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On olemassa hyviä lauluja, rytmisiä svengiviisuja ja kuin Karri Koira 
sen sanoisi: alahuulen pudottavia makeita melodioita. Tämän 
herkullisen toteamuksen vierellä pitää pitää mielessä, että tämä ei 
aina ole asian laita.

Olen ollut viime aikoina kuitenkin varsinaisen onnekas musiikin 
kannalta, sillä löysin uskomattoman hyvän artistin Hew Lorryn, jonka 
kappale Gucci Flip-Flops saavat korvaläppäni keinumaan. Lyriikat 
koostuvat koskettavista verseistä hänen addiktiostaan mielihyvään, 
hänen suhteestaan kuuntelijan äitiin, sekä astioiden rikkoutumisesta 
liian suuren paineen alla. 

Var si n ai n en  l öy tö!
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lo 2 - Pääkirjoitus

3 - Sää

4 - Horoskoopit

6 - Peliarvosteluja

8 - Haastatteluja

9 - Taidetta Mikkelissä

10 - Jussi-koira ja Aino tulivat 
käymään!

11 - Jatkis

12 - Arvoituksia
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Lauri :-)

"So much coke that it broke the glass

I'd rather drink pepsi but i'm all outta cash"

- Hew Lorry, Gucci Flip-Flops, Parmesan Records

13 - Uutiset

14 - Kuinka pidän punkit 
poissa?!

15 - Pitääkö kaupan olla auki 
ympäri vuorokauden?

16 - Ursula

18 - Ristikko

20 - Sarjakuva

21 - Tekoälyä ja koodausta

22 - Minecraftia Mansessa



Pe 9.6.17

Pientä sadetta klo 
7.00-21.00

Ylin: +18

Alin: +9

Säävaroit ukset

Pe 9.6

Ei varoituksia
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Sää

La 10.6.17

Pieniä sadekuuroja klo 
10.00-20.00

Ylin: +20

Alin: +10

La 10.6

Ei varoituksia

Eemil

kuvat on piirtänyt taika :-)



OINAS

Sinä olet  t änään hassu ja naurat   
koko päivän. Muista kuitenkin 
myös rauhoittua ja varo 
ärsyttämästä väsyneitä kultseja!

KAURIS

Tahdot  juoksennella ym pär iinsä. 
Sisällä ei kuitenkaan saa juosta, 
joten mene ulos aurinkoon. Voit 
esimerkiksi kerätä porukan ja 
mennä pelaamaan jalkapalloa 
kentälle.

JOUSIMIES

Et  t ykkää olla infossa. Ehkä 
sinulla on tylsää? Siinä tapauksessa 
kysy kultsilta mitä hauskaa 
tekemistä infosta löytyy tai lue 
Maijan vinkit sivulta 21.

NEITSYT

Sinua pelot t aa yöllä aut ot ien 
äänet . Ne ovat ärsyttäviä ja 
saattavat vaikeuttaa nukahtamista, 
mutta niitä ei kuitenkaan tarvitse 
pelätä. Niihin myös tottuu eivätkä ne 
enää nukahdettuasi häiritse untasi.

LEIJONA

Maist at  jot ain uut a ruokaa. 
Saatat löytää uuden lempiruokasi! 
Tulet myös rohkeammaksi 
tekemään muita uusia juttuja ja 
tutustumaan uusiin ihmisiin.

HÄRKÄ

Yllät t äin  lem pivär isi vaiht uu 
harm aaksi. Olet tänään hieman 
väsynyt ja alakuloinen, mutta koeta 
silt i nauttia leiristä ja aktiviteeteista.

H oroskoopp i
Tekstit: Iida ja Aino      Kuvat: anna.fi
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SKORPIONI

Olet  u lkona t eepaidalla ja sinulle t u lee 
kylm ä. Vaikka nyt onkin kesä, kannattaa 
silt i miettiä pukeutumista sään mukaan. 
Myös kesällä saattaa ulkona olla kylmä ja 
tarve pitkähihaiselle paidalle.

KALAT

Tahdot  koko ajan pelat a. Ei 
kannata tuhlata koko viestintäleiriä 
pelkkään pelaamiseen. Seuraavan 
kerran leiri on vasta vuoden päästä, 
mutta pelata ehdit vielä monta 
kertaa siinä välissä.

