


Pääkirjoitus
Muistan ensimmäisen kerran kun
tulin leirille vuonna 2008. Leiriltä
tuttu tätini Teija toi minut ja veljeni
mukanaan leirille Anttolaan. En
silloin vielä tiennyt, kuinka
lähtemättömän vaikutuksen leiri
minuun tekisi. Muistan kun meidät
jaettin ryhmiin. Olin erittäin ujo
lapsi enkä tuntenut ryhmästäni
ketään. Yllätyin itsekin kun
ystävystyin ryhmässäni olleeseen
suunnilleen saman ikäiseen tyttöön:
Ainoon. Tämä ystävyys teki
ensimmäisestä leiristäni
unohtumattoman. Tämän takia tulin
leirille seuraavanakin vuonna.
Vuosien aikana opin leireillä paljon
ja sain uusia ystäviä. Pieninä
leiriläisinä oli hauskaa riehua ja
touhuta jo tutussa porukassa. Ei
tarvinnut tietää miten mikään toimii
tai tarkalleen mitä pitää tehdä.
Mutta viime vuonna otin uuden
haasteen vastaan. Kultsiksi
ryhtyminen oli jännittävää ja

hieman pelottavaakin. En vieläkään
tiennyt miten mikäkin toimii tai
tarkalleen mitä pitää tehdä. Näin jo
mielessäni kuinka en saisi ryhmäni
kanssa mitään tehtyä ja kuinka
joutuisin kyvyttömyyteni takia
palata leiriläiseksi. Onneksi sain
mahtavan ryhmän, jonka kanssa oli
helppoa saada asioita aikaiseksi ja
paljon apua leirin aikuisilta. Olen
nyt toista kertaa kultsina enkä
vieläkään teidä, miten mikäkin
toimii ja tarkalleen mitä pitää
tehdä, mutta haluaisin silti ajatella
tulleeni vastuullisemmaksi.
Toivon hartaasti, että leirin
nykyiset leiriläiset, varsinkin
nuorimmat, pysyvät vakituisina
viekaslaisina. Meidän leiriyteisömme
on mielestäni erittäin hyvä paikka
kasvaa ja oppia. Täältä saa myös
paljon unohtumattomia muistoja ja
monia hyviä ystäviä.



Orlandon ampumiset

Niin kuin moni leiriläisistä jo tietää,
tapahtui viime sunnuntaina
12.6.2016 Yhdysvaltojen lähihistorian
pahin joukkomurha. Orlandon
paikallisen homoklubin ampumisissa
haavoittui yli 50 ihmistä ja noin 50
kuoli. Isis tunnusti tehneensä
hyökkäyksen sunnuntai-iltana.
Ampuminen alkoi aamuyöllä kahdelta
eli Suomen aikaan aamu yhdeksältä.
Iskusta epäillään afgaanitaustaista
Yhdysvaltain kansalaista Omar
Mateenia. Teolla ei ole pojan isän
mukaan ole mitään tekemistä
uskonnon kanssa ja hän epäilee
todellisen motiivin olleen homofobia.
Omarilla kuitenkin on paljon ääri-

islamilaisia arvoja.
Vartijana toiminut poliisi vastasi
epäillyn tuleen. Yökerho oli
kaoottinen, kun kaikki yrittivät
päästä pois. Ihmisiä lyyhistyi
maahaan osuman saatuaan tai
suojautuakseen. Syntyi
panttivankitilanne, joka päättyi
poliisien murtautumiseen yökerhoon
räjähteiden avulla. Iskun tekijä
kuoli poliisin luoteihin.
Iskua pidetään yksittäisenä
tapahtumana. Viranomaiset eivät
usko Yhdysvaltoihin kohdistuvan
välittömiä hyökkäyksiä lähiaikoina.

Taika

Mikkelin musiikkijuhlat järjestetään
tänä vuonna jo 25. kerran.
Musiikkijuhlien ehdoton hahmo on
Mariinski-teatterin johtaja
kapellimestari Valeri Gergijev.
Maestro Gergijev on musiikkijuhlien
taiteellisena johtajana 24. kerran ja
hän johtaa juhlilla viisi konserttia.
Nämä konsertit on pääosin omistettu
venäläiselle säveltäjälle Sergei
Prokofjeville, jonka syntymästä tulee
tänä vuonna kuluneeksi 125 vuotta.
Juhlat aloittaa 27.6. Prokofjevin
lastenkonsertti Pekka ja Susi. Toinen
osa konsertista, Klassinen sinfonia,
on yksi säveltäjän kuuluisimmista
töistä. Lastenkonsertin kertojana on
Mikkelin Teatterin näyttelijä
Marjaana Viitanen.
Valeri Gergijevin on aikoinaan
Mikkelin Musiikkijuhlille onnistunut

houkuttelemaan Helsingin Sanomien
legendaarinen musiikkitoimittaja
Seppo Heikinheimo. Musiikkijuhlien
perinteisiin kuuluu muutakin kuin
pelkkä musiikki. Yksi näistä
perinteistä on muusikoiden ja
lehdistön välinen jalkapallo-ottelu.
Ehkäpä juuri tämä hyvässä
hengessä käyty titaanien
urheilullinen taisto on ollut se
liima, joka on vuosien mittaan
muotouttanut juhlien ydinjoukosta
liki perheen kaltaisen yhteisön,
jonka vetovoima mahdollistaa
jatkuvuuuden ja korketasoisen
ohjelman.

