mennessä?

-Ei mikään.

Mitä harrastat?

-Thai-nyrkkeilyä.

Mikä on lempiaineesi 
koulussa?

-Kemia ja fysiikka.

Onko sinulla lemmikkejä? 
Mitä?

-Ei ole

Tykkäätkö piirtää?

-En tykkää.

Mikä on lempibiisisi?

-En kuuntele musiikkia.

Mikä sinun nimesi on?

-Alina

Mikä on ollut kivointa leirillä 
tähän mennessä?

-Radiossa oleminen.

Mitä sinä harrastat?

-Partiota ja 
telinevoimistelua.

Minkä ikäinen olet?

-11.
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Mitkä ovat sinun lempiaineet 
koulussa?

-Kuvis ja kässä.

Onko sinulla lemmikkejä?

-Ei ole.

Tykkäätkö piirtää?

-Joo.

Mikä on sinun lempibiisi?

-Despacito.

Mikä sinun nimesi on?

-Joanna

Mikä on ollut tähän 
mennessä leirillä kivointa?

-Kiskassa oleminen

Mitä sinä harrastat?

-Käsityökoulua ja tanssia.

Minkä ikäinen sinä olet?

-12.

Mikä on nimesi?

-Miro.

Mikä on ollut kivointa 
leirillä tähän mennessä?

-Uiminen tiistaina.

Mitä harrsastat?

-Soitan soittimia ja kerään 
levyjä.

Minkä ikäinen olet?

-15.

Mikä on lempiaineesi 
koulussa?

-Matikka.

Onko sinula lemmikejä?

-Ei ole.

Tykäätkö piirtää?

-Tykkään

Mikä on lempibiisisi?

-Muse feeling good.
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 Ursula tässä taas. Kiitos 
hyvistä kysymyksistä. Olisin 
kovin iloinen, jos 
allekirjoittaisitte 
kysymyksenne omalla 
nimellänne tai edes 
nimimerkillä. Olisi 
mukavampaa vastata, kun 
olisi joku osoite, kenelle 
vastata. Lisäkysymykset ovat 
tervetulleita infon keltaiseen 
kassiin! 

  

Mikä on mieliruokasi? 

 Nälkäinen 

 Minä pidän ruoista, jotka 
ovat itse valmistettuja ja 
hyvistä, tuoreista 
raaka-aineista, mieluiten lähi- 
ja kausituotteista. 
Lapsuudestani muistan hyvin 
haudutetun ruispuuron, 
mutta sitä saa nykyään 
todella harvoin. 
Viimeaikainen suosikkini ovat 
persiljalla maustetut 

perunaletut. 

 

Miksi on olemassa eri kieliä? 

 Kielipuoli 

 Tähän tyhjentävästi 
vastaaminen vaatisi melko 
ison palstatilan. Yritän 
kuitenkin vastata tiiviisti. 
Ihmisten kielet ovat 
kehittyneet eri puolilla 
maapalloa eri tahtiin. Alkuun 
on viestitetty äänteillä ja 
ilmeillä, eleilläkin. Vähitellen 
tietyt äänteet ja 
äänneyhdistelmät ovat 
?kiinnittyneet? tiettyihin 
asioihin, esimerkiksi ruokaan, 
saalis- tai uhkaeläimiin. On 
syntynyt sanoja, joilla ei vielä 
pitkään aikaan ollut kirjallista 
muotoa, mutta ihmiset 
ymmärsivät kuitenkin toisiaan. 
Sanojen ?vaihtoa? eli toisten 
kielten oppimista tapahtui 
kaupankäynnin eli 
vaihtotalouden 
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oheistoimintona. Jos 
ihmisryhmät eivät olleet 
vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa, kielet 
eriytyivät, niistä 
muodostui eri kieliä. 

Missä viestintäleiri oli 
ensimmäistä kertaa? 

