


Tämä on ensimmäinen pääkirjoitukseni
Viestintäleirin Tietotuuttiin. Olen nyt toista
kertaa Viestintäkasvatuksenseuran
viestintäleirillä. Olen kyllä ollut muutamalla
vastaavalla leirillä toisaalla,mutta niistä on
reilusti aikaa. Viime vuonna olin täällä
poikieni Valtterin ja Joonatanin kanssa. Tänä
vuonna pyysimme mukaan Oona
ystäväperheestämme, koska itse pääsin
leirille vasta keskiviikkoiltana.
 
Meidän ryhmässä on tänä vuonna yksi viime
kerralta tuttu poika – Jonathan. Tästä tuli
Jonathanin mielestä vähän sekaannusta,
kun kahdella pojalla on melkein sama nimi.
Mutta onneksi pulmat eivät olleet kovin
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suuria.Muutaman kerran kaksi päätä
kääntyi yhtä aikaa – ei sen kummempaa.

Aika on kulunut nopeasti ja on ollut
mukavaa. Ainut huono puoli on vähän viileä
keli.Minkäminä huomasin kahdesta
asiasta: uimassa on käyty vasta kerran ja
sekin saunasta. Lisäksi ainakin minun
teltassa on ollut yöllä viileää. Onneksi on
villasukat ja useammat housut mukana, niin
saan puettua itseni lämpimästi yöllä.
 
Tänään on Kaaospäivä, joten luvassa on
kauhea kaaos – tai sitten mystinen
sisäisellä logiikalla toimiva järjestys – joka
vain näyttää kaaokselta. Jännittyneenä
päivää odottaen

- Kaisa

Eilisessä Tietotuutissa oli virhe.
Ilmon autosivun vastauksissa on
väärä QR-koodi. Oikea koodi on
tässä:

Korjaus

Tänään on Kaaospäivä.
Se tarkoittaa että saa valitamihin
ryhmään haluaamennä
uudelleen. Voi siis käydä videossa
ja tehdä radio-ohjemaa ja laittaa
lehteen jutun. Taikka voi käydä
kioskissa ja laittaa ruokaa.
Hauskaa päivää leiriläisille!



Maanantai 8.6
Odotettavissa
sadekuuroja.
Lämpötila 16`/5`c

Tiistai 9.6
Osittain pilvistä.
Lämpötila 15´/5´c

Sää

Tiedäthän sinämiten jamillämenet kotiin?

Jos tulet yhteisellä junalla, se lähtee tiistaina
9.6Mikkelistä kello 13.02 ja saapuu
Helsinkiin kello 15.48.

Onko junalippu hankittu ja onko se tallessa?
Junalle lähtee yhteiskuljetus leiriltä 12.30.

Jos et tule junaan, oletko sopinut
hakukyydit?

Uutiset

Tänään on hyvä päivä valmistautua kotiin
lähtöön. Kerää kasaan tavarat, joita et tarvitse
enää leirillä ja palauta lainassa olevat
välineet paikoilleen.
MMuuiissttaa oottttaaaa mmuukkaaaann aassttiiaatt,, ppyyyyhhkkeeeett,,
kkaammeerraatt jjaa llaattuurriitt..

Uutiset ja sää: Eemil

Smoothie -
kuvan otti
Eemil.



HHeennkkiillöött::
Eleonoora - etsivä
Eleonooran vanhemmat
Anselmi – iäkäs puutarhuri
Max – Anselmin koira
Rouva ja herra Yläpelto – Naapurit
Oiva ja Sara – Yläpelloin aikuiset lapsena 
--------
Heräsin keskellä yötä siihen, että
yläkerrasta kuului lattiana narinaa, aivan
kuin siellä olisi kävellyt joku. Säikähdin
ääntä ja vedin peiton tiukemmin korvilleni.
Päätin, että oli se mikä, tai kuka tahansa,
asian selvittäminen saisi odottaa aamuun.
 
