


Ajatuksia rullaportaista ja

hunajaisia unelmia

Kevättä on selvästi ilmassa, sillä kevättuuttitalkoot

ovat käynnissä. Koska tulin hieman jälkijunassa, sain

hommista halutuimman, eli pääkirjoituksen

kirjoittamisen. Kun saavuin oli kaikki pulla jo syöty,

mutta keittiöstä kantautui iloinen pitsan mussutus, ja

minullekin riitti vielä purtavaa. Talkoolaisia oli

paikalle saapunut erittäin mukavasti, vanhoja, tuttuja

ja turvallisia kasvoja riittää. Kun nuo

juustotomaattilätyt oli syöty, alkoi energinen

puuhastelu olohuoneessa. Tosin myös aiheeseen

liittymätöntä säätöä oli ilmassa, mutta niinhän

kuuluukin.

Oikeastaan jo tässä yhden iltapäivän aikana tiivistyy

hienosti melkein koko viestintäleiri; yhteinen tavoite,

töiden tekoa, sekä myös sivussa hengailua ja yhteistä

vitsin heittoa, eikä pidä tietenkään unohtaa yhdessä

syömistä. Kaikin tavoin nämä talkoot toimivat

lämmittelynä varsinaista koitosta eli kesän

viestintäleiriä varten. Nälkä kasvaakin syödessä ja

siten odotus kesää kohden kasvaa entisestään.

Samat kysymykset, kuin joka vuonna ovat tietysti

ilmassa tulevasta leiristä. Kuinka paljon kultseja (eli

ohjaajia), kuinka paljon leiriläisiä on saapumassa?

Ehditäänhän kaikki tarpeelliset asiat hoitamaan

ennen leiriä? Mitkä ovat tämän kesän uudet tuulet?

Uusia kultseja on taas tulossa, siihen aina liittyy

tietysti pieni jännitys, mutta varmasti jälleen kaikki

tulee menemään loistavasti. Leiripaikkana toimii

viimevuodesta tuttu Moision koulu, joka oli omasta

mielestäni erittäin miellyttävä paikka. Eli sekä uutta

ja vanhaa on jälleen luvassa. Nähdään siis kesällä!

Utuisin terveisin Leo

Moro

Viekas facebookissa

Viekaalla on sekä ryhmä, että sivu facebookissa. Sivu on nimeltään

Viestintäkasvatuksen seura ry ja se on avoin kaikille. Sinne

päivitellään Viekkaan tapahtumia ja sieltä löytyy muutamia kuviakin.

Vikkaan ryhmä on nimeltään Viekas ja se on suljettu. Sinne pääsevät

ainoastaan leirillä olleet henkilöt, joten sinne voi päivittää vähän

tarkempaa tietoa tapahtumista jne. Viekkaan sivua voi alkaa

seruaamaan kuka tahansa ja ryhmään voi pyytää liittymistä

ylläpitäj iltä.
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Kysyttävää?

viekas.fi/yhteystiedot
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Kurkista QR-koodin

taakse ja selvitä leirin

salainen ainesosa!4
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Kustaa kääntää parempaan

Kuuntele tästä kolme throwback-radiotunnaria vuodelta 2004!
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JUORUT
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Viekkaan uudet sivut!

Viekkaalla on uudet sivut, Tidii! Ne on

otettu viime vuonna kaikessa hiljaisuudessa

käyttöön. Osoite on vanha tuttu viekas.fi.

Vanhat sivut ehtivät palvella seuraa hyvin

hyvän tovin, mutta eivät ihan pysyneet ajan

hermolla. Nyt onkin aika jättää jäähyväiset

10 vuotta vanhalle sivustolle, ja siirtyä

tulevaisuuteen. Uuden sivuston alustana

toimii wordpress, mikä mahdollistaa

sivuston helpon ylläpidon ja päivittämisen.

Nyt sivujen päivitys onnistuu viekkaalta

kuin viekkaalta, vaikkapa viestintäleirillä

info -päivänä. Tämä voisikin olla uusi

kantava teeman info -päivälle, sillä

worpress osaamisesta on nykyään hyötyä

ties missä!

Tarkoituksena on saada siirrettyä vanhojen

sivujen sisältö kauttaaltaan uusille sivuille

ennen pitkää. Projektia viedään eteenpäin

tässä kevään mittaan, mutta vielä

toistaiseksi suuri osa vanhojen

viestintäleirien videoista ja muusta mediasta

löytyy vain vanhalta sivustolta.

Jo nyt onnistuu kuitenkin ilmoittautuminen

leirille uuden sivuston kautta. Ja mikä

parasta, useamman leirimaksun

maksaminen samalla kertaa onnistuu

viimeinkin! Alla on ruutukaappaus uudesta

ilmoittautumislomakkeesta.

Leirin ilmoittautumislomake on uusittu. Lomakkeen löytää edelleen tutusta osoitteesta: viekas. fi/ilmo.

Uudessa ilmoittautumislomakkeessa kysytään melkein

samat asiat kuin ennenkin.
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Viestintäkasvatuksen seura on avannut oman nettikaupan leirimaksuille.

Nettikaupassa klikataan halutut tuotteet ostoskoriin, jonka jälkeen eri

tuotteille voi määritellä leiriläisen nimen, jota maksu koskee. Enää ei siis

tarvitse täyttää kaikkia tietoja uudestaan maksaessa.

14



Kysymykset:

1 . Nimesi ja ikäsi

2. Mitä pidät leiristä

3. Miksi tulit

4. Mitä harrastat

5. Mikä on paras koulu aine

6. Lempi hahmosi Harry Potterissa

7. Lempivärisi

8. Lempiruokasi

9. Miten poistat hikan

Vastaukset vuodelta 2002

1 . Laura Viherä 10 v.

2. Tällä on tosikivaa

3. Koska Maija pyysi

4. Annantaloo

5. Matematiikka

6. Hermione Ganger

7. Lila ja violetti

8. Letut

9. Väärinpäin juominen

Vastaukset vuodelta 2015

1 . Laura 23v

2. Tosikivaa

3. Maija pakotti

4. Kuntosalilla käynti

5. Käyttäjälähtöinen tuotekehitys

6. Hermione Granger

7. Meleerattu harmaa

8. Lätyt

9. Juomalla vettä ylösalaisin

Mistä saa rastapipoja?

Vastaus vuodelta 2000

Käy kysymässä rastapipon omistajalta,

mistä hän on piponsa hankkinut. Tämä

on kai helpoin tapa.

Vastaus vuodelta 2015

Tähän ongelmaan auttaa netti. Rastapipoja ei

nimittäin ole myynnissä ihan joka

kyläpuodissa, joskus saattaa sattumalta löytää

jonkun yksittäiskappaleen, mutta jos etsimään

lähtee, voi olla aika tuskallista. Nettikaupoista

sen sijaan voi löytää muutamalla klikkauksella

”rasta hat”: in. Kaikkein varminta on kuitenkin

tehdä sellainen itse tai kääntyä jonkun

neulomis- tai virkkaustaitoisen puoleen.

Ohjeita nimittäin löytyy netistä aika paljon,

eikä tarvitse edes ohjettakaan, jos neulomis-

ja/tai virkkaustekniikat ovat hallussa.

Rastapipo-

hakusanalla

löytyy sekä

kuvia oman

ideoinnin

perustaksi

että myös

ohjeita.

Leirille ehtii

tehdä vielä

hyvin kivan

rastapipon

puuvillalanga

sta!

Ursula

Viekas, sinne (2000 ja 2002) ja takaisin (201 5)
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