 Leiriläinen 

 Ensimmäinen 
viestintäleiri oli 
kesäkuussa 1987 
Taipalsaarella, 
Vehkataipaleen koululla. 
Sillä leirillä olivat mukana 
mm. Maija, Juha, Liisa, 
Aatos. Leiriläisinä olivat 
mm. Petruksen ja Riian 
äiti Riikka ja eno Juuso, 
Johanneksen ja Jonatanin 
isä Jaakko ja setä Lauri, 
Aleksin äiti Hanneleja 
Taavetin ja Sofian isä 
Teemu. 

 

Miten maapallo voi olla 
kallellaan? 

 Ihmettelevä 

 Onko se kallellaan vai onko 
kyse vain maapallon 
kuvaamisen näkökulmasta? 
Minusta pallo on aina 
pystyssä! Maapallo kuvataan 
usein (ainakin entisaikaisina 
karttapalloina) siten, että sen 
navat eivät ole pystysuoralla 
akselilla vaan hiukan vinolla 
akselilla. Siitäkö ajattelit, että 
pallo olisi vinossa?  

 

Minä vuonna Sibelius kuoli! 

 Fani 

 Tähänkin kysymykseen löytyy 
näppärästi vastaus netistä, 
mutta laitanpa sen nyt tähän 
teidän vaivojanne 
säästääkseni. Hän kuoli 20. 
syyskuuta 1957. 

Onko kymmenen pistettä 
liikaa yhdestä kysymyksestä? 

 Joku leiriläinen 

 Minusta ei ole, jos siis 
tarkoitat näiden 
Ursula-kysymysten tekemistä. 
Hyvien kysymysten tekeminen 
on haasteellista, sillä hyvään 
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kysymykseen saa yleensä 
hyvän vastauksen, josta voi 
oppia ja hyvän kysymyksen 
ja vastauksen kautta asia tai 
ongelma etenee yleensä 
kohti ratkaisua. Huonoihin 
kysymyksiin taas saa 
yleensä huonoja vastauksia. 
Kannattaakin opetella 
tekemään hyviä kysymyksiä. 

Miksi sinulle esitettyjen 
kysymysten kassi on 
keltainen? 

 Teo Lappalainen 

 Keltainen on huomioväri, 
kuten tiedät esim. 
liikennemerkeistä ja 
turvaliiveistä. Haluamme, 
että keneltäkään ei jää hyvä 
kysymys esittämättä siksi, 
ettei löydy paikkaa, mihin 
kysymyksensä jättää. Aika 
hyvin on keltainen kassi 
toiminut, sillä kysymyksiä 
on tullut kiitettävästi. 

Miksi leirillä on ryhmiä? 

 Ryhmäläinen 

 Koska halutaan, että 
jokainen leiriläinen pääsee 
osallistumaan kaikkiin 
tehtäviin ja voi samalla oppia 
uusia asioita 
mahdollisimman paljon. 
Ryhmiä on helpompi luotsata 
paikasta toiseen kuin 
yksittäisiä leiriläisiä ja kultsit 
voivat ottaa leiriläiset 
paremmin huomioon, kun 
tuntevat omat 
ryhmäläisensä. 

Mihin voi lähettää 
roskapostit! 

 Trash 

 Hyvä kysymys ja 
ajankohtainen. Minä lähetän 
ne suoraan roskikseen, mutta 
saattaisi olla tehokkaampaa, 
jos porukat lähettäisivät 
roskapostit takaisin niiden 
lähettäjille. Ei vain ole tullut 
mieleeni. 

Miten kertoisit sokealle että 
mikä on väri? 

 Ihmettelevä ihminen 
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 Tarkoitat varmaan 
syntymästään saakka 
sokeaa ihmistä, sillä jos on 
sokeutunut myöhemmin, on  
varmaan jonkinlainen 
käsitys väreistä. Syntymästä 
asti sokea oppii 
ymmärtämään värejä sen 
mukaan, mitä hänelle on 
kerrottu ja mitä hän on 
kokenut. Esimerkiksi vihreä 
väri voi sokeasta tuoksua 
vastaleikatulta ruoholta, 
koska hänelle on kerrottu, 
että leikattu ruoho on 
vihreää. 