Heräsin hikisenä, olin nukkunut loppuyön
levottomasti. Vaikka olen selvittänyt
etsivänurani aikana lukuisiamysteerejä,
tuntui omalle kohdalle sattunut arvoitus
karmivalta. Päätin kuitenkin tarttua työhön
heti aamiaisen jälkeen. Yöllisten askelten
arvoitus oli ratkaistava! En voisi antaa
pelkojen voittaa ammattilaisuuttani.  
 
Menin tekemään aamiaista jamietin
toimintasuunnitelmaa. Asuin yksin
vanhassa sukukartanossa. Ympärillä oli
puutarha, jota hoiti Anselmi – sukumme
pitkäikäinen puutarhuri.  Anselmilla oli oma
pieni asunto puutarhassa kasvimaan
laidalla. Anselmilla oliMax niminen koira.
Max vahti pihaa,mutta oli tullut
vanhemmiten uniseksi ja huonokuuloiseksi.
Sukukartano oli jäänyt hallintaani, kun äitini
ja isäni muuttivat Uuteen-Seelantiin.
Molemmat vanhempani ovat biologeja ja
he tutkivat eläinten genetiikkaa
kenttäoloissa eri puolillamaailmaa.
 
Kun olin syönyt aamiaisen päätin mennä
tutkimaan asiaa yläkertaa. Löytyisikö
mitään johtolankoja? Kartanon aulassa
näytti normaalilta, samoin yläkertaan
johtavissa portaissa. Yläkerran neljän
ensimmäistä ovea olivat kiinni ja huoneet

olivat koskemattomia.
 
Paikkoja tutkiessamietin keitämuita ihmisiä
lähiseuduilla oli, jotka olisivat voineet käydä
talossa. Kartanoa ympäröivien peltojen
toisella puolella asuivat rouva ja herra
Yläpelto, he olivat vanhempi pariskunta,
joiden lapset Oiva ja Sara olivat muuttaneet
kaupunkiin. Lapset kuitenkin vierailivat
perheineen usein vanhempiensa luona ja
tämä kartano oli heille hyvin tuttu
lapsuuden leikkipaikka.Muihin naapureihin
olikin matkaa, sillä lähin kylä oli miltei
kuuden kilometrin päässä.
 
Tullessani käytävänpäähän huomasin, että
vintille vievä ovi oli raollaan. Olin varman,
että sen kuuluisi olla kiinni! Liikuin varovasti
kohti ovea ja työnsin oven varovasti auki.
Kapeat portaat olivat pimeät.Minua pelotti,
muttaminun olisi pakko ottaa tästä selvää.

Lähdin kulkemaan vintin rappusia, kaivoin
taskulampun esiin. Yläovi oli kiinni, avasin
sen varovasti ja kuuntelin – aavemaisen
hiljaista. Vintillä kuljin varovasti laatikoiden
ja vanhojen tavaroiden seassa, kaikki näytti
olevan ennallaan. Kunnes huomasin, että
sukumme muistojenarkun. Sen pinta oli
aivan puhdas pölystä, jota oli muutoin
laskeutunut kaikkialla vanhojen tavaroiden
päällä. Nyt tiesin, että täällä oli viime yönä
käynyt joku!
 
Avasin muistojenarkun. Se oli täynnä
vanhoja tavaroita. Isoäitini korut olivat
paikallaan, samoin kartanoon piirustukset,
mutta isoisäni isän ottamat valokuvat oli
tungettu huolimattomasti takaisin peltiseen
rasiaan, jossa niitä säilytettiin. Yöllinen
hiippailija oli siis kiinnostunut valokuvista –
muttamiksi?
 
Arvoitus oli kummallinen. Lähdin ulos
etsimään lisää johtolankoja. Ihmettelin

Yöllisten askelien arvoitus



miten hiljaista puutarhassa oli. Anselmi oli
yleensä aamuvirkku ja työskenteli jo varhain
puutarhassa.Max oli yleensä apuna,
vähintään se juoksenteli ympäriinsä ja tuli
ulostulijoita vastaan. Erittäin epäilyttävää.
Oliko Anselmille ja Maxillekin käynyt jotain?
Lähdin kohti Anselmin taloa. Kun koputin,
kukaan ei avannut. Ovi ei ollut lukossa, joten
kurkistin sisään. Talon pienessä huoneessa ei
ollut ketään. Pöydällä oli Anselmin
aamiaisastiat. Tavatonta, tiesin, että Anselmi
siivosi astiansa aina heti ruuan jälkeen pois.
Kiersin vielä huoneen ja kurkin joka paikkaan.
Mutta talo oli tyhjä. Aloin todella huolestua.
Mitä Anselmille ja Maxille oli tapahtunut?
 
