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Hyvä leirin kansalainen, joka luet
tätä tiedosta tehtyä jäätelöä,
Tietotuuttia, jonka joku on
muuttanut materiamuuntimella
lehdeksi, laajeneeko avaruus
sinusta pallomaisesti vai
satulamaisesti? Ja jos et
ymmärtänyt tuota ensimmäistä
lausetta, se ei haittaa. Et varmaan
ole käynyt ala-astetta loppuun.
Onko tämä muuten tarpeeksi
filosofista ollakseen pääkirjoitus?

Sisällys-
luettelo
2. Pääkirjoitus
3. Uutiset ja sää
4. Päivän
horoskoopit
5. Jatkis
6. Tuukkalan
hylätty
mielisairaala
8. Kioskin
maukkaat keksit
9. Arvoitus
10. Ursula
13. Kirje lukijalle
14. Juorut
16. Yleisönosasto

PÄÄKIRJOITUS BY JOHANNES
Ja jos se ei mielestäsi ole,
mielipiteesi laadun huonous ei
haittaa. Olet varmaan juuri
menossa eskariin. Tärkeintä on,
että nautit tästä lehdestä, ja jos et
nauti, mielipiteesi laadun huonous
haittaa sen verran, että mene
nurkkaan häpeämään! Hus!
Pidemmittä puheitta, mukavia
lukuhetkiä, paitsi teille siellä
nurkassa.

Näin toimit turvallisesti salissa:
Kuinka salissa voi tehdä/ei kannata tehdä (kysykää
vaikka Jooselta)

Ei näin Näin!



3 

Tietotuutti 20160611

Uutiset ja sää
UUTINEN: LEHTIHUONEEN
EDESSÄ ON TUOLI :O
Mystinen tuoli on ilmestynyt mystisesti
lehtihuoneen eteen. Tuolin paikan
järkevyyden kyseenalaisti ensimmäiseksi Risto.
Myös Laura on ihmetellyt, miksi tuoli on
siinä. Sinä ihminen (ainakin luulen että olet
ihminen) joka laitoit tuolin siihen, valitse ensi
kerralla fiksumpi paikka tuoleille mitä
siirtelet, kiitos. :)
Ohikulkijan kommentti: ihmettelin tuolia,
mutta päätin silti vaan kävellä ohi.

LÄNSIMETRON LIIKENNÖINNIN ALOITUS SIIRTYY-
ESPOOSSA ALETAAN SUUNNITELLA HÄTÄBUSSIEN
LINJASTOA.

Helsingin ja Espoon yhteinen metrolinja
länsimetro ei aloitakaan 15.8. kuten oli
suunniteltu. Tarkkaa aloituspäivää ei tiedetä,
mutta projekti saattaa venähtää jopa kuukausia.
Viivästyminen johtuu turvallisuuteen liittyvien
taloteknisten järjestelmien testausten
viimeistelyistä. Metron on ennen aloittamistaan
läpäistävä turvallisuusvaatimukset. Etelä-Espoon
ja Lauttasaaren asukkaille viivästyminen on
ikävää, koska metron puuttumisen ajan
joukkoliikenteen liikennöinti on heikompaa.
HSL:n on määrä tiedottaa korvaavista
bussireiteistä kesän aikana.

LEIRIUUTISEN SEKÄ TIIVISTELMÄN LÄNSIVÄYLÄ-LEHDEN
ARTIKKELISTA LAATI JOHANNES

SÄÄ: Tulee vielä
joskus paranemaan...
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Vesimies: sinä voitat kolme
tuhatta euroa lotossa.

Vaaka: syöt jotain
epämiellyttävää ja sinulle
tulee paha olo.

Neitsyt: sinä itket
koko päivän.

Kalat: sinulle tulee uusi
lempinimi.

Kaksoset: sinusta tulee
kaksonen.

Jousimies: tulet
laulamaan radiossa.

Rapu: sinä sairastut
flunssaan.

Kauris: syöt vahingossa
jäkälää.

Oinas: olet sinkku.

Skorpioni: luet lehdestä
joka ikisen sanan.

Leijona: sinusta tulee pian
Erkki.

