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Pääkirjoitus säästä eli
sääkirjoitus päästä

Suomen ilmasto on muualla maailmalla tunnettu muun muassa siitä, että
lunta sataa talvisin monia metrejä päivässä ja pakkasta on kymmeniä asteita.
Kesäisin taas idyllinen suvisää; hellettä, vienoa tuulta, pilvetöntä taivasta ja
vihreyttä. Tämähän on täyttä harhakuvaa. Suoraan sanottuna kusetus.

En olisi ihmetellyt, jos alkuviikosta olisi satanut räntää. Sää ei ole todellakaan
suosinut suomalaisia tänä vuonna, varsinkaan Mikkelissä. Kylmät yöt,
sadekuurot ja kesän olemattomuus masentavat ihmisiä. Kahvi juodaan edelleen
mustana, ja huolimatta ”auringonvalosta”, jonka pitäisi piristää ihmisiä,
silmäpussit vain kasvavat kasvamistaan. Mitä tässä voi enää tehdä? Ottaa
vielä kolmas viltti makuupussin sisälle ja toivoa parasta? Minusta kesän ei
pitäisi olla tällainen. Okei, kuka edes haluaisi tällaisen kesän? Henkiset
pakkasasteet, krooniset mustat pilvet ja vilustumisepidemia kesäkuussa on
traaginen takapotku 2016-vuodelle.

Viime leirillä hirvein hetki oli aamulla hikimeressä herääminen ja teltasta ulos
ryömiminen. Muistaakseni juuri tästä asiasta joku taisi raapustella
pääkirjoituksen. Tänä vuonna meininki on periaatteessa sama, mutta
heräämisen sijaan itse telttaan meneminen on pelottavaa. Tieto siitä, että
joudut ensinäkin kävellä hyytävässä viimassa karun hiekkakentän läpi, sitten
puikkelehdit narujen ja keppien seassa yökasteiselle teltallesi ja kömmit
sisään. Tässä kohtaa harkitset syvästi takaisin sisälle menemistä, mutta päätät
kohdata kuoleman. Tunnet kun Gluteus Maximuksesi melkein jäätyvät patjaasi
kiinni, ja alat etsimään tavaroittesi seasta lämpimiä vaatteita. Mutta hahaa!
Niitä ei ole! Kaikki kledjusi ovat suunnilleen sellaiset, että jos Elsa (Frozen)
laittaisi ne päälle, hän kokisi olevansa kylmissään. Kun olet saavuttanut
maksimaalisen määrän vaatteita, kömmit vielä kylmempään makuupussiin,
joka on sama, kuin kaivautuisi Antarktiksella jäävuoren sisään. Siinä sitten
tuijotat telttasi kattoon, ja mieleesi tulee noin viisisataa kanariisi-vitsiä.
Lisätkäämme tähän soppaan vielä lintujen 24/7-livekonsertti, on
nukkumisolosuhteet varsin 5/5.

Toisaalta, ehkä on hyvä että 2016-kesä on farssi. Voidaan kaikki sitten
yhdessä muistella, että kuinka kauhea sää oli sinä kesänä. Tietenkin on
mahdollista että luontoäidin mieli muuttuu ja loppukesä on hellettä (ei sitä
sukua). Pidetään peukut ja teltat pystyssä, läpi mennään vaikka mikä olisi.
Yksi yö vielä, kestäkää se, toverit. Kestäkää.

Miro
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Sunnuntai-iltana osa leiriläisistä
joutui jo lähtemään kotiin. Työt
alkavat ainakin Leolla,
Rebekalla, Virvellä, Raisalla ja
Ainolla (työt on tylsiä, möööö!).
Aulassa jäähyväisiä oli antamassa
haikein tunnelmin monta
leiriläistä, jotka vielä jäivät
kaaospäivää varten (kaaospäivä
on paras, jeeee!). Leiriläinen,
huomio! Jos haikeus aiheuttaa
lohduttoman olon, muista ostaa
jäätelösoodaa ja pyytää
leirikaverilta hali.