 VESIMIES

Haluaisit  lent ää avaruut een. 
Leirillä ei valitettavasti ole 
avaruusalusta (ainakaan vielä...) 
mutta voit tehdä esimerkiksi 
avaruusretkestä kertovan elokuvan 
videoryhmässä.

VAAKA

Saat  k ir jeen yst ävält äsi. Pistä 
hyvä kiertoon ja kirjoita 
vastauskirje, tai innostu 
lähettämään kirje vaikkapa 
isovanhemmille tai muille 
sukulaisille!

RAPU

Sinä odot at  et t ä  vesi on 
läm m int ä et t ä pääset  u im aan. 
Siinä saattaa kestää vielä jonkin 
aikaa, joten muista että kesällä on 
paljon muutakin kivaa tekemistä.

KAKSOSET

Olet  i loisella päällä kun on kesä. 
Iloinen asenteesi on tarttuvaa ja 
saat muutkin ympärilläsi 
hymyilemään. 
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Lempipelejäni on Overwatch, 

Clash Royale ja Clash of Clans. 

  

Overwatch on hauska peli. Aloitin sen viime viikolla. Sen tarkoituksena on 
taistella vastustajia vastaan ja se on tiimipeli. 

Overwatchissa on 21 eri heroa. Eniten käyttämäni herot ovat Bastion, 
Genji, D.va ja Soldier 76. 

  

Clash Royle on hauska strategiapeli. Olen siinä level 10 ja arena 9. Olen 
claanissa nimeltä Ketkupolkka. Minulla on myös toinen käyttäjä jolla olen 
myös arena 9. Olen sillä level 9, mutta kohta level 10. Ja olen silläkin 
Ketkupolkassa. 

  

M in u n  l em p ip el i en  p el i ar vostelu t

Eemil

Clash of Clans on peli jossa pitää 
rakentaa kylää. Olen siinä Th 9 ja 
level 78. Builder Basessa olen Builder 
Hall level 4 ja hyökkään siinä 30 
kymmenellä Barbaarilla jotka ovat 
level 7. Olen Gear upannut yhden 
kylän kanuunoistani joka oli level 10. 
Nyt se on kultainen tupla kanuuna, 
mutta voin vaihtaa sen takaisin 
normaaliksi. 
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Se on peli jossa pitää 
rakentaa monstereita. Sitten 
pitää  taistella tietokonetta 
vastaan. Sitten saa rahaa. 
Sitten voi risteyttää 
monstereita.  

M on ster  Cr af t  2

Jonatan

Kokeile Monster Craft 2 -peliä
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1. Mikä sinun nimesi on?

Jinni

2. Kuinka monta kertaa olet ollut leirillä?

Seitsemän

3. Mikä on lempi biisisi? 

En tiiä

4. Kuinka monta vuotta olet?

Liian monta/alle sata.

H aastat telu ja

1. Mikä sinun nimesi on?

Taika

2.Kuinka monta kertaa olet ollut leirillä?

8

3.Mikä on lempi biisisi?

Muse: Bliss

4. Kuinka monta vuotta olet?

17

1. Mikä sinun nimesi on?

Petrus 

2. Kuinka monta kertaa olet ollut leirillä?

Kuusi

3. Mikä on lempi biisisi?

Back In Black

4. Kuinka monta vuotta olet?

Kaksitoista.

Pihla ja Riia
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Mikkelin keskustassa on "sykkivät 
sydämmet" taideteos. Tekijät ovat Tuula 
Suojarinne ja Tuula Ranta. Kyltissä luki 
myös että tekijät haluavat kiittää myös 
yhteistyöstä etelä-savon ammattiopistoa 
ja suur-savon sähköä. Tässä viela kuvia 

taideteoksista. 

9

T aidet ta M i k kel i ssä

Pihla V.



