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Sää
Mikkeli

Sää tulee olemaan kylmä ja
varsinkin sunnuntaina kaikin

puolin epämiellyttävä.

Pe 10.6.
klo 6.00 +4

klo 12.00 +8
klo 18.00 +11

La 11.6.
klo 6.00 +5
klo 12.00 +11
klo 18.00 +13

Su 12.6
klo 6.00 +6

klo 12.00 +11
klo 18.00 +12

Pääkirjoitus
Eli siis en taida kirjoittaa mistään filosofisesta vaan

ajattelin ihan vaan kirjoittaa nyt mistä vaan. Eli siis en ole
paljoa varautunut tähän, mutta siis yritän kirjoittaa jotain.
Eli siis ei mitään filosofista niin kuin yleensä ja vaan mitä
vaan itse kirjoitan. Aloitan nyt kirjoittamaan vaan mitä

vaan, mikä tuntuu hetkeen sopivalta. Nyt ei vaan millään
tee mieli kirjoittaa pääkirjoitukseen mitään filosofista.

Ajattelin kirjoittaa asiasta joka koskettaa minuun suuresti:
mistä vaan kirjoittamisesta. Se on mielestäni tärkein asia ja

siksi kirjoitan kyseisestä aiheesta. Mitä pikeimmittä
puheitta, toivottavasti nautitte lopustakin leiristä!

Lauri ”I know what im talking about” Lindh

SSoonnjjaa

AAuuvviinneenn jjaa

VVeennllaa

HHäämmäällääiinneenn
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Ilkivaltaa
Moision
koululla
Keskiviikon ja torstain
välisenä yönä Moision

koululla tapahtui ilkivaltaa
kun joku tai jotkut olivat
kiivenneet ikkunasta
Moision koulun takana ja
tukkineet vessanpönttöjä.
Tekijää tai tekijöitä ei ole
tiedossa ,mutta muita
ilkivallan kohteita ei ole
vielä löydetty ja asiaa
selvitellään. Tekijä tai
tekijät olivat käyttäneet
kiipeämisessä apuna Liisan
asuntovaunun portaita.

Ilmo Viherä on ylittänyt jo yli
2500 pisteen rajan. Ilmolla on
hyvä mahdollisuudet rikkoa
epävirallinen 2800 pisteen
ennätys, joka on hänen itsensä
tekemä.

Valtavat
pistemäärät
Moision
koululla

Rikospaikalta löytynyt jakkara jota

luultavasti käytettiin kiipeämiseen.

Ylpeä yli 2500 pistettä
kerännyt Ilmo Viherä.

Leon
parta
lyheni
Moision
koululla
Leon parta lyheni
torstaina Moision
koululla kriittiset kaksi
senttimetriä. Leon
saapuessa Viestintäleirille
oli hänen partansa
pituus noin 10
senttimetriä. Parran
pituus on nyt enää 8
senttimetriä. Leo
kommentoi asiaa: "Kyllä
se kasvaa takaisin."

Ennen Jälkeen
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Horoskoopit

Oinas 21.3.-20.4:
Kaadut naamallesi

kompastuessasi oven
kynnykseen.

Härkä 21.4.-20.5: Olet
tänään erittäin

väsynyt ja tahdot vain
nukkua.

Kaksoset 21.5.-21.6:
Haluaisit kiipeillä
puissa ja leikkiä

oravaa.

Rapu 22.6.-22.7:
Sekoat lopullisesti. Ja

se ei ole ohi
menevää.

Leijona 23.7.-22.8:
Teltassasi on jäätävän

kylmä. Ikävää.

Neitsyt 23.8.-22.9:
Syöt järkyttävästi

ruokaa ja herkkuja ja
kärsit loppupäivän
huonosta olosta.

Vaaka 23.9.-23.10:
Olet harvinaisen
iloinen, mutta

raivostut kuitenkin
helposti.

Skorpioni 24.10.-
22.11: Pysyttelet

piilossa koko päivän,
jotta välttyisit työltä.