Lähdin talosta varovasti ulos.Minun täytyisi
tutkia puutarha,mutta erittäin varovasti!
Kasvimaa talon vieressä oli autio, samoin
vaja. Olin juuri astumassa pensasaidan takaa
isoäitini äidin perustamaan ruusutarhaan kun
tunsin kuinka joku tarttui minuun kiinni ja
päähäni vedettiin huppu. En nähnyt mitään,
minut oli siepattu. Anselmille ja Maxille oli
varmasti käynyt samoin. Tämä oli hirveää!

Ensin ajattelin huutaa,mutta tiesin sen
turhaksi. Yläpellot eivät kuulusi, he
olisivat varmasti joka aamuisella
kävelyllä kylässä. Eikä lähistöllä ollut
muista.
 
Pyristelin vastaan kun minua raahattiin
eteenpäin.Muutoin ympärillä oli aivan
hiljaista. Sitten minut istutettiin tuolille
jamöreä ääni sanoi minulle: ”Turha
pyristellä vastaan – et pääse pakoon”.
Oli kauhuissani. Olin etsivänurani
aikana selvittänyt monta arvoitusta,
mutta en ollut koskaan joutunut itse
toiminnan keskelle tai kidnappauksen
uhriksi.
 
Juuri, kun olin suunnittelemassa
pakoa, päässäni oleva pussi kiskaistiin
pois. Valmistauduin pakoon,mutta
mitä ihmettä. Ympärilläni olivat kaikki
tutut ihmiset: vanhempani, Anselmi,
Max, rouva ja herra Yläpelto sekä Oiva
ja Sara. Kaikki huusivat yhtä aikaa
”Yllätys” ja väistyivät sivuun, jotta

saatoin nähdä edessäni isoäiti äidin
ruusutarhan.Missä loistossa se olikaan! Olin
sanaton. Olin haaveillut joskus näkeväni
ruusutarhan alkuperäisessä kunnossa, ja nyt
se oli totta.
 
Anselmi tuli esiin rivistä ja sanoi: ”Eleonoora –
olemme pahoillamme, että vähän jekutimme
sinua,mutta halusimme pitää tämän
yllätyksenä.”
”Lisäksi halusimme antaa etsivän aivoillesi
vähän miettivää.” Oiva jatkoi.
”Isoäidin ruusutarha on nyt kunnostettu
entiseen loistoonsa, vertaa vaikka tähän
vahaa kuvaan.”Äitini hymyili ojentaen vanhan
valokuvan eteeni.
 
Todellakin, ystäväni olivat saaneet ihmeitä
aikaa ja kunnostaneet puutarhan aivan
entiselleen. Lisäksi he onnistuivat
jymäyttämään minua totaalisesti – mikä
aamu!
 
- Etsivä Eleonoora



Vesimies 20.1. - 19.2.

Auta ystävääsi tänään, sillä
hän tarvitsee sinua.

Kalat 20.2. - 20.3.

Tänään sinun kannattaa
miettiä tarkkaan mitä sanot,
sillä joku voi ymmärtää
sinut väärin.

Oinas 21.3. - 19.4.

Kuulet tänään juorun joka
ei pidä paikkaansa, ota
selväämikä on asioiden
oikea laita.

Härkä 20.4. - 20.5.

Ota kaikki ilo irti tämän päivän
tapahtumista, sillä tulet hyötymään siitä.

Kaksoset 21.5. - 20.6.

Ole ihana ja ystävällinen
kaikille,mutta sehän ei ole
vaikeaa sinulle.

