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Päätön kirjoitus

Tässä sitä ollaan viidettä kertaa Viestintäleirillä, toista kertaa kultsina. Yleensä tässä vaiheessa

pitäisi kirjoitella pääkirjoitukseen kaikenlaista filosofista settiä, mutta nihilistinen

maailmankuvani tuskin tarjoaa kovinkaan rohkaisevaa tunnelmaa näin leiriviikon alkuun. Ehkä

kaltaiselleni ihmiselle onkin hyväksi raahautua pimeästä kammiostani ajatuksia hautomasta tänne

monenlaisten eri ihmisten keskelle tuulettumaan.

Tähän mennessä en yhtään kadu sitä, että Andy Arton houkuttelemana päätin tulla ensimmäistä

kertaa leirille vuonna 2010. Silloin oltiin Vihannissa, paljon pohjoisemmassa kuin Mikkeli. Ehkä

ikimuistoisin hetki oli kiivetä salaa katolle Andyn kanssa kokista juomaan (hyvät leiriläiset, älkää

kokeilko!!!). Nyttemmin Andy ei ole juuri leireillä käynyt, mutta tunnelma on katossa kaikesta

huolimatta.

Vaikka leirillä käyvät ihmiset vaihtuvat, tietyt jutut ovat kuolemattomia, esimerkiksi jäätelösooda

johon leiriläiset tuhlaavat kerta toisensa jälkeen lecujaan ja terveyttään. Kehtaisin myös väittää

että Viherän ja Baerin klaanit eivät lähde leiriltä kulumallakaan. Leirin viehätys saattaakin piillä

tässä muutoksen ja pysyvyyden balanssissa, ken tietää.

Oli miten oli, carpe diem ja sitä rataa. Leiri on vasta alussa, toivottavasti otatte

suosikkiryhmästänne kaiken irti!

Kouvol Kennel ”Mikkel” Leskelä

Ps. Tappeluvideoita on tulossa, älkää huoliko
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Kolmen päivän
sääennuste 8.610.6.2016

Teksti: Joska / Piirros: Oskari

KE 8.6.2016

00:00 pilvistä 12 astetta

03:00 pilvistä 11 astetta

06:00 pilvistä 11 astetta

09:00 sataa 13 astetta

12:00 sataa 11 astetta

15:00 pilvistä ja aurinkoa 12 astetta

18:00 pilvistä ja aurinkoa 14 astetta

21:00 aurinkoa 11astetta

TO 9.6.2016

00:00 pilvistä 9 astetta

03:00 tihkuu 7 astetta

06:00 tihkuu 7 astetta

09:00 tihkuu 7 astetta

12:00 tihkuu 7 astetta

15:00 tihkuu 8 astetta

18:00 tihkuu 8 astetta

21:00 tihkuu 7 astetta

PE 10.6.2016

00:00 sataa 5 astetta

03:00 pilvi 4 astetta

06:00 sataa 5 astetta

09:00 tihkuu 7 astetta

12:00 ukkostaa 9 astetta

15:00 ukkostaa ja paistaa 11 astetta

18:00 tihkuu 10 astetta

21:00 aurinkoa 10 astetta

Lähde: Ilmatieteen laitos

Uutiset

Teksti: Andy ja Rasse

Eilen pääovien edessä oli roskapussi,
josta kuului musiikkia
Siellä oli kaiutin.

Voisin sanoa, että se oli roskamusiikkia. Ei

tiedetä kuka sen siihen laittoi tai kuka sitä

operoi, mutta tähän loppuu tämän päivän uutiset.

Aulassa porattiin TV:tä
seinään kiinni
Siellä oli hyvin kova ääni joten en pystynyt

haastattelemaan ketään.
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Kauris: Luvassa

HUONO omatunto

Vesimies: Luvassa

hyvä tuuri

Kalat: Et saa pusuja

Oinas:

Sinua odottaa outo yllätys

Härkä:

Sinulle on tulossa huono päivä

Kaksoset:

Tulette toimeen kerrankin

Rapu:

Tulet sotajalalle

Leijona:

Voitat jotain suurta

Neitsyt:

Et ole enää pitkään sinkku

Vaaka:

Olet nyt elämäsi tasapainossa

Skorpioni:

Tulet ärsyttämään jotakuta

Jousimies:

Olet lähellä jotain

Horoskooppi
Tehnyt: Joska
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jatkis: Autoyhtiö

Teksti: Miika

Eräänä päivänä suuren yhtiön ilkeä ja nopea johtaja nimeltään Jussi Mattinen käski työntekijät

kokoukseen uudistuksista koska hän oli tylsistynyt nykyiseen tilanteeseen. Joka oli aivan liian

hidasta hänen makuun.

Jos työt jatkuu samalla lailla hän alkaa alentaa hidastelijoiden palkkoja sitä mukaa mitä he

hidastelevat. Suurin osa ehdottaa kapinaa tai vaihtaa ammattia mutta yhtiön johtaja aina ehtii

keksiä jonkun syyn heille jotta he pysyisivät siellä töissä palkasta ja olosuhteista riippuen.