Gergjiev Festival Mikkeli

Risto



KÄSSÄNURKKKA

NYÖRINTEKO-OHJE

Tarvikkeet: n. 12 cm läpimittainen tukevahko pahvipyörylä. Käytä ympyrän
piirtämiseen apuna cd-levyä. Seitsemän n. 40 cm mittaista langanpätkää. Jos haluat
pitkän nyörin leikkaa pidemmät langat. Jos haluat oikein värikkään käytä erivärisiä
lankoja.
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Nyörin solmimistapoja.  Voit käyttää ohutta

metallilenkkiä pitämään solmitut päät

yhdessä, tehdä, liukusolmut jolloin nyörin

pituutta on helppo säädellä tai

yksinkertaisimmillaan sitoa molemmat päät

yhteen yhdellä solmulla.

Laita kaikki seitsemän lankaa kuvan

osoittamalla tavalla loviin. Kahdeksas

lovi jää tyhjäksi.   Nosta lanka lovesta

joka on kahden langan päässä tyhjästä

lovesta ja siirrä se eteenpäin tyhjään

loveen. Kiepauta kiekkoa

myötäpäivään ja toista. Lanka hyppää

aina kahden yli seuraavaan loveen.

Vetele sormin (kampaa) alapuolella

roikkuvia lankoja suoraksi etteivät

sotkeennu toisiinsa.

Valmista nyöriä syntyy alapuolelle

Teija



Kiitos ystävät erinomaisista
kysymyksistä. Tänä kesänä
kysymyksiä olikin
poikkeuksellisen paljon,
mikä oli mukavaa. Tässä
tulevat viimeiset, mutta
pidetään asia mielessä. Jos
siis päähäsi pälkähtää hyvä
kysymys, laita se muistiin
puhelimeesi tai mihin
tahansa, josta se on ensi
kesänä löydettävissä.
Päästään heti leirillä
kunnon vuoropuheluun.
Mukavaa kesän jatkoa
kaikille ja tavataan ensi
kesänä.

Kuka keksi jäätelösoodan?
Värikäs yksisarvinen

Luulin, ettei jätskisoodan
keksijä ole tiedossa, mutta
hetken googlailtuani löysin
tiedon tämän
”amerikanherkun”
keksijästä, sillä
Amerikastahan jäätelösooda
on lähtöisin. Tämän
”jäätelöstä ja
hiilihappoisesta juomasta
tehdyn sekoituksen” on
kehitellyt Robert M. Green
noin 150 vuotta sitten.
Tietolähteeni mainitsee, että
kun vähän myöhemmin
Suomessa alettiin vannoa
pirtelön eli jäätelöstä,
maidosta, sokerista ja
mansikkahillosta/banaanista
sekoitetun juoman nimeen,
jäätelösooda jäi vähän
unholaan. Onneksi leirillä
on nostettu jäätelösooda
uuteen kukoistukseen!

Ursulan viimeiset tältä kesältä
Miksi ihoja on eri värisiä?
Kalpeanaama
Lainaan tässä biologi Juha Valsteen
vastausta, koska en itse kykenisi
parempaan. Ihmisen ihonväri
johtuu melaniinista, joka on tumma
väriaine. Sitä tuottavia soluja on
kaikenvärisillä ihmisillä suunnilleen
yhtä paljon. Mustaihoisilla
melaniinia on ihon eri kerroksissa
tasaisesti. Ruskeaihoisten melaniini
on kerääntynyt hajallaan oleviksi
klimpeiksi, ja vaaleaihoisilla on
melaniinia vain siellä täällä.
Ihonvärin vaihtelu johtuu siis
melaniinin erilaisesta
jakautumisesta. Kaikki ihmiset ovat
alun perin Afrikassa kehittyneen
ihmislajin jälkeläisiä, joten meidän
kaikkien esi-isät ovat olleet
mustaihoisia. Tumma iho on
hyödyllinen tropiikin helteisissä
oloissa, sillä se suojelee ihoa
auringon voimakkaalta säteilyltä.
Kun ihmiset levisivät alueille, missä
aurinko paistaa heikommin,
vaaleammasta ihonväristä tuli
hyödyllinen. Vaalean ihon läpi
pääsee heikompikin auringon
säteily, mikä on välttämätöntä,
jotta ihossa valmistuu ihmisen
elimistölle tärkeää d-vitamiinia. Jos
iho on musta, vain voimakas
säteily pääsee riittävän syvälle.
Tämä oli vastaus myös
kysymykseen ”miksi ihossa on
pigmentti”.
Nukkuuko hevonen seisaallaan?
Ratsastaja

Kyllä hevonen osaa nukkua
seisaallaan, ja useimmiten
nukkuukin. Monet muutkin
eläimet, useimmiten isot nisäkkäät,
nukkuvat seisaallaan. Esimerkiksi
norsut. Ne pääsevät vaaran

uhatessa nopeammin
liikkeelle seisaaltaan kuin
makuultaan. Myös linnut
nukkuvat seisaaltaan,
useimmiten pää siiven alla.

