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RIP LALALAND 
ALWAYS IN OUR 
MEMORIES <3
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Pääkirjoitus

Kesä on taas täällä ja niin on leirikin. Säät vaikuttavat suosivan 
meitä leiriläisiä ja muita moisiolaisia vaikkakin leiriä on jäljellä 
reilust,i joten yllätyksiä saattaa tulla. Leirillä on tänä vuonna 
uusia asioita monien uusien leiriläisten lisäksi. Muun muassa  
uusi ryhmäkierto on astunut voimaan tällä leirillä ja 
mahdollistaa yhden päivän lyhyemmän jakson Moisiossa. 
Uuden ryhmäkierron "tehokkuus" perustuu siihen että ei 
pelkästään vain ruokavuorot  on jaettu vaan tänä vuonna 
myös info- ja radiovuorot on jaettu myös ilta- ja aamu- 
osioihin. Kameroiden puuttuminen on herättänyt keskustelua 
koska viime leireillä  olemme nauttineet laatukameroiden 
suomasta huippulaadukkaasta tuntumasta ja videokuvasta. 
Mutta onneksi olemme sopeutuvaisia ja oppivaisia joten  
voimme tästäkin selvitä. Myös meidän vakio editointi- ja 
kuvausmestari Aatos puuttuu. Onneksi meillä on tuoreita 
viekaslaisia kohtaamassa uuden leirin haasteet ja 
hauskuudet!

Jones



OINAS
Sinulla on tänään 
hyvä päivä. Saat 
jäätelösoodaa, 
koska onnetar 
suosii sinua. 
Levität positiivista 
energiaa 
ympärillesi..

HÄRKÄ

Tänään olet 
vihaisella päällä. 
Lepyt kuitenkin 
hieman 
tekemällä hyvän 
teon ja päiväsi 
on pelastettu!

    O                                                                   KAKSOSET   

.                                                                                                                            

.                

                                                                                                                                            
.  nukut.   

..

     

Tänään 
tunnet olosi 
tyhmäksi, ja 
nukut koko 
päivän. Älä 
kuitenkaan 
unohda 
tehtäviäsi!

RAPU

Sinua sanotaan 
usein 
pelottavaksi, ja 
tänään on 
mahdollisuutesi 
osoittaa oletus 
vääräksi! Auta 
jotakuta!

LEIJONA

Olet rohkea ja 
tänään 
tehtäväsi on 
suojella 
heikompiasi. 

NEITSYT

Olet ihana 
persoona. 
Tänään olet 
leikkimielisellä 
päällä ja haluat 
vain leikkiä koko 
päivän.
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VAAKA

Olet 
kaveriporukan 
vauva. Tänään 
kuitenkin kasvat 
henkisesti ja 
aikuistut.

SKORPIONI

Tänään olet 
ilkeällä tuulella. 
Ihmettelet 
pahaa oloasi, 
kunnes tajuat 
olevasi väsynyt.

JOUSIMIES

Tänään olet 
aktiivisella ja 
energisellä 
tuulella ja 
hauskuutat 
muita ihmisiä.

KAURIS

Olet kovapäinen, 
etkä suostu 
kompromisseihin. 
Tänään joudut 
tekemään 
hankalia 
päätöksiä, joissa 
oma kantasi 

VESIMIES

Olet mukava 
ja kaikkien 
kaveri. Muista 
kuitenkin 
käydä pesulla, 
ettet karkota 
kavereitasi!

KALAT

Olet mukava 
ihminen ja 
tänään on sinun 
vuorosi tehdä 
ihmeitä! Ole siis 
rohkea!

Joska 4
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Liisa



Leirin aikana mahdollisissa 
ongelmatilanteissa voit ottaa 

yhteyttä  infoon. 

Sama numero toimii yövahdin 
numerona: 

040 731 1167
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Yksinäinen Jussi

Olipa kerran Jussi. Jussi asuu  kaukana kaupungeistä 
ja kylistä. Hän oli vanha mies.

