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Kyläooppera Henrik ja Laura. Sisältö, käyttöohje, tekijät ja kiitokset 
 
Alla numero ja sen jäljessä oleva(t) sana(t) viittaavat tiedostonimiin, valokuvien kohdalla 
kansionimiin. 
 
1 Esite 
 
2 Käsiohjelma 
 
3 Referaatti 
 
Käsikirjoitus 
4.1 Käsikirj Kämäräinen  Seppo Kämäräisen alkuperäinen versio 
4.2 Käsikirj Haataja   ohjaajan, Pauli Haatajan, dramatisoima versio 
4.3 Litteroitu versio 

20.8.2017, kello 14.00 esitys litteroituna (äänitys purettu tekstiksi), johon on 
lisätty kuvia ao. esityksestä. (Kari Mustakallio) 

 
Video  Video sunnuntain, 20.8.2017, kello 14.00 esityksestä 
5.1 Video 1  noin 1 tunti 25 minuuttia (Martin ottama) 

Äänen tallennus ei ole hyvätasoista, koska kuvattu taskukameralla. 
Videolla ei ole koko esitys, muutama pätkä puuttuu. Puuttuvien kohtien kohdalla 
on noin 2 sekuntia kestävä kuvan häivytys (fade out/fade in). 

5.2 Video 2  noin 30 minuuttia (Karin ottama) 
 
6 Audio Ääninauhoitus sunnuntain, 20.8.2017, kello 14.00 esityksestä (koko esitys) 

Kun tämä Audio-tiedosto avataan Googlen pilvestä, tulee Googlen ilmoitus: 
Tiedoston virustarkistus epäonnistui jne. 
 Ilmoitus tulle siksi, että avattaessa tätä tiedostoa, Google ei pysty tekemään 
virustarkistusta, koska tiedoston koko on niin suuri. 
Tarkistin erillisellä virustarkistusohjelmalla tämän Audio-tiedoston ja 
virustarkistusohjelma ilmoitti, että tiedostossa ei ole viruksia, joten sen voi avata 
(Klikkaa varoituksessa näkyvää ”Toista silti” -tekstiä). 

 
Valokuvia 20.8.2017 esityksestä (valokuvat ovat erillisissä kansioissa) 
7.1 Valokuvia 1 (Karin ottamat) 
7.2 Valokuvia 2 (Martin ottamat) 
 
8 Lehdet 
8.1 Nivala-lehti 
8.2 Kainuun Sanomat osa 1 
8.3 Kainuun Sanomat osa 2 
8.3 Tervareitti 
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Linkkejä: 
 
Tervareitti 27.6.2017 
http://www.tervareitti.fi/kylakirkko-ooppera-kuvaa-schwartzbergien-elamaa-
saraisniemella/ 
 
Kaleva 11.8.2017 
http://www.kaleva.fi/tervareitti/kylaooppera-kuvaa-schwartzbergien-elamaa-
saraisniemella/767486/ 
 
Tytti Määttä/Twitter 18.8.2017 
https://twitter.com/TMaattaVaala/status/898620211280171008 
 
Ohje kun tiedostoja tarkastellaan ”pilvessä” (Google Drive). 
 
Linkki ”pilveen”: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B4bRGvixlYOcUjlrQ2tJTmZXNkE?usp=sharing 
Linkki löytyy myös Henrik ja Laura Schwartzbergin sukuseuran kotisivuilta, jotka löytyvät 
esim. Google haulla: henrik ja laura 
 
Ohjeita: 
 
Näkymä voidaan vaihtaa ruudukkonäkymästä luettelonäkymään painamalla ”Lataa kaikki”-
tekstin oikealla puolella olevaa ruudukkoa. 
 
Tiedostoja avataan klikkaamalla ao. kuvaketta/tiedostonimeä. 
 
Tietokoneella tekstitiedostojen tekstikokoa voidaan suurentaa useimmissa 
katseluohjelmissa klikkaamalla ruudulla näkyvää +-merkkiä tai pitämällä Ctrl-näppäintä 
alhaalla ja painamalla +-merkkiä. 
 
Hitaalla nettiyhteydellä video saattaa näkyä epäterävänä suoraan pilvestä katseltuna. Mikäli 
haluat katsoa terävämpää videokuvaa, lataa video-tiedosto omalle koneellesi ja katso sitä. 
 
Yksittäisiä tiedostoja voi ladata omalle koneelle siirtämällä kohdistin (kursori) ao. 
tiedostonimen päälle (luettelonäkymä) tai kuvakkeen päälle (ruudukkonäkymä) ja 
painamalla ”nuoli alaspäin”-kuvaketta. 
 
Kaikki tiedostot voi ladata omalle koneelle painamalla ”lataa kaikki”-kuvaketta. 
____________________________________________________________________ 
 
Ylläluetellun materiaalin ovat kuvanneet ja koonneet: 
Kari Mustakallio  kari.j.mustakallio(ät)kolumbus.fi 
Martti Mustakallio martti.mustakallio(ät)gmail.com 
 
Lausumme parhaat kiitoksemme Seppo Kämäräiselle, Pauli Haatajalle ja Helena Vähäsarja-
Haatajalle sekä muille taustavaikuttajille, joiden myötämielinen suhtautuminen teki 
mahdolliseksi tämän tilaisuuden kuvan ja äänen taltioinnin sekä julkaisun Henrik ja Laura 
Schwartzbergin sukuseuran kotisivuilla. 

http://www.tervareitti.fi/kylakirkko-ooppera-kuvaa-schwartzbergien-elamaa-saraisniemella/
http://www.tervareitti.fi/kylakirkko-ooppera-kuvaa-schwartzbergien-elamaa-saraisniemella/
http://www.kaleva.fi/tervareitti/kylaooppera-kuvaa-schwartzbergien-elamaa-saraisniemella/767486/
http://www.kaleva.fi/tervareitti/kylaooppera-kuvaa-schwartzbergien-elamaa-saraisniemella/767486/
https://twitter.com/TMaattaVaala/status/898620211280171008
https://drive.google.com/drive/folders/0B4bRGvixlYOcUjlrQ2tJTmZXNkE?usp=sharing