Härkä: odotat innolla
huomista

Teksti: Riia Kuvat: Iida
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.............................”Ketsuppi,
valitsen sinut!”, oli Ash Ketchuppi
huutanut ja Sinappi Yodaan osui
ketsuppipallo. Yoda oli yltä päältä
ketsupissa ja raivoissaan.
”Sinappivoimaa!”, huusi Yoda ja
pian koko huone oli täynnä
ketsuppia ja sinappia! Pian

Jatkis: Autoyhtiö (Ketsupin vastaisku)

huoneeseen asteli Harry Potter, kädessään
ranskanperunoita. Harry pyyhkäisi
ranskalaisia seinään, jotta saisi niihin
ketsuppia ja sinappia. Johtaja oli
kauhuissaan ja työntekijät iloisia, kun
saivat syödä ketsuppia ja sinappia yllin
kyllin. Sinappi Yoda ja Ash Ketchuppi
nousivat hitaasti ylös, sillä Harry Potter
osoitti heitä ranskalaisilla ja lausui:
”Siipirdiumlentiusa”. Yhtäkkiä kaikki
huoneessa olijat kääntyivät katsomaan
katonrajaan, sillä huoneeseen lensi iso
valkoinen kana! Kanan selässä oli Laura
”Majoneesi” Gandalf, jolla oli
kädessään.................................

Tekijät: Pihla, Riia ja Taavetti
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Aavesairaala

Tuukkalan kylätien ja Annilantien
kulmassa, aivan Moision koulun
läheisyydessä kohoaa punatiilinen
kerrostalo. Jos sen ohi kulkee muutaman
kerran saattaa huomio kiinnittyä siihen,
ettei pihalla liiku ihmisiä. Parkkipaikalla
on rivi lämmitystolppia mutta ei
ainuttakaan autoa. Silmissä näkyy aivan
normaalin oloinen iso kerrostalo mutta jos
uskaltaudut astelemaan pihapiiriin
huomaat jotain erikoista; alimpien
kerrosten ikkunat on peitetty vanerilevyillä
ja kun kohotat katseesi hieman ylemmäs
huomaat rivin toisensa jälkeen rikkinäisiä
ikkunoita. Hieman paikallisilta kyselemällä
selviää, että kyseessä on entinen sairaala,
Tuukkalan sairaala, vuonna 1960
rakennettu B-mielisairaala. Myöhemmin
rakennus on toiminut terveyskeskuksen
vuodeosastona mutta seissyt tyhjillään jo
liki kymmenen vuotta.

Lähemmin tarkasteltaessa huomaa, että
joitakin ovia on murrettu auki, samoin
ikkunoita, joista on kiipeilty sisälle kenties
yösijaa etsimään. Lukemattomat ikkunat
kertovat kuitenkin korutonta kieltään, että
useimmiten ovat vandaalit olleet asialla.
Silloin tällöin saattaa kuulla tuulen
heiluttaman ikkunan kolahtelevan
aavemaisesti. Ja talo tuntuu todella elävän
sillä pari päivää ensimmäisen käynnin
jälkeen pihalle on ilmestynyt penkki ja
pari tuolia, jotka ilmiselvästi ovat
lentäneet tuoreeltaan rikotun ikkunan
kautta lasinsirpaleryöpyn säestämänä.
Tuskin itsestään vaan ihmiskäden
aikaansaannoksina. Ei ihme, että pimeän
aikaan satunnaisen ohikulkijan

TUUKKALAN HYLÄTTY MIELISAIRAALA

mielikuvitus saattaa karata
laukalle. Onhan kivenheiton
päässä rautakautinen kalmisto,
jonka vainajat tuntuvat
nettikeskusteluissa vallanneen
vanhan hylätyn sairaalan ja
ryhtyneen mellastamaan
herkkäuskoisten kiusaksi.

