16 vuotta viestintää

Viestintäleirin
historia

Miten kaikki alkoi?
Marja-Liisa Viherä

Kannessa Eemeli Ollila, Lauri
Kirves
ja
Juuso
Mäkinen
Partaharjulla 1990.
Lauri Oksanen, Jussi Helminen,
Henna Tanskanen ja Anna SuurKujala Kuorevedellä 1997.

Oli todella kylmä talvipäivä
vuonna 1987. Istuimme Lapset
ja
Tietoyhteiskuntatulevaisuusverstaassa Haitissa
(lähellä Loimaata) kahvitauolla.
Tulipa puheeksi, että eikö ole jo
aika toimia, eikä vain puhua?
Paikalla oli Juha Nurmela,
Ritva-Sini Härkönen ja MarjaLiisa Viherä. Mietimme, mitä
taitoja nuoret tarvitsevat
tulevaisuudessa ja miten niitä
oppisimme. Syntyi ajatus
viestintäleiristä. Ajattelimme
ensin, että toteutamme sen
leirikouluna eri kouluissa. No
sitten mietimme, että miten
tämä nyt onnistuu, kun koulun
byrokratia vie niin kauna. Ajatus
jäi kuitenkin itämään.
Alkuvuodesta poljin Helsingistä
Olariin ja Tapiolan kohdalla
kohtasin juoksijan – H Jukka
Liedeksen. Kerroin siinä
hänelle, hänen juostessa ja
minun pyöräillessä, että
suunnittelemme viestintäleiriä,
mutta emme tiedä, kuka
järjestäisi. Hän sanoi, että
perustakaa seura ja anokaa
opetusministeriöltä rahaa

kasettimaksuista. Soitin heti
kotiin tultuani Liisalle, RitvaSinille, Mirjalle, Tertulle, Juhalle,
että perustetaan seura. No
hehän innostuivat ja pidimmekin
perustamiskokouksen
seuraavalla viikolla ja yllätys,
yllätys sitä seuraavalla viikolla
olimme jo rekisteröityneet.
Mikä oli päivämäärä? Sen
varmaan voisi löytää jostain
asiakirjoista.
Anoimme
Opetusministeriöltä postituksiin
ym. rahaa ja saimme
muistaakseni 5 000 mk.
Tämänkin voi tarkistaa
asiakirjoista.
Perustamiskokouksessa oli
mukana Ritva-Sini, Juha, Mirja,
Terttu, Liisa, Maija ja Jussi
Tuormaala puhelimitse. RitvaSini valittiin puheenjohtajaksi.
Ensimmäinen leiri järjestettiinkin
sitten parin kuukauden päästä.
Mukaan tulevat nuoret löytyivät
suostuttelun ja puhumisen
jälkeen. Kiersimme Liisan
kanssa kokkareissa ja esitimme
ideaa ennakkoluulottomille
vanhemmille. Gaudeamus
lainasi macit (kottaraisen
pöntöt). Delcoksen Remi ja
Viherän
Jussi
tulivat
asentamaan ne ja Kari Delcos
oli ensimmäisellä leirillä
tekniikkanero! Itse soitin leiriä
edeltävän yönä pojilleni ja
kysyin, miten hiiri liikkuu. Minun
piti lähettää työsuunnitelma
silloiselle pomolleni yöllä lankoja
pitkin, muuten en olisi päässyt
leirille.

1987 Taipalsaari
Leirillä oli telex ja muutama
raahattava NMT 900. Vanhemmat kävivät vierailulla, joka päivä tehtiin telttatarkastus ja siitä
tehtiin video illan uutisiin. Kirjailija Matti Mäkelä teki
videoihin käsikirjoitukset. Lehti
taitettiin saksitaitolla ja kopioitiin
erittäin pienellä kopiokoneella.
Kuvat käytiin kehittämässä Etelä-Saimaa –lehden laboratoriossa Lappeenrannassa ja
rasteroitiin lehteen. Yhdessä
käytiin katsomassa elokuva
”Stand by me” elokuvateatterissa Lappeenrannassa, tilausbussilla. Iltanuotiolla Maija luki
kirjaa ”Nikke ja nenä” ja leiri-