Onko yksisarvisia
olemassa?
Utelias

Jos tarkoitat hevosen
muotoista yksisarvista, niitä
ei ole olemassa. Se on
taikahevonen, satuolento.
Mutta sarvivalaskoiraalla
on yksi terävä, kierteinen
sarvi. Oikeastaan se on
ylähuulen läpi kasvanut
hammas. Sarvivalaita
pyydettiin ennen juuri
tämän kierteisen sarven
vuoksi, sillä niiden myyjät
väittivät niitä yksisarvisen
taikahevosen sarviksi ja
pitivät näin yllä uskomusta
näihin satuolentoihin.



Tolkienin maailma

Leirillä on seikkailut Moision koulun
omistama kirja Hobitti eli sinne ja
takaisin. Karoliina on sitä ahkerasti
lukenut ja itsellänikin alkoi Tolkien-
hammasta kolottamaan. Itse sain
ensikosketuksen Tolkienin maailmaan
kun isäni luki 6-vuotiaana minulle
Hobitin sekä Taru sormusten
herrasta. Sen jälkeen olen lukenut
kirjat 4-5 kertaa itse.
Tolkien on julkaissut useita teoksia,
mutta varsinkin Hobitti ja Taru
sormusten herrasta saavuttivat
suuren suosion. Hobitti kertoo Bilbo
Reppulin matkasta kohti Yksinäistä
vuorta mukanaan 13 kääpiötä ja
velho Gandalf. Vuorella elää
lohikäärme Smaug vartioiden
kääpiöiden kauan sitten menettämää
kultaa ja rikkauksia. Matka vie läpi
Keski-Maan aina vuorelle saakka.
Kääpiöt joukko ei silti ole ainoa,
joka himoitsee kultaa ja lopussa
tapahtuukin taistelua, sun muuta.
Hobitissa Bilbo löytää sormuksen.
Tähän sormukseen pohjautuukin
Tolkienin sarja Taru sormusten
herrasta. Se koostuu kolmesta
kirjasta: Sormuksen ritarit, Kaksi

tornia ja Kuninkaan paluu. Kirjoissa
Frodo Reppuli lähtee viemään
Bilbolta saamaansa sormusta
saattueen kera kohti Tuomiovuorta,
jossa sormuksen voi tuhota. Sormus
kuului ennen Sauronille, joka
hallitsi pahaa Mordoria. Sauron
menetti sormuksensa, mutta alkoi
pikkuhiljaa voimistumaan ja
keräämään joukkojaan. Kirjoissa
saattue johon kuuluu hobitteja.
kääpiö, haltioita, ihmisiä ja velho
lähtevätkin seikkailuun kohdaten
vaaroja ja taisteluita.
Tolkienin maailma ottaa mukaansa
joka kerran kun siihen astuu.
Keski-Maan haltiakielen hienous ja
runojen sekä laulujen kauneus
vievät lukijan mennessään.
Suosittelen kirjoja kaikille, ihan
kaikenikäisille. Pienetkin lapset
jaksaa kuunnella tarinaa pienissä
osissa ja vähän vanhemmille
kirjoista saa hyvää kesälukemista.
On kulunut yli kymmenen vuotta
kun kuulin hobiteista, haltioista ja
kääpiöistä, mutta minulle kirjat
ovat ikuisesti suosikkeja.

Kati



Musiikin positiiviset vaikutukset

Musiikki on tärkeä osa
elämäämme ja
kulttuuriamme. Vain
harva ihminen välttyy
päivittäiseltä musiikin
kuulemiselta, ja suurin
osa ei siltä haluakkaan
välttyä. Mielestämme
tärkein syy kuunnella
musiikkia on sen
aiheuttamat positiiviset
tunteet. Tiede on
todistanut toisin. Ei
ole sattumaa, että
musiikki on säilynyt
ihmisten keskuudessa
ja jokaisessa
kulttuurissa monia
satoja vuosia.
Musiikilla on monia
hyödyllisiä vaikutuksia
mieleen ja kehoon,
oppimiskyvyn
parantumisesta kivun
lievittymiseen.
Suomessa nämä
positiiviset vaikutukset
näkyvät erittäin hyvin,
sillä meillä on
asukasta kohden
enemmän
musiikkikoulutusta
kuin missään muussa
maassa. Ei siis ole
ihme, että pidämme
jokainen musiikkia
miellyttävänä.