Mikkelin kaupunki on huonolla
menestyksellä yrittänyt sekä
myydä että vuokrata vanhaa
sairaalaa muuhun käyttöön. Tällä
hetkellä siinä toimii vain pieni
autokorjaamo ja tiettävästi tiloja
on käytetty myös poliisikoirien
koulutukseen erityisesti pimeissä
olosuhteissa. Rakennuksessa on
tilaa kaikkiaan 7000 neliömetriä
mutta sen käyttökuntoiseksi
korjaamista pidetään aivan liian
kalliina. Niinpä sen yllä leijuu
auttamatta purkutuomio
ennemmin tai myöhemmin. Aika
näyttää millaisiin mittasuhteisiin
verkossa vellovat selkäpiitä
karmivat mielikuvitustarinat
ehtivät sitä ennen paisua.

Johannes ja Tuisku sairaalan pihalla
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Saavuimme sairaalan pihaan

Penkki heitetty sisältä ikkunasta läpi.
joku varmaan yrittäny karata.

Johanneksen
mietteitä reissusta:
Silleen aika ikävää ajatella että
parkkis ja hienot kerrostalot
rakennettu ja niihin on sähkötki
vedetty, on päästetty
rapistumaan tolleen. Yhetki
sälekaihtimet ollu kiinni yli
kymmenen vuotta varmaan.
Asuinrakennuksiahan niistä sais
jos korjata jaksais. Ja miksi
kaikki tommoset rakennukset
jotka on tyhjiä, pitää sotkea ja
niiden ikkunat pitää rikkoa?

Johannes, Tuisku ja Risto
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Torstaina Moision koulun kioskilla oli tarjolla erityisen maukkaita keksejä. Kioskin myyjät
Sonja ja Venla olivat silmin nähden tyytyväisiä keksien saavuttamaan suosioon ja saatuihin
kehuihin. Keksit oli leivottu Riikan ”salaisella” reseptillä, jota tytöt suunnittelivat
hyödyntämänsä myös kotiin päästyään, koska keksien leipominen oli helppoa ja nopeaa.

Kioskin maukkaat keksit

Keksien suuri kysyntä oli huimaa. Haastattelua
aloittaessa tarjolla oli täysi keksilautanen, mutta kun
ennätimme ottamaan kuvaa, oli keksilautanen jo
popsittu tyhjäksi leiriläisten makeanhimoisiin suihin.

Vielä kerran suuri kiitos
kioskivuoron ryhmälle
maukkaista kekseistä.
Tutkivasta
journalismistaan
tunnettu Tietotuutin
toimitus onnistui
selvittämään keksien
salaisen reseptin ja nyt
ylpeänä jakaa sen
leiriläisten iloksi:

Raaka-aineet
200 g voita
2 dl sokeria
1 muna
1 tl vanilijasokeria
1 tl leivinjauhetta
3 rkl kaakaojauhetta (tummaa)
3 dl vehnäjauhoja
100 g valkosuklaata (tai
muuta suklaata)

Ohjeet

Vaahdota sokeri ja
huoneenlämmössä pehmennyt
voi. Lisää joukkoon muna.
Sekoita kuivat aineet keskenään
ja lisää vähitellen taikinaan.
Sekoittele sekaan lopuksi
rouhittu valkosuklaa.

n. 72 kpl, 200 astetta, ylin
taso, n. 8 min.

Nosta uunista tulleet keksit
ritilälle jäähtymään.

Säilytä tiiviissä purkissa.

Reseptin lähde:
http://www.kotikokki.net/resepti
t/nayta/397613/Suklaakeksit/

Kioskinmyyjät Venla ja Sonja sekä
tyhjäksi myyty keksi lautanen

Suklaakeksit

Teksti ja kuvat:
Iida & Sakari
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Arvoitukset
1. Matkalla kaupunkiin
Mies oli matkalla kaupunkiin ja häntä
vastaan tuli kärry, jota veti kaksi hevosta ja
ohjasi kaksi miestä. Lavalla oli seitsemän
naista joilla jokaisella oli kori. Jokaisessa
korissa oli kissa, ja jokaisella kissalla oli 3
pentua. Kärryjä seurasi toinen kärry jota
veti yksihevonen ja ohjasi yksi mies. Kärryn
lavalla oli 13 possua. Kuinka monta elävää
olentoa oli matkalla kaupunkiin?

