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Pääk ir joit u s

Kaaospäivänä on aika moinen kaaos joten tietotuutin
nimeksikin tulikin tietotutti :D mutta eihän se mitään.
Tämä leiri on mennyt ihan super nopeasti ja on ollut ihan
sika hauskaa ensi vuonna sitten uudestaan eikö niin?
Pihla V.

1 pv

Sää
M ik k eli
Puolipilvistä ja mahdollisesti vähäisiä
sadekuuroja.
Ylin: +23 astetta
Alin: +15 astetta
Tuuli: 5 m/s

Sää muualla Suomessa:
Oulu:
Puolipilvistä ja ukkosia. Ylin: +21 astetta Alin: +15
astetta
Tuuli: 5 m/s

Turku:
Aurinkoista, aamusta runsasta vesisadetta.
Ylin: +19 astetta Alin: +15 astetta Tuuli: 6 m/s

Tampere:
Enimmäkseen aurinkoista, aamusta runsasata
vesisadetta.
Ylin: +21 astetta Alin: +16 astetta Tuuli: 6 m/s

Helsinki:
Aurinkoista, aamusta tulee runsaita vesi- ja
ukkoskuuroja.
Ylin: +19 astetta Alin: +14 astetta Tuuli: 9 m/s

Eemil Pietilä

Viest in t äleir i (jälleen )
dem ok r at iak asvat u k sen yt im essä
Kun mietitään, mitä demokratiakasvatus tarkoittaa, ajatellaan hyvin
yksinkertaistettuna esimerkiksi koulujen oppilaskuntatoimintaa. Ajatellaan,
että kun lapsille annetaan virallinen väylä jossa he voivat vaikuttaa tai ainakin
saada kokemuksen vaikuttamiseen osallistumisesta, demokratia toteutuu.
Todellisuudessa demokratia lähtee tasa-arvosta ja kunnioituksesta, siitä että
jokaisella on aidosti mahdollisuus tulla kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi
elämäänsä liittyvissä asioissa. Siitä, että on aidosti toimijana ja aktiivisena
osallistujana eikä vain näennäistoimijana ja passiivisena seuraajana.

Koulujen demokratiakasvatus on usein yhteiskuntaopin tuntien varassa;
keskustellaan demokraattisen tasavallan piirteistä ja poliittisesta
demokratiasta. Lasten kokemusmaailmaan liittyvä demokratia jää kuitenkin
hyvin vähälle tai jopa olemattomalle huomiolle, toki riippuen opettajan omista
kiinnostuksen ja ymmärryksen kohteista.

Viestintäleiri on erinomainen demokratiakasvatuksen ilmenemismuoto.
Viestintäleirin toimintaperiaate linkittyy niin vahvasti demokraattiseen
toimintaan, etten keksi helpolla mitään paremmin sitä kuvaavaa
toimintatapaa. Jo pelkästään se, että suurin osa leirin toiminnoista ja
tuotoksista on aidosti lasten näkemysten ja kokemusmaailman synnyttämiä.
Lapset saavat äänensä kuuluviin ja oman maailmansa näkyviin ja se on
demokratiakasvatuksen tärkeimpiä lähtökohtia.

Toki leirin rakenteissa on myös monia muita demokraattista toimintaa tukevia
asioita kuten ruokaryhmän pisteytyssysteemi. Pelkästään äänestäminen ei ole
demokraattinen toimintatapa, koska käsiäänestyksellä ei kaikkien näkemyksiä
huomioida. Pisteytys antaa puheenvuoroja, perustelumahdollisuuksia sekä
tilaisuuden näkökulmien esille tuonnille.

Kuitenkin kaaospäivä on paras esimerkki siitä, miten demokraattinen
leiriyhteisö toimii ja näyttäytyy myös itseohjautuvana. Kaaospäivän aamu
alkaa aina hiukan uneliaana, kenelläkään ei ole kiire mihinkään ja alkuun
näyttää siltä, että mikään ryhmä ei välttämättä lähden toimimaan.
Leiriläisille annetaan täysi vapaus valita omat velvollisuutensa ja
vapaa-aikansa. Voisi ajatella, että monia houkuttelisi pelkkä laiskottelu,
koska monien työntäyteisten päivien lomassa toiveita vapaa-ajasta on
kuitenkin kuulunut.