Jousimies 23.11.-
22.12: Haluaisit
leikkiä vesisotaa,
mutta muut eivät
kylmän sään takia
innostu asiasta.

Kauris 23.12.-19.1:
Kuljet metsässä ja
yrität metsästää

elukoita.

Vesimies 20.1.-19.2:
Höynäytät ihmisiä ja

teet jäyniä.

Kalat 20.2.-20.3: Et
jaksaisi puhua
mitään, mutta
huomaamattasi

pälpätät kuitenkin
kuin mikäkin
papupata.

SSoonnjjaa AAuuvviinneenn jjaa VVeennllaa

HHäämmäällääiinneenn
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Erikoisia
sanavalintojamme

Jäynä = jekku/kepponen

turjake = erityisen pitkäkarvainen
tai pörröinen eläin

elukka = eläin tai sitten
trangiakattilan pihdit

mööpeli = yleensä elektroninen laite

mölväys = muovaaminen, esim.
muovailuvahasta

Mosaus = pamahdus

kapistus/kapine = esine

silimänkääntötemppu = tekee jotain
toisen ”huomaamatta”

ooppaheija = makaroonimössö

Erkki = käytämme tätä nimeä
joissakin tilanteissa henkilöistä

joiden oikeaa nimeä emme tiedä

mötkäle = kissa

naureluttava = sekoitus sanoista

naurettavaa ja arveluttavaa

karmasu = karmiva asia

mutkikas ruokailu = lounas joka
syödään tavallista myöhemmin

rasite = rasittava asia

epätoimiva = asia joka ei toimi
kunnolla

mölysammakko = henkilö joka
höpöttää paljon ja kovaa

mölpyrä = klöntti tai kökkö

mäystää = syödä

mupeltaa = syödä

koiria haudattuna = jos joku asia
tuntuu epäilyttävältä ja

epäilys osuu oikeaan enemmin tai
myöhemmin

rakkine = yleensä puhelin jossa on
hyvin hidas netti

Ihmeessä miten keltaiseksi
maalaan seinän tämän?

Idean
sain!

Sinappiani käytän minä!

SSoonnjjaa AAuuvviinneenn jjaa

VVeennllaa HHäämmäällääiinneenn

LLaauurrii LLiinnddhh
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Jatkis: autoyhtiö
(Sinappi Yodan paluu)

…”Raha on minulle kaikki
kaikessa!” huusi johtaja
vastaan. ”Ja jos ette sitä
ymmärrä, joudun ryhtymään
raskaampiin aseisiin.” Johtaja
veti esiin radiopuhelimen
näköisen laitteen, jossa oli iso
punainen nappi. Kun johtaja
painoi nappia, kuului suuri
”pröts!” ääni, kuin
sinappituubista ja katosta
ilmestyi kauan kaivattu
Sinappi (Mustard) Yoda.
”Tässä on minun hyvä
ystäväni Mustard Yoda” kertoi
johtaja työntekijöille. ”Hiljaa
jos ette ole sinappia suuhun
tulee!” murisi Yoda

puristaen ylähampaat
alahampaisiin. Yksi

työntekijöistä veti taskustaan
rynnäkkökiväärin ja tähtäsi

sillä Sinappi Yodaa. ”Avada
kedavra!” Huusi Sinappi Yoda

ja viuhtoi Turun Sinappia
aseistettua miestä kohti. Mies

haistoi ”Makea ja Väkevä”
Turun Sinapin aromin ja

pyörtyi. ”Täällä työni valmis
taitaa olla” Yoda kerskuili ja
lähti kävelemään kohti ovea.

Mutta juuri ennen kuin
Sinappi Yoda ehti avata oven,

jokin kova esine osui häntä
takaraivoon, mutta mikä?...

KKuuvvaann oonn ppiiiirrttäännyytt

TTaaiikkaa IIlloollaa

Innostusta
ja

elämäniloa

Mistä syntyy innostus ja elämänilo? Miten
se pysyy? Miten häviää? Miten voimme
vahvistaa omaamme ja toistemme
innostusta ja elämäniloa? Miten ympäristö
ja yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat
niihin?

