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  "Moiccelis coiccelis caicci 
tahtoisin ilmoittaa, että olen 
saavuttanut elämässäni 
sellaisen pisteen että ocsat 
pois. Olen saavuttanut elämän 
cliimacsin, eicä minulle ole 
enää tehtävää maan päällä. 
Tulevat tehtäväni sijoittauvat 
vain ja ainoastaan 
ulcoavaruuteen. Olen 
valmistautunut tehtävääni 
vuosia ja olen päättänyt 
irtautua cehostani ja suunnata 
paiccaan, jossa minulle 
annetaan oicea ihmisarvoni. 
Tai oiceastaan ei sitä cutsuta 
ihmisarvocsi vaan pelcästään 
arvocsi. Sellainen on 
ulcoavaruuden laci ja järjestys. 
Minulle on varattu paicca 
eräältä planeetalta, jonca 
nimeä minulle ei olla vielä edes 
cerrottu salassapito- ja muista 
syistä."

 ?ote locicirjastani 

  Tämän asian sisällä 
pitäminen on ollut rascas 
taacca minulle. En ole voinut 
certoa tästä cenellecään. Olen 
elänyt äärirajoilla coco pitcän 
icäni. Vihdoin pääsen 
päästämään tämän asian 
ilmoille.

   Caicci alcoi sunnilleen 
jossain vuosien 498 ja 78 
välissä ennen teidän 
tuntemaanne "ajanlascun 
alcua". Olin juuri valmistunut 
yliopistosta, joca sijaitsee 
coordinaateissa 0°31?38??S, 
166°56?12??E. 

Jouduin cohtaamiseen erään 
hencilön canssa, jonca 
hencilöllisyyden voin certoa 
ainoastaan näin:      

                                             
01001100  01000001 
01010101  01010010 
01001001  00100000 
01001100  01001001 
01001110  01000100 
01001000  00001101 
00001010

    Hän certoi minulle, että 
olen ainoa tästä 
tähtijärjestelmästä, jolle tämä 
tehtävä on suotuinen, eicä 
minulla ole muuta 
vaihtoehtoa. Siispä lähdin 
hänen matcaansa. Siitä alcoi 
yli cacsituhatvuotinen 
seiccailu, mutta en cerro sitä 
coconaisuudessaan sillä 
siihen menisi arviolta noin 
cacsicymmentätuhatta sivua 
tecstiä (fontticoco 0.5).                      

Pääkirjoitus



Siispä cerron siitä, mitä 
caiccea saimme aicaan 
pictällä taipaleellamme. 
Ensimmäisecsi tietysti liityin 
salaiseen intergalactiseen 
järjestöön (Secret Intergalactic 
Association), ja aloitin 
coulutucseni siellä. Lopulta 
noin cahdensadan vuoden 
coulutucsen jälceen valmistuin 
niin sanotucsi "teeccaricsi". 
Liityin mucaan moniin 
projecteihin cuten "Projecti 
Pinaatticeitto", jonca tarcoitus 
oli saada ihmiset uscomaan 
luomisteoriaan. Toinen 
projectimme oli "Projecti 
Casvissoseceitto", jonca 
tarcoitus oli saada ihmiset 
puolestaan uscomaan 
alcuräjähdysteoriaan. Projectit 
olivat suuria menestycsiä. 
Muita projecteja oli esimercicsi 
"Projecti Diva Child", jonca 
vuocsi teillä on cäytössänne 
hammasharja, hammastahna 
ja hammaslanca, "Projecti 
BADAVIC", joca toi teille 
chorizo-maccaran ja "Projecti 
Mannerheim", jonca ansiosta 
ihmiset cecsivät civityöcalut.

    Tehtävämme on siis luoda 
teitä. Emme ole jumalia, 
emmecä henciä tai muita 
"yliluonnollisuucsia". Olemme 
maailman ihmisiä, ja vain 
S.I.A:n cehittämän tecnologian 
vuocsi pystymme tähän 
caicceen. Elämäntyömme on 

luoda, cehittää, antaa ideoita, 
hallita mieliä ja antaa suuntaa 
ideologioille, tieteelle, 
culttuurille Maassa asuville 
ihmisille. Teidän 
identiteettinne, ajattelutapanne 
ja suurin osa caicesta mitä 
luulette itse luoneen, on 
ansiotamme.