2. Metsä
Oli 1973 vuotta vanha metsä. Menin
metsään. Keskellä metsää on suuri tumma
lampi. Menin lammen lähelle. Yhtäkkiä
kuulin suorastaan kauheaa kirkumista. Kuka
kirkuja oli??

3. Väsymätön mies
Mies ei ole nukkunut viiteen päivään, mutta
hän ei ole väsynyt. Miksi?

4. Kirppujen lomamatka
Mihin kirput menevät lomalle?

5. Mies pellolla
Mies saapui pellolle reppu selässä ja kuoli.
Miksi?

6. Missä on virhe?
Mies käveli kadulla. Hän tapasi toisen
miehen, joka oli
hänelle jo entuudestaan tuttu. He menivät
viereiseen ravintolaan
ja tilasivat kummatkin kala-annoksen. He
ryhtyivät juttelemaan
ja pian jo heidän ruokansakin tuli. Kun he
olivat syöneet sen,
he ryhtyivät kummatkin kävelemään omiin
koteihinsa, toinen
pohjoiseen ja toinen itään.
Huomasitko virheen tai virheitä?

Vastaukset sivulla 15
Tehnyt: Taavetti

Kuva: Iida
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Ursula vastaa
Ursis tässä taas!

Ruusupussi on edelleen lehtihuoneen
ovenpielessä, tervetuloa hyvät kysymykset.
Mielellään nimellä tai nimimerkillä, kiitos.

Ovatko vanhat ihmiset viisaampia kuin
nuoret?
Ihmettelevä

Mitä nyt kukin viisaudella tarkoittaakin.
Olen kuullut joskus sanottavan, että älykäs
selviää niistä pulmatilanteista, joihin viisas
ei koskaan joudu. Vanhoilla ihmisillä on
pidempi elämänkokemus, joka auttaa
ymmärtämään asioita, mutta ei
kokemuskaan vielä takaa, että olisi
viisautta. Ajattelen tässä kohtaa esimerkkinä
kaikkea sitä vihapuhetta, mitä nykypäivänä
ilmenee. Vihapuhujissa on kaiken ikäisiä
ihmisiä, joten viisautta puuttuu kaikista
ikäluokista. Toisaalta viisautta myös on
kaikissa ikäluokissa.

Lehmä sanoo ammuu, koira sanoo hau hau,
kissa miau jne. Mutta mitä sanoo kettu?
Ketuttaa, kun ei tiedä

Olen tehnyt havainnon, että eri kielillä
eläimet sanovat eri tavalla, esim. koira
sanoo wof. En tosiaankaan tiedä, mitä
kettu sanoo, enkä edes googlaamalla saanut
kysymykseen vastausta. Jos kansansatuihin
on uskomista, ketut puhuvat myös ihmisten
kielellä.

Kuinka pitkä on mittanauha?
Kasper

Mittanauhoja on eri mittaisia. Yleensä
ompelijoiden mittanauhat ovat metrin tai
puolentoista metrin mittaisia, mutta
rakennustyömailla käytetään kolmen, jopa
viiden metrin mittaisia metallisia
rullamittanauhoja. Mittanauhassa on
oleellista, että millimetrit ja senttimetrit
ovat kiinni toisissaan peräkkäin. Tiedän
erään, joka leikkasi mittanauhan sentin
pätkiin, jolloin mittanauha lakkasi olemasta
mittanauha, koska sillä ei enää voinut
mitata.
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Mihin avaruus loppuu?
Kiinnostunut

Tämä kysymys on kysytty joskus ennenkin
enkä osaa vastata, koska tiedemiehetkin
ovat asiasta erittäin epätietoisia. Joidenkin
mielestä avaruus on tasomainen, toisten
mielestä kaareva. Kummankaan näkökannan
edustajat eivät toistaiseksi uskalla sanoa,
onko avaruudella rajaa, mutta monet
avaruusluotaimet tuovat jatkuvasti uutta
tietoa avaruuden koosta ja koostumuksesta,
joten ehkä joskus voimme täsmällisesti
sanoa, missä avaruus loppuu.