Kokouksessa johtaja käski kiristäkää tahtia koska muuten yhtiö menee miinukselle johon työntekijä

huusi vastaan:…

Sarjakuva:
Piirtänyt: Joska
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Kuvakavalkadi
Viestintäleirin ensimmäisestä päivästä

Teksti ja kuvat: Kasper ja Joel

Lehtiryhmässä tehtiin lehteä.

Radio Viekkaassa voi kuunnella lauluja.

Keittiöryhmäläiset pesivät astioita lounaan jälkeen.

Infossa korjattiin rikkinäistä asiaa.



7

Tietotuutti 08062016

Henkilökunnan edustaja katsoi, saadaanko tv

asennettua.

Videoryhmä teki videota, jonka

näimme illalla.

Maija piirsi kuvia infon vieressä.

Kiskassa

myydään

herkkuja

Tuisku nuoli toimittajan

ja kuvaajan kättä.



8

Tietotuutti 08062016

Hei tyttö! Hei poika! Älä äglää, pese kädet!

Teksti: Virve ja Leo

Taudit tarttuvat helposti. Varsinkin, kun puuhastelee päivän aikana tietokoneilla ja muilla

yhteiskäytössä olevilla viestintävälineillä.

Laivayhtiö Silja Linella levisi kuunvaihteessa vatsatautiepidemia, joka sairastutti jopa 150 ihmistä.

Jotta välttäisimme vastaavan oksennusrallin leirillä,

MUISTA PESTÄ KÄDET.

Pese kädet lämpimällä vedellä ja saippualla. Kuivaa kädet hyvin.

Milloin kädet sitten pitää pestä?
Ainakin

Ennen kuin laitat ruokaa tai leivot kiskaan

Ennen kuin syöt (edes karkkia)

Vessassa käynnin jälkeen

...Riia pelleilee Pihla V;n kanssa aina

...Sirpa rakastaa vain Rebekkaa

...Karoliina kuvaa ahkerasti Telegrammiin, kehen hän yrittää tehdä vaikutusta?

...Ruskea teltta pitää ovensa auki, seura taitaisi kelvata!

...Leevi on laiska eikä jaksa liikuttaa suutaan

...Petrus katsoo Tähtien Sotaa puhelimellaan

...Laura nauraa ihan kaikesta

...Bruno ja miro teki kuulakärkikynällä katille tatuointeja

...Bruno ralphailee radiossa. Kenenköhän huomiota hän haluaa..?

...Allu ylitti taikarajan

...Elämältä tuli turpiin :'(

...Maya yyllä kuolee pian mustemyrkytykseen

...ludwiiggi on bäkkii

...Sirpa kaipaa pikkupupuja. Mutta keitä ovat pikkupuput?

...leevi saa nautintoa paperin silppuamisesta

...sipuli ja liha on erinomainen yhdistelmä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...Samulla ja Aadalla näyttää olevan lämpimät välit...

Juorut, eli tiesitkö että...
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Tutkielman Laatinut: Andy

Atomifysiikkaa:
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Ilmastonmuutos – miten
siitä, tai mistään, pitäisi
kirjoittaa?
Teksti: Virve

Kysyin lehtiryhmältä, mistä kirjoittaisin jutun.

Nimeltä mainitsematon ryhmäläinen ehdotti

ilmastonmuutosta. Epäselväksi jäi, mitä

ilmastonmuutoksesta pitäisi kirjoittaa.

Epäselvää se on myös ammattilaisille.

Toimituksessa, jossa työskentelen, pohdittiin

hiljattain miten ilmastonmuutosta voisi käsitellä

lehtijutuissa. Vaihtoehtoja on useita: voi

esimerkiksi käsitellä ilmastonmuutoksesta

varoittavien ja koko ilmiön kieltävien

vastakkaisia näkökantoja ja perusteluita.

Lehtimäinen tapa olisi myös etsiä joku

yksittäinen paikka, jossa ilmastonmuutos

konkreettisesti näkyy. Tai henkilö tai eläin, jolle

ilmiö merkitsee jotain. Uutisen voisi kirjoittaa

siitä, ovatko maapallon päästöt nyt kasvaneet vai

vähentyneet esimerkiksi viidessä vuodessa.

Kolumnin, mielipiteellisen kirjoituksen, taas voi

muotoilla pohtimalla mitä ilmastonmuutokselle

omasta mielestään pitäisi tehdä vai pitäisikö

mitään.

Ongelmaksi muodostuu, että kaikkia tällaisia

juttuja on tehty satoja. Mutta nyt päästään

viestintäleirin hienouteen. Täällä oppii, että

haastatteluita, uutisia ja säätietoja kerrotaan

ympäri maailmaa monta kertaa päivässä, ja silti

juuri tietyn leiriläisen tekemänä ne ovat

omanlaisiaan ja ainutlaatuisia.