Vastamainokset ovat kuin
vastakohta jostain mainoksesta.
Viestintäleirillä on niitä aulassa.
Viime vuonna vastamainoksista
oli piirroskilpailu ja sen
palkintona oli valita yksi
vastamainosjuliste (ja suklaata!).
Tänä vuonna vastamainoksia on
kioskin vieressä. Niitä voi
mennä katsomaan, jos haluaa.
Jos pidät jostain kuvasta
erityisen paljon, voit pyytää sen
Eevalta mukaan kotiin.

Tietotuutin toimitukseen on saatu tieto
siitä, että aiemmin leirikioskissa kahvi
maksoi yhden lecun, mutta
myöhemmin yhdellä leculla saikin sekä
kahvin että muffinssin. Suklaakeksi
maksoi kaksi lecua. Mitä täällä
tapahtuu?

Uutiset ja sää

Kuva: Anna-Lii
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Mikä on nimesi?
-Maija

Mikä on lempiruokasi?
-pihvi ja lohkoperunat

mikä on lempieläimesi?
-koira

mikä on horoskooppisi?
-härkä

mikä on lempijuotavasi?
-sitruunavesi

onko kivaa olla leirillä?
-superkivaa

Mikä on nimesi?
-Eeva

mikä on lempiruokasi?
-pinaatti-fetakastike

mikä on lempieläimesi?
-kissa

mikä on horoskooppisi?
-vaaka

mikä on lempijuotavasi ?
-GT (greippitee)

onko kivaa olla leirillä?
-yksi kesän parhaista
viikoista

Poliittinen kantasi?
-Häiriköinti (Käykää
katsomassa vastamainoksia)

Elämänkatsomuksesi?
-"tärkeintä on nauraminen"

Mikä on nimesi?
-Virve

Mikä on lempiruokasi?
-tortillat

Mikä on lempieläimesi?
-seepra

Mikä on horoskooppisi?
-vesimies

Mikä on lempi juotavasi?
-kahvi

Onko kivaa olla leirillä?
-on

Haastatteluja

Tinka

Haastattelin Lauraa ja hän
vastasi näin kysymyksiin:
Miksi Leo laittoi teltan
väärinpäin?
"Se vaan käänsi teltan,
kiinnitti sen ja lähti."

Milloin tämä tapahtui?
"12.6.2016 aamulla."

Mitä tästä seurasi?
"Teltasta tippui paljon
roskia."

Miten tapahtuma vaikutti
lähiympäristöön?

"Kaikki ihmettelee kovasti ja
ovat hyvin hämmästyneitä."

Teltan omistajaa ei tiedetä.
Jotkut sanovat että teltta oli
väärinpäin, koska se oli
kuivumassa, mutta oikeaa
syytä ei tiedetä. Se saattaa
olla se oikea syy.

Epäsuora lainaus

lehtihuoneessa käyneeltä

henkilöltä:

"Teltta oli ylösalaisin, koska

siellä nukkuva Katto Kassinen

halusi nukkua lattialla."

Teltta ylösalaisin!

ylös-alaisin-teltta

Pihla
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Mokkapalat

Valmistusaineet:

4 munaa
2½ dl sokeria
200 g voita
2 dl maitoa
5 dl vehnäjauhoja
½ dl kaakaojauhetta
1 rkl leivinjauhetta
1 rkl vaniljasokeria

Kuorrutus

75 g voita
¾ dl vahvaa kahvia
4 dl tomusokeria
½ dl kaakaojauhetta
2 tl vaniljasokeria

Valmistusohje

Vatkaa huoneenlämpöiset munat ja sokeri
paksuksi,
vaaleaksi vaahdoksi. Sulata voi. Lisää
voisulaan kylmä maito, niin se jäähtyy
sopivaksi. Yhdistä kuivat aineet keskenään.
Yhdistä munasokeri, voimaito ja kuivat aineet
ja kaada leivinpaperille uunipannulle.
Kypsennä mokkapalat uunin keskitasolla 200

Kuorrutus

Sulata voi kattilassa. Lisää kahvi. Sihtaa muut
aineet siivilän läpi. Sekoita kuumalla levyllä,
kunnes se on tasaista. kaada kuorrutus
kuumana pohjan keskelle. Anna valua reunoja
kohti. Levitä tarvittaessa lastalla reunoille.