Mikä on Pokemon?
Hahmoilija

Tietolähteeni Wikipedia kertoo, että
Pokemon on japanilainen tuotesarja, joka
sai alkunsa vuonna 1996 Nintendon
julkaisemasta videoroolipelistä. Sana
”Pokémon” on lyhenne sanoista ”pocket
monsters”, ”taskuhirviöt”. Peleissä on
satoja erilaisia Pokémon-hahmoja ja
tavoitteena on kerätä jokainen niistä ja
kouluttaa hahmoista hyvä tiimi. Tämäpä
olikin mielenkiintoinen trivia-tieto, sillä
enpä ole juurikaan perehtynyt näihin
Pokemon-juttuihin. Miksei vaikka yli 13-vuotiaat voisi jo saada

ajokorttia?
Nipin napin

Ajokortin ikärajoihin (mopokortti ja
traktorikortti 15 v, muut ajokortit
muutaman vuoden vanhempina) on
varmaankin hyvät fysiologiset ja
mahdollisesti jotkut muutkin perusteet,
mutta en niitä löytänyt verkosta ja Trafin
ajokorttineuvontaan jonotin puhelimella 20
minuuttia saamatta vastausta.
Kansainvälisestikin ikärajat ajokortin
saamiseen ovat suunnilleen samantapaiset,
pienin poikkeuksin. Arvelen, että ihmisen
kyky toimia liikenteen kaltaisessa
monimutkaisessa ja nopeita (ja oikeita)
päätöksiä edellyttävissä tilanteissa kehittyy
ihmiselle iän myötä, joten liian varhainen
ajoluvan myöntäminen olisi kaikkien
liikenteessä olevien kannalta vaarallista.



Oliko Marimekon perustajan nimi Mari?
Mariko

Ei ollut, vaan oli Armi, mutta siinä
sanassahan on samat kirjaimet kuin
Marissa, joten saattaa olla, että Armi Ratia
on leikitellyt oman nimensä kirjaimilla
firmalle nimeä keksiessään. Tähän asiaan
tuskin enää saadaan vahvistusta.

Miksi ihmiselle tulee nälkä?
Kurniva vatsa

Nälkä on merkki siitä, että kroppamme
tarvitsee lisää energiaa toimiakseen. Ruoka
on ihmisen toiminnan polttoainetta, ilman
sitä eivät aivot toimi eivätkä jäsenet liiku.
Kun on tarpeeksi kauan ilman ruokaa ja
juomaa, kuolee. Nuotio on mielestäni hyvä
vertauskuva tähän kysymykseen: niin kauan
kuin nuotioon lisätään puita, se palaa
iloisesti ja lämmittää, mutta jos puita ei
lisätä, tuli hiipuu ja lopulta sammuu.

Kuinka paljon varusteita tarvitsee
vuorikiipeilyssä?
Semper excelsior

Tähän saat varmasti paremman,
turvallisemman ja tarkemman vastauksen
vuorikiipeilyyn erikoistuneilta nettisivuilta.
Olen ymmärtänyt, että varusteita tarvitaan
sitä enemmän, mitä korkeammalle vuorelle
aiotaan kiivetä. Aasian korkeilla
vuorikiipeilypaikoilla on oikein kantajien
ammattikunta, serpat, jotka vievät
kiipeilijöiden varusteita, koska ilmeisesti
tavaramäärä on niin suuri, ettei yksi
ihminen pysty kantamaan itse tarvitsemiaan
tavaroita ja ruokia.

Miksi leiri kestää 7 päivää?
Leiriläinen

Näin monta päivää tarvitaan, että jokainen
leiriläinen ehtii olla jokaisessa ryhmässä ja
vielä kaaospäivässä. Vai haluaisitko itse
jättää jonkun päivän/ryhmän pois leirin
ohjelmasta?
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Tietotuutin uutistoimittaja löysi oheisen hätäviestin
sähköpostistaan!

Apua!
Olen loukussa! Kaappaaja Leo pitää minua
vankinaan, koska haluaa saada kassakaapin
lukon koodin. Kassakaapissa säilytetään
suurta keksintöäni, jolla ratkaistaan
muovijät teen poistaminen meristä.

Auta minut vapauteen! Kekseliäisyytesi ja
viest intävälineiden avulla ehdit vapaut taa
minut niin, et tei kaappaaja Leo ehdi saada
kassakaapin koodia.