Rapu 21.6. - 22.7.

Vietä hauska päivä
ystäviesi seurassa.
Saatat löytää uusia
puolia heistä.

Horoskoopit



Leijona 23.7. - 22.8.

Sinua väsyttää tänään.
Nuku heti kun voit.

Neitsyt 23.8. - 22.9.

Jokin asia harmittaa sinua,
mutta älä lannistu sillä
ratkaisu on lähellä.

Vaaka 23.9. - 23.10.

Tänään kannattaa valvoa,
sillä illalla tapahtuu jotakin
erityistä.Skorpioni 24.10. - 22.11.

Älä ole ilkeä niille joista pidät
sillä saatat saada pahankin
vihollisen, josta koituu harmia
myöhemmin.

Jousimies 23.11. - 21.12.

Tänään onni potkii. Kulje
asioiden mukana niin saavutat
jotain erityistä.

Kauris 22.12. - 19.1.

Vaikka sinua ärsyttäisi
jokin älä välitä siitä
tänään.

Tekijät: Oona ja Joonatan



Kiitos taas hienoista kysymyksistä. Vielä ehtii
pudottaa kysymyslappusen ruusupussiin!

OOnnkkoo hhuuoommeennnnaa ppoouuttaaaa??
Uimakeliä odottava

Enpä uskalla taata uimakeliä,mutta kun olen
vilkuillut useampaakin sääennustetta,
näyttäisi olevan poutakelejä tulossa. Se ei
kuitenkaan vielä tarkoita, että olisi kovin
lämmintä, kuten olemme huomanneet.
Navakka tuuli jäähdyttää ilmaa. Itse tarvitsen
aika lämmintä säätä ja erityisesti lämmintä
vettä, että uskallan mennä uimaan.

VVooiikkoo ssiiaammiillaaiisseett kkaakkssoosseett oollllaa ttyyttttöö jjaa
ppooiikkaa??

Pienen tutkiskelun jälkeen sain selville, että
siamilaiset kaksoset, (jotka siis ovat joiltakin
osiltaan, jopa sisäelimiltään kiinni toisissaan
tai heillä voi olla yhteisiä ruumiinosia tai
elimiä) eivät voi olla eri sukupuolta, sillä he
ovat nk. samanmunaisia (identtisiä) kaksosia,
solun jakautumisen kautta syntyneet
samastamunasolusta. Jakautumisessa on
kuitenkin tapahtunut häiriö, jakautuminen ei
ole sujunut loppuun saakka oikein. Kahdesta
eri munasolusta kehittyneet kaksoset eivät
voi olla siamilaisia eli he voivat ollamyös eri
sukupuolta ja ovat keskenään erilaisia kuin
mitkä tahansa sisarukset.

MMiikkää oonn kkaaiikkkkiieenn aaiikkoojjeenn ssuuoossiittuuiinn
ssaallaappoolliiiissiikkiirrjjaa??
Kaisa

Kiitos Kaisa kiinnostavasta kysymyksestä.
Luulin vastaamisen olevan helppoa ja oletin
vastauksen olevan Agatha Christie,mutta
eipäs tämämennytkään niin kuin
Strömsössä.Millähän kriteereillä tätä
suosituimmuutta voisi mitata? Suosituin
Suomessa?Maailmalla? Suurimmat
painokset? Tehty eniten elokuvia? Oman
aikansa suosituin?Mikä salapoliisikirjojen

lajityyppi?
Sain selville, että ”rikoskirjallisuus”-
nimikkeen alle sopi aikamonta alalajia: kuka
sen teki –dekkareista psykologisiin,
salapoliisikirjoista vakoojakirjoihin,
murhaajan henkilöllisyyden selvittämisestä
yhteiskunnan rakenteiden vaikutusten
analysointiin.
Menneinä vuosina suosittuja olivat
agathachristie –tyyppiset dekkarit, nykyään
suosituimpia ovat ruotsalaistyyppiset
poliisikirjat, joissa ruoditaan yhteiskuntaa.
Rikoskirjallisuus on nostanut suosiotaan
melkein joka puolellamaailmaa.