Me ollaan ensimmäistä
kertaa leirillä ja on ollut
todella kivaa.
Minä eli Joanna ja tinka
ollaan siis ensimmäistä
kertaa leirillä ja täällä
on ollut kivaa ja paljon
tekemistä. Kaikkein
kivointa on ollut video-
ja radiopäivät. Täällä

tutustuu tosi nopeasti
ihmisiin ja kaikki on iloisia
ja avoimia ystävyydelle.
Täällä on paljon kivoja
kultseja ja ohjaajia.

Tämä leiri voisi kyllä
kestää vähä pidempään,
kun kotona ei ole koskaan
tekemistä.

Teltassa nukkuminenkin
on kivaa, mutta siellä
on aika kylmä, että
pitää olla paljon
vaatetta.
Täällä on paljon kivoja
ihmisiä, ja kaikki moni
tutustuu toisiinsa, kuin
kavereihinsa.

Ekaa kertaa leirillä

Joanna

P Y H Ä K O L M I N A I S U U S

Pihla
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Mikä vastamainos on?

Vastamainokset ovat
mainosparodioita, jotka
tuovat esiin toisenlaisen
viestin: huumorin avulla,
mainosten kieltä
käyttämällä
kommentoidaan
kulutusyhteiskunnan
ongelmia, kuten
tuotannon
ympäristöhaittoja,
ihmisoikeusloukkauksia
tai kauneusihanteita.

Vastamainokset ovat osa
kulttuurihäirinnän genreä,
johon kuuluu myös
esimerkiksi katutaidetta
ja performansseja

kaupunkitilassa. Niitä
voidaan pitää eräänä
yhteiskunnallisen
keskustelun, osallistumisen
tai taiteen muotona.

Miten voin tehdä
sellaisen?

Ensin valitaan kiinnostava
tai tunteita herättävä
mainos tai kaksi. Sitten
mietitään, miten mainoksen
sanomaa voisi muokata
logoa, kuvaa tai tekstiä
muuntelemalla, jotain
lisäämällä tai poistamalla.
Vastamainoksen voi tehdä
suoraan muuntelemalla
mainosta, jolloin
vastasanoma, kysymys tai

piirros tehdään
vuoropuhelun lailla
suoraan mainoksen
päälle. Työn voi
toteuttaa myös
mainostaiteena tyhjälle
paperille, eikä sen
tarvitse muistuttaa
mitään olemassa olevaa
mainosta, vaan se voi
parodioida mainosten
kieltä yleisellä tasolla.
Mainoksista voi myös
leikata osia ja koota
näistä kollaasin tai
yhdistää niitä itse
tuotettuun materiaaliin
luomaan uuden
sanomaan.

Vastamainokset ovat taas täällä!