läiset kuuntelivat hiirenhiljaa.
Leiriläisiä oli noin 30, joista kolmannes oli aikuisia. Leirillä oli
hiljaisuus noin klo 22, lapset
menivät nukkumaan telttoihin ja
aikuiset valvoivat.
Kottaraispönttö-tietokoneiden
välillä oli jo jonkinlainen verkko.
Leirillä olivat mukana mm. Marja-Liisa Viherä, Mirja Mäkinen,
Liisa Kirves ja Ritva-Sini Härkönen ja Aatos Suomilammi
sekä Juha Nurmela.
Jokainen leiriläinen toi mukanaan viisi kirjaa, jotka
kortistoitiin
yhteiseksi
kirjastoksi.

1988 Lemi
Leiri pidettiin kahdessa paikassa samanaikaisesti, kirkonkylässä ja Kotalahdella.
Radio toiminnassa ensimmäistä kertaa, noin 4 tuntia viikossa.
Teostoa varten tehtiin levyistä
tarkat soittolistat (tekijät ja minuutit). Kotalahdessa keksittiin
kioski, kun myymäläauton hoitaja hermostui leiriläisiin. Kirkonkylässä keittäjä valmisti ruoat ja Kotalahdessa ruoka valmistettiin itse. Kirkonkyläläiset
kävivät
saunomassa
Kotalahdessa ja huomasivat,
että siellä syötiin parempia ruokia. Niinpä seuraavilla leireillä
ruoka tehtiin itse. Hannu
Maulalla oli mukanaan mm. litteä näyttö, kuvalevy
ja tietokoneeseen liitetty kamera, jolla otettiin kuvia ja printattiin
paperille. Leirillä oli useita Minitel-päätteitä, joilla leiriläiset kes-

kustelivat. Niillä myös tilattiin
eräästä maalaistalosta perunat
ja vihannekset, pääte oli viety jo
ennakolta taloon ja opetettu talon noin 10-vuotias poika käyttämään sitä. A-Studio kävi tekemässä ohjelman (n. 15 min).
Yhdessä käytiin katsomassa
”Ronja, ryövärintytär” Lappeenrannassa elokuvateatterissa. Petteri, Sonja, Katja ja Raisa Baer (4 v) olivat ensimmäistä kertaa leirillä. Mikko ja Vappu Penttilä olivat mukana ensimmäisen kerran. Timo (?)
nukkui verkkokeinussa.
Lemin keskustan lankapuhelinkeskuksen kupeeseen oli viritetty jonkinlainen NMT-tukiasema
leiriä varten, Paavo Hannula
kävi sen rakentamassa. Leirin
aikana oli kova ukonilma ja
Lemin lankapuhelinkeskus meni

Ilari Säkkinen ja Saara Törmä
Paltamossa 1991.

pimeäksi.
Kirkkoherra
Vaalgamaa tuli hyvin arasti tiedustelemaan leiriltä, olisiko meillä konstia soittaa Helsinkiin.
Hänen oli soitettava erittäin tärkeä puhelu kirkkohallitukseen
eivätkä puhelimet toimineet. Me
annoimme hänelle raahattavan
NMT:n ja asia tuli hoidetuksi.
Simo Ollila oli leirillä ensimmäisen kerran.
Koko leiri kävi yhdessä syömässä Lemin perinneruokaa särää
kotiseutumuseolla.

1989 Hanko
Hangossa oltiin kahdessa paikassa, Tvärminnessä ja
Täktomissa, kaksi viikkoa eli
pidettin yhteensä neljä leiriä.
Esim. lehti tehtiin niin, että toinen lehtiryhmistä teki paikalliset
leiriuutiset ja toinen ryhmä vastasi muista jutuista. Tvärminnen
videomökki oli jossain todella
kaukana, mutta vielä kauempana oli uimaranta.
Tehtiin yhteinen leiripaita,
college-puku (mintunvihreä ja
pinkki). Yhdessä katsottiin Hangon
elokuvateatterissa

”Willow” ja ”Päättymätön tarina”. Ohjelmaa lähetettiin Hangon Kaapeli-tv:hen päivittäin.
Hazel ja John (Salminen) olivat
ensimmäistä kertaa leirillä. Jeanveli kävi taapertamassa.
Hangossa palkittiin leiriläisiä
ensimmäisen kerran näkymättömistä
töistä,
vessan
siivoamisesta sai kakun.
Saman vuoden muut leirit:
Kuurojen leiri Lemillä Kotalahdessa.