Hän oli yksinäinen. Eräänä kesäisenä påivånä eräs 
nainen etsi ruokaa itselleen. Hän meni lähelle  Jussin 
mökkiä. Kun Jussi tuli ulos hän näki tutut kasvot. Hän 
muisti lapsuuden, jossa oli ollut  isä, äiti ja sisko. Hän  
kysyy naiselta että kuka hän on. Olen Anni Ryysynen. 
Etsin veljeäni Jussi Ryysystä nainen vastasi. jussi 
hämmästeli. Hän oli Jussi  Ryysynen. Jussi kertoi sen 
Annille. Anni iloitsi ja hyppäsi Jussin syliin. Anni kertoi 
ettei hänellä ollut asuntoa. Jussi päästi Annin 
asumaan mökkiinsä ja  niin Jussi ei enää ole 
yksinäinen.                                                 

                       LOPPU

Liisa
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Kasper ja Joel Viekkaan pisteillä

Info
Mitä infossa tehdään? Ajetaan 
informaatiota niitä vaativille ja tota 
noin niin ohjataan leiriläisiä 
vierailijoita ja kaikenkarvaisia 
ihmisiä sinne haluaakin ja täytetään 
asiakkaiden toiveet.

Ruoka
Mitä ruokaa tehdään tänä kesänä 
on tämmönen iso uudistusta ensiks 
Novalla miettiä että mitä ruokaa ne 
haluaa ja sit me pistetä sitä maun ja 
tekemisen ja porukassa olemisen 
suhteen ja sittenmäkohtasaan 
tietää että mitä ruokaa ruvetaan 
tekemään ja sitten seuraavaks 
katotaan mitä jääkaapissa on sit 
mennä kauppaan tietää hommat ja 
parin tunnin päästä siitä annan 
Telegramin että nyt syömään

Video
Mitä video mitä videot ootte nyt 
tekemässä tää musiikki on 
haastattelu joo ainakin jotain
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Radio
Radiossa radiossa soitetaan 
musiikkia ja pidetään viekas 
kansaa.

Leht i
Mitään lehti ryhmässä tehdään tosi 
hieno se kirjoittaa tonne mitä 
kuuluu täällä kirjotetaan juttuja 
haluut jos on olemassa Siri tarviiko 
enää kirjoittaa ajossa no ei tarvitse 
totta täällä puhutaan juttuja

Kiosk i
Mitä kiskasta tehdä mitään 
herkkuja mitä sattuu kiska se 
lasketaan rahoja

Kokeilimme kirjoittamista puheentunnistuksella. Tässä haastattelut ilman 
korjauksia.
Siri kirjoitti
 Ota koira se vaan sano jotain Jussi sana puhu voisitko nytten puhua tässästa 
kuvan no niin Mirko mitäs me nyt pölö ketään Tämäpä se on hauska verkotus 
siihen tuli nyt joku haastateltava mitä sulle kuuluu mitähän tuo koira sanoisi 
jos sitä voisi haastatella mitä tähän pitää puhua onko tämä puheentunnistus 
on hieno onko Siri noin hyvä nykyään tai että tulee hyvälle mielelle ihminen 
tällaisesta mitä te teette siis tämä ymmärtää puhetta herranen aika onks 
tänään siksi järjestelmä eihän se ihan kaikkea tunnistanut kirjoittaa ihan 
oikein no melkein joo



               Heilecuhai
pistelista 10 pistettä 1 lecu 

roskan poimiminen 1p

oven auki pitäminen 1p

pöytäliinojen suoristus 1p

sivistynyttä keskustelua 2p

pullon palautus 2p

roska pussin vieminen 5p

lasten leikkitäminen 20p

toisten ryhmien autto 10p

kysy ursulalta 10p 

lattian lakaisu 

luokat 10p

aula 20p

käytävät 20p
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Kasper  ja Joel
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verwat ch-arvost elu

Overwatch on 
ensimmäisen 
persoonan 
räiskintäpeli, jossa on 
21 hahmoa, kuten 
Reaper(kuvassa), 
Tracer(kotelon 
kannessa) ja 
Reinhardt.

