


Crocsit - hot or not?
They are to your eyes what second-hand smoke is to

your lungs

’’Älä käytä crocseja kehä 3:n sisäpuolella’’ –Kati
’’Crocsit on ainakin hyvät, itse käytän’’ –Johannes
’’Miksipäs ei?’’ –Taika
’’Paras paikka crocseille on roskis’’ –Leevi
''En lähtis julkisella paikalla käyttämään, yksin pimeässä
kyllä'' -Jusu

Crocsien puolesta ja vastaan puhumassa Miro



SISÄLLYSLUETTELO
(crocsit otti kaiken tilan):

2 Pääkirjoitus
3 Sää
4 Romutaide
5
6 Kopteri puussa!
7 Elokuva- vai kotiteatteri?

8 Leiritunnelmia
9 Kaaos-Ursula
10-12
13
14
15
16 the BOXI

Viestintäleirillä ostamme ruuat ja kioskissa
myytävät tuotteet läheisestä Salesta.
Olemme saaneet hyvää palvelua - kuten
tässä kuvassa, jossa lasketaan leirikioskiin
tulleita hiluja.

TTiiiissttaaii
Tiistaina on aamulla Helsingissä
lämpimämpää kuinMikkelissä,mutta
iltapäivään mennessämolemmissa paikoissa
on ~~1144 °°CC. Helsingissä on kyllä
aurinkoisempaa.
KKeesskkiivviiiikkkkoo
Keskiviikkona on Helsingissä ja Mikkelissä
suunnilleen sama lämpötila (~~1188 °°CC) . Jos
tarkkoja ollaan, niinMikkelissä on iltapäivällä
hieman lämpimämpää,mutta se on niin pieni
ero ettei sitä huomaisi. Helsingissä on myös
hieman tuulisempaa,mutta ei sitäkään
varmaan huomaa.
TToorrssttaaii
Torstai on niin kaukana tulevaisuudessa, että
on aika hyödytöntä kertoamimmoista keliä
sinä päivänä on. Sanotaan vaikka, että
maailmanloppu saattaa tapahtua.
HHaarrrrii (jos välttämättä haluatte tietää)



Osallistuin vähänaikaa sitten romutaide
–pajaan. Kerron tässä jutussa kokemuksiani
ja vinkkejä romutaiteen tekoon, sillä se oli
oikein mukava ja vähän erilainen tapa
käyttää luovuutta. Romutaiteessa idea on
tehdä varsinaisesta käytöstä poistetuista
tavaroista jotain uutta.
 
Meidän pajassa oli kolme aihetta: päähine,
koru ja lelu. Valmiit aiheet voivat auttaa
pääsemään alkuun,mutta ne eivät ole
välttämättömiä. Romutaiteessa voi käydä
myös niin, että kun lähtee tekemän jotain,
mutta työ muuttuu joksikin muuksi.Mutta se
ei haittaa, päinvastoin, se siinä onkin
parasta!

 
Vinkit romutaiteiluun:

Ensi hankitaan romuja. Sitä voi löytyy
kotoakin (muista kysyämitä saat ottaa).
Hyviä paikkoja ovat kirpputorit ja
kierrätyskeskukset, niissä voi olla ilmaistori,
jolla saa ottaa tavaroita ilmaiseksi.
Materiaalia kannattaa olla reilusti. Itse
huomasin, että en käyttänyt läheskään
kaikkea,mikä vaikutti
romunhankintavaiheessa kiinnostavalta,
mutta valitsin mukaan jotain muuta.

Materiaaliksi käy esimerkiksi kankaan ja
nahkan palat, nauhat, nyörit, helmet,
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Robokaulakoru.

Superhypermobiili

kuivaruoka kuten makarooni, rautalanka,
rikkinäiset lelut, ja pienelektroniikka,
vaahtomuovi, korunosat, kirjat,  ja
pakkausroskat (käyttää vain puhtaita tai
pestyjä).

Työvälineiksi tarvitaan ainakin sakset sekä
paperi- ja kuumaliimaa. Hyviä ovat lisäksi
erilaiset ruuvimeisselit ja pihdit,
mattopuukko, pikaliima,
kaksikomponenttiliima, teippi, hiomapaperi,
porakone ja saha. Akryylimaalit tarttuvat
moneen materiaaliin, joten ne ovat hyviä.
Monipuoliset työvälineet mahdollistavat
erilaiset materiaalin käytön,mutta
pienilläkin varusteilla pääsee hyvin alkuun.