Musiikkikoulutuksen
lisäksi myös musiikin
psykologisten
vaikutuksien
tutkiminen on
Suomessa maailman
huippua. ”Vaikutusten

laajuus on yllättänyt meidät
aivotutkijatkin”, kertoo
Dosentti Minna Huotilainen
Helsingin yliopiston
kognitiivisen
aivotutkimuksen yksiköstä.
Musiikin vaikutukset
aivotoimintaan ovat
huomattavat.
Aivokuvauksissa on käynyt,
että musiikin kuuntelu
aktivoi aivoalueita, jotka
säätelevät vireyttä,
huomiokykyä, käsitteellistä
ajattelua, muistia, tunteita
sekä liikkeitä. Erityisesti
oman suosikkimusiikin
kuunteleminen aktivoi
aivoissa accumbens-
tumakkeen, joka erittää
kehoon mielihyvähormonia.
Lempimusiikin kuuntelu
aktivoi myös aivojen syviä
rakenteita, joiden
aktivoimiseen muuten
tarvittaisiin jokin erittäin
voimakas pelkoa tai
mielihyvää tuottava ärsyke.
Musiikin kuuntelu aktivoi
myös aivojen motorisia
alueita jopa silloin kun
ihminen ei itse liiku.
Erittäin laaja tutkimus
musiikin vaikutuksista
tehtiin vuonna 2006
kansainvälisessä Tuning the
Brain for Music
–tutkimuksessa.
Tutkimuksessa selvisi, että
oman lempimusiikin
kuunteleminen auttoi
aivohalvauksesta toipuvia
potilaita.
”Aivohalvauspotilaiden
kanssa ei tehty muuta

musiikkiin liittyvää
terapiaa, vaan
pelkästään räätälöitiin
omaa
kuuntelumateriaalia.
Sellaista musiikkia,
mistä he pitävät ja
jota he saivat
kuunnella sairaalassa
ja kotona omaan
tahtiin. Huomattiin,
että jo se auttoi
toipumisessa”, kertoo
Tuning the Brain for
Music –tutkimusta
koordinoinut Mari
Tervaniemi. Myös
kielellinen muisti ja
tarkkaavaisuus elpyi
paremmin potilailla,
jotka kuuntelivat
päivittäin
suosikkimusiikkiaan.

Musiikin vaikutukset
mielialaan ovat
varmasti tuttuja
meille kaikille.
Jokainen meistä
tietää, että suosikki
musiikin
kuunteleminen
piristää iloisia hetkiä
ja auttaa vaikeiden
aikojen yli. Kaikille
meistä on tuttua
myös se, kuinka
musiikki muuttaa
tilanteen tunnelman
esimerkiksi
elokuvissa. Mutta
kuinka syvälle
musiikin tunnepuoli
menee? Suvi
Saarikallion tutkimus



musiikin vaikutuksista
osoitti, että musiikki
on tunteiden
säätelijänä erittäin
tärkeä varsinkin
nuorille ja teini-
ikäisille. Musiikki on
monelle nuorelle
varsin
merkityksellinen
kasvun, kehittymisen
ja emotionaalisen
säätelyn tuki. Musiikki
ei voi ikinä olla
kuuntelijalle
neutraalia. Koska
musiikki aiheuttaa
ihmisissä niin paljon
suuria tunteita, sitä
käytetään usein
masennuksen,
ahdistuksen ja muiden
mielialahäiriöiden
hoitamisessa. Kun
masennuksen
perushoitoon
yhdistetään
esimerkiksi vapaaseen
improvisaatioon
perustuvaa
musiikkiterapiaa,
hoitovaste
kaksinkertaistuu,
masennus ja ahdistus
lievenevät ja yleinen
toimintakyky paranee.
Musiikki voi parantaa
joidenkin
masentuneiden tilaa
jopa dramaattisesti.

Musiikilla on myös
kyky muokata aivoja
ja auttaa oppimaan.
Varhain aloitettu
musiikkiharrastus
kehittää huomattavasti
tiettyjä aivojen osa-
alueita. Aivotoiminnan
tehostuminen näyttäisi

olevan erityisen tehokasta
muusikoilla, jotka ovat
aloittaneet soittamisen alle
7-vuotiaina. Musiikin
merkitystä lasten
aivotoimintaan on tutkinut
lapsiin liittyvien
tutkimusten erikoisosaaja
Minna Huotilainen. Vaikka
eri soittimia soittavien
lasten aivotoiminnasta on
löydetty alustavaa tietoa,
tarkkaavaisuustaitojen
kehittyminen on noussut
esiin kaikilla tutkittavilla.
”Musiikkia harrastava lapsi
päihittää
tarkkaavaisuustesteissä
selvästi vertailuryhmän.
Tutkimusta on tehty
klassisen musiikin soittajien
kanssa, mutta veikkaan,
ettei musiikinlajilla ole tässä
merkitystä”, kertoo
Huotilainen. Hän arvioi
soitto- ja harjoittelutavalla
olevan enemmän merkitystä
lapsen kehitykseen.
Musiikkiharrastus vaikuttaa
positiivisesti myös
kuulojärjestelmään sekä
motoristen taitojen
kehittymiseen.
Musiikkiharjoittelussa
kehittyvät ne aivoalueet,
jotka ovat tekemisissä
soittamiseen liittyvän
motorisen toiminnan ja
kuulojärjestelmän toiminnan
kanssa. Harjoitettavat alueet
konkreettisesti suurenevat
aivoissa.