Lauri Kirves.

1990 Partaharju
Leiriläiset perustivat kilpailevan
kioskin Partaharjun oman kioskin kanssa. Leiri oli todellinen
jättileiri, sillä noin 150 leiriläistä
oli jaettu kahdenlaisiin ryhmiin,
työ- ja asuinryhmiin. He asuivat omissa telttakylissään, joissa jokaisessa oli oma keittiö.
Ryhmien jakaminen oli aika työlästä. Homma tehtiin Olliloiden
olohuoneessa
keltaisilla
liimalapuilla, ennen leiriä, eli leiriläiset oli jo valmiiksi jaettu ryhmiin. Ruoanvalmistus tapahtui
kaasukeittimillä. Leirillä oli jokaisessa
kylässä
puolijoukkueteltat, joissa oli
telesampo-päätteet. Niillä lähetettiin faksit kauppaan eli tilattiin ruoat yöllä. Mara (Kirves)
ja Simo (Ollila) hoitivat ruokakuljetuksia ja toivat ruoat jokaiseen kylään. Leirillä oli mukana
vajaa
kymmenen
petroskoilaista nuorta, jotka
asuivat eri ”kylissä”. Leirillä oli
videotykki, jolla näytettiin yhdes-

sä tehdyt videot ulkona isolle
kankaalle. Ensimmäisen kerran
suora tv-lähetys. Pielan Harry
toi leirille tarrantekokoneen, jolla
mm. Liisan ja Maran (Kirves)
asuntovaunuun tehtiin iso nimitarra. Hyvä uimaranta ja
hyppytorni. Tuomas Karppinen
oli ensimmäistä kertaa leirillä.
Leirillä tehtiin myös oma iltapäivä. Mietittiin, miten pystyttäisiin
järjestämään leirin yövartiointi,
koska leiripaikan ohi meni aika
vilkas tie. Iltapäivälehden toimittajat tekivät lehteään läpi yön ja
olivat innoissaan, kun saivat valvoa yöllä ja tarkastaa leirialuetta
taskulamppujen kanssa.
Levy: Oi niitä aikoja
Samaan aikaan Partaharjun
leirikeskuksessa oli ulkosuomalaisten kurssi.

Mara ja Liisa Kirves Paltamossa
1991.

Saman vuoden muut leirit:
Arktinen leiri Rovaniemellä (TuTu:n
kokouksen yhteydessä)

1991 Paltamo
Paikka oli Iijärven jo muutaman
vuoden autiona ollut kansakoulu. Kauppaan oli matkaa 25 km.
Suurin osa leiriläisistä matkusti
Paltamoon junalla. VR:n ryhmälipun vaatima aikuinen oli Ilari
Säkkinen, joka oli iältään 15
vuotta, mutta kooltaan vastasi
aikuista. Leirillä oli useita ravintoloita, joissa oli puuhella. Iltanuotiota varten oli kunta varannut halkoja, jotka poltettiin kaikki, yhteensä noin vuoden polttopuut eli yksi valtavan kokoinen liiterillinen. Koko ajan sa-

toi, välillä räntää. Yöllä oli pakkasta. Leirialue oli mutainen ja
savinen, joten hankittiin kumisaappaita (kahden kaupan koko
varasto), joita riitti leiriläisten
käyttöön seuraavat kymmenen
vuotta.
Kultapuppeli-nimitys otettiin
käyttöön ja myöhemmin se lyheni ”Kultsiksi”, muuttui arvonimeksi.
Mirja Mäkinen mittasi Jaska
Kirveen kuumeen ulkokäyttöön
tarkoitetulla lämpömittarilla ja
kuumeen nousu näytettiin uuti