Mietin vastauksia näihin elämisen
kannalta isoihin kysymyksiin
elämänkokemukseni kautta saamieni
kysymysten avulla.

Miten saada ihmiset innostumaan,
löytämään innostuksen aiheet ja
säilyttämään elämänilon
vastoinkäymistenkin keskellä?

Mielestäni puhelinsoittoa parempaa
keinoa ei ole. Puhelimessa kohtaa toisen

ihmisen ehkä jopa syvemmin kuin
kasvotusten. Nykyään kasvotusten

tapaamisessa toinen näplää puhelintaan…
Puhuttaessa puhelimessa ääni tulee
suoraan korvaan ja on keskityttävä

kuuntelemaan.
Vastoinkäymisten keskellä on mukava
saada puhelinsoitto, jossa pyydetään

mukaan vaikkapa kävelemään tai
osallistumaan jalkapallokilpailuun tai

vain pyydetään apua johonkin
ongelmaan. Vastaanottaja kokee itsensä
tällöin tarpeelliseksi ja se jo on omiaan

nostamaan itsetuntoa. Hän liittyy
soittajaan tunteen avulla. Yksikin soitto

voi pelastaa toisen päivän!

LLaauurrii LLiinnddhh

MMaaiijjaa VViihheerrää
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Mistä asioista saa ja on hyvä innostua?

Tähän en löydä muuta vastausta kuin että
kaikesta, mistä on iloa itselle tai muille,
eikä haittaa kenellekään! Innostumiseen
liittyy usein tekeminen, olkoon se kuvien
ottamista tai ruoanlaittoa muille.

Miten ihmiset voisivat elää innostuneesti??

Jonkinlainen säännöllisyys varmasti
ylläpitää innostusta. Esimerkiksi
osallistuminen kuoroon saattaa saada
masentuneenkin päivän innostuneeksi.
Todella usein kuulen maalauskurssilla
olevien ystävieni sanovan, että en
meinannut millään jaksaa tulla, kun väsytti,
mutta nyt olen taas pirteä ja energinen
tämän yhteisen tekemisen ja keskustelun
jälkeen! Ihmisen olemassaolon
perustarpeista kaikki, tekeminen,
(maalaaminen), liittyminen (toisten kanssa
oleminen) ja jäsentyminen ( hyvät
keskustelut) tulivat täytetyksi! Jollei ole
mahdollisuutta kursseille, voi tehdä itse
itselleen aikataulun, päättää, että joka ilta
soitan sukulaisille tai ystäville, kirjoitan
nettiin tukien muita, pidän blogia – teen
jotain, minkä koen tarpeelliseksi ja hyväksi
itselle ja muille.

Ihmisen onnelle on pienet hetket
merkityksellisiä. Olen usein kysynyt
alustuksissa seminaariväeltä, mitkä ovat
heidän pienet onnen hetkensä. Ja joka kerta
joukossa on ollut vastaus: Siivottu koti,
lauantai-ilta, sauna, tyyni järvenpinta.
Useimmiten myös valmiiksi saatu työ,
olkoon se kuinka pieni tai iso tahansa.
Ehkäpä stressiä vähentää sekin, että osaa
nauttia osasuorituksista, pienistäkin
valmiiksi saaduista asioista.

Miten päästää irti innostusta lannistavista
asioista?

Nuoruudessani yksi suosikki kirjoistani oli
Pollyanna. Pollyannahan oli tyttö, joka
keksi kaikista asioista aina hyvän puolen.
Luin tuon kirjan varmaan niin monta

kertaa, että suorastaan sisäistin tämän
ohjeen, ei niin huonoa asiaa, ettei siitä

jotain hyvää löytäisi. Tässä kohden
kokemusten myötä nousee kyllä varoittava
sormi: ei ihan kaikissa asioissa ole jotain
hyvää, vääryyttä ei saa kääntää hyväksi.
Mutta jos koen vääryyttä, niin voinhan

aina ajatella, että se kasvattaa ja opettaa…

Pelkään korkeita paikkoja, pelkään puhua
vieraita kieliä… Auttaisiko hypnoosi  .

