Liipukat Italiassa 12.-18.7. 2016
Ti 12.7.
Lähdimme sateisesta Joensuusta junalla Helsinkiin. Juna oli kuuma kuin sauna.
Meille oli varattu oma hytti, josta kuului meteli kuulemma junan toiseen päähän
asti. Perillä Helsingissä taivalsimme miljoonien matkalaukkujemme kera pitkän ja
tuskaisen matkan hotelliin. Matkalla emme välttyneet ulkopuolisten katseilta.
Hotelli oli ok ja Henna pistettiin nukkumaan lasten sänkyyn ja me saimme pehmoiset
aikuisten sängyt. Illalla söimme vielä Vapianossa, jossa jouduimme jonottamaan
aivan liian pitkään. Huoltajat hakivat vielä eväitä seuraavalle päivälle ja sitten vain
kävimme nukkumaan.
Ke 13.7.
Aamu alkoi herätyksellä noin puoli viiden aikoihin. Nopeiden aamutoimien jälkeen
lähdettiin kävelemään kohti juna-asemaa. Asemalla hankittiin liput ja lähdettiin
junalla lentokentälle. Junassa syötiin aamupala. Lentokentällä tapasimme Livakat ja
muusikot klo 6.30. Lähtöselvitysautomaatti ei toiminut (= emme siis osanneet sitä
käyttää) ja kun lopulta saimme lähtöselvityksen tehtyä, menimme suoraan
koneeseen. Lento Roomaan lähti noin klo 8. Ensikertalaisia lentokoneessa olivat
Salla ja Reetta. Koneessa aika kului Unoa pelaten, maisemia katsellen ja hiuksia
letittäen. Koneen laskeutuessa Iidalla ja Lauralla oli ongelmia korvien kanssa ja siksi
he olivatkin lähes kuuroja seuraavan tunnin ajan.
Roomassa söimme lentokentällä pastaa, joka jakoi mielipiteitä. Lähdimme junalla
kohti Montecatinia. Matkalla vaihdoimme junaa kolme kertaa. Matka kesti noin 4h.
Montecatiniin päästyämme menimme heti testaamaan katolla olevaa uima-allasta.
Kaikki meni muuten hyvin siihen asti, kunnes Johanna tippui vaatteet päällä uimaaltaaseen.
Sen jälkeen menimme jäätelölle ja supermarkettiin ja sieltä kolmen ruokalajin
illalliselle. Illallisen jälkeen Siiri, Iida ja Reetta menivät vielä uimaan sekä pidettiin
pieni iltakokous, jonka jälkeen vetäydyttiin omiin huoneisiin siistimään huoneita ja
kuvaamaan maisemia. Vähitellen kaikki vetäytyivät nukkumaan.
To 14.7.
Aamulla heräsimme ja menimme aamiaiselle noin klo 8.30, mutta suureksi
hämmennykseksi alhaalla ei ollutkaan ketään. Mietimme, olimmeko tulleet liian
aikaisin. Lopulta totesimme, että ravintolan kello näytti samaa aikaa ja päätimme
mennä sisään. Lopulta ympärillemme alkoi kerääntyä porukkaa. Aamupala oli hyvää,

mutta tosi erilaista kuin Suomessa. Sen jälkeen oli aamutreenit. Ne olivat rankat,
koska aurinko porotti kuumasti.
Etsimme ravintolaa, jossa olisimme voineet syödä, mutta se ei ollut aivan helppoa,
koska kello 11 mikään paikka ei ollut vielä auki. Lopulta löysimme ravintolan, jossa
Livakat jo söivät. Lähes kaikki Liipukat ottivat samaa ruokaa. Seuraavaksi lähdimme
junalla Firenzeen.
Firenzessä nähtiin tuomiokirkko ja sen edessä otettiin paljon kuvia. Sitten menimme
aukiolle, jossa oli paljon patsaita mm. kultainen kilpikonna patsas ja Davidin patsaan
jäljennös. Sitten kävimme gelatolla. Ostaessamme jäätelöä todistimme varkautta.
Valkoiseen pukeutunut, vaaleaksi kasvonsa värjännyt nainen ryösti oluen.
Seuraavaksi kiertelimme kauppoja ja Iida päästettiin irti. Paluulippujen hankinta ei
ollut helppoa. Lippuautomaatti ei toiminut ja Susanna joutui hakemaan liput joltain
infopisteeltä. Ehdimme aivan viimeisillä minuuteilla junaan. Juna oli täynnä ja aluksi
kukaan ei mahtunut istumaan, mutta onneksi lopulta kaikille löytyi istumapaikka.
Montecatinin asemalla Sallan jalkaan rupesi koskemaan niin paljon, että Laura joutui
kantamaan hänet hotellille.
Seuraavaksi hotellilla odotti illallinen, jonka jälkeen kaikki olivat taas ihan täynnä.
Sitten meitä odottikin Disko, mutta vähän ennen sitä mentiin taas Gelatolle ja se
Gelato oli taivaallista. Diskossa oli hauskaa, mutta sinne suunnitellut missikisat oli
peruutettu, koska muut ryhmät eivät halunneet osallistua. Liipukat näyttivät
ulkomaalaisille kuinka tanssitaan. Diskon jälkeen menimme nukkumaan.
Pe 15.7.
Heräsimme, kävimme aamupalalla ja lähdimme treeneihin. Lava jossa meidän piti
harjoitella oli varattu, joten lähdimme etsimään toista paikkaa. Löysimmekin sopivan
paikan, mutta siinä oli hankala tanssia asfaltoidun maan takia.
Harkkojen jälkeen Reetan ja Neemin täytyi ruveta valmistautumaan kaupungin
vastaan otolle, mutta…….. heidän huoneensa avain oli huoltajilla, jotka taas olivat
jossain päin kaupunkia. Tyttöjen täytyi valmistautua toisessa huoneessa sillä välin
kun huoltajat olivat tulossa hotellille. Kaikki olivat Neemin ja Reetan kimpussa,
meikkaamassa ja letittämässä. Vihdoin, kun huoltajat saapuivat ja feresit oli saatu
päälle selvisikin, että aikaa oli vielä tunti.
Tyttöjen palattua kaupungin vastaanotolta lähdimme kaikki yhdessä SYÖMÄÄN ja
shoppailemaan. Kävimme myös jälleen Gelatolla. Palasimme hotelliin päiväunille,
joiden jälkeen aloitettiin meikkaus ja letitys. Sitten mentiin taas SYÖMÄÄN. Ruuan