Oletko koskaan 
harrastanut urheilua? 

 Sportig

 Jos tarkoitat kilpaurheilua, 
en ole harrastanut. Mutta 
jos tarkoitat liikuntaa tai 
kuntoilua, olen kävellyt 
paljon, uinut ja pyöräillyt. 
Talvella luistellut ja joskus 
lasketellut. Ja olen käynyt 
kuntosalillakin, yhden 
kokonaisen vuoden. 

 

Mikä on lempieläimesi? 

 Hauhau 

 Tykkään kyllä koirista ja 
hevosista, mutta tällä 
hetkellä suosikkieläimiäni 
ovat pehmolelut, sillä niitä ei 
tarvitse ruokkia tai 
ulkoiluttaa. 

 

Mp Trump? 

 ? 

 Hauska kysymys ja minulla 
on siihen kaksi vaihtoehtoista 
muotoilua. Jos tarkoitit Mister 
president Trump, niin 
ilmoitan olevani onnellinen, 
ettei hän ole Suomen 
presidentti, mutta samalla 
peloissani, mitä kaikkea hän 
ehtii pilata ja tuhota 
virkakautenaan, miten pitkä 
se lieneekään. Jos taas 
tarkoitat moottoripyörä 
Triumphia, siitä pidän paljon 
enemmän. 



        Hulinaa 
piirustuspöydällä

Piirustuspöydällä on paljon 
innokaita piirtäjiä 
piirtämässä ja väritämässä 
hienoja piirrustuksia ja  
kuvia.

Piirustuksia 
tykätään pistää 
myös esille 
seinälle. 
Teroittimet ovat 
surkeita. 
Teroittimen pitäisi 
teroittaa kynää 
eikä katkaista sitä! 
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Sirkus

Sirkus on harrastus jota voi harrastaa monella 
paikkakunnalla esim.minä harrastan helsingin 
Hurjaruuthissa sirkusta. Sirkus on monipuolinen 
harrastus jossa voi tehdä melkein mitä vaan 
esim.akrobatiaa, pellejuttuja, tms.

                    Ensimmäinen kerta

Ensimmäinen kerta (n.vuosi sitten) oli tottakai 
jännä koska kaikki muut olivat harrastaneet 
sirkusta jo valmiiksi ja minua kaiken lissäksi särki 
ihan pikkuisen päätä, mutta se ei onneksi 
haitannut yhtään.

                          Kaverikin aloitti

Kun kaverini aloitti sirkuksen olimme molemmat 
iloisia koska on hauskaa olla koulukaverin kanssa 
samassa harrastus ryhmässä. Tottakai sain 
sirkuksesta uusiakin kavereita.

Pihla S.
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Harrastan myös 
partiota. Harjoitellaan 
erilaisia asioita esim. 
ensiapua, erilaisia 
solmuja yms. 
Harrastan partiota 
lippukunnassa 
nimeltä Helsingin 
eräkavereissa.

Minä harrastan 
tanssia. Tanssissa 
harjoitellaan tunneilla 
koreografiaa joka 
tulee esitykseen. 
Harrastan tanssia 
Viikin vapaa 
tanssikoulussa. Show 
jazz on meidän 
ryhmän tanssityylii. 
Meidän ryhmässä on 
11-13 vuotiaita lapsia. 
Aloiotin show jazzin 
viime talvena tai en 
ole ihan varma....

Harrastukseni

Aili



Ansait se 
pist eit ä!

Tule 
t ekem ään 
puussukuit a!

t ai 
pipo.

Saat

10 
pist et t ä.

Vain t orst aina !!!!
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