Turun matka
Sevettijärven koulun oppilaat kutsuttiin esiintymään 1. 4.10.2015 Turun kansainvälisille
kirjamessuille , jonka teemoja tänä vuonna olivat Kustavi ja Saamenmaa. Keräsimme rahaa
matkaa varten arvonnoilla, keräyksillä, kahvioilla ja erilaisilla muilla tapahtumilla.
Matkaamme tukivat myös Alli Paasikivi säätiö, Rajaseutu ry ja Ivalon ja Sevettijärven alueen
yrittäjät ja yksityiset henkilöt. Kolttakuttuurisäätiö haki myös rahoitusta matkaamme varten.
Matkapäiväkirja:
Keskiviikko 30.9: Bussimme lähti Näätämöstä keskiviikkona 30.9 klo 7:45. Pysähdyimme
syömään jauhelihakeittoa Vuotson koululla. Saavuimme
Rovaniemelle noin 16.00 ja

junamme lähti ilta kuudelta kohti Turkua.
Torstai 1.10: Heräsimme aamulla Turussa. Majoituimme laivahostel Boreassa. Hostellin
huoneet olivat aika pienet. Boreassa oli hyvä aamupala ja muutenkin hostelli oli mukava
paikka. Aamupalan jälkeen menimme tutustumaan messukeskukseen, harjoittelimme
ohjelmaa, johon kuului leudd, katrilli ja pää, olka, polvet , varpaat laulu koltansaameksi.
Illalla me kävimme tutustumassa kauppakeskus Hansaan ja muutamat meistä kävivät
elokuvissa.
Perjantai 2.10: Aamupalan jälkeen pukeuduimme esiintymisvaatteisiin ja lähdimme bussilla
kohti messukeskusta. Messukeskuksessa tapaisimme Sari Saxholmin, joka tuli säestämään
meitä. Esiinnyimme ensin 10:30 KustaviSaamenmaa lavalla. Seuraava esitys oli kello
13:00 kirjamessujen avajaisissa ja illalla oli esiintyminen kaupungintalolla
cocktailtilaisuudessa. Tapasimme juhlissa Jenni Haukion, Outi Länsmann ja Tiina Sanila
Aikion sekä muita kutsuvieraita.
Lauantai 3.10: Neljäntenä reissupäivänä esiinnyimme Kustavi Saamenmaan lavalla. Ihmiset
olivat jopa liikuttuneita esityksestämme. Saimme raikuvat aplodit ja alue oli aivan täynnä
katsojia. Esiintymisemme oli erittäin onnistunut ja emme juurikaan jännittäneet. Esiintymisen
jälkeen menimme Turun linnaan. Oppaammekin oli ollut katsomassa esiintymistämme.
Turun linna oli todella mielenkiintoinen. Sieltä jäi mieleen muun muassa vankityrmä, joka oli
8 m syvyinen, vangit laskettiin sinne paksun köyden avulla. Turun linna kierroksen jälkeen
kävimme syömässä ja katsomassa elokuvan “Napapiirin sankarit 2”.
Sunnuntai 4.10: Aamulla pakkasimme tavaramme ja menimme bussilla keskustaan.
Kävelimme Turun tuomiokirkolle vanhan kaupungin läpi. Tutustuimme Turun tuomiokirkkoon
ja sieltä lähdimme
bussilla kohti seikkailupuisto Flowparkkia. Seikkailupuistossa on puihin

kiinnitettyjä köysiratoja, joita pitkin kuljetaan eri vaikeustasoisia reittejä. Hauskinta oli itsensä
voittaminen, sillä radat olivat melko korkealla ja ne olivat myös haastavia.Seikkailupuistossa
olisimme voineet olla pitempäänkin! Hikoiltuamme ensin oli mahtava mennä uimaan kylpylä
Caribiaan ennen kun oli aika lähteä kohti junaasemaa.
Maanantai 5.10: Kuudentena aamuna heräsimme junassa Rovaniemellä. Kävimme Feenix
nimisessä ravintolassa syömässä, jonka jälkeen bussimme tuli hakemaan meitä. Sitten

matkustimme 500 kilometriä takaisin Sevettijärvelle. Bussissa tehtiin haastatteluja
videokameralla, kirjoitettiin päiväkirjaa ja oltiin Lappi aiheista tietovisaa.

Matkalaisten kommentteja reissusta

“Hauskinta reissussa oli se kun pääsimme shoppailemaan. Yhtenä päivänä
pääsimme ilman aikuisia kaupungille. Osasimme kulkea hyvin sataman ja
kauppatorin väliä. Menimme ajoissa sovittuihin paikkoihin.”
“Ensi kerralla aion tutustua enemmän kaupunkiin.”
“Me tapasimme Turussa tasavallan presidentin eli Sauli Niinistön ja hänen vaimonsa
Jenni Haukion. “
“Esiintymiset Turussa eivät jännittäneet yhtään niin paljon kuin koulun juhlissa,
vaikka paikalla oli paljon enemmän katsojia.”
“Me kävimme Turun linnassa. Siellä oli kivaa! “
“Me menimme Föri nimisellä lautalla Aurajoen yli.”
“Oli kiva matka mennä junalla Turkuun.”
“Paikallisbussilla kulkeminen oli kivaa, koska siinä näki samalla paikkoja.”
“Kylpylässä oli hauskoja vesiliukumäkiä.”
“Seikkailupuistossa oli mahtavaa nähdä lasten rohkeus, toistensa kannustaminen ja
yhteishenki.”
“Sunnuntai aamuna oli ihana rauhoittua hetki Tuomiokirkossa.”
“Turkuun täytyy palata uudelleen, ihana kaupunki.”
“Turun linnassa käytettiin kärsäkenkiä, ihmisiä tuomittiin ja mestattiin.”
“Tuomiokirkkoon on haudattu Suomen ainoa kuninkaallinen mustaan arkkuun.”
“Aurajoen rannassa oli patsas, jonka sylissä sai istua. Otin patsaan kanssa selfien.”

Lumi maahan putoaa vaan!
Kun Turusta tullaan vaan,
niin lumi siellä odottaa vaan.
Turusta lähdetään
ja kotiin kiidetään
ja kotona äitiä ja isää halataan!

Inari Jomppasen (3.lk) runo on kirjoitettu kotimatkalla.

Sevettijärven koulun oppilaita, opettajia ja oppilaiden vanhempia.

Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkö Jenni Haukio, Sevetin koulun oppilaat ja
opettaja Seija Sivertsen.

Henry ja Janna katrillin pyörteissä.

Presidentti Sauli Niinistöä tapaamassa.

Lilja Ljetoff ja Jasmin Semenoff Leu´ddaa.

Sevettijärven koulun oppilaskunta, oppilaiden vanhemmat ja opettajat kiittävät:
Alli Paasikivi säätiö
Kolttakulttuurisäätiö
Rajaseutu ry
Inarin kunta
Ivalon Rajasähkö oy
Inergiakonserni
Sevetin peurat ry
Sevetin mökkiläiset ry
Nord1market
Kmarket Näätämö
Serimarkalastustarvike, Näätämö
Ivalon rotaryklubi ry
Osuuskunta Lumimuutos
Rakennusliike Rekonen oy
Østsamiske Museum i Neiden
Porotila Toini Sanila
Lapin Ortodoksinen seurakunta
Rajamotelli
Smarket Vaskooli
ExtraPiste
Paikallislehti Inarilainen
Näätämön Kyläyhdistys
Sevettijärven ja Näätämön alueen yksityishenkilöt