 

   Emme cuitencaan halua 
teidän ajattelevan, että 
olemme dictaattoreja tai sen 
sellaisia. Teimme tätä vain 
huvin vuocsi. Ihan vain 
ajanculucsi, "läpällä". Olemme 
teheet tätä vuosisatoja, ja 
olemme vihdoin tulleet siihen 
tulocseen, että työmme on 
tehty tällä planeetalla. Olemme 
antaneet teille caicen mincä 
voimme.  Olisi ajanhaascausta 
jatcaa toimintaamme enää. 
Cohtalonne on tästä lähtien 
teidän cäsissänne. 

   Tämä viesti olcoon ilmoitus 
olemassaolostamme ja myös 
toimintamme lopettamisesta. 
Tämä on ollut hieno matca, ja 
saatamme sen päätöcseen 
onnellisin, mutta haicein 
mielin. 

Ciitos 

(selvennys: ulcoavaruuden lacien 
mucaan en saa cäyttää c-cirjainta)

Anonyymi



Yksi karhukaisen 
uskomattomimmista 
ominaisuuksista on sen kyky 
muuttaa itsensä lasiksi ? ja takaisin. 
Tämä liittyy kuivumiseen. 
Karhukainen sietää nimittäin senkin, 
että se menettää lähes kaiken 
nesteensä. Lasimaisessa muodossa 
karhukainen kykenee säilyttämään 
elintärkeät proteiinit ja molekyylit 
kasassa aina siihen asti, kunnes 
kosteus saa ne taas heräämään 
henkiin. 

Karhukainen kykenee myös 
lainaamaan DNA:ta muilta lajeilta. 
Uskomaton selviytymiskyky johtuu 
pääasiassa siitä. Karhukaisista on 
löytynyt 17,5% vierasperäistä DNA:ta, 
jota se on pystynyt hyödyntämään. 
Karhukainen pystyy lähes täysin 
kuivuttuaan palauttamaan uudelleen 
solujen luonnollisen kosteuden ja 
nappaamaan vierasta DNA:ta 
pehmeiden kalvojen läpi. Näin eläin 
uudistaa itse itsensä, toisinaan 
muista lajeista peräisin olevan dna:n 
avulla. 

Tämä on hyvin harvinaista yksilölle, 
sillä tavallisesti lajiin tulee uutta 
dna:ta sukupolvien saatossa 
evoluution kautta. 

Kaiken tämän lisäksi karhukainen 
pystyy myös kloonaamaan itsensä. 
Syynä on nestemäinen 
lisääntyminen. Karhukainen voi siis 
saada poikasia ilman parittelua ja 
näin siirtää uutta DNA:ta uusille 
jälkeläisille. 

Olemme kaikki kuulleet sanottavan 
torakan olevan maailman kestävin eläin, 
mutta on yksi eläin joka voittaa torakan 
selviytymisessä mennen tullen; 
karhukainen. 

Mikä oikein on karhukainen? 

Karhukainen (Tardigrada) on pieni 
niveljalkaista muistuttava eläin. 
Suurimpien aikuisten ruumiinpituus voi 
olla 1,5 millimetriä, pienempien alle 0,1 
millimetriä. Karhukaislajeja arvellaan 
olevan jopa kymmeniä tuhansia. Suurin 
osa karhukaisista elää maaperässä, 
mutta ne viihtyvät myös kosteissa 
paikoissa kuten järvien, jokien ja merien 
rannoilla ja jopa kuumissa lähteissä. 
Suomessa tavataan noin 
viittäkymmentä erilaista karhukaislajia, 
mutta kotoperäisten karhukaisten 
kokonaismääriä ei tiedetä. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuskeskus (RTKL) ei 
kerää tietoa karhukaiskannoista. Mikä 
tekee karhukaisesta erityisen? 