Odota lähtökäskyä. Lähetän sen sinulle, kun
vart ijat ovat tauolla. Se saapuu sinulle
tekst iviest illä lauantai iltapäivällä. Viest issä
käy ilmi, koska sinä voit ryhmäsi kanssa
lähteä pelastamaan minua. Teidän tulee
löytää ryhmäsi kanssa vihjeiden avulla reit t i
ulosvankityrmästä niin, et tä pääsen
vapauteen. Muistutan, et tä älä teemitään
ennen kuin saat viest in tai se voi olla
minulle kohtalokasta!

Terveisin
Sanna
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Mitä siellä pelataan?
- Siellä pelataan läpsyä
Mistä saitte idean?
- Pelattiin frendien kaa ja sit tuli idea et
voitais avata tällänen ukapelinurkkaus
Ketä teidän ryhmään kuuluu?
- Minä eli Andy, Rasse ja Petrus.
Mitkä ovat teidän työtehtävät?
- Minä eli Andy ja Rasse pyöritämme pelejä
ja pistämme panoksia, Petrus hoitaa
mainostuksen ja pitää panoksia turvassa
kunnes voittaja löytyy ja antaa ne hänelle.
Paljon tuottoa teillä on tällä hetkellä?
- Tuottoa tähän mennessä 24 lecua.
Onko asiakkaita ollut paljon?
- No, iha semi paljon.
Kiitos haastattelusta.

Andyn ja Rassen
uhkapelinurkkaus

Tinka ja Joanna - uudet
sydänystävät??!

Juha talloo Sirpan selkää!
Haluaako hän pehmeän
pomppualustan?

Tepa ja Maya pohtivat syntyjä
syviä, mm miksi rikkinäiset farkut
on just hienot!

Mitä Leo ja Laura oikein tekevät...
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Juorut

Vastaukset arvoituksiin:

1. Yksi

2. suorastas

3. päivisin ei nukuta

4. turkkiin

5. laskuvarjo ei auennut

6. virhettä ei ole XD

Ilmo ja Patrik pitävät taukoa
sekä himosiivouksesta että
radiosta! Ah, mitä onnea: Antti
Tuisku ja karkkipussit!

Mitä ihmettä! Taika ja Sebu!
Suunniittelevatko he uusia
tehtäviä? Runoja?

Pihla ja Hugo
puuhaavat jotain
salaperäistä....

hOT dOG

...patrik kertoi tarinan erkki ja pertti
leijjonista sekä kuningas hölöhölöstä
...leiriä uhkaa kanariisiefekti
...mitä tapahtuu kun yhdistää eevan ja
m:n??!
...no MEEVA duhh
...Patrikillla ja ilmolla on yhtä paljon
pisteitä.
...Rebekka tanssii joka musiikista
...rebekka laittaa radiota kovemmalle aina
kun anna puu soi
...Teija kaipaa Johannesta-onko hänen
ikävä?
...Aatos paljastui korttitemppuvelhoksi!
...Sanna hihittelee söpösti...
...Lehtiryhmälle tarjotaan runsaasti apua.
Ritarimaista käytöstä!

...Karoliina hymyilee vienosti infotiskin
takana.
...Oskari tekee vaikutuksen
pianopelitaidoillaan
...Eeva tuli ja pääsi heti hierojaksi
...Pää olkapää peppu polvet ja varpaat
villitsivät infon
...Petrus ja Johannes ovat melkoinen pelipari
...samu on oikeasti koreasta
...miro on oikesasti wannabe
somalilalinen!!!!
...samu ON somalialainen
...Petruksella on nilkka jatkuvasti kipeä
...petrus kuolaa unissaan
...Sofia on zazzumiini hormu!
...Eli hirmu
...johannes sylki kaakaota andyn päällle
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Yleisönosasto