Myös muistisairaat hyötyvät
musiikista. Yleisesti
potilaiden hoidossa pyritään
käyttämään lääkkeettömiä
hoitomuotoja ja tähän
musiikki sopii oikein hyvin.
Muistisairaiden hoidossa

voidaan käyttää
monia erilaisia
musiikkiteorioita.
Näihin kuuluvat
esimerkiksi melodic
intonation therapy
jolla voidaan
helpottaa esimerkiksi
afasiapotilaan
spontaania
puheentuottoa,
artikulaatiota ja
sanojen löytämistä.
Tässä
terapiamuodossa on
tärkeintä tarkka
rytmin tahditus ja
siihen puheen
yhdistäminen.
Alzheimer-potilaat
pystyvät vielä taudin
loppupuolellakin
tunnistamaan rakkaita
lauluja
nuoruudestaan.

Ei ole epäilystäkään,
etteikö musiikista
olisi hyötyä meille
monella eri tavalla.
Voimme nauttia
näistä positiivisista
vaikutuksista
jokaisessa
elämänvaiheessamme.
Rohkaisen teitä
kaikkia ottamaan
soittimen käteen ja
aloittamaan
soittamisen, sillä
muutkin kuin
huippumuusikot
pääsevät nauttimaan
musiikin hyödyistä.

Riina



Miksi kierrätän kännykkäni

Elektronisten laitteiden kierrätystä on pyritty kehittämään  
jo vuosia, mutta yhä suomalaisten laatikoissa lojuu mm.
kymmeniätuhansia vanhentuneita kännyköitä!

Aiheesta on kirjoitettu moneen otteeseen sanomalehdissä, uutisoitu
televisiossa ja radiossa. Onko niin, että ihmiset eivät raski laittaa
kallista hankintaa kiertoon vaikka se on jäänyt hyödyttömäksi, vai
eikö ole ymmärretty miten tärkeää elektronisten laitteiden
asianmukainen kierrätys on?

Luurit sisältävät kymmenittäin arvometalleja, jotka kaikki voidaan
ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Yhden kännykän ekologinen
selkäreppu on 118 kg, se saattaa sisältää 30 eri matallia kullasta
tinaan. Pelkästään Suomessa yhden kotitalouden
elektroniikkalaitteiden ekologinen selkäreppu painaa keskimäärin 10
tonnia. Kännykät, kannettavat tietokoneet ja mp3-soittimet
sisältävät suurimmaksi osaksi alumiinia, kuparia, nikkeliä ja
sinkkiä. Arvometalleja, kuten kultaa, kännykässä on vain hippunen.
Kulta on kuitenkin yksi eniten ympäristöä kuormittavista
metalleista ja ekologisessa selkärepussa metalleista painavin.
Kaivoksessa syntyy ainakin 100 kg jätettä, jotta yhden kännykän
piirilevyyn saadaan 0,034 g kultaa.

Jalometallien louhiminen aiheuttaa valtavat määrät jätettä ja
tuhoaa lähivesistöjä.

Suurin osa kaivostoiminnasta tehdään avolouhoksissa, jotka
muokkaavat alueen ympäristöä peruuttamattomasti.Avolouhosten
ympäristövaikutuksiin lukeutuvat metsäkadot, pohja- ja pintavesien
saastuminen ja virtauksien muuttuminen. Kaivosjätteestä voi
muodostua rikkihappoa ja liueta haitallisia raskasmetalleja. Nämä
myrkyt imeytyvät luontoon ja voivat aiheuttaa ihmisille vakavia
terveyshaittoja, kuten ihosairauksia ja syöpää. Metallien saaminen
talteen kierrätyksen avulla vähentää tarvetta niiden louhintaan.

Kännyköihin tarvittavaa myrkyllistä tinaa kerätään paljain käsin
esimerkiksi Indonesiassa lapsityövoimalla. Viime vuonna Apple jäi
kiinni Indonesiassa tästä epäinhimillisestä toiminnasta. Metalleja
louhitaan yleensä korkean riskin maissa, joissa on poliittisesti
epävakaata ja kaivosten kautta virtaa rahaa kapinallisille
terroristiryhmille. FinnWatch on lähettänyt kyselyn 20 isolle
brändille, joista yksikään ei tiennyt eikä ollut edes kiinnostunut
tietämään mistä heille saapuvat metallit ovat peräisin.Aiheesta on
kirjoitettu moneen otteeseen sanomalehdissä, uutisoitu



Rikkaat teollistuneet maat käyttävät kehitysmaita
elektroniikkajätteensä kaatopaikkoina.