Karhukainen on nimetty maailman 
kestävämmäksi olennoksi, lähes 
kuolemattomiksi. Niitä löytyy 
maapallolta lähes kaikkialta, 
korkeimpien vuorten huipuilta ja 
valtamerten pohjasta. Tässä muutama 
asia mistä karhukainen selviää: 

·         1000 kertaa enemmän 
radioaktiivista säteilyä kuin ihminen 

·         pakastamisen -270 asteeseen ja 
kuumentamisen 151 asteeseen 

·         jopa 6000 ilmakehän paineen 

·         matalan paineen 

·         avaruuden 

·         tyhjiön 

Karhukainen - uskomaton selviytyjä



ajattelisimme tosi tarkasti, miten 
toisten omaisuutta tulee käyttää ja 
kohdella. Pidin myös 
harkitsemattomana videon lopun 
mainintaa, että ?ps. muita tavaroita 
saa rikkoa XD?. Ei todellakaan saa 
rikkoa! 

 Liisa K

Mao Tse-Tung on mun isä

Videossa nähtiin, että leirin aikana on 
tuhottu osa juhlasalin isosta 
esiripusta. Kurja juttu. Vielä 
kurjempaa on se, että 
korjauskustannukset maksetaan 
Viekkaan tililtä. Kun Viekas toimii 
vapaaehtoispohjalta ja leirimaksuilla, 
verhon korjauskustannus on pois 
meidän yhteisestä 
toimintarahastamme eli leirien 
järjestämisestä. Olisin toivonut, että 
videossa olisi selkeästi, isoilla 
numeroilla mainittu se summa (btw 
monen huntin lasku), mikä nyt on pois 
leirikassasta. Että me jokainen 

Verhon korjaus maksaa 500 ? 

Kiinan tasavalta perustettiin Qing-dynastian jälkeen, ja 
lyhyesti sen jälkeen my man tuolimies Mao hoiti 
homman. 

Kiinan vallankumous syntyi talonpoikien karmeasta 
olosta porvareiden ahneuden piiskaamina. Mao 
Zedongin johtama kommunistivallankumous taisteli 
raimokkaasti ja etevästi. 

Kiinassa ehti tulla jo sisällissota ennen toista 
maailmansotaa, mutta Japanin hyökkäyksen 
seurauksena molemmat Kiinat, Mao Zedongin johtama 
Kiinan kansantasavalta ja jonku wannabe good guy 
luuserin johtama "Kiinan tasavalta", ottivat 
erimielisyytensä sivulle ja ryhtyivät puolustamaan 
rakasta kotimaataan, Kiinaa. Kuitenkin toisen 
maailmansodan loputtua, Japanin hävittyä, Kiina(t) 
jatkoi(vat) taisteluaan oikeasta ideologiasta. My 
homeboy Mao Zedong mäiskäs kapitalistipossui ja 
karkotti ne Taiwanin saarelle mätänemään.

?Poliittinen voima tulee aseen piipusta, ja whip naenae?

- tuolimies Mao Tse-Tung 

"Hugh" Lauri Lindh esittää:



Elämässä on niitä hyviä ja huonoja 
päätöksiä. Kuusi vuotta sitten tein erään, 
kenties yhden elämäni parhaimmista 
päätöksistä: astelin ensimmäistä kertaa 
viestintäleirille Mikkelin Otavaan. Olin ollut 
monella kesäleirillä aikaisemmin, mutta 
joku teki silti aikamoisen vaikutuksen, sillä 
täällähän minä vielä olen. Vaikka leirin 
ohjelma on ollut aina todella hauskaa ja 
rakastan esimerkiksi lehden ja videoiden 
tekoa, ei itse leiriohjelma tee minusta niin 
uskollista Viekkaalle. Ekalta leiriltä mieleen 
jäi erityisesti kaksi asiaa: se miten 
leiriläiset pelasivat isossa porukassa 
futista ja viimeisen illan disko. Tämä 
yhteishenki ja hyvä tunnelma ovat 
viestintäleireissä parasta. Leiri ei ole vain 
mikään kerran vuodessa tapahtuva juttu, 
vaan viekas yhteisönä elää koko aika. Siitä 
todisteena esimerkiksi Viekkaan 
30-vuotisjuhlat. Vietimme hauskan päivän 
Linjan Puistossa paistellen lettuja ja kahvia 
juoden!