Kirre on Suomen toiseksi hienoin
kirjastoauto. Kirre (=KIRjastoREkka) on
Tuusulan uusi kirjastoauto, ja se selvisi
hopealle Oulun lastenkirjastoauto Onnelin
jälkeen. Olen niin iloinen tästä uutisesta,
sillä Kirre käy viikoittain ihan naapurissani
ja olen jo käynyt muutaman kerran
Kirressä, se nimittäin otettiin käyttöön
vasta tänä keväänä.
Kirjasto on tosi tärkeä julkinen laitos.
Kirjastoon voi mennä kuka tahansa, sieltä
saa lainaksi kirjojen lisäksi elokuvia,
musiikkia, äänikirjoja, kielikursseja,
lautapelejä ja joissakin kirjastoissa myös
urheiluvälineitä. Kirjastoissa järjestetään
monenlaisia tapahtumia, Kirressäkin on
ollut kulttuuri- ja lauluhetkiä, vetäjinä
tuusulalaiset kulttuuri- ja teatterihenkilöt.
Kirjastoauto vie kirjastojen palveluita
sinnekin, missä ei kiinteää kirjastoa ole ja
mistä on pitkä matka kirjastoon.
Kirjasto ja kirjastoauto ovat siitä hienoja

Kirjasto ja Kirre ovat
huippuja

paikkoja, että niissä ei tarvita rahaa,
lainata voi ilmaiseksi eikä tarvitse ostaa
kahvikupposta voidakseen viettää aikaa
kirjastossa.
Suomalainen kirjastoajattelutapa on jo
vanhaa: ensimmäinen yleinen lainakirjasto
oli Vaasan Luku-seuran kirjasto, joka
perustettiin 1794. Kirjasto on vuosien
saatossa kehittynyt, mutta sen
ydinajatuksena on ollut tarjota kansalaisille
maksutta pääsy sivistyksen ja tiedon
lähteille. Kirjastoautot vievät tämän
mahdollisuuden kouluille, päiväkoteihin ja
sivukylille, siihen ei kirjastoautojen
kauneuskilpailua tarvita. Mutta mukavaa,
että kirjaston asialle saadaan julkisuutta ja
mukavaa, että Tuusulan uusi kirjastoauto
Kirre on hyväksi ja hienoksi havaittu. Sen
ulkoasun on suunnitellut Jouni Väänänen.

Liisa

Kirjasto ja Kirre ovat huippuja!
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Innovaatioiden maailmasta pari poimintaa
mielikuvusta ruokkimaan. Tosin nuo on
aika käytännöllisiä – periaatteessa.

Hahmontunnistus ja hahmojen hakupalvelut
(2.30) ***
Hahmontunnistus sekä algoritmeina että
oppivina AI -järjestelminä on yleistynyt
nopeasti. Tutkimuksissa psykoosi on kyetty
tunnistamaan puheesta, syöpä on
tunnistettu tietokoneen toimesta optisesti ja
aivohalvaus on ennakoitu kehosta
mitatuista signaaleista. Älypuhelin tunnistaa
Parkinsonin ensioireet, sanoja kyetään
lukemaan ajatuksista ja robotti-
kokki matkii videolla näkemiään
kokkausohjelmia. Useita
hahmontunnistukseen kehitettyjä oppivia
alustoja on saatavilla avoimen koodin
periaattein. Kehitys on nyt hyvin nopeassa
vaiheessa verrattain tuoreiden läpimurtojen
vauhdittamana.

Puheentunnistus ja simultaanitulkkaus
Microsoft on lisännyt maksuttomaan
videopuhelinsovellukseensa Skypeen

Jatkoa
innovaatioille/keksinnöille

simultaanitulkkauksen. Tuetut kielet ovat
kokeiluversiossa englanti, espanja, italia ja
kiina. Kyse on oppivasta algoritmista, jonka
laadun Microsoft uskoo parantuvan käytön
laajetessa. Tekstipohjaiseen viestintään
Microsoft tukee käännöstä 50 eri kielen
välillä. Puheentunnistu- ja
kielenkääntöominaisuuksia on muillakin
kasvavassa määrin pilvipalveluissaan sekä
älypuhelimissa. Maksullisia
puheentunnistusohjelmia on tarjolla runsaasti
ja parhaiden tarkkuus ylittää 95%.
Puheentunnistus ja kielenkääntäminen
liittyvät läheisesti ihmisen merkitysten
tunnistamiseen ja jäsentämiseen
viitekehysten kautta. Sovellusalueet ulottuvat
erikielisten ihmisten välisestä viestinnästä
ihmisen ja koneen väliseen viestintään.