MMiikkää oonn ssuunn lleemmppppaarriijjäääätteellöö??
Ujo Piimä

Syön jäätelöämelko harvoin,mutta jos
valinnanvaraa riittää, ostan lakritsijäätelöä ja
mangojäätelöä.Mansikkajäätelö menee
myös, ja joskus ostan rommi-rusinajäätelöä.

MMiittää eerrooaa oonn MMeesssseennggeerriillllää jjaa WWhhaattssaappppiillllaa??
Elina

Tuntemattomana pysyttelevä leirin
tietotekniikkaguru tiivisti eroamm. näin:
Whatsapp alustariippumaton
pikaviestinpalvelu älypuhelimille. Siinä ei
ole mainoksia ja se toimii vain puhelimissa.
FacebookMessenger toimii samoin kuin
tekstiviesti, viestit siirtyvät puhelimelta
toiselle tai tietokoneelle ja päinvastoin.
Kummassakin palvelussa on ikäraja eli
Messengerin käyttäjän tulee olla yli 13-
vuotias jaWhatsappin yli 16-vuotias.

Ursulan palstaa…



Leirille on ilmestynyt mielenkiintoinen
auton näköinen teltta. Päätimme ottaa
selvää asiasta. Teltassa asuu Sonja.
Viime perjantaina ostettu autoteltta on
omaperäinen ja hieno. Se hankittiin
oikeasta Volkswagen autokaupasta.
Siinämahtuu nukkumaan 4 aikuista ja
sisälle mahtuu kaksi ilmapatja. Sonja

Autoteltta

mielestä korkeus on hyvä sillä siellä
voi seistä ilman että pää osuu
kattoon, lisäksi siellä on todella
mukavaa. Päivällä siellä on kuuma ja
yöllä kylmä.

Tekijät: Oona ja Joonatan

Juorut...



Teltta-
1.

2.
3.

4.



arvoitus

Arvaa kenen teltat! Oikeat vastaukset löytyvät seuraavalta sivulla.
Tekijät: Pihla ja Riia

5. 6.

7.
8.

9.
10.



Oikeat vastaukset teltta-ar-
voituksiin:

1.Mirko
2.Jonatan,JohannesjaLiisa
3.MaijajaPihla
4.Mikkel
5.Anna-LiijaMandi
6.Taavetti
7.VenjajaSonja
8.Laura
9.Venla
10.Leo

… ja se oli Petrus ja hänen apurinsa
mestarietsivä Ilmo. Ja he menivät
Karkkilandiaan auttamaan pulassa olevia
asukaita. Ja he korjasivat sotkua. Sen jälkeen
Karkkilandia oli entisessä loistossaan. Pojat ja
tytöt olivat pakahtua onnesta ja heillä oli taas
upea koti ja heillä oli upeita karkkiasuja. Ja he
pitivät juhlat sen kunniaksi että Petrus ja
mestarietsivä Ilmo olivat pelastaneet
Karkkilandian. Juhlissa oli hirveästi herkkuja
ja useimmat herkut olivat karkkia. Juhlissa
soitettiin musiikkia ja tanssittiin. Koko
Karkkilandia oli kukissa ja karkeissa.
Piparkakkusilta oli korjattu.

Seuraavana päivänä kaikki nukkuivat eilisten
juhlien jälkeen. Juhlat olivat kestäneet
melkein aamuun saakka. He nukkuivat
ainakin 10:n tai 11:sta taikka sitten 12:sta asti.

Sen jälkeen ryhdyttiin hoitamaan
Karkkilandian kasveja. Siellä kasvoi
vappuviuhkoja, ilmapalloja jamuuta
hyödyllistä, kuten huonekaluja ja kaikkea
mitä tarvitsee. Petrus jamestarietsivä Ilmo
jäivät asumaan Karkkilandiaan kunnes
eräänä päivänä tuli hälytys. Hälytys tuli
Koululandiasta. Siellä oli tapahtunut monta
ryöstöä, niinpä he hälyttivät Petruksen ja
mestarietsivä Ilmon. Ja he sanoivat
Karkkilandian väelle näkemiin ja kiitoksia.
Koululandiassa oli tapahtunut…

- Pihla ja Riia

Jatkis

Tämä sarja on hurja hauska
koska sarjassa olevat eläimet
tekevät ja keksivät kaikkea
mielenkiintoista.Musiikit
sopivat sarjaan hyvin mutta
ne eivät olleet kovin
kummoisia.