Kaaospäivän ihme on kuitenkin se, että kun lapsille antaa täyden
vapauden, he myös itseohjautuvasti alkavat kantaa vastuuta ja
huomaavat, mitä on tarpeen tehdä että kaikki asiat tulevat hoidetuksi.
Täydellinen vapaus on pelottava asia, jota esimerkiksi koulumaailmassa ei
toteuteta juuri lainkaan siitä syystä, ettei lasten itseohjautuvuuteen ja
vastuunkantoon luoteta. Mutta jos lapset eivät saa kokemusta siitä, että
heihin luotetaan ja heidän kokemuksensa on arvokas, ei heille
välttämättä synny sisäsyntyistä halua ottaa vastuuta yhteisistä asioista.

Demokratiakasvatuksen ytimessä viestintäleiri siis on sekä
kokonaisrakenteeltaan, ideologialtaan että toteutustavaltaan ja sen
huipentuma on viimeisen päivän "kaaos", joka lopulta ei ole ollenkaan
kaaos vaan erittäin toimiva, demokraattinen ja tasa-arvoinen
toiminnallinen leiripäivä. Höystettynä vapaudella, joka johtaa upeaan
vastuunkantoon. Muistelen, että viime vuonna kaaospäivänä mietteeni
olivat samankaltaisia joten jos sinusta tuntuu, että olet lukenut
tämänkaltaista pohdintaa ennenkin, se on aivan mahdollista.

Paula
Oikaisuja
Tietotuutista 8.6.2019 sivulla 2. puuttui osa
tekstistä. Ehdotus koirien juomapaikalle ABC:lle oli
Tietotuutissa 7.6.2019 mainittiin CER-keräys. tullut Hankasalmella 5.3.2019 järjestetystä koirien
huippukokouksesta. Kokoukseen oli kutsuttuna
Oikea lyhenne on SER, sähkö- ja
kaikenkarvaisia edustajia kaikista G7-maista.
elektroniikkaromun keräys.

Jat k is
Sit t en St eve m en i n u k k u m aan m u t t a päät t i pelat a
h et k en . Hän k u u li yh t äk k iä ou t oja ään iä ja peläst yi . Hän
m en i u los ja n äk i var jon . M u t t a se oli vain Axel. Hän
m en i t elt aan m u t t a ei saan u t u n t a ja päät t i soit t aa h än en
van h em ille. He vain san oivat vaan et t ä h än oli k at son u t
liik aa r u u t u a. 3 Tu n t ia m yöh em m in h än oli ju u r i
n u k ah t am assa r u pesi sat am aan ja h än ellä t u li vessa
h ät ä. Ku n h än oli ollu t vesassa h än m en i t elt aan ja yr it t i
n u k k u a. Hän ei vieläk ään n u k ah t an u t ja 2 t u n t ia
m yöh em m in h än n u k ah t i ja k oit t i u u si päivä...
LOPPU

Sienna
Net iket t i yleisillä k on eilla

Oletko käyttänyt nettiä yhteisillä läppäreillä leirillä? Entä joskus
kirjastossa tai kaverin luona? Ja oletko myöhemmin huomannut, että
kaverisi on postannut profiiliisi jotain hassua ja noloa? Tuli mieleeni
kirjoittaa pieni nettietiketti- eli netiketti-muistutus, kun äsken avasin
Facebookin yleisesti käytössä olevalla koneella, ja selain kirjautui
automaattisesti jonkun toisen tilille.
Eli varmistathan, että kirjaudut ulos kaikista palveluista, kun lähdet
koneelta tai suljet sen! Yleensä seuraava käyttäjä tietysti vain
kirjautuisi ulos eikä ajattelisi asiaa sen enempää, mutta aina on
mahdollista, että joku käyttäisi tiliäsi vähemmän mukaviin juttuihin.
Lisäksi on hyvä aina välillä vaihtaa salasanoja niihin palveluihin, joita
käytät. Hauskaa ja turvallista surffailua!