Teksti: Maya ja Eeva

Kuva: Anna-Lii
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Nykymaailmassa mehiläisten asema on
ollut jo melkein vuosikymmenen
uhattuna. Vaikka vähintään 10000 lajia
kuolee sukupuuttoon vuosittain,
mehiläisiä meillä ei ole varaa
menettää. Mehiläisten suojeleminen ei
ole helposti ratkaistava ongelma, mutta
pienilläkin teoilla sinäkin pysyt
auttamaan tätä meille elintärkeää lajia.
Maailmassa on noin 2500 eri
mehiläislajia. Nämä jaetaan 4000 eri
sukuun, jotka jaetaan 9 eri perheeseen.
Kaikki nämä 2500 lajia ovat kykeneviä
pölyttämään, mutta vain 9 lajia ovat
kykeneviä tuottamaan hunajaa.
Mehiläiset keräävät kukan heteestä
siitepölyä karkeiden jalkakarvojensa
avulla takajaloissa oleviin taskuihin ja
siirtävät sen emiin. Monet kasvit ovat
täysin riippuvaisia pölytyksestä.
Pääsyitä mehiläisten katoamiseen ovat
kaupungistuminen, maatalous ja
ilmastonmuutos. Kaupungistuminen luo
ongelman mehiläisten pesimiseen ja
ravinnonkeräämiseen. Kaupunkien
syntyminen on hajottanut mehiläisten
mahdollisia asuinpaikkoja ja
ruuanlähteitä. Kasvien katoamisen
takia, mehiläiset saattavat joutua
lentämään useita kilometrejä
saadakseen ravintoa. Usein myös
kaupungin saasteiden takia mehiläisten
suunnistuskyky on heikentynyt.
Jotkut maataloudessa käytettävät
torjunta-aineet ovat mehiläisille erittäin
haitallisia. Torjunta-aineet tarttuvat
mehiläiseen joko kosketuksen tai suun
kautta. Torjunta-aineiden välittömiä
haittavaikutuksia ovat esimerkiksi
levottomuus, oksentaminen, siipien
halvaantuminen ja suunnistuskyvyn
heikentyminen. Lähes tappavia
haittavaikutukset ovat suuri huolenaihe

Ihmisten ja mehiläisten välinen
s y m b i o o s i

varsinkin hunajamehiläisten joukossa. Näihin
haittavaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi
häiriöt käyttäytymisessä, ruuanetsimiskyvyn
heikkeneminen ja muisti- ja
oppimisvaikeudet. Kumulatiivisia ja kroonisia
haittavaikutuksia aiheuttavat erityisesti
neonikotinoidit. Ne aiheuttavat mehiläisten
aivoissa häiriöitä, jotka voivat johtaa
halvaantumiseen ja kuolemaan.
Ilmastonmuutoksen takia kasvukausi on
lyhentynyt. Tämä on haitallista
mehiläislajeille, kuten kimalaisille, jotka
tarvitsevat siitepölyä läpi kasvukauden. Myös
keväät ovat ongelmallisia. Kasvukausi saattaa
alkaa ennen kun mehiläisillä on tarpeeksi
kuhnureita hyödyntämään kaikkea saatavilla
olevaa ravintoa. Se, että mehiläiset eivät ole
samassa tahdissa tärkeimmän
ravinnonlähteensä kanssa, on suuri
huolenaihe monille tutkijoille.
Kun mietitään, mitä ihmiset menettäisivät
jos mehiläiset kuolisivat sukupuuttoon,
hunajan menettäminen olisi vähäisin murhe.
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Kuulin käytävällä että…
…Joose ja Taika puhuvat diippejä paellapannun luona
…non-stop eminem on paras
…Rebekka ja Virve katosivat eilen samaan aikaan…
…kappas likka
…Markku Tiikerin paluu herättää vahvoja tunteita leiriläisissä
…ruby ruby ruby RUBYYYYYYY