Jussi on leirillä koira ja Jussi on viisi ja puoli 
kuukautta vanha. Jussi nukkuu teltassa 
kopassa. Aamulla 8 aikaan sen näkee    
kiskan edessä. Jussia saa silittää, mutta        
ei kiusata. Jussi tykkää lapsista ja aikuisista 
ja kun Jussi tuli, se automatka kesti noin 4 
tuntia. Jussi on tuo koira tuossa kuvassa. 
Jussi osaa antaa tassua  ja se on välillä 
salissa leikkimässä. Jussi osaa istua ja makaa 
käsi merkeillä. Jussi käy kesällä joka päivä 
uimassa. Jussi on cairnterrieri

Ju ssi -koi r a

Tulkaa 
leikkimään!

A in o tu l i  k y lään !

Jo seitsemän leirikiesää viettänyt 
Aino Valtonen tuli toissapäivänä 
vierailemaan luoksemme tänne 
Moisioon. Ainon voi kohdata 
hyörimässä ja pyörimässä 
ryhmien välillä keskittyen sinne, 
missä häntä eniten tarvitaan."Voi 
Vehnä!", huudahtaa hän 
toitotellessaan kuinka meiningin 
melske ei vuosien mittaa ole 
muuttunut. Valitettavasti Aino ei 
töiden puolesta päässyt tänä 
vuonna koko leiriksi, mutta on 
hienoa, että hän silti pääsi 
käväsemään.

Viljami

Taika
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Pacmankummitus otti taskustaan sinappipurkin ja ryhtyi jodlaamaan. 
Chaplin säpsähti hereille välittömästi. ?Onko tuo Turun sinappia?? Chaplin 

karjaisi. Pacmankummitus ei vastannut Chaplinin kysymykseen, vaan jatkoi 
jodlaamista. ?Lopeta jodlaus välittömästi!? Chaplin huudahti. 

Pacmankummitus katsoi Chapliniä silmäkulmastaan ja pitkän tovin jälkeen 
hän hellitt i jodlaustaan. Pieni virne suunpielessä Pacmankummitus kääntyi 

Chaplinin suuntaan ja sanoi: ?Tarvitsen apuasi päihittämään Kallen.? ?Ei 
kai?  Kalle Maunula?? Chaplin kysyi hieman säikähtäneen oloisena. 

Pacmankummitus järkyttyi, että Chaplin ehdottaisi jotain näin hirveän 
rienaavaa. Sinappi Yoda saapui paikalle juuri oikeaan aikaan ja antoi 

Chaplinille takakäden läimäyksen. ?Totta, kyllä se on. Nimeni oikeasti ole ei 
Sinappi Yoda?  Koko ajan tämän olen ollut? ?

Jatkotar i n a

En 
malta odottaa, mikä 

Sinappi Yoda on ollut kaiken 
tämän aikaa! Jännittää ihan 

valtavasti Xd.

kuvan on piirtänyt lauri :-)

JODLIJODLIJODLIJODLIJODLI

JODLIJODLI and a number 
nine large with extra dip

Lauri :-)
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Kum m alla puolella 

Kummalla puolella seepralla on enemmän raitoja? 

Kadulla 

Mikä tori kadulla kulkee? 

Tarvit set  sit ä 

Kun tarvitset sitä heität sen menemään, ja kun et tarvitse 
sitä nostat sen ylös. Mikä se on? 

Mikä kahdella jalal la? 

1. Mikä hiiri kävelee kahdella jalalla?
2. Mikä ankka kävelee kahdella jalalla?

A r voi tu k si a 

Kummalla puolella: Ulkopuolella 

 Kadulla: Traktori 

 Tarvitset sitä: Ankkuri 

 Mikä kahdella jalalla?: 1. Mikki Hiiri tai Minni 
Hiiri. 

2. Saatoit arvata Aku Ankka, mutta kaikki 
ankat kävelevät kahdella jalalla

Vastaukset

Eemil

kuvan on piirtänyt taika :-)
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Traaginen onnettomuus Pekingissä: 

Suomalainen klassisen laulun taitaja jäi rekan alle. Ulkoministeriö vahvistaa 
suomalaisen menehtyneen Pekingissä, Kiinassa toukokuun lopulla.  
Mystisen signaalin arvoitus vuodelta 1977 ratkesi viimein: Tutkijat pääsivät 
Wow-signaalin jäljille viime vuonna. Wow-signaali on epätavallinen 
radiosignaali joka kesti 72 sekuntia ja jonka taajuus oli 1420MHz. 