Minusta hyvät simultaanitulkkauslaitteet
olisivat mitä parhaimpia välineitä rasismin
ja ennakkoluulojen poistajia, kun voisimme
jutella maailmalla tavallisten ihmisten
kanssa ilman kielimuuri tai Suomessa
pakolaisten kanssa. Maailmanrauhakin
edistyisi.

Juha N

Yleisönosasto
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Näinkin kysyimme Maijan kanssa
tietoyhteiskunnasta vuonna1996.
Pari esimerkkiä kännykkäkysymyksistä:
Käytätkö kännykän lisäominaisuuksia
1. pikavalinta
2. puhelunsiirto
3. välipuhelu
4. kolmenneuvottelu
5. vastaaja
6. tekstiviesti
7. fax
8. vastaamatta jääneesen puhelimeen
soitto

Kuvaavatko seuraavat vaihtoehdot omia
soittojasi kotoa ja muuten vapaa-aikana
hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai
huonosti:
soittelen vain asian perästä
tartun puhelimeen helposti soittaakseni
jollekulle
puhelin on välttämätön osa elämäntapaani
minun on helppo soittaa vieraalle

Seuraava kysymys oli järkevä, kun
melkein kaikilla oli kotona lankapuhelin.

Kuvaatko seuraavat vaihtoehdot
henkilökohtaista suhtautumistasi (kotiin)
tuleviin puheluihin hyvin, melko hyvin,
melko huonosti vai huonosti:
ilahdun yleensä kun puhelin soi
välillä puhelin soi liian usein
toisinaan vedän puhelimen irti seinästä
rasittaa olla toisen puhelinvastaaja
Juha N

Yleisönosasto
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PESE RUOKAILUASTIAT OIKEIN, JA LUONTO
KIITTÄÄ!
Pesuaineet rehevöittävät vesistöjä. Siispä astioita
pestessäsi käytä mahdollisimman pieni tippa pe-
suainetta. Pudota tippa kuppiisi, lorauta hieman
kuumaa vettä sekaan, pese ja lorauta SAMA pesu-
ainevesi lautasellesi, pese haarukka eli kahveli, veitsi
ja lusikka lautasen päällä olevan veden avulla.
Pese lopuksi lautanen jäljelle jääneellä pesuvedellä ja
huuhdo astiat. Älä kuivaa astioita paperilla, sitä
varten meillä on hengittävät kangaspussit, ettei
kuivausta tarvita. Ravistele vain liika vesi pois.
PESE KÄDET OIKEIN, JA KOKO LEIRI KIITTÄÄ!
Ruokien kanssa tekemisisissä olevat pesevät kätensä
huolellisesti saippualla ja mahdollisimman läm-
pöisellä vedellä. Pesu ulotetaan yli ranteiden, ei vain
sormenpäihin. Kynnenaluset puhdistetaan
huolellisesti mieluiten kynsiharjalla. Kädet kuivataan
tarkasti. Vaihtaessasi käsittelemääsi ruokalajia
pesaise kädet uudelleen. Muu jengi pesee kädet
ennen ruokailua ja aina vessassa käynnin jälkeen.
Käytä saippuaa.
PITKÄT HIUKSET sitaistaan ponnarille tai letille tai
saparoille ruokaa laittaessa.
Oikeastaan meillä pitäisi olla myssyt päässä
keittiössä, ehkä ensi kesänä!  
OTA LAUTASELLE SEN VERRAN KUIN SYÖT!
Biojäte rehevöittää myös vesistöjä ja lisää
ilmastonmuutosta. Ruokaa on riittävästi, joten sitä
voi aina hakea lisää jos eka satsi ei täytä vatsaa.

Teija

Yleisönosasto
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Apinaboxi
1.

3.

5.

2.

4.

7.

6.

8. 9.

Kuka on kuka?

Riia, Sakari, Johannes, Iida,
Risto, Aino, Tuisku, Pihla,
Taavetti