Pahin vaihtoehto on dumpata elekrtoniikka roskiin. USA
käyttää mm. Intiaa, Kiinaa ja Arfikan maita
elektroniikkajätteensä dumppaukseen. Jätekasat ovat
kilometrien laajuisa. Ihmiset kaivavat rojua käsin ja polttavat
muoviosia saadakseen metallit irti ja samalla turmelevat
terveytensä myrkyllisissä savukaasuissa. Goolgaamalla
youtubesta sanoilla "electronic trash dump" aiheesta löytyy
kymmeniä dokumentteja. Pahin vaihtoehto on dumpata
elekrtoniikka roskiin. USA käyttää mm. Intiaa, Kiinaa ja
Arfikan maita elektroniikkajätteensä dumppaukseen. Jätekasat
ovat kilometrien laajuisa. Ihmiset kaivavat rojua käsin ja
polttavat muoviosia saadakseen metallit irti ja samalla
turmelevat terveytensä myrkyllisissä savukaasuissa.
Goolgaamalla youtubesta sanoilla "electronic trash dump"
aiheesta löytyy kymmeniä dokumentteja.

Kierrätys on ilmaista ja siitä saattaa
saada jopa rahaa!
http://kierratakannykka.fi/

Teija



Kollaasi Laurin selfieistä

Kati



Viekkaan ja Eevan vinkkejä ruoanlaittoon

”Eeva, suunnitteletko sä päiväsi
ruoan ja syömisen ympärille?” äiti
kysyi puhelimessa. Hekottelin ja
vastasin ”kyllä.” Tykkään kokeilla
uusia reseptejä ja suunnitella mitä
ruoka-aineita tarvitsen lähipäivinä.
Minua kiinnostaa, miten ruokaa,
tavaroita ja jätteitä kuuluu säilyttää
ja kierrättää, ja olen valmis
satsaamaan rahaa hyvään ruokaan.
Siihen kuuluvat lähi-, kausi-, ja
kasvisruoka, luomu ja eettisen
kaupan tuotteet, kuten Reilu
kauppa. Myös Viekkaan leirillä
suunnittelen päivääni syömisen
ympärille, koska leiriläiset loihtivat
niin hyviä herkkuja! Tämän kesän
suosikkini olivat täytetyt paprikat ja
suklaakeksit, nam nam :)
Juttelin Maijan kanssa, että
Viekkaassa oppii makujen lisäksi
tärkeitä ruokavinkkejä. Reseptit ja
ostoslista on hyvä päättää porukalla
ja ateriat tehdä itse niin pitkälle
kuin mahdollista; kiitokset mm.
hampurilaisista ja kermavaahdosta.
On hyvä suosia lähiruokaa: Maija
kertoi, että ennen leirille tilattiin
perunoita ja leipää teleboxilla
paikkakunnan maanviljelijältä ja
leipomolta! Ruokavuorossa oppii,
että kaikki ruoka tulisi käyttää ja
tuotepakkausten materiaalit
kierrättää. Biojäte ja kompostointi
ovat tärkeitä vinkkejä, mutta Maija
sanoi tänään toisen viisauden:
”Kalleinta ruokaa on poisheitetty
ruoka.” Suomalaisten ruokahävikki
eli roskikseen menevä ruoka (rahaa
ja energiaa) on yli 20 kg henkilöä
kohden vuodessa, kääk!
Onneksi leirillä tarjoillaan aina myös
kasviksia ja vegaanivaihtoehto.
Kiitos! Vegaaniksi ei tarvitse
kääntyä, mutta kasvisruokaa tulisi
syödä enemmän, sillä lihan ja

maitotuotteiden valmistaminen
kuormittaa ilmastoa ja
viljelymaata… ja eläimiä. Bongasin
luomumerkin ainakin kananmunista,
myslistä ja maidosta ja Reilun
kaupan merkin kahvipaketissa –
jee! Reilun kaupan tuotteet
saattavat olla hieman kalliimpia,
mutta hinta kertoo mm. siitä, että
viljelijät saavat parempaa palkkaa,
lapsityötä ei sallita ja viljelytavat
ovat kestävämpiä. Tällainen
tuotanto ja ruoka ovat eettistä
kauppaa, oikeudenmukaista.
Voisikohan seuraavalla leirillä
edistää eettistä kauppaa tekemällä
vaikka kasvishampurilaisia, Reilun
kaupan suklaakeksejä tai
lähituottajan haastattelun? ;)
Toivottavasti Viekkaan ja minun
vinkit pompahtavat mieleen
kotonakin, ne ovat helppoja ja
tärkeitä :) Suurin
ympäristökuormitus tulee uusien
tuotteiden tekemisestä ja
rahtaamisesta ympäri maapalloa,
joten tärkeintä on ostaa ja syödä
vain sitä, mitä oikeasti tarvitsee.
Laatu ja kestävyys voittavat hinnan
ja lähes kaiken voi kierrättää, oli
kyse sitten ruoasta, elektroniikasta,
vaatteista tai mistä tahansa.
Kirppareilla ja Siivouspäivän
kaltaisissa tapahtumissa voi ostaa,
myydä ja vaihtaa käytettynä. Moni
ei ole hoksannut, että kaupoissa
kannattaa pyytää uusia ruokia
valikoimaan ja bongata
ruokahyllyiltä varsinkin Reilun
kaupan merkin tai Joutsen- ja
Kotimaista-merkin. Googlaa myös
WWF:n ruokaopas, se on ihana.