Sanotaan, että joka kolmas
suupala, jonka syömme, on
mehiläisten ansiota. Mehiläiset
pölyttävät noin 84 % ihmisten
sadoista ja noin 400 kasvilajia
ei pärjää ilman pölytystä.
Näihin kuuluvat muun muassa
suurin osa hedelmistä ja
vihanneksista, useimmat
pähkinät, kahvi, tee,
kaakaopavut sekä
auringonkukka ja useat muut
öljyiksi tarkoitetut kasvit.
Muita ruokia, joita meillä ei
olisi ilman mehiläisiä, ovat
esimerkiksi omena, avokadot,
kiinankaali, parsakaali, rapini,
verkkomeloni ja porkkana.
Vaikka suurin osa mehiläisten
ongelmista ovat ihmisten
aiheuttamia, on niiden
selviytyminen lähes täysin
meidän käsissämme.
Mehiläishoitajat ovat erittäin
tärkeitä mehiläisten
pelastamisen kannalta. Sen
lisäksi, että he suojelevat ja
pitävät huolta mehiläisten
hyvinvoinnista, monet heistä
pyrkivät saamaan mehiläisensä
immuuneiksi haitallisille
torjunta-aineille.
Jokainen meistä voi tehdä
pieniä asioita mehiläisten
hyvinvoinnin puolesta. Pidä
kukkia parvekkeella tai
perusta puutarha, suosi
paikallista luomuruokaa ja ole
tietoinen ilmastonmuutoksesta
ja tavoista jolla voit hidastaa
sitä. Mehiläiset ovat
ehdottomasti tärkeä osa
ekosysteemiä ja meidän
kaikkien pitäisi tehdä jotain
mehiläisten sukupuuton
estämiseksi.

Riina
Nieminen
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Vesimies
Olet tänään hyvällä tuulella ja haluat
kerätä paljon pinssejä, ja auttaa
kaikkia.
Onnenesineesi: tyyny ja makuupussi
Lempipelisi: agar.io

Kalat
Sinusta tuntuu, että olisit
muuttumassa kalaksi, etkä uskalla
kertoa kenellekään.
Onnenesineesi: Voimariini-rasia
Lempipelisi: Crossy Road Disney

Skorpioni
Et ole tänään yksin, vaan
kaverisi ovat sinun kanssasi
paljon.
Onnenesineesi: tabletti ja
puhelin
Lempipelisi: Sansa the Cat

Härkä
Viha kiehuu sisälläsi, mutta yrität
kuitenkin olla kiltti muille.
Onnenesineesi: matikan kirja
Lempipeli: Pasianssi

Jousimies
Sinulle tapahtuu tänään jotain
jännittävää, ja saatat joutua
vaaraan.
Onnenesineesi: sohva ja nojatuoli
Lempipeli: Hay Day

Kauris
Sinua väsyttää, mutta menet
täysiä eteenpäin ihan niin kuin
olisi viimeinen päiväsi elää.
Onnenesineesi: unilelu ja pipo
Lempipelisi: slither.io

Horoskoopit Kuvat: Joanna
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Kaksoset
Kuulet, että sinulla on kaksoisolento
jossain ja haluat löytää hänet, ja
tutustua häneen.
Onnenesineesi: kynä ja pyyhekumi
Lempipeli: Trivia Crack

Leijona
Haluaisit nähdä presidentin ja matkustat
Helsinkiin, mutta sinua ei päästetä sisään
presidentin linnaan.
Onnenesineesi: tulostin ja A4-paperiarkki,
jossa on keltainen tähti
Lempipeli: Minecraft

Neitsyt
Sinä kuolet huomenna.
Onnenesineesi: pahvilaatikko
Lempipelisi: Pou

Oinas
Olet koko loppuvuoden tosi
onnellinen ja sinulle tapahtuu
kaikkea kivaa.
Onnenesineesi: tietotuutti
Lempipelisi: the Sims

Rapu
Sinä menet uimaan ylihuomenna ja uit
vastarannalle.
Onnenesineesi: karttakirja ja suurennuslasi
Lempipelisi: Despicable Me

Vaaka
Olet tänään outo etkä tiedä mitä teet;
menetkö saliin vai telttaan lukemaan?
Onnenesineesi: kamera
Lempipelisi: Dumb Ways To Die
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Joskus kauan sitten
työskennellessäni
tutkimuspäällikkönä ison
firman
markkinointiosastolla
toimitusjohtaja yllätti
minut eräänä aamuna
rahtaamassa täyttä
nokkakärryllistä
kopiopaperia varastosta
ja tokaisi: Ai, sinulla on
uusi toimenkuva.
Muistaakseni vastasin
jotain siihen tyyliin, että
toimenkuvani viimeinen
kohta on kaikki muut
mahdolliset ja
mahdottomat sekä muille
vastenmieliset tehtävät.
Koputtaessani varovasti
viime maanantaina
Moision koulun