Paltamossa 1991.

sissa.
Kaksi leiriä pidettiin peräkkäin.
Ensimmäisen leirin jälkeen Ulla
Ollila, Saara Törmä, Sonja Baer,
Eemeli Ollila, Lauri Kirves ja
Liisa
Kirves
lähtivät
petroskoilaisten kutsumana leirille Moskovaan kansainväliseen nuorisotapahtumaan johon
osallistui muutamia nuoria eri
maista.
Pidettiin yhteyksiä Moskovan ja
Paltamon välillä, radiossa oli
suoria haastatteluja Moskovasta. Kuukausiliitteessä oli juttu
leiristä.
Alla. Nina Nurmela, Marjukka
Mäkelä ja Riikka Mäkinen
Paltamossa 1991.

Saman vuoden muut leirit:
Ahvenanmaalla pohjoismainen leiri
Kökarissa

Saara Törmä Paltamossa 1991.

1992 Hirvensalmi
“Pienenä leiriläisenä tuntui,
että kultsi heräsivät aivan liian
myöhään. Eräänä aamuna
menimme ryhmämme kanssa
herättämään kultsimme Elan.
Pyöritimme telttaa ympäri
metsää, Ela ja kaverinsa sisällä.
Iltapalaksi telttaan otetut
puolitäydet jugurttipurkit saivat
melkoisen siivon aikaan.” Jussi

Helteinen leiri, käytiin ostamassa Mikkelistä tuulettimia sekä
lehtihuoneeseen että telttoihin.
Hyvä uimapaikka. Koulun pihan
hiekkakenttä pölysi aivan mahdottomasti ja palokunta kävi
kastelemassa sitä. Leirin jälkeen tietokoneet piti viedä huoltoon puhdistettavaksi hiekka-

pölystä. UHF:t mukana leirillä.
Kokeiltiin C2-puhelinta, kokemukset eivät olleet kovin hyviä.
Kahdella keittiöllä yhteinen
(toimimaton) ruokavarasto tietokoneella. Jussi Vuori ja Antti
Mattila leirillä ensimmäisen kerran. Laura Viherä kävi vauvana
leirillä. Pisteet kehitettiin, pinssit
otettiin käyttöön: EU-merkit ja
VR-merkit. Painettiin itse paitoja. Tehtiin CNN-video, toivottavasti se joskus tuli ulos.
Petroskoilaisia oli mukana tälläkin leirillä, he eivät mitenkään
voineet käsittää, että uimaan sai
mennä vapaasti, kunhan otti
kaverin mukaan. Mikkelin torilta tehtiin monta hyvää videopätkää ja aina kaikki haastateltavat suhtautuivat hyvin myönteisesti. Levy: Oi niitä aikoja
Saman vuoden muut leirit:
Kalevan Nuorten leiri Sauvossa.

1993 Hankasalmi
Leiri kahdessa paikassa, koululla ja maamiesseuran talossa.
Ensimmäisen kerran radion toimilupa. Katariina Oksanen
leipoi leirille. Mirko Nieminen,
Aleksi Asikainen, Mikko ja

Markku Luotonen sekä Jussi
Helminen olivat ensimmäistä
kertaa leirillä.
Saman vuoden muut leirit:
Pohjoismainen leiri Ruotsin Öölannissa.

1994 Juva
Radio Olliloiden asuntovaunussa. Kerran ovi lukittiin ja
Roxetten ’Join the Joyride’ jätettiin luuppiin soimaan…
Käytiin uimahallissa uimassa.
Lecut ensimäistä kertaa käytössä. Lecukioskina Mirjan vanha
teltta. Paitettiin vohveleita. Nuotiolla ISON patjan äärellä
paistettiin vaahtokarkkeja. Teemu (Ollila) ja Ilari (Säkkinen)
iskivät paikallisia tyttöjä ja Maija kielsi. Onnenpyörä.