Uu t i set

Se oli niin voimakas, että tällöin observatoriossa 
ollut astronomi nimeltä Jerry Ehman huusi 
välittömästi ?Wow!?.  Jo aiemmin oli selvitetty, ettei 
signaali ollut peräisin asteroidista, eksoplaneetasta, 
tähdestä tai Maasta. Center of Planetary Sciencen 
tutkijat kertovat selvittäneensä että kyseesä oli 
komeetta. Tutkijat päättelivät että signaali mahtoi 
tulla vetypilvestä joka oli komeetan mukana. 

Tässä Pihla 
ompelemassa Maijan 
tuomalla 
ompelukoneella. Voit 
toteuttaa omat  
luomuksesi käytävän 
päässä!

Leo ja Aleksi
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Muut am ia öljyjä jot ka pit ävät  punk it  loit ol la: 

1. Laventeli, laventeli tuoksuu hyvälle, mutta punkit eivät voi sietää 
sen hajua. 

2. Puolanminttu, tämä yrtti on sukua mintulle, mutta myrkyllinen 
hyönteisille. 

3. Sitruunaruoho, tämä tuoksuu ihanalle ja se pitää hyönteiset loitolla. 

4. Eukalyptys, tämä kasvi pitää hyönteiset loitolla ja lievittää myös 
puremien jälkeen esiintyvää ärsytystä. 

5. Lime, hyönteiset eivät pidä limen tuoksusta, jonka seurauksena ne 
pysyvät loitolla. Voit myös suihkuttaa öljyä vaatteisiin, jolloin saat vielä 
paremman suojan. 

K u in k a p i dän  p u n k i t  p oi ssa?!

hyi punkit!

world famous rap star hew 
lorry disapproves of punks

UGH!

Aleksi ja Leo
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Täällä leirillä kioski on auki vain 
määräaikoina. Muutama 
vuosikymmen sitten kaupat 
menivät kiinni iltapäivällä ja olivat 
kiinni sunnuntaisin. Nyt kauppojen 
aukioloajat on vapautettu ja kaupat 
voivat olla auki itse valitseminaan 
aikoina. Luin lehdestä, että nyt 
myös meidän lähikauppa, 
Riihikallion Alepa, on auki ympäri 
vuorokauden. 

En oikein tiedä, mitä ajattelisin 
tästä. Minusta ei ole suuri vaiva 
suunnitella päivä- tai 
vuorokausiohjelmaansa niin, että 
ehtii käydä kaupassa arkipäivänä 
tai ?iltapäivänä. Minusta on 
elämänhallinnan ja ajankäytön 
kannalta hyvä, jos on jotain 
reunaehtoja, esimerkiksi juuri 
kauppojen aukioloajat. Saksassa 
pikkukaupunki Plauenissa (2 x 
Tuusulan asukasmäärä, Riihikallio 
on osa Tuusulaa ja siellä on noin 
4500 asukasta) kaikki kaupat ovat 
sunnuntaina kiinni ja lauantaisinkin 

ne ovat auki arkipäivää 
lyhyemmän ajan. Ihmiset ehtivät 
hyvin hoitaa asiansa näinäkin 
aukioloaikoina.

Meidän Alepan ympäristö on 
jo vuosia ollut aika rauhatonta 
aluetta,  poliisi pistäytyy niillä 
nurkilla tämän tästä. Olen kuullut 
kerrottavan, että rauhattomuutta 
aiheuttaa juuri se, että kauppa on 
tähän asti ollut myöhään auki (klo 
23:een).  En usko, että 
rauhattomuus ainakaan vähenee 
nyt, kun kauppa on auki läpi yön. 
On ehdotettu, että alueelle 
laitettaisiin valvontakamerat. 
Minusta tämä on huono ratkaisu, 
en haluaisi kameravalvontaa. Olisi 
saattanut olla parempi ratkaisu 
se, että kauppa menisi kiinni klo 
20, se rauhoittaisi aluetta hyvin. 
Olen varmaan ihan yksin tämän 
ajatukseni kanssa? 

Pitäisikö leirin kioskin olla 
auki ympäri vuorokauden vai 
riittävätkö nykyiset aukioloajat? 