Apua joka lähtöön

vahtimestarin ovelle olin
tunnistavinani heti
hengenheimolaisen enkä
ollut lainkaan väärässä.
Ovella lukee IV-Konehuone,
Kanslia ja Talonmies. Ja
huomattavasti pienemmällä
tekstillä Pelleri Makkonen.
Paitsi kaikkia noita ovella
mainittuja Pelleri hallinnoi
ylläpitäjänä myös Mikkelin
koulujen Wilmaa! Tuli
mieleen, että tällaisia
moniosaajia ja
ennakkoluulottomasti
toimeen tarttujia Suomi
tarvitsisi nousuun
kaikenlaisten synkistelyjen
sijasta. Eikä siinä kaikki; jo
viitisen vuotta ennen
ensimmäistä viestintäleiriä
ilmestyi Savonlinnassa

Pohjasakka -nimisen
edistyksellisen julkaisun
ensimmäinen numero.
Nopea vilkaisu todisti
tiettyä sukulaisuutta
myöhempien aikojen
Tietotuuttiin.
Pohjasakan
”pääplagiaattoriksi”
ilmoittautui kukapas
muu kuin samainen
J.P.Makkonen! Ja kun
vielä saimme tietää,
että kouluisäntämme oli
viikolla järjestetyn
turvallisuuskoulutuksen
priimus niin ei kai voi
kuvitella viestintäleirille
parempia ympyröitä?

SAKSA

VOITTI

2-0

Risto
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Peikot metsässä

He huomasivat, että on
kuuma kevätpäivä. Niinpä
isä ehdotti, että hän voisi
viedä puron rannalle
leikkimään. Lapset
suostuivat ehdotukseen.
Rannassa he leikkivät
nukeilla ja veneellä. Vähän
ajan kuluttua he
halusivatkin leikkiä aarteen
etsintää. Isä otti taskustaan
lippaan jota he voisivat
kätkeä. Isä lähti kätkemään.
Hetken kuluttua hän tuli ja
ojensi kartan lapsille. Lapset
juuri lähdössä metsään,
mutta silloin iski ukonilma.
Niinpä he lähtivät kotia
kohden. Seuraavana päivänä
lapset lähtivät etsimään
aarretta. Mutta vesi oli
huuhtonut lippumerkin
jokeen. He näkivät sen
joessa kelluvan. Nyt ei enää
voinut tietää missä aarre
oli. Aarrekartta oli niin
epäselvä. He lähtivät
syvemmälle metsään. Kun
he olivat etsineet puoli
tuntia. He istahtivat puun
juurelle lepäämään. Sitten
tuli orava kantaen lipasta.
Hän ojensi sen heille ja
lähti menemään. Lippaassa
oli kartta ja se johti
seuraavan lippaan luo.
Sieltä löytyi herkulliset
eväät. Niinpä he alkoivat
syödä. Jonka jälkeen he
palasivat joen varteen
leikkimään.

Pihla

Sanna on pelastettu!