Päädyin kirjoittamaan ilmastonmuutoksesta nyt

näkökulmallisen mediaanalyyttisen kolumnin,

mutta olisin voinut valita minkä tahansa

mainitsemistani käsittelytavoista. Sama toimii

kaikkiin aiheisiin.

Otan esimerkin: jos juttuaiheekseni annettaisiin

jumppasaliajan maksullisuus viestintäleirillä,

niin voisin käsitellä jutussa periaatteen

puolustajien ja sen vastustajien mielipiteitä.

Haastattelisin lasta, joka haluaisi että

jumppasaliin meneminen olisi ilmaista, ja ehkä

kultsia, joka perustelisi miksi se nyt on

maksullista. Uutisen voisin kirjoittaa siitä,

kuinka paljon maksullista jumppasaliaikaa on

ostettu. Tai sitten tekisin tekstin kokonaan siitä,

mitä mieltä itse olen tästä periaatteesta. Voila, jo

kolme erityyppistä juttua samasta aiheesta!

Viestintäleiri on paikka, jossa kaikkea saa

kokeilla. Käytä siis tilaisuus hyväksesi ja kokeile!

Etsi näkökulmia, lähesty vaikeitakin aiheita ja

tee mahdollisimman paljon sisältöä kaikissa

ryhmissä. Ideointi on kivempaa porukassa, joten

pyydä avuksi kaveri, kultsi tai aikuinen. Niin

minäkin tein, ja syntyi näin pitkä teksti!

Leirillä ei ole huonoja ideoita, vaan pelkästään

kehityskelpoisia, ja juuri sinun juttusi on

ainutlaatuinen.
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Ursulalla on asiaa

Kiitos taas kysymyksistä, niitä on tullut kiitettävästi. Olisi mukavaa, jos allekirjoittaisit

kysymyksesi omalla nimelläsi, tai ainakin nimimerkillä. Tässä vastauksia, joita olen nyt vähän

yhdistellyt:

Kysyjät ovat tiedustelleet lempiruokaani, lempiväriäni, parasta ystävääni ja elämäni parasta päivää.

Lempiruokaani on hyvistä ja tuoreista lähiraakaaineista itse tehty ruoka, jossa ei ole säilöntä –

eikä lisäaineita. Kesällä nautin suunnattomasti uusista perunoista voin, sillin ja keitettyjen

kananmunien kanssa. Talvella syön mielelläni lihapullia ja perunamuusia. Mielivärejäni ovat

sininen sekä harmaa. Parasta ystävääni en paljasta, mutta minulla on ollut monta hauskaa ja

ikimuistettavaa hetkeä monien viestintäleiriläisten kanssa. Näiden hetkien tuottamat elämykset

pysyvät mielessä ja ajattelen niitä ihmisiä lämmöllä, joiden kanssa olen saanut näitä hetkiä jakaa.

Paras päivä elämässäni saattaa vielä olla tulossa, mutta iltaisin ajattelen aina tyytyväisenä ja

kiitollisena mennyttä päivää, jos olen saanut aikaan jotain merkityksellistä. Myös jokainen terveenä

vietetty päivä on hyvä.

Miksi Mikkeliin menevää junaa kutsutaan?
Junamatkustaja

Näyttävät olevan VR:n aikataulussa Pendolinoja ja InterCityjä, mutta lienevätkö nuo junien nimiä?

Luulisin pikemminkin, että junatyyppejä, koska ulkomaillakin liikkuu Pendolinoja. En tiedä

nimeltä muita suomalaisia junia kuin Lentävän kalakukon, joka ajoi Helsingistä Kuopioon.

Kuinka korkea on Mont Blanc?
Vuorille

Valkoinen vuori eli Mont Blanc on Alppien korkein kohta ja sen huipulla on aina lunta. Vuoren

korkeus on 4810,90 metriä jasillä on useita yli 4000 metrin kohoavia huippuja. Olen nähnyt Mont

Blancin sekä Italian puolelta Valle d´Aostasta että Ranskan puolelta Chamonixista ja täytyy sanoa,

että vuori on komean näköinen sekä päivällä että pimeällä. Vuorella on nimittäin paljon valoja

varoittamassa lentokoneita korkeista huipuista.

Mikä on Suomen presidentti?
Kuvaa katsellut

Suomen presidentti on instituutio, virka, johon kansalaiset valitsevat suoralla vaalilla henkilön

hoitamaan tehtävää aina kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä virkaa hoitaa Sauli Niinistö,

edellinen presidentti oli Tarja Halonen. Suomen pitkäaikaisin presidentti oli Urho Kekkonen.

Kaikkien tähänastisten presidenttien kuvat ovat monien koulujen ja valtion virastojen seinillä, myös

Moision koululla.
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Vuoden ekat apinat!!1

Maaria

Herttua Johannes Rämä

Olavi Tukia

Davy Jones

Emil Lassila

(esiinnymme

humppanimillä)

Tapio Vepsäläinen

Jeremias

Hannele Harjanto Miio ja Emil Baer