Gazoon
Minun mielestäni lintu on
hauskin eläimistämutta
kirahveistaminä en niin pidä.
Sarjassa ei ole jatkuvaa
juonta vaan jokainen
muutaman minuutin pätkä on
oma pieni tarina.
Jaksoja löydätYle Areenasta

Suositellen katsomaan



1. Ristikko

2. 3.

5.

6.

4.

7.

9.

10. 11.

8.

Tekijä: Valtteri



Perustekniikka: Tarkkuushyppy

Vaihe 1: Seiso hyvässä tasapainossa Vaihe 2: Valmistaudu hyppyyn, kou-
esteen päällä kista jalkoja ja ota käsilläkinvauhtia

Vaihe 3: Ponnista lujaa ja pidä Vaihe 4: Laskeudu päkiöille ja tasa-
katse kiinni laskeutumiskohdassa painota asentosi ennen poistumista

Keskitason tekniikka: Rolli

Vaihe 1: Käsien aloitusasento näyttää Vaihe 2: Kaadu eteenpäin ottaen
tältä käsillä vastaan

Parkourin 101



Vaihe 3: Kierähdä olkapään yli vastakkai- Vaihe: Pyörähdä jaloillesi ja jatka
selle kyljelle juoksemista

Edistynyt tekniikka: Gate Vault

Vaihe 1: Hyppää estettä Vaihe 2: Nojaa vatsalla es- Vaihe 3: Heitä jalat ylitse
päin ja ota siitä kiinni tettä päin ja kaadu eteen ja laskeudu

Muistakaa, että eri liikkeet ja liikkumistyylit sopivat eri ihmisille eri tavoilla, ei
ole kahta samanlaista parkouraajaa. Vaikka jokin olisi hankalaa, on sen
opettelu silti palkitseva ja opettavainen kokemus. Tärkeintä on liikkumisen ilo!

Stunttimiehet: Valtteri ja Mikkel
Kuvaaja: Joonatan
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Pesukarhu Pan löytää aarrekartan. Hän
tulee niin iloiseksi, että nauraa. Kalakin
tulee katsomaan karttaa. Kala sukeltaa pois
ja Pesukarhu Pan alkaa katsomaan
aarrekarttaa.

Sillä välin toinen rannalla istuvista tytöistä, jonka
nimi onMia, toivoo veneen tulevan. Toinen tyttö
lähtee pois.Mia hyppäsi veneen kyytiin.

Magneettitarina

Sen jälkeenMia purjehti pois.

Puussa istui tyttö, jonka nimi oli Orvokki.
SittenMia purjehti pois ja puussa istuva
tyttö laskeutui alas ja juoksi pois. Niinpä
nallekin juoksi pois.

Ja pesukarhu Pan lähti etsimään aarretta.
Niinpä hän löysikin aarteen ja avasi lukon.

Pihlan salakieli-info
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Leirillä oli nähtävänä
vastamainosnäyttely.
Lisäksi leiriläiset
pääsivät itse tekemään
vastamainoksia. Eeva oli
tullult tutustumaan
leiriin ja toi hienon
vastamainosnäyttelyn
mukanaan.

Tässä osa tehdyistä
mainoksista. Kiitos
kaikille kisaan
osallistuneille!!



Lehtiryhmä äänesti vastamainoskisan parhaimmistoa.



MMiikkää oonn vvaassttaammaaiinnooss??



PONI BOX

Leo-Poni

Oona-Poni

Mikkel-Poni

Valtteri & Joonatan-Ponit

Jonatan-Poni

Kaisa-Poni

Riia & Pihla-Ponit

Emil-Poni

Ari-Poni