Peli on vain moninpeli, 
joten ei kannata ostaa, 
jos pitää peleistä, 
joissa on yksin- ja 
moninpeli.

Arvosana: 5/5

Pelin ikäraja on 12

TEKIJÄ Pet rus
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Sää

7.6

10.00 Selkeää 
+18° C

12.00 Selkeää 
+20° C

14.00 Selkeää 
+20° C

16.00 Selkeää 
+21° C

18.00 Selkeää 
+20° C

20.00 Selkeää 
+18° C

Uu t i si a l y hyest i

-  Kaikk i  N ok ian  
älypuhel im et 
tu levat m yyn t i in  
Suom een .
-Am er ikkalaism ies 
halusi  naim isi in  
t ietokoneensa 
kanssa.
-  2-vuot ias keksi  
uuden  sanan : 
kär päsenhui to.

k ärpäsenhui to

12Taavet t i ja Pet rus
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Ursula 1/17 

 Ursula jäl leen vauhdissa! 

 Jälleen t äällä, rakkaat  yst ävät . 
Kysym yksiä on varm aan t alven 
m it t aan ker t ynyt  m ieleen, jot en nyt  
vain kysym ys paper i l le ja kelt aiseen 
kassiin infoon, n iin kaivelen 
vast auksia t iet ävilt ä verkost oilt ani ja 
t iet enk in w ik ipediast a. On kuit enk in 
t ärkeää m uist aa lähdekr i i t t isyys, 
jot en t ark ist an asioit a m onist a 
läht eist ä enkä usko ensim m äist ä 
t iet olähdet t ä. 

Ja sit t en kysym yksiin: 

 Kuinka vanha on Sauli Niin ist ö? 

 Ut elias 

 Tämä kysymys on helppo vastata, sillä 
Niinistön ikää spekuloitiin juuri muutama 
päivä sitten, kun hän ilmoitti olevansa 
kiinnostunut presidenttipestinsä 
jatkokaudesta, jos taakse saadaan laaja 
kansalaisryhmien tuki. Sauli Niinistö on 
hyvää vuoden 1948 vuosikertaa eli 
viettää syntymäpäiväänsä ensi 
elokuussa.  

Mikä on Aust ralian pääkaupunk i? 

 Miks 

 Hyvä kysymys! Yleensähän maiden 
pääkaupungit ovat samalla suurimpia 
kaupunkeja kussakin maassa. 
Australiassa on kuitenkin toisin, sillä 
pääkaupunki on sisämaan pikkukaupunki 
(n. 350 000 asukasta) Canberra, vaikka 
rannikolla on useita miljoonakaupunkeja, 
kuten Melbourne  (4,4 milj as), Sydney 
(4,9 milj as), Brisbane (vajaa 2 milj as) ja 
Perth (1,6 milj as). Suomen 
suurlähetystökin on Canberrassa. 

Mikä on m aailm an isoin l isko? 

 Pelot t aa 

 Maailman suurin lisko on 
komodonvaraani eli jättiläisvaraani, joka 
elää muutamilla Indonesian saariryhmän 
saarilla, melko kuivissa oloissa. 
Luonnonvarainen aikuinen 
komodonvaraani painaa yleensä noin 70 
kg, mutta vankeudessa elävät yksilöt ovat 
yleensä tätä painavampia. Todistettavasti 
suurin luonnonvarainen yksilö oli 
3,13 metrin pituinen ja painoi sulamaton 
ruoka mukaan lukien 166 kg. 
Komodonvaraanilla on muun ruumiinsa 
pituinen häntä sekä noin 60 tiheään 
aseteltua sahalaitaista hammasta, jotka 
voivat olla jopa 2,5 cm:n pituisia. Sen sylki 
on usein verensävyistä koska sen 
hampaat ovat lähes täysin ienkudoksen 
peitossa, joka komodonvaraanin 
syödessä repeytyy auki. 
Komodonvaraanilla on pitkä, keltainen, 
syvään haarautunut kieli. 
Komodonvaraani tappaa saaliinsa 
erittämällä veren hyytymistä estävää 
myrkkyä, joka tappaa saaliin 
verenhukkaan. Parasta siis pysytellä 
tämän jättiläisvaraanin reviirin 
ulkopuolella. 