 Kuudessa vuodessa olen saanut 
kokemusta elämän tärkeistä asioista, 
kuten yhteistyöstä ja 
kommunikoinnista. On myös lähes yksin 
viestintäleirin ansiota, että sain 
kesätyöpaikkani tälle kesälle! 
Kesäkahvilan työnantajiin teki 
vaikutuksen leiri ja erityisesti 
ruokaryhmä. Ei kovin monella leirillä 
tehdä ruokaa kaikille!   Tärkein mitä olen 
saanut leiriltä, ei silti ole käytännön 
kokemus. Nyt kuusi vuotta myöhemmin 
parhaimmat ystäväni tulevat tältä 
leiriltä. En tosiaankaan tietäisi millaista 
elämäni olisi ilman näitä ihmisiä. 
Varmasti aika tylsää ja mälsää. 

   

H yvä päätös

KitKatt t i

Ruokaan liittyy monia kulttuurisia piirteitä ja myös vallan käyttöä. Kuinka monta 
perinteenä pidettyä asiaa voisimme ruoassa ja ruokakulttuurissa muuttaa? Onko 
esimerkiksi tärkeää tehdä ruokaa enemmän kuin sitä jaksetaan syödä vai olisiko 
viisasta tehdä vain niin paljon että se riittää? Entä miten paljon on vallankäyttöä 
siinä, että joku muu sanelee, mitä syödään ja milloin syödään vai saako kukin itse 
päättää oman ruokansa? Täällä leirillä on aika paljon riisuttu vanhoja perinteitä ja 
vallan rakenteita ruuan ympäriltä. Pisteytys vie viimeisenkin vallan ruoasta, sillä 
syöjät itse päättävät monella eri kriteerillä, mitä valmistetaan yhteisesti 
syötäväksi. Entä mikä merkitys ruoalla on eri uskonnoissa? Milloin paastotaan ja 
mitä saa syödä, mitkä ruoat ovat kiellettyjä? Onko näihin sääntöihin muita 
perusteita kuin uskonnon määrittelemät? Entä erilaiset ruokailutavat? Joissakin 
kulttuureissa on hyväksyttyä röyhtäillä ja syödä äänekkäästi. Nämä tavat ovat 
jopa kiitoksia kokille, kun taas joissakin toisissa kulttuureissa äänettömästi 
syöminen ja lautasen tyhjäksi syöminen ovat kohteliaisuuksia, jossakin päin 
maailmaa on kohteliasta jättää ruokaa lautaselle. Mitä näistä ruokaan ja 
ruokailuun liitetystä tavoista voisimme muokata, karsia tai poistaa olematta 
epäkohteliaita tai rikkomatta perinteitä vai olisiko jo aika toimia toisin? 

Liisa ja Maija 

Ru ok a ja val ta



                 Reaktioita

     siitä, että Jussi Halla-Aho valittiin Perussuomalaisten                        

                              puheenjohtajaksi

Sonja 

"Karmeeta! Ei ole ollenkaan se toivomani suunta politiikassa. 
Toivottavaisti tämä on vain pahaa unta ja kohta herään."

Sebu 

"En kommentoi"

Liisa

"Kauhulla odotan mitä tapahtuu"

Muju

"Ihmettelen ja olen hiukan häkeltynyt tästä."

Maija

"Aika hurja juttu. On eri mahdollisuuksia, mitä tapahtuu

1)Hallitus hajoaa uudet EK-vaalit.

2)Laura Hultasaari nouse ulkoministeriksi.

3)Persut pois hallituksesta ja KD ja RKP tilalle."

Miro Von Konow (varmaan)

"JES"

Sää
Sunnuntai: Aamusta alkaen koko päivän ajan on 
luvassa sadetta Moisiossa. Lämpötila vaihtelee 
16:sta ja 20:nen asteen välillä

Tiistai: Koko päivä Moisiossa on pilvistä, 
Kymmenen astetta ja keskivahvaa tuulta luvassa.

teksti: Alva 

haastattelu: Joanna, Alva, 

Sam u olem assa läheinen ihm ist en kanssa <3



Horoskoopit
Kauris

Ei vitsi. Eikö olekin kurjaa, että leiri 
loppuu jo nyt? Mitä kaikkia mahtavia 
muistoja sinulle onkaan jäänyt? Muista 
kysyä tarpeeksi ajoissa uusien 
ystäviesi kontakteja, jottei 
yhteydenpito jää ensi leiriin.