Toisaalta eihän minun tarvitse mennä
korkeille paikoille eikä vieraille maille,
voin yhtä hyvin matkustaa Suomessa ja

kohdata suomalaisia, lukea
käännöskirjallisuutta ja tutustua muihin
maihin ja kulttuureihin kirjallisuuden ja

elokuvien kautta. Eli voin etsiä iloa
muilta alueilta kuin peloistani. Toisaalta
voisin ottaa myös niskalenkin niistä, jos
tuntisin riittävää sisäistä tarvetta. Kyllä
maailmassa ilon ja innostuksen kohteita

riittää!

Miten saada tukea oman innostuksen
löytämiseen ja säilyttämiseen kaikkina

vuodenaikoina ja kaikissa olosuhteissa?

Tukea saa, jos sitä antaa. Olosuhteet ja
vuodenajat vaihtelevat, yksi innostuu
yhdestä asiasta, toinen toisesta. Kun

yhdessä toimimme, niin aina joku innostuu
ja jakaa innostusta olosuhteista riippumatta

muille. Onkin hyvä muistaa tukea tosia
silloin kun he tukea tarvitsevat. Mikään ei

ole sen ihanampaa kuin yhdessä
aikaansaaminen, yhdessä oleminen, yhteiset
keskustelut – niiden varassa jaksaa vaikka

mitä!

Mitä tehdä elämänilon palauttamiseksi?

Kannattaa aloittaa pienistä asioista: tiskata
tiskit, kutoa sukat, soittaa ystävälle, kutsua

syömään tai muuten kyläilemään, leikkiä
lasten kanssa, rakentaa lumi- tai
hiekkalinna, opetella soittamaan
nokkahuilua, tehdä ensimmäinen

kaarnalaiva, uittaa sitä kevätpurossa,
katsella ja hämmästellä. Kyllä se siitä!
”Työ tehty on, mä voittajaksi pääsin!”
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Radikaaleja
innovaatioita/keksintöjä

Eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa voi
kehua reilusti siitä, että se on rahoittanut
useita vuosia Risto Linturin vetämää
hanketta, jossa kaikkialta maailmalta
haetaan keksintöjä, jotka voivat muuttaa
merkittävästi Suomea ja maailmaa. Tuorein
kooste on tältä keväältä.

hhttttppss::////wwwwww..eedduusskkuunnttaa..ffii//FFII//ttiieettooaaeedduusskkuunnnnaa

ssttaa//jjuullkkaaiissuutt//DDooccuummeennttss//ttuuvvjj__11++22001166..ppddff

Innovaatiota kerätään Facebookissa,
Tulevaisuusvaliokunnan Radikaalit
teknologiat -joukkoistus ryhmässä, jossa on
yli 1800 seuraajaa. Suosittelen lämpimästi
kaikille ryhmään liittymistä. Pysyy hyvin
ajantasalla siitä, mitä merkittäviä keksintöjä
on viime aikoina tehty.

Hyvän kuvan raportin ja seuranan
laajuudesta saa listasta, jonka Risto Linturi
on tehnyt uusista seurattavista
teknologiakoreissta ja -alueista. Osa listan
asioista on minulle vielä tuntemattomia,
mutta ryhdyn perehtymään niihin
pikapuoliin.

KKaauuppuunnkkiikkeerrrroossvviilljjeellyy//lleedd--vviilljjeellyy

HHaallppaa,, ppiieennii ppoollttttookkeennnnoo

KKuullkkuunneeuuvvoojjeenn uuuuddeett vvooiimmaannlläähhtteeeett

HHiiiilliiddiiookkssiiddiinn ttaalltteeeennoottttoo

UUuuddeett ttaavvaarraann// aaiinneeeenn ssiiiirrttäämmiissttaarrppeeeett

RRoobboottttiivvaallmmiissttuuss// ppaallvveelluu

UUbbiiiikkkkii yymmppäärriissttöö

OOffff GGrriidd –– jjaa MMiiccrroo--GGrriidd --rraattkkaaiissuutt

MMyyDDaattaa

BBlloocckkcchhaaiinn yymmss.. pp22pp--rraattkkaaiissuutt

VVeerrbboott –– kkeesskkuusstteelleevvaatt jjaa kkiirrjjaalllliisseett rroobboottiitt