Lauantaina ja sunnuntaina selvitetty Sannan
pelastusoperaatio koulun kellarissa osoittautui jännittäväksi
ja erittäin mukavaksi elämykseksi leiriläisille. Kaikki
leiriläiset kävivät ”pulmapolun” läpi pienissä ryhmissä,
Sanna pelastettiin ja tilasta selvittiin ulos.
Kaikkien ryhmien ongelmanratkaisuja sivusta seurannut
Maija sanoi, että ryhmien touhuja oli hauska seurata. Toiset
ryhmät miettivät pidempään portaista saatavaa koodia,
toiset selvittelivät numeropuhelimella soittamista. Maija oli
yllättynyt siitä, että jotkut ryhmät eivät alkuun ymmärtäneet
pelikorttien roolia tehtävän ratkaisussa.
Leiriläisten kommentit uudenlaisesta leiritapahtumasta olivat
innostuneen myönteisiä.
Koulun kellarissa ollut tila sopi erittäin hyvin tällaisen
ongelmanratkaisupelin paikaksi. Mirko, Riikka, Jinni ja
Maija kehittelivät koko jutun ja rakensivat sen tehosteet.
Leo ja Sanna antoivat nimensä ja naamansa tarinaan. Kiitos
niin tekijöille kuin osallistujillekin. Toivottavasti ensi vuonna
uudestaan, uudella juonella.

Liisa
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Jatkis
”Katso nyt mitä tämä pyssyillä leikkiminen sai aikaan! Se tuhosi
koko kattauksen ja teki ruuasta syömäkelvotonta. Hääkakkukin oli
ilmeisesti tuhoon tuomittu juomien ohella. Sinappiakin on joka
paikassa.” Leo oli todella surullinen kaikkien kuolleiden ohella kun
tarjoiltavat olivat pilalla tai muuten vaan pahoja. Nimittäin Leo olisi
ollut todella nälkäinen tämän vihkimisen jälkeen. Kaikki velhot
katselivat nälkäisinä ruumiita jotka vain nautiskelivat auringon
paisteesta kirkon lattialla. Kun kukaan ei odottanut mitään joku
jonne keuli mopolla kirkon ovesta sisään nakkivenepommikatapultti
kädessään. Ovet suorastaan pamahtivat auki kuin useissa elokuvissa
jossa joku randomi yrittää saada elämänsä yöunen vaimokseen
”taas” kun kaikki ovat vaikenemassa ikuisiksi ajoiksi. Mutta tällä
kertaa tämä spurgu ei huutanutkaan ”eeeeeiiiiii” vaan
”vaaarookaaaa”. Kaikki hämmentyivät outoa ilmestystä kun yhtäkkiä
jeesus juoksi jonnen ohi ja huusi ”haha! Ähäkutti!”. Jeesusta ei ole
nähty tämän tapahtuman jälkeen muualla.

Jonne oli mopon selässä aika suolainen kun oli jäänyt
kirkoillisviivoissa jeesukselle. Jonne kuiteskin pystyi köröttelemään
alttarille asti vaikka olikin allapäin. Hänellä oli selvästikkin jotain
asiaa koska oli ovelta huutanut. Nakkipommin tikittäessä
katapultissaan jonne asteli viimeisiä askelia kohti alttaria mopon
selästä noustuaan. Kun hän oli juuri aukaisemassa suunsa joku
idiootti möläytti pullaposkineen ”kahdosf kohdosf nakkeja the way i
like it pommin kera.” Tätä tapahtumaa seurasi syvä hiljaisuus jota
vallitsi nälkäisen pullukan kiivas seuraaminen. Hiljaisen ikuisuuden
jälkeen Jonne avasi suunsa ja sanoi…

Jones
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Vieläkin Ursulaa…

Kiitos kysymästä, tämän leirin aikana on tullut TOOOSIII paljon mahtavia kysymyksiä
ruusupussiin. On ollut ilo vastata hienoihin kysymyksiin, niitä ehtii vielä muutaman värkätä
vastattavaksi.