Vesimies

Etkö päässytkään  uimaan tällä 
leirillä? Voihan vatukka! Onneksi 
sinulla on vielä koko kesä edessä. 
Tähdet nimittäin kertovat, että 
uinnistasi tulee niin kuin Barney  
Stinson sen sanoisi: "Legend....wait 
for it....dary".

Kalat

SEIS! STOP! Nyt on vielä aikaa 
pysähtyä. Oletko nyt aivan varma, 
että tämä on sitä, mitä haluat 
elämältäsi? Ei ole ikinä liian 
myöhäistä vaihtaa suuntaa. Pohdi 
kesän aikana kunnolla 
tulevaisuuttasi, niin löydät kyllä 
oikean paikkasi! 

kuvat on piirtänyt taika :-)



Oinas

On aika höllätä. Sinulla on sitten vähän 
myöhemminkin aikaa panostaa. Ota vain 
kesäloma rennosti äläkä ota mistään 
turhaa ressiä. "Otsasi hiessä sinun on 
hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi 
jälleen, sillä siitä sinut on otettu." Nyt on se 
aika.
 

Härkä

Autss. Nyt näyttää siltä, ettei hyvältä 
näytä. Sinulle taitaa tulla yksi jos 
toinenkin vastoinkäyminen lähiaikoina. 
Tsemppiä! Muista aina, että pilvellä on 
hopeareunus!  Kaikki hoituu ajallaan!  
p.s Suklaa auttaa.

Kaksoset

On aika unohtaa vanhat kaunat 
ja haudata sotakirves, sillä 
vihaajat vihaa, teit sitten mitä 
tahansa. Älä anna muiden 
katkeruuden vetää sinua alas. 
Elämä on aivan liian lyhyt 
moiseen, sillä jokaisella meistä 
on niitä vain yksi. Käytä se hyvin.



Rapu

AHAHAH. Ihan sika hauska juttu 
sulle tulos. Nimittäin juttujesi laatu 
tulee paranemaan lähes silmin 
nähden. Toisten sanoen sulta tulee 
lähtee vaan timankisettiä. Ole siis 
itsevarma ja sano mitä sylki suuhun 
tuo, sillä näin teet itsesi ja 
läiheistesi elämän huimasti 
riemukkaammaksi, kun kaikki 
nauravat eeppisille jutuillesi. 

Leijona

Vitsit sikseen! Vaikka nauru on 
aina hyvästä, kannattaa silti harkita 
sanojaan. Saatat nimittäin 
lähiaikoina oikeasti loukata 
jotakuta. Ethän halua menettää 
rakkaita kavereitasi? Säästä 
parhaat vitsisi vain lähipiirillesi.

Neitsyt

Me kaikki tiedetään, että sulla on hyviä 
mielipiteitä, mutta eikö välillä olisi aika 
antaa tilaa vähän muillekkin? Lähiaikoina 
nimittäin saatat tulla sanoneeksesi jotain, 
mitä saatat alkaa katuamaan 
myöhemmin. Harkitse siis vähintään kaksi 
kertaa, ennen kuin tokaiset mitään 
vähänkään provosoivaa.



Vaaka

Elämän taspainoittaminen. Se on sinun 
juttusi, mutta välillä voisi olla syytä 
myös vähän irrotella. Sitähän 
Aristoteleskin aikanaan pohit: "Pilaako 
kohtuus ilon?". Muista siis ettei kaikki 
ole aina niin vakavaa. Saatat nimittäin 
missata monta upeaa muistoa muuten.

Skorpioni

Uni. Sehän on oikeastaan aika siisti 
juttu. Suottelin sinulle enmmän sen 
nauttimista, nimittän uuvuttavat ajat 
ovat tulossa. Tietenkään mikään ei ole 
sinulle liian raskasta, olethan sinä sinä, 
eli vahva ja voimakas. Kahvi rakkaana 
ystävänä on tetenkin aina mukanasi!