 Milloin Kaar lo Juho St åhlberg on 
kuollut ? 

 Ut elias 2 

 Tällaisiin kysymyksiin saa näppärästi 
vastaukset netistä, nimihaulla saa 
useitakin vastauksia. Minä sain tiedon, 
että hän on kuollut 22.9.1952 Helsingissä. 
Hän oli Suomen tasavallan ensimmäinen 
presidentti vuosina 1919-1925. Hänet on 
haudattu Hietaniemen hautausmaalle.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hammas
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sylki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ien
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Mont ako t elt t aa oli n i in sanot ulla ?hil jaisella puolella? vuonna 2005? 

 Teo Lappalainen 

 Nytpä kysymyksen esitit! Tähän ei löydy netistä vastausta suoraan, mutta kaivoinpa 
esiin kesän 2005 Tietotutit ja telttakartan. Telttoja on ollut yhteensä 23 kpl, mutta en 
mitenkään pystynyt päättelemään, mitkä niistä olivat ns. ?hiljaisella puolella?. 
Telttakartassa oli kyllä merkittynä kunkin teltan asukkaat, mutta minusta niissä asui 
sikin sokin hiljaisempia ja äänekkäämpiä leiriläisiä. Tai sitten olen väärässä. Itse nukuin 
joka tapauksessa tuolla leirillä aika hyvin (toisin kuin esim. Virve, jonka teltta oli 
rinteessä? ) 

 Paljonko on leireil lä t äm än 31 vuoden aikana ollut  lapsia yht eensä (laske 
t äm äk in ker t a). 

 Pyry Pänkäläinen 

 Tähän kysymykseen minulla ei ole tarkkaa vastausta, koska meillä ei ole ollut 
kirjanpitoa tällä tasolla leiriläisistä. Lisäksi lapsista on vuosien leirikertojen myötä 
kasvanut nuoria ja aikuisia, miten heidät merkittäisiin listoihin? Tämän vuoden leirillä on 
8 kultsia, 36 leiriläistä, 12 vierailijaa ja 14 aikuista, mutta leiriläisten kokonaismäärän 
arvelen olevan jossakin vajaan 3000 ja 4000 välillä. On muistettava, että moni leiriläinen 
on ollut monella leirillä eli montako eri henkilöä leireillä on ollut? Ehkä jotain 2000 
tienoilla, alle tai yli. 

 Kuinka m ont a t elt t aa on t ällä het kellä koulun alueella? 

 Onni 

 Tähän kysymykseen saa näppärästi vastauksen, kun kävelee laskemaan teltat. Koulun 
ympäristössä on parikymmentä telttaa ja kolme asuntoautoa. Lisäksi muutamat 
majoittuvat koulun sisätiloissa. 
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PELIGALLUP
 

kysytty kuudelta henkilöltä 

  1. Clash royal             kolme ääntä

  2. Overwatch             yksi ääni     

  3. Minion rush           yksi ääni       

Johannes K      

Jat k is

Olipa kerran läski näyttelijä. Hän oli chaplinin kaveri, 
nimeltään Pacmankummitus. 

Hän oli saanut monta palkintoa näyttelytaidoistansa. 
Hänen poikaystävänsä Kalle ?uskonnollinen 
hypnotisoija jolla on ADHD? hypnotisoi chaplinin ja 
petti pacmankummitusta tämän kanssa...
 Andy ja Johannes Y



18HUOM: asunt oaut ossa et upihalla  asuvat  
Rit va ja Leo ja yläpihalla hopeisessa Sof ia



     

             KAPINABOXI

Kepa

Miisa

Haavetti ja Zetrus

Moona Mohku

Jasper

Bones Candy

Kuha

Noel Toska