Työtilassa on hyvä
olla runsaasti
pöytätilaa. Romut on
mukava levittää
näkösälle, jotta niistä
voi käydä poimimassa
osia työhön sen
edetessä.
 
Jos kuvaat valmiit
työt, voit valmistella
sitä varten
kuvausnurkan
studioksi. Paras on
yksivärinen tausta ja
hyvä valo.



Romukorut. Lisää romukoruja voit
bongata Kaisan korvista.

Sitten hommiin

Sitten pääsee aloittamaan. Hommaan voi
lähteä jonkin valmiin idean pohjalta,mutta
parhaisiin tuloksin pääsee jos antaa
materiaalin viedä. Ota summassa jotain
romua ja alkaa yhdistellä niitä. Tututkin
esineet muuttuvat uusiksi, jos käännät sen
toisinpäin, halkaiset tai käytät vain osan.
Elektroniikkaa voi olla kiinnostava purkaa,
vaikka se onkin välillä työlästä sen sisältä
voi tehdä kiinnostavia löytöjä.
 
Hankalalta tuntuvan työn voi jättää
hautumaan ja tehdä välillä jotain muuta.
Hetken kuluttua tiedät mihin suuntaan
jatkaa. Heittäytymisen iloa romutaiteen
parissa!

Romutaitelija Kaisa





Kaaospäivän gallup



Kohta alkaa lerin viimeinen pinssienjako ja illan elokuvat…

Leiritunnelmia

Kaaospäivä lehtiryhmässä.
Onneksi pakalla oli paljon innokkaita toimittajia!

Kaaostuutti työn alla… pikkusen puuttuu vielä…

Pihlja, Riia ja Mikkel radiossa.

Kioskin valikoimaa päivitetty. Korit notkuvat
myytävää.Myymässä Kasper ja Joel.
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Tämän leirin osalta Ursulan kysymykset ja
vastaukset ovat paketissa,mutta kysymyksiä
voi aina tehdä. Hyvään kysymykseen saa
yleensä hyvän vastauksen,mutta jos kysyy
huonosti, vastaus voi ollamitä tahansa, jopa
ihan hyödytön.

Ensi vuonna sitten taas. Talviaikana
kysymyksiä voi tehdä Viekkaan sivujen
kautta ja vastaukset tulevat samalle sivulle
tai sitten ensi kesänä. Hyvää kesän jatkoa
kaikille!

Ursula

KKäävviikköö iihhmmiinneenn kkuuuussssaa vvaaii oolliikkoo kkyysseeeessssää
hhuuiijjaauuss??
Kuuhullu

Jestas! En ole koskaan ymmärtänyt epäillä
huijausta tässä kyseisessä asiassa, sillä näin
itse telkkarista, kun amerikkalainen
astronautti pompahteli kuun pinnalla
avaruuskypärä päässään ja sanoi, että askel
kuun pinnalla on lyhyt hänelle,mutta valtava
harppaus ihmiskunnalle. (Tämä pätkä näkyy
telkussa uusintana aina silloin tällöin). Totta
tosiaan, kuvalla ja jopa videolla voi
valehdella aika tavalla,mutta olen silti
taipuvainen (ilman syvällisempiä
tutkimuksia) uskomaan, että kyllä ne siellä
kävivät. Avaruustiede on kehittynyt huimasti
viime vuosina ja vuosikymmeninä, ja onhan
nyt suunnitteilla jopa siirtokuntia avaruuteen
ja taivaankappaleille.Minä en kuitenkaan ole
tässä elämässä avaruuteen muuttamassa,
mutta ken elää, hän näkee…

KKuuuunntteelleettkkoo RRaaddiioo VViieekkaassttaa??