Jousimies

"Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. 
Ei voi tietää ovatko ne olemassa, vai 
näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin 
epävarmaa, ja juuri se tekee minut 
levolliseksi", sanoi Tuutikki kerran. 
Sitaatti kuvaa hyvin mielenmaisemaasi 
kesällä. Muista siis antaa asioiden vain 
tulla ja antaa virran viedä. Ei millään 
ole mitään väliä.







Ursulan viimeiset viisaudet (tältä 
vuodelta) 

 Kiitos tämän leirin kysymyksistä, 
niitä on ollut aika paljon ja ne ovat 
olleet oikein hyviä. Palsta jatkuu taas 
ensi kesänä? 

 

Mitä mieltä olet luonnonsuojelusta? 

 Utelias 

 Minusta luonnon suojeleminen on 
ihmiskunnan ydinkysymys, ja tähän 
suojeluun sisällytän myös 
ilmastonmuutoksen. Kun tuhoamme 
luontoa, tuhoamme myös 
ihmiskunnan edellytyksiä säilyä. 
Luonnosta me saamme 
elintarvikkeet. Ilman niitä me 
kuolemme, koska rahaa ei voi syödä. 

 

Montako ihmistä on maapallossa? 

 Kiinnostunut 

 Tällaiset luvut ovat jossain määrin 
epätarkkoja ja vanhentuneita, koska 
väestönlaskenta ei kaikkialla ole ihan 
hallussa ja toisaalta luvut laahaavat 
aina jonkun verran jäljessä. YK arvioi 
maailman väkiluvun olevan tällä 
hetkellä noin 7,5 miljardia ihmistä. 
Vuonna 2011 väkiluku ylitti YK:n 
mukaan 7 miljardin rajan ja vuonna 
2050 ihmisten määrän arvioidaan 
olevan jo 9,3 miljardia. 

 

Ursula
Haluaisin tietää, mikä on ollut tämän 
vuoden leirin radion 
kuunnelluin/toivotuin kappale. Kiitos 
tästä leiristä? 

 Punainen vihannes, joka on oikeasti 
hedelmä 

 Radion soittolistoista ei ole pidetty 
tarkempaa lukua enkä itse ole niin 
kiinteästi kuunnellut ohjelmia, että 
pystyisin sanomaan mitään 
varmuudella. Antti Tuisku on ollut aika 
suosittu, mutta yllätyksekseni olen 
kuullut myös Mattia ja Teppoa sekä 
Abbaa. 

 



Kalliolainen lehmä sanoo mö.

Salla-Terttu Atomitar I

HEY YOU GUESS WHAT?
 

Törmäsin vähän aikaa sitten erään suomalaiseen tubettajan (henkilö, 
jonka ammatti on tehdä youtube-videoita) videoon, jossa hän kertoi 
tehneensä lukion ilmaisutaidon kurssilla runoja käyttäen vain erilaisia 
netin keskustelupalstojen virkkeitä. Sitten aloin funtsimaan et hei wth 
minäkin pystyisin siihen! Enjoy <3
 
?when a women can be strong enuf to defend herself during any 
misbehaves, when she can fight against any evil, she can also be equal 
to men.. ders nthng different tat men do.. wat dey cn do cn be done by 
women too!!?
 
Perheelliset puutarhaharrastajat
 

mies jos se eva mikälie siis se nyrkkeilijä tyttö tulis haastamaan riitaa 
nakkarilla

mitä teksisit
ostan prismoista party päkkejä tai jos ei pääse prismaan niin lidlissä kans 
halpaa
 koukussa ollut 8v
en tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa
?no se on sitten voivoi jos ei elämänmuutos nappaa?
 voin sanoa vain että hyi
nakkasi ulos yhteisestä kodistamme
kuinka kovaa pitää kolaroida jotta turvavyöt repeää?
 hyvä, teet juuri oikein.
 
 häät on peruttu



REBEKKA KATI TAIKA RIINA

LEEVI MIRO SEBU <3 SAMU LAURI

AILI ALINA ALVA KAROLIINA JOANNA

APINABOXI + SALA-TERTTU


