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No, siitä, että aamulla herää liian aikaisin, kai kun on jo valoisaa. 
Tai vähän liian lämmin peiton alla.

Siitä, että parvekkeen ovi jää auki iltaan asti, eikä sitä edes 
huomaa - paitsi sisään tulvivasta linnunlaulusta.

Siitä, että kaulaliinan unohtuminen kotiin ei harmita ollenkaan.

Siitä, että aurinko laskee ja laskee ja laskee, eikä silt i tule pimeä.

Siitä, että sade virkistää, eikä tule kylmä vaikka kastuisikin.

Siitä, että tekee mieli istahtaa penkille puun alle ja vain katsella 
ohikulkijoita tai lukea kirjaa.

Siitä, että kaupasta täytyy kiirehtiä kotiin, jos on ostanut 
kylmätavaraa.

Siitä, että peilistä kurkistaa vaivihkaa päivettynyt naama.

Siitä, että torilla myydään mansikoita ja uusia perunoita ja 
herneitä.

Siitä, että on viestintäleiri!

Mist ä t iet ää, et t ä on kesä?  Hazel Salminen
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Jonglöör ipallon t eko-ohjeet
Tarvitset:
2 palaa kelmumuovia
1 dl riisiä
2 ilmapalloa tai 1 sukkahousut

Ohje:
Ota kelmu käteen ja kaada riisi keoksi sen päälle. Kiedo kelmu 
tiiviisti kiinni. Laita sen ympärille vielä toinen kelmu.
Leikkaa ilmapalloista pallo-osa tai sukkahoususta varvasosat irti. 
Laita kelmuriisipallo ilmapalloon tai sukkaan. Pue vielä toinen 
ilmapallo tai sukka pallon päälle toisesta suunnasta. 
Jonglööripallo on valmis!

(Hazel bongasi ohjeet leirikiskan seinältä v. 2012.)
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Näin tehti in v i tsiv ideo Stopmotioni l la

Miksi kana käveli tiellä?

- Koska sen piti munia muna. 

Kaksi leipää käveli tiellä, toinen jäi auton alle. 
Toinen sanoi, tulehan muruseni!
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- Aseta puhelin hyvään kuvakulmaan ?  ei liikuteta 
animaation tekemisessä.

- Liikuta asioita kuvassa milli kerrallaan haluttuun 
suuntaan. 

- Varo liikuttmasta kameraa kuvien ottamisen aikana. 

- Animaation voi editoida vaikka iMoviella loppuun. 

- Editointiohjelmassa voit lisätä animaatioon musiikkia, 
tekstiä ja tehosteita. 

- Vie video videotiedostoksi ? video on valmis!

Hugo, Ville ja Johanna
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Et ät oim ist on nurkka 
Tam m isaaressa

Et ät oim ist o 
Piet ar issa

Et äleir ipist eet  
Mänt sälässä 

It iksessä

Herm annissa 



Et äleir ipist eet  
Mell i lässä 

Et ät oim ist o Helsingissä

Mirko esit t elee leir ivälineist öä i l lan videoiden kat selussa 
Helsingissä

Liisan et ät yöpist e



Palat seja, k irkkoja ja k issoja

Etäleirin ehdoton hyvä puoli on, että sinne voi osallistua 
vaikka Pietarista! Tulin Pietariin touko- ja kesäkuiksi puolison 
työharjoittelun takia. Tämän mahdollisti t ietenkin myös 
yleinen etäily, eli työtkin on pystynyt sujuvasti tekemään 
täältä käsin. Matkustelua ei vielä juuri voi suositella, mutta 
toiveikkaalla asenteella voi alkaa haaveilemaan tulevista 
seikkailuista. Ja jos sellaisia jo uskaltaa alkaa 
suunnittelemaan, niin Pietari on erinomainen kohde! 
Normaalisti Pietariin pääsee kätevästi junalla muutamassa 

tunnissa, ruoka on 
halpaa ja 
kaupunki kaunis.

Huolimatta 
nykytilanteesta, 
olemme onneksi 
päässeet käymään 
joissain 
museoissa. Tosin 
Pietarissa riittää 
kyllä nähtävää, 

vaikka kävelisi vain kaduilla menemättä minnekkään 
sisälle. On palatseja, massiivisia muistomerkkejä, 
puutarhoja, ja kirkkoja. Kaduilla kuljeskelee kissoja, 
jotka vaikuttavat asuvan talojen kellareissa.

Sisätiloista löytyy tietenkin lisää nähtävää. Pietarissa 
on Venäläisen taiteen museo, jossa on valtava 
kokoelma venäläisten taiteilijoiden maalauksia sekä 
muita teoksia. Löytyy myös Eremitaasi, jossa on suuri 
kokoelma taidetta eurooppalaisten teoksista 
muinaisen egyptin muumioihin (tai sellaista huhua 
olen kuullut, emme ole vielä päässeet näitä 

Portttikäytävä, jossa kulkee kissa.

Kazanin katedraali.

Shintaro Ohatan teos nykytaiteen 
museo Erartassa.



näkemään). Pietarissa on myös oma museo 
Fabérgeen luomuksille, tässä museossa on 
maailman suurin kokoelma taiteilijan kuuluisia 
munia. Lisäksi on nykytaidetta, 
pienoismallimuseoita (esimerkiksi koko venäjästä), 
venäjän etnografinen museo, Kunstkamera eli 
harvinaisuuksien museo ja monia muita.

Monet museot sijaitsevat hulppeissa palatseissa, 
jotka ovat olleet entisten keisarien tai 
suuriruhtinaiden asumuksia. Näissä palatseissa 
sisustuksetkin ovat näkemisen arvoisia. Palatsien 
yhteydessä on usein puutarha lintulampineen, jossa 
on mukava kävellä tai istahtaa syömään jäätelöä. Ja 
toki täältä Pietarista on hyvä myös osallistua 
viestintäleirille, mutta toivottavasti ensi kerralla 
päästään kuitenkin ihan kasvotusten tapaamaan!

Laura

Oikealla Fabérgen museon yksityiskohtia.

Alla Venäläisen taiteen museon krumeluureja.

Mihailovskin palatsi, jossa toimii Venäläisen taiteen museo.
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