Iltanuotiopaikka oli erittäin hyvä,
kehuttiin toinen toistamme. Anja
Ojanen teki erityisen herkullista kookoslohta. Ketsuppia kului
ihan
tolkuttomasti
murhaleffoihin. Roomeo ja
Juulia –elokuva. Erkki (Nikander) 10 v. valvoi koko yön.
Monta hyvää keskusteluohjelmaa leiriradiossa. Leiriliivit
painatettiin Mikkelissä.
Mirja kullannuput Jussi ja Matti
Suinulassa Kuorevedellä.

1995 Kangasniemi
Leiripaikkana Synsiön koulu,
joka poltettiin muutama vuosi
myöhemmin. Synsiön alakeittiössä oli mielettömästi hyttysiä, mistä syystä poltettiin hirveästi sitruunakynttilöitä. Keksittiin
häkkien
käyttö
tiskipöytinä. Kaksi saunaa, nuorisolle omansa ja vanhoille
rouville omansa. Katokset
(aluksi vain yksi) otettiin käyttöön ja keksittiin nimitys ”hallitus”. Hyvä ranta + soutuvene.
Katja Hämäläinen ensimmäisen
kerran leirillä, Teuvo Hämäläinen resurssina. Alakeittiön vieressä oli hitaasti edistyvä rakennustyömaa. Rakennusleiri ennen varsinaista leiriä. Äetsän
joukkue leirillä (Kaisu Mikkelä,

Reima ja Vesa+tytär). Virolaiset pojat innostuivat radiosta.
Foksi vahti telttaansa niin tehokkaasti, että puri Anja O:ta (joka
pyrki omaan telttaansa)
persuuksiin ja Anja joutui ottamaan jäykkäkouristuspiikin.
Saman vuoden muut leirit:
Dekkarimaraton
1
Pirttikoskella

Kalvolan

“Videoita editoitiin aitassa ja
kun leffa saatiin valmiiksi se
kiikutettiin nopeasti ylämäkeen
kohti maamiesseurantaloa jossa
videot katseltiin. Leirillä tehtiin
myös kenties historian ensimmäinen suora videolähetys Aleksin,
Tapion ja Mirkon voimin. “Yksin
kotona”-elokuvaa kuvattaessa
tuhoutui yksi matkalaukku, joka
tarttui aitan kaiteeseen kiinni.”
Mirko

1996 Kangasniemi

Janne Sipilä kokkaa Kuorevedellä.
Oikealla Eemeli Ollila.

Synsiön Puhelin asensi liittymiä
telttoihin lecuilla. Kaikki eivät
saanneet telttaansa puhelinta
ennen leirin loppua, vaikka olivat maksaneet!!! Suuri
”kolvikeskustelu”. Radiossa soi
J. Karjalaisen Väinö. Katariina
ja Henri Ilvonen, Jean Salminen

ja Minna Syvänen leirillä ensimmäistä kertaa. Aapi Tulkki soitti viulua koulun katolla. Vappu
(Penttilä) ja Sara (Nummi)
pyöräilivät leirille. Pari päivää
leirin
alusta
syötiin
lakkiaistarjoilujen jämiä, eli kerma- ja voileipäkakkuja…

“Kangasniemellä oli pitkät
välimatkat ja kaksi keittiötä
ihan eri paikoissa. Minulla oli
vain yksi ruokailupussi, joka
tietysti aina oli väärässä
keittiössä.”
Anna

“Ensimmäisellä
viestintäleirilläni meidän
kultseina olivat Aleksi ja Samu.
Ainoa muisto koko leiristä on
se, että kultsimme painivat
radiohuoneen lattialla.
Silloisessa ryhmässäni olivat
myös meistä vuonna 2002
leireilevistä Katja, Katariina,
Henri ja Jean, silloin
leiriläisinä, mutta nyt jo
kultseina. Radion ehdoton
ykkösbiisi oli J. Karjalaisen
uusin hitti Väinö.”
Minna