 

Pi tääkö k au p an  ol l a au k i  y m p är i  
vu or ok au den ? 
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Kiitos kysymyksistä. Samoja kysymyksiä kysytään yhä uudelleen, joten 
ehdotan tämän palstan lukemista ennen kysymysten tekemistä. Hyvät 
kysymykset ovat tervetulleita edelleen keltaiseen pussiin infossa. 

Tähän alkuun pieni tiivistelmä monesti kysytyistä eli missä asun, minkä 
ikäinen olen, mistä eläimestä tykkään: Olen iätön virtuaalihenkilö, joka 
seuraa läheltä leirejä, en asu enkä pidä lemmikkejä (mutta pehmoeläimet 
ovat ok, kuten edellisessä Tietotuutissa mainitsin). Lempikoirarotuni on 
puistococktail eli kylän keskirotu. 

Kuka on viest int äleir in nuor in? 

 Utelias 

 Hugo on tullut nyt loppuleiriksi paikalle ja hän taitaa olla tämän leirin nuorin, 3 
vuotta. Leirien historiassa on kyllä ollut vauvojakin leirillä. 

 

Milloin lecu keksit t i in? 

 Leiriläinen 

 Lecu on leirillä jo hyvin vanha keksintö, ei ihan ensimmäisistä leireistä alkaen 
mutta aika pian, olisiko ollut Kuoreveden ensimmäisellä leirillä. Koululla oli pari 
vesivessaa ja lisäksi puuseet.  Koulun jätevesikaivo alkoi pursuta yli äyräidensä ja 
piti saada leiriläiset vapaaehtoisesti käyttämään puuseetä, joten laitoimme 
vesivessat maksullisiksi ja puuseet olivat ilmaisia. Samalla kehitimme 
kansalaispalkan ja kioskeihin ostettavaa, että lecuja voi käyttää muuhunkin kuin 
vessassakäyntiin. Lecu-nimi kehitettiin sanoista leiri-ecu, koska siihen aikaan 
kuviteltiin, että yhteinen eurooppalainen valuutta tulisi olemaan nimeltään ecu, 
mutta siitä tulikin euro. Me kuitenkin pidimme käytössä lecun. 

Ur su la vastaa jäl l een
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 Mikä on lem pi-Pokem onisi? 

 Poke 

 Minulla ei ole lempi-Pokemonia, koska en ole varsinaisesti näihin haksahtanut, 
ainoastaan vähän tutustunut. Jotain sympatiaa kuitenkin Pikachuun?  

 Mikä on dab? 

 Bad 

 Tämähän on se käsiasento, jossa toinen käsi ojennetaan hartian tasolla sivulle 
ja toinen samansuuntaisesti rinnan yli. Minulla on jonkinlaista pelonsekaista 
tuntemusta kaikenlaisiin käsiasentoihin, kun se yksi itävaltalainen 
lankkuaitamaalari sai maailmassa niin paljon pahaa aikaan. Hänelläkin oli 
käsiasento. 

 Kuka on Kalle? 

 Pihu 

 Tämä olikin kiva kuva-arvoitus ja siihen löytyy vastaus, kun katsoo eilisessä 
Tietotuutissa julkaistun QR-koodin. Minusta hauska juttu. 

 Mit ä löyt yy aur ingon t akaa? 

 Auringonpalvoja 

 Siellä taitaa olla vielä paljon löytymätöntä, vaikka paljon on jo löytynytkin. Uudet 
avaruusluotaimet löytävät aina uusia asioita, joiden perusteella pystytään 
tarkentamaan aiemmin tiedettyä. Auringon takaa löytyy lisää avaruutta ja monia 
aurinkokuntia. 

 Mikä oli m aailm an ensim m äinen laut apeli? 

 Pelimies 

 Maailman vanhimmaksi lautapeliksi on useita ehdokkaita. Lautapelien iäksi 
arvioidaan noin 5000 vuotta, sillä näin vanhoja jäänteitä on haudoista löydetty 
lautapeleistä. Maailman vanhimmaksi lautapeliksi veikataan kiinalaista 
go-strategiapeliä, Afrikassa ja Aasiassa pelattua mancalaa ja backgammonia. 
Yhteistä peleille on, että ne ovat strategiapelejä. 

 Kuka oli Yhdysvalt ojen ensim m äinen president t i? 