Eeva



Oranssin pienlehtiarkisto http://oranssi.net/pienlehdet/

Jos pienlehtien historia tuntuu
kiinnostavalta kannattaa käydä
kurkistamassa Oranssin arkistoa.
Sivuille on koottu yli
kahdeksansataa suomalaista
pienlehteä 1960-80 –luvuilta.
Lehdet ovat peräisin ajalta, jolloin
nettiä ei vielä ollut olemassa ja näin
ollen lehdet olivat usein vain pienen
piirin tiedossa. Näiden pienlehtien
alakulttuuriluonteeseen kuului myös
se, että ne ilmestyivät nimenomaan
paperisina ja että niitä levitettiin
kädestä käteen erilaisissa
tapahtumissa.  Kanavana saattoi olla
myös ”sissijakelu”, eli lehtiä
jätettiin milloin mihinkin.   Ne ovat

tyypillisesti olleet täysin
epäkaupallisia ja talkoovoimin
tehtyjä ja varsin vaatimattomilla
välineillä aikaansaatuja kun
verrataan vaikkapa Tietotuutin
tekemiseen. Arkistosta löytyy myös
koko joukko näiden lehtien
tekijöiden haastatteluja. Melkoinen
kulttuuriteko, jonka on
mahdollistanut Opetus- ja
kulttuuriministeriön kohdeapuraha.
Usein nämä omaleimaiset lehdet
kartuttivat tekijöidensä taitoja niin,
että heistä tuli myöhemmin alan
ammattilaisia, kuten graafisia
suunnittelijoita, sarjakuvataiteilijoita
ja kirjailijoita.

Kaks kanariisii -ohje
Vuoan pohjalle riisiä + vesi + mausteet (curry tms)
Kirsikkatomaatteja, sipulia, paprikaa
Päälle kanafileepiffit

Uuniin noin 1h-1.5h! nami!

Kanankoivet riisipedille, sekaan he-ma-pa. Nesteeksi vettä
kasvisliemikuutiolla ja halutessa vähän kermaa. Uuniin noin
tunniksi, 225c.

Toista.

Risto

Miro



Vesimies
Adjektiivi:
keltainen
Substantiivi: ED-
pullo
Verbi: juoda

Härkä
Adjektiivi:
Potentiaalinen
impotenssi
Substantiivi:
Hiukset
Verbi: Nukkua

Jousimies
Adjektiivi:
Melankolinen
Substantiivi:
Teroitin
Verbi:
Rauhoitella

Kaksoset
Adjektiivi:
Sisäänpäinkää
ntynyt
Substantiivi:
Koti
Verbi: Keinua

Kalat
Adjektiivi:
Surullinen
Substantiivi:
Tuoli
Verbi: Juosta

Kauris
Adjektiivi:
Punainen
Substantiivi:
Maa
Verbi:
Tanssahdella

Leijona
Adjektiivi:
Raikas
Substantiivi:
Muki
Verbi: Riehua

Neitsyt
Adjektiivi:
Mietiskelevä
Substantiivi:
Kolme poikaa
Verbi: Olla

Oinas
Adjektiivi:
Myötähäpeä
Substantiivi:
Tyrmä
Verbi: Elää

Rapu
Adjektiivi:
Vihreä
Substantiivi:
Rapu
Verbi: Säätää

Skorpioni
Adjektiivi:
Violetti
Substantiivi:
Letti
Verbi: Kuorsata

Vaaka
Adjektiivi:
Sininen
Substantiivi:
Hiiri
Verbi: Rämplätä Alvar



Elämme nykyaikaa. Pinssien jakoa
katseltiin kotona suoratoistona,
Telegramissa äänestettiin parhainta
kastiketta ja ihminen on pian käynyt
Marsissa. Uusia innovaatioita
luodaan koko ajan, edistys on
huimaa, hyvä että pysyy itse
perässä. Jos kaikki olisimme
konservatiivisia, edistystä ei
tapahtuisi. Emme koskaan olisi
päässeet taittamaan lehteä tai
kutsumaan syömään muovipalan
avulla seitsemääkymmentä ihmistä.
Innovatiivisuus on in.

Tässä kirjoituksessa en kuitenkaan
puhu innovatiivisuuden hyvistä
puolista, vaan huonoista. Mainitsen
tässä vielä, että itse olen varsin
innovatiivinen ihminen, ja mielestäni
edistys on tärkeää. Joskus kuitenkin
on parempi pysyä siinä missä oltiin.
Pakonomainen uudistamisen tarve on
joskus vähän syvältä.
Hyvä esimerkki on tämä kaaospäivä.
Lehtihuoneessa ei moneen vuoteen
ole ollut ongelmia taitto-ohjelman
kanssa, eikä tänäkään vuonna.
Scribus on palvellut ihailtavasti aina
sinne kello viiteen asti aamulla.
Mutta kuinkas kävikään.
Innovatiivinen kun viestintäleiri on,
uusia juttuja täytyy kokeilla.
Scribuksen sijaan kaaostuutin
taittoon kokeiltiin tänä vuonna
LucidPressiä, netissä olevaa
taittosivustoa. Tätä kehuttiin sen
hienon ominaisuuden takia: lehteä
pystyy taittamaan monella eri
koneella samaan aikaan. Tämäpä
kuulosti erityisen kätevältä. Tässä
muutoksessa ilmeni kuitenkin
ongelmia. Ohjelman

käytännöllisyyden puuttumisen takia
tunteet ovat pinnassa jo kello neljä
päivällä. ’’Mä alan huutaa ihan
just’’ on suora lainaus
taittajaltamme, joka lehtiryhmän
yksimielisen päätöksen vuoksi
vaihtoi takaisin rakkaaseen
Scribukseen. Nyt toimittaja
Nieminen hymyilee leveää hymyään
lisäillen teksti- ja kuvalaatikoita.