96
2.-5.12.96
18.-22.11.96
11.-15.11.96
4.-8.11.96

Viestintäleiri Arla-instituutissa Espoossa
Viestintäleiri Tampereen kauppaoppilaitoksessa
Viestintäleiri Pirttikoskella
Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen viestintäleiri
naisille: Selkävoitto tekniikasta
31.10.-1.11.96 Viestintätapahtuma Tainionkoskella
18.-20.10.96 Tutustu Turun Tiedemessuihin
14.-16.10.96 Viestintätapahtuma Lahdessa, Launeen koululla
7.-11.10.96
Viestintäleiri Turun kauppaoppilaitoksessa
13.-20.9.1996 Viestintäkasvatuksen starttileiri Tallinnassa
2.-6.9.96
Viestintäleiri Svenska normallyceumissa Helsingissä
19.-21.7.96
Viestintäleiri Dekkarimaratonin yhteydessä Pirttikoskella
20.-30.6.96
Kuulovammaisten viestintäkurssi Kuhmoisissa
12.-19.6.96
Viestintäkasvatuksen seuran kesäleirit
3.-10.6.96
Viestintäkasvatuksen seuran kesäleirit
13.-15.5.96
Salparinteen koulun viestintäleiri Kouvolassa
6.-10.5.96
Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen viestintäleiri
naisille: Selkävoitto tekniikasta
6-10.5.96
Honkalammen kehitysvammaisten viestintäleiri Joensuussa
22.4-26.4.96 Viestintäleiri Varkauden kauppaoppilaitoksessa
19.4-21.4.96 Lapsi-96 messut Helsingin jäähallissa

1997 Kuorevesi

Palokunta kävi leirillä tutustumassa pelastettaviin kohteisiin.
Elämyspuisto. Leiriläiset vierailivat Finavitecin tehtailla. Useat leiriläiset tekivät omat
kotisivunsa nettiryhmässä
(info?). Ensimmäinen Curly-leiri?? Kuorevedellä järjestettiin
monta kesäleiriä, joiden vetäjinä
olivat kokeneimmat kultsit ja
Vanhat Rouvat jakoivat läsnäoloaan niin, että jokaisella leirillä oli mukana joku Vanha Rouva.
Leirillä
vieraili
myös
tulevaisuudentutkija, professori
Eleonora Massini. Yhteistyötä
leirien ja Italian nuorten välillä
kehitetään vierailun perusteella.
Kesäkuun leirit olivat 3.-10.6. ja
12.-19.6. Leirejä jatkettiin sa-

massa paikassa juhannuksen
jälkeen niin, että viiden päivän
leireillä (ma-pe) toimivat ohjaajina seuran omat nuoret ja
kultsit.
Vastuullisina vetäjinä olivat Sonja Baer ja Ilari Säkkinen. Yksi
leireistä oli varattu Helsingin
kaupungin nuorisotoimelle. Viikon mittaisia leirejä pidettiin yhteensä kolme. Kaikkiaan leireillä
oli leiriläisiä yhteensä 182, joista
ensikertalaisia
93.
Kuoreveden jakso päättyi kahden päivän tehoiskuun Telen
Customer Care Centerin väelle.
Leirien uutuuksina olivat radiolähetykset Internetissä sekä
leculotto.

“Joku vuosi Suinulassa ajatelin
pistää uuden
valvomisennätyksen itselleni.
Siinä istuin
netissä stickdeath.com:ia
katsomassa ja valvoin lopulta
aamu-kymmeneen jolloin ryhmän
kultsi näki väsymyksen ja
komensi minut nukkumaan.
Nukuin tunnin ja sain tarpeeksi
tarmoa että jaksoin koko päivän
ja valvoin kolmeen. Tämä
ennätys on vieläkin voimassa
vaikka edellisena iltana valvoin
seitsemään ja valvomistunneiksi
laskin 21. Ei huono.“
Jean
“Vuonna –97 isot pelottavat
kultsipojat soittivat koko ajan
pianolla Meksikon pikajunaa.
Ensimmäisenä vuonna
Kuorevedellä kioski oli isossa
teltassa keskellä pihaa ja siellä
oli kauhean kuuma.”
Minna