Miksi useimmiten tytöillä on pidemmät
hiukset kuin pojilla?
Pitkähiuksinen

Tämä on varmaankin tyyli- ja trendikysymys.
Arvelen, että menneinä vuosisatoina ei
juurikaan hiuksia leikattu. Suomessa ainakin
naisilla oli pitkät hiukset. Tyttöjen hiukset
kammattiin eri tavalla kuin naimissa olevien
vaimoihmisten hiukset. Heillä oli myös
erilaisia päähineitä, joiden alle tai avulla
hiukset sidottiin. Pitkähiuksisia miehiä on
myös ollut halki historian, mutta arvelen
hiusten leikkaamisen lyhyiksi kuuluneen
jotenkin yhteen sotimisen ja armeijan kanssa.
Kirppuja ja täitä pidettiin kurissa siten, että
sotilaiden hiukset leikattiin pois tai lyhyiksi.
Naiset alkoivat leikata hiuksiaan lyhyiksi noin
sata vuotta sitten, kun elettiin villiä ja
vapaata 20-lukua. Beatlesit taas lanseerasivat
pitkästä aikaa miehille pidemmät hiukset.
Vanhoissa muotokuvissa miehillä, varsinkin
kuninkailla, on pitkistä hiuksista tehtyjä
näyttäviä hiuslaitteita.

Miksi hiukset ovat tietyn väriset luonnostaan?
Blondi

Hiusten väri määräytyy pääosin perimän
kautta, mutta ympäristökin saattaa vaikuttaa.
Esimerkiksi auringonpaiste saattaa vaalentaa
hiusten väriä. Myös iän myötä hiusten väri
muuttuu, yleensä harmaaksi tai melkein
valkoiseksi. Hiusten väri riippuu kunkin
ihmisen pigmenttien välisestä suhteesta:
Tummahiuksisilla on paljon melaniini-
pigmenttiä ja vähän vaaleaa pigmenttiä,
vaaleahiuksisilla taas melaniinia on vähän tai
ei ollenkaan. Maailmassa on enemmistöllä
tummat hiukset, vaaleahiuksisia tai
punatukkaisia on vähemmistö. Valtaosa näistä
vaalea- tai punatukkaisista on eurooppalaisia
tai eurooppalaisperäisiä.
Minkä takia verisuonet näyttävät sinisiltä?
Siniverinen

Tämä ilmiö on monimutkainen. Se liittyy
sekä veren väriin, valon taittumiseen että
silmien näkömekanismiin. Lähellä ihon
pintaa kulkevat suonet näyttävät vaalean
ihon läpi sinertäviltä, koska valo taittuu
ihon läpi kulkiessaan ja silmän
verkkokalvolla tapahtuu tietynlaisia
reaktioita, jotka ihmisen aivot ”näkevät”
sinisinä. Tumman ihonvärin tai voimakkaan
rusketuksen alta verisuonet eivät näytä
sinertäviltä. Ehkä tästä ilmiöstä johtuen
jalosukuisia tai korkea-arvoisia ihmisiä on
joskus kutsuttu ”siniverisiksi”, koska hehän
varoivat ruskettumasta, joten heidän
suonensa kuulsivat ihon läpi.

Mistä eri kielet tulee ja maat?
Kielimies

Valtavan laaja kysymys tämäkin, eikä
palstatila annan mahdollisuutta syvälliseen
selvittämiseen. Kaiken perusta on se, että
ihminen on joskus ammoisina aikoina
oppinut viestimään puhumalla, ja tästäkin
seikasta tiedemiehillä on useammanlaisia
teorioita. Jotkut ovat sitä mieltä, että
evoluution kautta kehittynyt, äänten
tuottamisen mahdollistavan elimistön
kehittyminen ihmiselle on ollut
avainasemassa, toiset tutkijat taas sanovat,
ettei tämä ole oleellista, vaan ihmisen kyky
yhdistää äänteitä ja käsiteitä on ollut avain
kielelliseen viestintään. Asiaa on vaikea
tutkia, koska dokumentteja ei ole, eikä
vertailevaa tutkimusta pystytä tekemään,
koska mikään muu eläinlaji ei viesti samalla
tavalla kuin ihminen. Mitä taas tulee
maiden syntyyn, useimmat maat ovat
syntyneet jonkinlaisen itsenäisyystaistelun
kautta. Taistelemisen jälkeen on tehty rauha
ja sovittu rajat.
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