 Haluu tietää 

 Tähänkin kysymykseen löytyy netistä vastauksia monilla palstoilla. 
Ensimmäinen presidentti oli George Washington, joka eli vuosina 1732-1799ja 
oli presidenttinä 1789-1797. Hän oli mukana myös Yhdysvaltojen perustuslain 
valmisteluprosessissa ja tuli virkaan sen jälkeen kun perustuslaki oli vahvistettu. 
Nykyinen presidentti D. Trump on Yhdysvaltojen 45. presidentti.
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Rist ikko jeee!!
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1. Nuorison keskuudessa suoisttu 
tanssiliike vuonna 2016.

2. Tämä  viljjakasvi on suurelle 
osalle maapalloa elintärkeä 
ravinnonlähde.

3. Jätteiden jättäminen mm. 
luontoon tai muuhun 
ympäristöön.

4.Ensimmäinen eläin, jonka 
sukupuuton ihmistoiminta 
varmasti aiheutti.

5. Kun kalaa pyydetään enemmän, 
kuin paikkallinen populaatio 
kykenee uusiutumaan.

6. Öljyn tahallinen tai 
vahingollinen päästö luontoon.

7. Nuorisokielellä sana "eeppinen".

8. Tuulen, sateen tai  muun 
luonnonvoiman aiheuttama 
rappeuma.

9. Miljoonien vuosien aikana 
pohjakallion alle puristuneita 
eliöitä.

10. Aika, jolloin talvella satanut 
lumi ei ehdi sulaa kesän aikana.

11. Kasvihuonekaasujen liiallinen 
lisääntymisen aiheuttama ilmiö.

12. Troopisten alueiden metsät.

14. Synonyymi sanalle roskat.

13. Tätä syötetään 
tuotantoeläimille.

14. Synonyymi sanalle roskat.

15. Lajin peruuttamaton 
katoaminen kokonaan 
maailmasta.

16. Eläin,  joka voi kantaa malariaa.

17. Kaupan muoto, jossa esim. 
plantaaseilla työskentelevät saavat 
oikeudenmukaisesti palkkaa.

18. Tämä  johtuu Ihmispopulaation 
ekspotentionaalisesta kasvusta.

19. Hyttysen välityksellä kulkeva 
virus, joka voi aiheuttaa 
aivokalvontulehduksen.

20. Maailman vaarallisin eläin.

21. Uusi kehittyvä energiamuota, 
jota esim. tähdet käyttävät.

22. Tämä tapahtuu, kun kaikki 
auringon lämoösäteily ei 
pääsekkään heijastumaan takaisin 
avaruuteen
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Eikö infovuoro innost a? Et kö keksi m it ään t ekem ist ä? Ei hät ää, Maija ker t oo m eil le 
m it ä kaikkea voi t ehdä infot isk in pyör it t äm isen lom assa:

"Oletteko huomanneet että infon seinällä on taulu tehtävistä joista saa pisteitä? Kun ne 
on ensin itse opetellut, niitä voi opettaa muille. Opettamisesta saa vielä enemmän 
pisteitä. Tekemisestä saa 50 ja opettamisesta 100. 

Se ensimmäinen tehtävä on Roboralli-pelin pelaaminen. Roboralli on lautapeli, joka on 
infon pöydällä. Pelin ideana on robottien avulla päästä maaliin. Se opettaa hyvin 
koodausajattelua tai loogista ajattelua. Sen takia se on otettu tänne leirille.

Toinen tehtävä on pussukan ompelu. Se tosin se on mahdollista vain torstaina, mutta jos 
olisi tehnyt olisi oppinut sekä saumurin että ompelukoneen käyttöä. Kolmas tehtävä on 
QR-koodin tekeminen. QR-koodin avulla on helppo johdattaa ihminen tiedostoihin jotka 
on netissä, esimerkiksi internetsivulle. Jos sinulla on mielisivu tai kiva YouTube ohjelma 
tai joku arvoitustehtävä niin tekisitte QR-koodin siitä linkistä ja laitatte vaikka lehteen 
niin ystävien on helppo mennä sinne.