OOppttiiiikkkkaa

YYlleeiinn AALL

DDiiggiittiiaaddee,, ddiiggiieelläämmyykksseett

Eikun kuvittelemaan miltä Suomi näyttää,
jos kaupunkkerrosviljely led-valoistuksessan
on toteutunut laajasti tai mitä juttelisi
robotin kanssa

QR-koodi
linkistä

Jones on herännyt!
Talviunta nukkunut Joonatan ”Jones” Lantinen on
herännyt kaksi päivää kestäneestä horroksesta.
Talviunta nukkuneen Jonesin ruumiinlampö nousi
asteella ja elintoiminnot hidastuivat vähäisesti,
sydämen lyöntitiheys pienentyi ja hengitys hieman
hidastui. Jones lakkasi ulostamasta ja virtsaamasta
ja hän selvisi ravinnotta.

JJuuhhaa NNuurrmmeellaa
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Ilomantsilaiset vatruskat
Ne on kuule perinneruokaa
Karjalasta jos et sitä tiänny

½ l vettä
1 ½ dl riisiä
½ tl suolaa
nokare voita

Taikina:
2 l perunoita
1 dl vehnäjauhoja
1 tl suolaa
1 kananmuna
voiteluun: kananmuna
voiteluun 2: 1 dl voisulaa

Toimi näin:
1. Keitä riisejä suolalla maustetussa
vedessä 15 minuuttia.
2. Huuhtele kypsät riisit kylmällä vedellä
irtonaisiksi ja lisää joukkoon nokare voita.
3. Keitä hyvin pestyt perunat kuorineen.
Kuori perunat kuumina ja jauha ne
raastinmyllyllä.
4. Sekoita jäähtyneeseen perunamassaan
kananmuna, jauhot ja suola.
5. Taputtele taikinasta noin puolen sentin
tai sentin paksuisia ja noin kymmenen
senttiä läpimitaltaan olevia kakkaroita.
6. Pane kakkaran toiselle puolelle
ruokalusikallinen riisitäytettä, käännä
toinen puoli päälle ja sulje reunat
lautasen syrjällä.
7. Voitele vatruskat kananmunalla.
8. Paista vatruskat 250- asteisessa uunissa
noin 10 minuuttia. Voitele kuumat
vatruskat voisulalla.
9. Tarjoa munavoin kanssa.

Ajatuksia
ilmastokommenttiin

Juha kirjoitti asiaa eilisessä lehdessä. Itse

olen miettinyt omaa kulutustani ja pyrkinyt

säästämään joka kohdassa, esimerkiksi

sammuttamaan turhat valot, käyttämään

pesuaineita (kotimaisia) vain sen verran kun

on tarpeen, pesemällä pyykkiä ja astioita

vain täysiä koneellisia ja halvemmalla

yösähköllä, ostamalla ruokaa vain sen verran

kuin tarvitaan ja käyttämällä ruoantähteet

luovasti, kierrättämällä vaatteita ja ostamalla

vain laadukasta. Kuitenkin työllisyyden

nimissä hallitus- ja muut tahot sanovat,

että pitäisi kuluttaa enemmän, että

teollisuuden pyörät pyörisivät ja syntyisi

niitä työpaikkoja tänne Suomeen, ei

Kiinaan tai muualle ulkomaille. Mitä tässä

oikein pitäisi yhden ihmisen tehdä, että

kokonaisuus olisi hyvä tulevien

sukupolvien, Suomen ja maapallon

kohdalla?

Liisa

Venla Hämäläinen ja
Sonja Auvinen



10 

Tietotuutti 10062016

Ursulaa taas…

Ja lisää kysymyksiä ja vastauksia.
Kysymykset ovat edelleen tervetulleita
ruusupussiin lehtihuoneen oven
vieressä.