97
10.-14.11.97
24.-26.10.97
11.-15.8.97
4.-5.8.97
14.-18.7.97
7.-11.7.97
30.6.-4.7.97
23.-27.6.97
12.6.-19.6.97
3.-10.6.97
24.5.-25.5.97
20.-22.5.97
16.-17.4.97
12.4.97
1.-4.4.97
15.-16.3.97
12.3.97
3.-7.3.97

Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen viestintäleiri:
Tuumasta toimi
Viestintätapahtuma Toijalassa
Viestintäleiri Honkalammella
Viestintäleiri Telen Customer Care Centerin työntekijöille
Kuorevedellä
Viestintäleiri Kuorevedellä
Viestintäleiri Kuorevedellä
Viestintäleiri Kuorevedellä
Kuurojen leiri
Viestintäkasvatuksen seuran kesäleiri Kuorevedellä
Viestintäkasvatuksen seuran kesäleiri Kuorevedellä
Viestintäleiri Karjaan suomenkielisellä yläasteella
Viestintäleiri Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa
Viestintäleirikoulu Kriivarin ala-asteella Paimiossa
Viestintäpäivä Hyökkälän yläasteella Tuusulassa
Viestintäleirikoulu Rovaniemellä
Viestintäleiri Karjaan suomenkielisellä yläasteella
Viestintäleiri Aleksis Kiven koulussa Helsingissä
Viestintäleiri Kaarinassa

Kuorevedellä kehittyi
keinukulttuuri.

1998 Kuorevesi
98
25.-26.11.98
6.-8.11.98
31.10.-1.11.98
17.8.-21.8.98
30.7.-2.8.98
20.-24.7.98
13.-17.7.98
6.-10.7.98
23.6.-30.6.98
5.-13.6.98
1.-4.6.98
4.-8.5.98
18.-21.2.98
31.1.-21.2.98

Viestintäkylpy Askolan yläasteella
Viestintäkylpy Toijalassa
Leiritapaaminen Metsäpirtillä
Viestintäleiri Kurkelan koululla Keravalla
Viestintäleiri 4H:n LINKKI98-leirillä Kokemäellä.
NYLON BEAT!
Viestintäleiri 4 (5 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri 3 (5 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri 2 (5 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri B (8 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri 1 (8 vrk) Kuorevesi Suinula
Leirin rakentaminen ja kultsikoulutus Kuorevedellä
Viestintäkylpy, Tuumasta toimi IV Tre Julkujärvi
Viestintäleiri Lieksan Hattuvaarassa
Tuuttitalkoot Metsäpirtillä

Italiasta kolme osallistujaa,
Christina
ja
Marcot.
Vierailemassa kävi myös prof.
Augusta Busico Roomasta.
Taas kesätyöpaikkoja nuorilel eli
kultsit vetivät vuorolistan mukaan leiriviikkoja.

1999 Kuorevesi
99
25.-30.7.99
19.-23.7.99
12.-16.7.99
5.-9.7.99
13.-20.6.99
9.-12.6.99
4/5.99
7.1.-9.1.99

Kansainvälinen viestintäleiri 5 (6 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri 4 (5 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri 3 (5 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri 2 (5 vrk) Kuorevesi Suinula
Viestintäleiri ja kultsikoulutus 1 (8 vrk) Kuorevesi Suinula
Leirin rakentaminen Kuorevedellä
Viestintäleiri Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa
Viestittäjät verkossa-leiri, Mekrijärvi

“Tais olla se eka tai toka vuosi.
Mieleen jäi hyvin tämä video
mikä tehtiin Nikon (L.) ja Otson
(V.) kanssa. Saippuasarja
“Helvetilliset rakastajat”.
Otso meikattiin täysin naiseksi
ja se oli aika hauska. Oli siinä
muitakin mukana. Ööh..en
muista nimiä. Aleksi oli meidän
kultsi ja kun kysyttiin mikä tulee
ryhmän nimeksi niin se vastasi
(ei tykänny meistä) että “No
Partajeesuxet”. Se onkin aina
nyt ollut meidän ryhmän nimi.
Noh..onhan niitä loistavia
videoita ollut muitakin. Viime
vuoden (01) kauhuleffa oli ihan
superhyvä. MIKSEI SITÄ NÄE
NETISTÄ ENÄÄ? Samoin kungfu/poliisileffa