Neljäs tehtävä on tekoälyn kokeilu. Tätä juttua on muunmuassa tehty tekoälyn avulla, 
koska tämä on saneltu suoraan sähköpostiin (katso QR-koodista miltä juttu näytti ennen 
editoimista). Ihan kiva tietää että moni juttu on tekoälyn kanssa tekemisissä, 
muunmuassa sivuilla quickdraw.withgoogle.com tai autodraw.com on piirustusohjelmia 
joissa äly antaa tehtävän mitä pitää piirtää, ja arvaa sitten mitä olet yrittänyt piirtää ja 
onnistuiko vai ei. 

Sitten seuraava tehtävä on AR:n tekeminen Aurasmalla, joka tarkoittaa, että se on lisätty 
todellisuus. Aurasma on se ohjelma joka on maksuton ja jonka voi ladata maksutta 
omaan puhelimeen ja sen avulla voi ottaa kuvan ja voi tehdä niin että kuvan päälle 
laittaa toisen kuvan ja katsoo sitten sen ohjelman läpi niin näkee lisätyn todellisuuden. 
Ihan hauska kokeilu sekin, vähän Pokemonissa on tehty lisättyä todellisuutta mutta sillä 
tavalla että se on paikkaan sidottu, tässä Aurisma ohjelmassa on vaan sidottu kuvaan. 

Viekas.fi päivittämistä on ennestään täällä 
jo tehty ja animaatio Stopmoviella, siinä 
voisimme käyttää Lego-laatikkoa joka on 
jossakin täällä en tiedä missä. 

Muistakaa, että näistä kaikista saat 
pisteitä, niiden tekemisestä 50 pistettä ja 
jos opettaa toiselle saa 100 pistettä. Ja 
eikun pelaamaan ja lisättyä todellisuutta 
harjoittelemaan ja tekoälyjä käyttämään!"

Marja-Liisa Viherä, editointi Aino

Tekoälyä ja koodausta
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Ovi kadulle on auki, ja huoneesta 
kuuluu riemukasta huutoa. 
Tietokoneiden ääressä 15 lasta 
pelaa koodaamiaan pelejä ja osa 
seikkailee Minecraft-maailmassa 
koodaamillaan hahmoilla. 
Käynnissä on Kodarit-leirn toisiksi 
viimeinen päivä Tampereen 
keskustassa. 

Leirejä on pidetty syksystä 2015 
lähtien. Niillä opetetaan 
8-16-vuotiaita koodaamaan ja 
suunnittelemaan pelejä. Syksyllä 
samassa tilassa järjestetään 
koodauskursseja arki-iltaisin. 

Osallistujat ovat löytäneet paikalle 
lähinnä Facebook- ja 
Instagram-mainonnan 
perusteella. 

Kurssin järjestäjä ja 
Kodarit-firman perustaja Suvi 
Syrjäläinen oli aiemmin töissä 
Microsoftilla. "Koodikoulu oli 
aiemmin Microsoftin kanssa

yhteistyössä, mutta nyt kursseilla 
ja leireillä käytetään kenen 
tahansa saatavilla olevia 
ohjelmia", Syrjäläinen kertoo.   

Yksi leiriläisistä, 11-vuotias Silva, 
sanoo aloittaneensa koodaamisen 
kaksi vuotta sitten koulun 
robottikerhossa. Sitten hänen 
äitinsä löysi Kodarit-leirin. 

"Koodaaminen on kivaa, koska 
siinä saa pohtia miten erilaisia 
ongelmia ratkaistaan", Silva 
sanoo. 

Hän koodasi torstain leiripäivän 
aikana pelin, jossa pitää kerätä 
omenoita. 

Jos haluaa opetella koodaamista, 
Silva suosittelee tutustumaan 
code.orgiin, koska sen kielen saa 
suomeksi. 

Vinkki: Koodaamista voi opetella 
esimerkiksi sivustoilla 
codecombat.com tai 
codesters.com.

Virve R.



Tamperelaisella koodausleirillä on tällä 
viikolla 8-16-vuotiaita lapsia ja kaksi 

vetäjää.

Silva, 11, koodasi omenapelin.
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Virve R.



aepina_laat ikko :-)

pih la ee mil ii da    rii a ai no

her t ta    jon atan aleks i le o vilj ami

tai ka lau ri :-)