MMiitteenn aaiivvoott ttooiimmiivvaatt??
Miettivä

Tämä onkin laaja kysymys, johon minä
en pysty tyhjentävästi vastaamaan.
Avaan kuitenkin
vähän asiaa, omien tietolähteideni
pohjalta. Ihmisaivoja pidetään
maailmankaikkeuden
kehittyneimpänä ja monimutkaisimpana
orgaanisena kokonaisuutena. Aivoissa
on noin 100
miljardia hermosolua eli neuronia,
joiden välillä on kytkentöjä ihan
käsittämättömän suuria määriä. Näissä
kytkennöissä kulkevat hermoimpulssit,
jotka muodostuvat sähkökemiallisista
eroista. Aivot tarvitsevat paljon
energiaa jatkuvasti, koska ne eivät
pysty varastoimaan sitä. Aivot ovat
pieni osa ihmisen koosta, mutta ne
käyttävät 15 % sydämen
pumppaamasta verestä, 20 % hapen
kokonaiskulutuksesta ja 25 %
glukoosista. Aivot käyttävät suunnilleen
yhtä paljon energiaa sekä levon että
aktiivisen toiminnan aikana. Kannattaa
siis pitää huolta levosta ja hyvästä
ravinnosta, molemmat ovat aivoille
välttämättömiä.

MMiittää tteeeett,, kkuunn eeii oollee
vviieessttiinnttäälleeiirriiää??
Leiriläinen

Mitäpä minä. Odotan seuraavaa
viestintäleiriä tietysti. Ja luen hyviä
kirjoja, mm.

VVooiikkoo aappiinnooiissttaa kkeehhiittttyyää yyhhttää
kkeehhiittttyynneeiittää kkuuiinn iihhmmiissiissttää??
Monkey-fan

Evoluutio ei ole loppunut eli kehitystä
tapahtuu jatkuvasti. Mitä ajattelet
sisältyvän käsitteeseen ”kehittynyt
ihminen”? Ovatko rasistit, terroristit ym
kehittyneitä ihmisiä? Onko apinoissa
rasisteja tai terroristeja? Tarvittaisiin
mittareita, joilla mitataan
”kehittyneisyyttä”, että voitaisiin laittaa
eläinlajit järjestykseen….

MMiikkää oollii mmaaaaiillmmaann,, ssiiiiss mmeeiiddäänn
ppllaanneeeettaann eennssiimmmmääiinneenn eelläävvää
oolleennttoo??
Star

Elämän ilmaantuminen maapallolle on
edelleen eräs luonnontieteen kysymyksistä.
Ensimmäiset esitumaiset bakteeria
muistuttavat eliöt ilmestyivät noin 3,6
miljardia vuotta sitten. Elämää saattoi
Maassa olla aiemminkin, ehkä jo 4,3
miljardia vuotta sitten. Elämän synnyttyä
eliöt olivat kauan aikaa mikroskooppisen
pieniä: ensimmäiset merkit monisoluisista
eliöistä ovat vasta noin 1,2 miljardin
vuoden takaa.

MMiikkää oonn ssuunn mmiieelliippiiddee
kkiiuussaaaammiisseessttaa??

En siedä kiusaamista. Olen pyrkinyt aina
puuttumaan kiusaamiseen, kun olen sitä
huomannut. Valitettavasti kaikkia
kiusaamista ei ole helppo huomata, ja
nettikiusaamista on entistäkin vaikeampi
saada näkyväksi. Kiusaamisen vaikutukset
sen kohteeseen ovat todella kohtalokkaat
ja saattavat olla taakkana koko
loppuelämän. Olisikin tärkeää, että
jokainen päättäisi omalta osaltaan, ettei
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kiusaa ketään koskaan. Ongelma
saattaakin olla siinä, etteivät kiusaajat
aina tajua kiusaavansa eli eivät
ymmärrä, miten pahasti heidän sanansa
tai tekonsa satuttavat.