Ekström ja Kaitajärvi: Kovaa
peliä Suinulassa. Olis mahtava
tehdä jatko-osa kaaospäivänä.
Kattellaan
Muistan Aapon (Kahilainen).
Vuosi 00. Sais asua lähempänä
niin nähtäs useammin. Viljami
(Mehto) viime vuodelta. Ei
päässyt kumpikaan tänne koska
oli töitä. Anna (Ruhanen) oli
täällä myös (99/00). Kaikkiin
ollaan vielä yhteydessä. Viljami
on leirillä kyllä puhelimen
kautta. Radiossa siis. Minun
muistini ei ole paras mahdollinen. Paljon varmasti jäi sanomatta. Kiitos leirijärjestäjille ja
niille kultseille ja leiriläisille,
jotka ovat jaksaneet käydä.”
Tatu

2000 Kuorevesi
00
06.-13.06.00
03.-05.06.00
25.-27.01.00

Viestintäleiri ja kultsikoulutus 1 (8 vrk) Kuorevesi Suinula
Leirin rakentaminen Kuorevedellä
Avoimeen yhteiskuntaan - viestintäleiri

“Ensimmäisenä tuli väistämättä
mieleen Suinulan lankapuhelimet ja lähinnä niiden
‘asentaminen’. Puhelinjohtojen
vetäminen oli kaikessa vaikeudessaan jotenkin mukavaa ja
erittän mieleenpainuvaa.
Ensimmäisenä Suinulan vessaladossa odotti joka vuosi yhtä
sekainen kasa piuhoja, joista
piti etsiä optimipituinen yksilö.
Seuraavaksi oli vuorossa piuhan
päiden säätö, toinen seinään

kiinni ja toinen sopivaksi
pistokkeeksi. Yleensä tämä vaihe
suoritettiin sateessa. Yhtenä
vuonna, olisiko ollut ’98 tai ’99,
menimme Jyri Soppelan kanssa
pyytämään apua Jussi
Helmiseltä seinäänkytkennän
kanssa (kaatosateessa tietenkin). Kytkiessään johtoa seinään
Jussi muistutti aina välillä
mahdollisista sähköiskuista ja
niiden aiheuttamista terveydellisistä vaikutuksista.”
Ville
Vainio

Tuomas Oksanen ja Tatu
Vanhatalo Luumäen yläasteen
keittiössä 2002.

2001 Kuorevesi
01
03.-04.06.01 Rakennusleiri, Kuorevesi Suinula
05.-12.06.01 Viestintäleiri, Kuorevesi Suinula.
25.06.-01.07.01
Pudasjärven viestintäleiri
03.-11.9.01
Viestintäkasvatuksen seura ry:n Romanian ekskursio,
Brasov, Romania

2002 Luumäki
02
03.04.02
01.-02.06.02
03.-10.0.02

Tietotuuttitalkoot Sonerassa
Rakennusleiri, Luumäki
Viestintäleiri, Luumäki

Viiden vuoden Kuorevedettymisen jälkeen paikan
vaihto tuntui tarpeelliselta. Luumäen lukiolla ja Ylä-asteella
pidetyltä leiriltä oli matkaa kauppaan ja Taavetin keskustaan
vain puoli kilometriä. Lehti-

verkko oli ensikertaa täysin pcpohjainen. GZigZag-viestijärjestelmä ja ryhmätekstiviestit
koekäytössä. Käytössä vuokrattu pakettiauto. Ei kuormaautokuljetuksia, kuten aiemmin.

Teemu Latonen Luumäen lukion
sohvalla kesäkuuss 2002.

koonnut
taitto

Sonja Baer, Liisa Kirves, Mirja Mäkinen, Hazel Salminen,
Maija Viherä ja Jussi Vuori
Jussi Vuori
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