Kyllä kuuntelen, välillä taustaäänenä ja välillä
oikein intensiivisesti, riippuu kuka on
juontamassa. Jos soitetaan putkena pelkkää
musiikkia ilman mitään välirepliikkejä, tietoja
esittäjistä tai kappaleista, ilman

minkäänlaista kommentointia, en jaksa
keskittyä kovin kauan.Mutta jos toimittaja
antaa tietoa ja kommentoi kivasti ja lisäksi
musiikki on mieleeni, kuuntelen oikein
mielelläni. Huumori on lisäpiste. Sunnuntai-
iltana oli tosi kiva ohjelma, jossa soitettiin
kappaleita, joita kuulijat eivät
todennäköisesti olleet aikaisemmin
kuulleet. Siitä sain monta kivaa
musiikkivinkkiä ja lisäksi keskustelijoilla oli
mukaviamielipiteitä.

KKuukkaa ssiinnää oolleett??

No tulihan se sieltä! Tämä kysymys toistuu
nimittäin vuodesta toiseen. Sanottakoon
nyt taas uudelleen, että olen
virtuaalipersoona, jolla on hyvä verkosto
tietäviä ja osaavia ihmisiä, joilta kysyä
kinkkisiin kysymyksiin vastauksia. Ennen
muinoin tämä verkosto oli tärkeämpi, kun ei
ollut nettiä, googlea tai wikipediaa,mutta
näiden nykypäivän tiedonetsintätyökalujen
lisäksi käytän kyllä edelleen omaa
verkostoani. On nimittäin aivan eri juttu
kysyä jotain vaikeaa asiaa viisaalta
ihmiseltä, johon luottaa ja joka osaa selittää
asiat ymmärrettävästi. Jos menee yli
ymmärryksen, voi aina tehdä
jatkokysymyksen tai tarkentaa,mitä kuuli.
Kun käyttää netin tietolähteitä, voi
lähdekritiikistä huolimatta ”haksahtaa”
uskomaan vähemmän luotettavaa lähdettä
tai sitten näpelöi esim. vastauksen väärältä
riviltä.
Ennen nettiaikaa vastaukset saattoivat
joskus viipyä, sillä asiantuntijaverkostoni ei
ollut yleensä käytettävissä viikonloppuina
tai virka-ajan ulkopuolella.

Kaaos-Ursula











Viikko sitten Facebookissa kiersi teksti 4-
vuotiaasta Lennistä. Lennin äiti ihmetteli
tekstissään, kuinka hänen poikansa on
joutunut kokemaan syrjimistä ja
kuuntelemaan ilkkuvia kommentteja
pukeutumisensa, harrastuksiensa ja
kiinnostuksen kohteidensa vuoksi. Tämän
vuoksi maanantaiksi oli järjestetty facebook-
tapahtuma "Minäkin olen Lenni - Pukeudun
vaaleanpunaiseen, kimallukseen tai
mekkoon".

Lennin tarina kosketti itseäni monellakin
tavalla.Muistan elävästi, kuinka yläasteella
minua kiusattiin ja pilkattiin pukeutumiseni
takia. Olin saanut vanhimmalta veljeltäni
pieneksi jääneen sinisen paidan, jossa oli
Zorron kuva keskellä. Olin tietysti

Kolumni
Lenni (lokin)poikanen on

pinkki-kimalteinen

aikasemmin ihaillut paitaa veljeni päällä ja
mielestäni se oli, ja on edelleen, todella
hieno paita. Pistinkin sen päälleni
itsevarmana ja ajattelematta siinä olevan
mitään outoa. Kesken päivän sain kuitenkin
kuulla ivallisia kommentteja paidastani. Vielä
myöhemminkin sanottiin "Tässä on Jusu, se
pukeutuu tosi lapsellisesti." En pystynyt
käsitämään, ettämitä olin tehnyt väärin.
Muistankin miettineeni, että tekisi mieli tulla
vaikka tutussa kouluun, kun ei sillä pitäisi olla
väliämiten pukeutuu.

Tätä kirjoittaessa olen pukeutunut Virven
eilen minulle lainaamaan vihreään mekkoon.
Tarkoitus ei ole ollut pelleillä tai hullutella -
ainakaan pääasiallisesti. Viestintäleiri on
sellainen paikka, jossa olen tuntenut itseni
vapaaksi olla juuri se mitä olen. On kuitenkin
hyvämuistaa, ettei niin ole joka paikassa.
Viestintäleiriläinen asenne kannattaa viedä
kotiin jamuistaamyös leirin ulkopuolella.



Eilisessä Tietotuutissa esi-
teltiin vastamainoksen

ideaa.

Tässä vielämuutama
leiriläisten tekemä

vastamainos.