MMiikkssii vviieessttiinnttäälleeiirriillllää nnuukkuuttaaaann
tteellttooiissssaa??
Pihla V

Leirejä on aina pidetty kouluilla, joilla
ei yleensä ole sisämajoitustilaa. Teltat
ovat siksi olleet mahdollisuus ja sitä on
käytetty. Teltta-asuminen on myös
mahdollistanut leirien edulliset hinnat ja
mahdollisimman moni on voinut tulla
leirille.

Lueskelin aamulla Tietotuutista Ursulan
tarinaa muodista ja sen mitä
ihmeellisemmistä villityksistä. Tuli
mieleen Converset, joita 50-luvulla
kutsuttiin reilusti koristossuiksi. Olihan
valmistajakin silloin kotimainen Nokia.
Päivän Iltalehdessä selviteltiin niiden
kahden ”ylimääräisen” reiän tarkoitusta,
jotka löytyvät Converse-tossujen sivusta.
Nauhat nimittäin saa kireämmälle
vetämällä ne läpi myös näistä rei’istä.
Muistan myös kun joitakin vuosia sitten
saatiin ulkomaanmatkoille lähtiessä
tuliaistoivomuksia tietysti sellaisista
Conversen malleista, joita ei kotimaassa
ollut tarjolla. Mutta kukapa olisi uskonut
Converse-villityksen ollessa
kuumimmillaan, että on niitä Converseja
aikaisemminkin kaupiteltu.

Converse

RRiissttoo ""RRyyttii""

VVaaiissssii
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Teltat

1.Anna-Lii ja Joanna
2.Mikkel
3.Lauri ja Bruno
4.Miro ja Alvar
5.Sebastian ja Joonatan
6.Aino ja Taika
7.Leevi
8.Venni ja Walter
9.Miika
10.Johannes Y.
13.Kati ja Riina
14.Rasmus ja Andy
15.Taavetti
16.Laura
17.Virve
18.Leo
19.Rebekka, Terttu, Tinka ja Maya
20.Ari, Eemil ja Viljam
21.Pinki, Patrik, Joel, Kasper ja Sirpa
(Lehdet infoon)
22.Aada
23.Samu
24.Joska ja Oskar
25.Sonja ja Venla
26.Rikka, Petrus ja Riia
27.Karoliina ja Sofia
29.Maija, Pihla ja Pihla Ilona
30.Johannes, Jonathan ja Liisa
31.Iida ja Sakari
Luokat:
121 Jinni ja Ilmo

Paloauto
kaupan
pihassa

Jag och Petrus var och
såg på en brandbil.
Brandbilens ägare heter
Jukka Pöntinen. I

brandbilen går 3500 liter
vatten. Brandbilen var 36
år gammal. Ibland kör
brandbilen och släcker
skogsbrander.

JJoohhaannnneess

Mikkeliläisellä Jukka
Pöntisellä on vuoden
1980 Sisu-merkkinen
paloauto mallia
Karhu-Sisu.
He eivät ole
palokuntalaisia vaan
sillä paloautolla
pestään pihoja ja
teitä. PPeettrruuss

...samu heitti appelsiinin aika kovaa

...joku heitti appelsiinin lauria päin klo
2.44... kukakohan se oli ;)
...samu taisi löytää kutsumuksensa jungle
juice barin työntekijänä
...miksi lattialla on tuoretta
appelsiinimehua ja haljennut appelsiini
...samu osui riinan tissiimnm
...juha88 tulee seuraavaksi
...samu on viitta sankari
...venni yritti myydä väärennettyi kinder
patukoita
...sirpa pahoitti mieliä
...kaikki luulee Johannaa Lauraks..
...Miika on munamestari
...Pinki on lihamestari
...Rasse on tulostusmestari
...Andy on pilkkomis- ja futismestari
...Rasse näkee selkounia. Mitäköhän hän
niissä tekee..?
...Bruno tanssii musiikin tahdissa
...virve vaihtaa joka päivä kampausta
...laura syö aina leon kanssa
...rebekka ja samu ottivat selfien, onkohan
heillä suhteita lol
...virve hieroo samun päätä
...Andy ja Joona Tunkeutuivat luvatta
Joskan ja Oskarin telttaan ottamaan
sipsejä ja heitteli omassa teltassa
...Leevi Hengaa info ryhmässä vaikka ei
ole info ryhmässä
...Samu kävi suihkussa. Kenet hän haluaa
hurmata?
...Infossa on parhaat bileet

JUORUT

JJoohhaannnneess jjaa

PPeettrruuss
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Tiedätkö, mikä on Pitahaya tai
rambutani? Entäs salaki?