Miro

Etuisuuksia konservatiivisuudesta



Jatkis

”MELA!!!” kaikui Jonnen huuto
kirkossa. Kaikki jotka olivat vielä
elossa tiesivät mitä se tarkoitti.
Kyseinen huudahdus oli kauan sitten
eläneen Meemikuningas Miron luoma
loitsu, jonka avulla pilalle menneen
päivän kohtalo sinetöitiin. Luvassa
olisi siis huonoa onnea ja lyhiöiden
puhdistusta ties kuinka kauan. Leo
oli järkytyksestä kankea. Jonne
saattoi olla vahvempi maagikko kuin
voisi olettaa. Pahimmillaan Jonne
saattaisi manata koko kirkon
yhdeksänteen mikrokosmokseen
kanariisien avulla. ”Mitä haluat?”
kysyi Leo varovaisesti.
Neuvotteluyritys oli kuitenkin tuhoon
tuomittu, sillä lähes poikkeuksetta
Jonnejen aivotoiminta ei kykene
prosessoimaan järkevää keskustelua.
Jonne vain vastasi: ”Joo äksdee oot
läski koska sanon niin XD” ja
laukaisi
nakkivenepommikatapulttinsa. Kuului
korviahuumaava pamahdus ja nakit
lentelivät kaikkialle tuhoten
viimeisetkin rippeet kirkosta ja
juhlavieraista. Leon onnistui väistää
nakit hyppimällä voltteja
antigravitaatioloitsun vaikutuksen
alaisena. Tämä oli kuitenkin hänelle
viimeinen pisara; hän päätti käyttää
kiellettyä loitsua jonka oli oppinut
kun lukiovuosinaan kiristi harvinaisia
kirjoja makarooni Dumbledorelta.
Aluksi Leo ampui pari tulipalloa
Jonnen jalkoihin. Luonnollisesti tämä
heitti kiljuen palavat kenkänsä pois.
Tilaisuutta hyödyntäen Leo syöksyi
Jonnen luo ja asetti jalkapohjansa
Jonnen jalkapohjaa vasten. Samalla
hän pisti omat varpaansa Jonnen
varpaiden lomaan, juuri niin kuin
muinaisissa druidikokouksissa. Halki
maailman kaikui valtava jyrähdys ja
itse taivas aukesi. Portaali

mikrokosmoksien välisiin rakoihin
oli avautunut. Kymmenen
kilometrin säteellä vetovoima olisi
huipussaan mustan aukon luokkaa,
muu maailma selviäisi
säikähdyksellä. Jonne ei ehtisi
paeta paikalta edes mopollaan.
”Eiiiih! Mitä olet tehnyt???”
kirkui Jonne kauhuissaan.
”Lopetetaan yhdessä se minkä
aloitimme!” siteerasi Leo
häpeämättä Harry Potteria.
Seuraavassa hetkessä he kaksi
imeytyivät portaalin läpi
ulottuvuuksien ulkopuolella olevaan
välitilaan.
Leo leijui yksin tyhjyydessä. Hänen
teorioistaan huolimatta
mikrokosmoksien välissä ei
ollutkaan kuolleita sieluja, vaan
pyöriviä Game Boy Coloreita
samalla kun Bohemian Rhapsody
soi loputtomalla loopilla. Silloin
tällöin ohi saattoi leijua pari rullaa
dingle bopia. ”Noh, ainakin
musiikki täällä on hyvää vaikka
onkin itseään toistavaa.” ajatteli
Leo kaikessa hiljaisuudessa.
Pikkuhiljaa minuutit muuttuivat
tunneiksi, tunnit kuukausiksi, tunnit
päiviksi, päivät viikoiksi, viikot
kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi ja
vuodet aa chungeiksi. Tänä aikana
Leo ehti ajatella elämäänsä, omia
valintojaan sekä niistä
viimeisimmän lopullisuutta. Hyvin
pitkään Leo oli surullinen, mutta
lopulta tajusi totuuden: Tärkeintä ei
ollut se mitä hän oli saanut, vaan
ne pienet hetket kun
hammastahnaa on riittävästi eikä
tuubia tarvinnut puristaa. Hän
saavutti ennen pitkää zen-tilan ja
sulautui osaksi ulottuvuuksien
välimaaston pysähtyneisyyttä.
Loppu…? Mikkel
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bapinaoxi

muro

vastamainosnainen
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taikamies
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nieminen

luro

Alvar