jälkeen laitettiin feresit päälle ja lähdettiin kulkueeseen. Kulkueessa olivat kaikki
festivaalille osallistuvat tanssiryhmät, tosin turkkilaisia sai taas odottaa. Heti
kulkueen jälkeen alkoi esiintymiset. Olimme kuudensia. Keikka meni muuten hyvin,
mutta yhteistanssissa mokailimme jonkin verran. Esityksen jälkeen söimme iltapalan
ja menimme nukkumaan.
La 16.7
Aamulla oli taas harkat ja niiden jälkeen shoppailtiin hetki ja syötiin. Sitten
lähdettiinkin kohti Pisaa. Junamatkalla jokainen sekunti käytettiin hyväksi ja
letitettiin hiuksia illan esitystä varten. Pisassa katsottiin tietysti Pisan kalteva torni ja
yllätys yllätys: shoppailtiin jälleen. Junalla takaisin tullessa letitysurakka jatkui.
Hotelliin päästyämme laittauduimme ja menimme syömään. Jälkiruuaksi oli ihanaa
suklaakakkua. Ruuan jälkeen lähdimme ruuan jälkeen laittamaan feresit päälle ja
sitten kohti esiintymispaikkaa. Esitykset menivät hyvin. Illalla kävimme vielä
jäätelöllä ja pakkasimme tavaroita.
Su 17.7
Aamulla herätyksen ja aamupalan jälkeen tarjoilija tuli ilmoittamaan, että meidän
täytyykin lähteä jo huoneista, joten pakkasimme loput tavarat ja lähdimme aulaan.
Menimme junalla Roomaan. Firenzen juna-asemalla Elvi-mamma ryöstettiin.
Lentokentällä menimme syömään samaan ravintolaan kuin tullessa. Ruoka oli
parempaa, mutta henkilökunta yhtä tylyä. Tapasimme Roomassa piipahtaneet
Livakat lähtöselvityksessä. Turvatarkastus oli helpompi kuin mennessä ja kaikki
pääsivät läpi. Kävimme Taxfreessä, jossa Iida tuhlasi kaikki viimeisetkin rahojensa
rippeet.
Odotimme lentoa, joka lähti melkein tunnin myöhässä. Lennolla osa nukkui, osa ei.
Jos Iidaa ei olisi herätetty, hän nukkuisi lentokoneessa edelleen. Helsingissä emme
ehtineet junaan, koska lento oli myöhässä. Kävimme Burger Kingissä ja sen jälkeen
hyppäsimme bussiin. Neemi jäi mumminsa luo Helsinkiin. Bussissa oli kaikenlaista
kulkijaa ja Siirinkin matkalaukku oli tallessa vaikka moni siitä huolehtikin.
Taivalsimme pitkän ja tuskaisen matkan pyöräkaistaa pitkin hotelliin, jonne
päästyämme nukahdimme lähes heti.
Ma 18.7
Heräsimme väsyneinä, aivan liian lyhyiden yöunien jälkeen.
”Aamulla herätys sängystä pois,
kiire jo pukemaan, pestäkin vois,
aamulla herätys sängystä pois,
aamusta päivä alkaa.”

Lähdimme juna-asemalle ja ostimme sieltä aamupalaksi patonkia ja aivan ylihintaisia
mansikoita. Junassa matkasimme lastenvaunussa. Aloimme jakaa reissukuvia.
Elvimamma jäi kyydistä Lappeenrannassa ja muut jatkoivat Joensuuhun asti.

Mitä opimme reissussa?
 Älä stressaa turhasta.
 Katso aina ensin sängyn päältä, kun etsit jotain.
 Pidä huolta omista tavaroistasi.
 Jäätelöä ei voi syödä koskaan liikaa.
 Älä tipu uima-altaaseen vaatteet päällä.
 Maista rohkeasti uutta.
 Älä tuhlaa kaikkia rahojasi heti.
 Pisan kalteva torni ei olekaan Roomassa.
 Andit eivät olekaan Italiassa, vaan Apenniinien vuoret.
 Purkka ei aina auta lentokoneessa.
 Nuku ja käy vessassa aina kun mahdollista.
 Varo David-kamaa.
 Lentokentällä kaikki on hyvin kallista.
 Tee kaikki ajoissa.
 NAUTI MATKASTA!
Inside jutut:
 Uuu David!
 HUHHEI! Sen tuuli vei!
 Katso matto!
 Missä Siirin laukku on!?
 Täähän on joku turistibussi!?
 Moi!........Ciao!
 Takc så mycket, myc se tacket.
 Liettualaiset