Edellämainitut ovat hedelmiä, joista emme yleensä kuule.
Suomessa on marketeissa yleensä vain perushedelmiä, kuten
banaaneja tai omenoita. Mutta maailmassa on paljon muutakin.
Pitahaya on kaktushedelmä, jossa on hieman kiiviä muistuttava
mieto maku, josta voi tehdä samoja asioita kuin kiivistäkin.
Kyseisiä hedelmiä kasvaa Etelä- ja keski-Amerikassa.
Rambutanit kasvavat rambutanipuissa ja ne ovat makeita mutta
hieman happamia hedelmiä, joiden kuori koostuu pehmeistä
piikeistä. Niitä kasvaa Malesiassa. Malesiassa kasvaa myös
salakipalmuja. Salaki on pieni pyöreä ”suomuinen” hedelmä,
jonka hedelmäliha on hapanimelää ja kannattaa syödä
sellaisenaan, sillä se säilyy todella huonosti. Et myöskään
varmaan ole kuullut hedelmistä nimeltään annoona, durio,
feijoa, kaki, kiwai, kvitteni, litsi, longaani, nashi, tai vaikka
rumeliini. Jos joskus käyt ulkomailla, niin maista kaikkea
uutta!

Pokemon Omega Ruby
ja Alpha Sapphire
Pokemon ORAS on toistaiseksi uusin Pokemon-peli, joka
julkaistiin Japanissa vuonna 2013 ja muussa maailmassa
vuonna 2014. Ensimmäinen Pokemon-peli julkaistiin
vuonna 1996 Red/Blue/Green-nimellä koko maailmassa ja
se oli myyntimenestys.
ORAS on uudempi versio vuonna 2002 julkaistusta
Pokemon Ruby/Sapphire/Emeraldista, joka tehtiin Game
Boy Advancelle.

ORAS:in tietoja
Alusta: 33DDSS
Pokemonmäärä: 772211
Kehittäjä: GGaammee FFrreeaakk
Julkaisija: NNiinntteennddoo
Pelimuoto: YYkkssiinn//mmoonniinnppeellii
Lajityyppi: RRPPGG ((rroooolliippeellii))
Omega Ruby ja Alpha Sapphire eroavat toisistaan sillä
tavalla, että Omega Rubyn maskotti on Groudon (Primal
form) ja Alpha Sapphiren on Kyogre (Primal form)
IGN:n arvostelu: 5 (liikaa vettä joka ei ole mikään arvio
mutta silti)

Arvosana: 99
Suosittelen tätä peliä kaikille 7v täyttäneille
roolipelifaneille!

Star Wars The Old Republic on
BioWaren, EA:n ja Lucasfilmin
tekemä MMO Räiskintä ja
seikkailupeli, jossa selvitäkseen
täytyy tehdä eri tehtäviä ja
saavuttaa korkeampia arvoja
esim. Darth. Luokkia on kuusi.
Trooperilla, Smugglerilla, Bounty
Hunterilla ja Imperial Agentilla
erikoistuu kaukoaseisiin eikä
ollenkaan lähiaseisiin.
Sen sijaan Jedeillä ja Sitheillä
erikoistuu joko Voimaan tai
valosapelin käyttöön.
Ajoneuvoja ovat kiiturit ja
tähtialukset.
Palvelimia eli servereitä on
monta esim. Tomb of Freedon
Nadd.
Eri palvelimille voi tehdä eri
tyyppejä.
esim toisessa serverissä voi olla
Jedi Knight ja toisessa Smuggler
Suosittelen 11 vuotta täyttäneille
Tähtien Sota faneille.

SWTOR
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