Hazel

ENCE voit t i Telia Espor t s Ser ies
Season 1 f in aaliot t elu n
ENCE voitti pe 7.6 Telia Esports Series Season 1 finaaliottelun
ja sai itselleen 14 000 ? palkintorahaa. Finaaliottelu pelattiin
klo 21.00-23.00 Savoy-teatterissa ja sen jatkot olivat yökerho
Maxinessa. ENCE voitti ensimmäisen kartan de_Nuke 16-3 ja
toisen de_Train 16-0. Joukkueen kapteeni Aleksib sanoi:
"Pelasimme vain omaa peliämme".

Eemil Pietilä

Töt t ör ör öö ja m aailm a par em m ak si!
Eevan 10 vin k k iä vaik u t t am iseen k aik ille

1. Isoin teko on olla ostamatta ja käyttää lempivaatettasi kauan. Kun
kulutus ja päästöt vähenevät, maapallo ja ihmiset voivat paremmin <3
2. Juttelu on vaikuttamista: jaa näitä vinkkejä kavereille ja perheelle
3. Suhtaudu mainosten houkutuksiin ja lupauksiin epäillen
4. Huolla ja pese vaatteet oikein, niin niiden käyttöikä pitenee
5. Lainaa, vaihda tai hanki kierrätettynä vaatteet, tavarat ja huonekalut
6. Vie rikkinäinen elektroniikka korjattavaksi tai ainakin kierrätykseen
7. Suosi kestäviä, itselle sopivia ja Reilun kaupan tuotteita. Kysy
kaupalta, onko tuote laadukas ja missä se on valmistettu
8. Tue hyviä järjestöjä, kampanjoita, mielenilmauksia, vetoomuksia ja
poliitikkoja, jotka puolustavat ihmisten ja luonnon hyvinvointia
9. Tee opintoja, vapaaehtoistyötä tai töitä kestävän kehityksen parissa
10. Jaa vastamainoksia tai tee itse oma

Jes, vih doin apu a k ier r ät t äm iseen !
Tuntuuko kierrättäminen ja kodin jätteiden lajittelu
hankalalta? HSY:n sivuilta löytyy kätevä lajitteluopas, jonne
voi kirjoittaa minkä tahansa jätteen (esimerkiksi
karkkipaperi) ja opas kertoo mihin sen voi lajitella ja mistä
tunnistaa minne kyseinen jäte kuuluu. Huomasin, että
lajitteluoppaasta on myös olemassa ilmainen sovellus iOS-,
Android- sekä Windows-mobiililaitteisiin. Skannaa vieressä
oleva QR-koodi puhelimellasi, niin pääset suoraan
lajitteluoppaaseen, josta löytyy myös sovelluskauppoihin
linkit. Minä ainakin aion heti mennä lataamaan
lajitteluoppaan omaan puhelimeeni!

Sitten kun olet selvittänyt, että miten jätteet kuuluu lajitella,
niin voit katsoa kierrätysinfosta lähimmät kierrätyspisteet.
Alemmasta QR-koodista pääset kierratys.info -sivulle, josta
voit valita minkä kierrätyspisteen haluat löytää (voit valita
myös useita kierrätettäviä jätteitä) ja opas näyttää lähimmät
kierrätyspisteet kartalla.

Lajittelija-Laura

Vanhasta vaatteesta
Milloin vaate on vanha? Silloinko, kun se on pois muodista? Vai silloin, kun se on kulunut tai
rikkinäinen, tai liian pieni? Vai silloin, kun kukaan ei sitä enää käytä? Vai 1-, 5- tai 10-vuotiaana?
Ehkä vaatteen ikää ei voikaan määritellä näillä kriteereillä, vaan ihan muilla. Jospa vaatteita
pitäisikin luokitella ?käytössä ? hylätty? ?akselilla, tai ?ehyt ? rikkinäinen? ?akselilla.
Käytössä oleva vaate on hyväkuntoinen, puhdas, sopivan kokoinen, mieleinen, kulloiseenkin
tarpeeseen sopiva (talvi-, kesä-, siivous-, ) ja mukava pitää yllä. Tähän luetteloon en lisäisi
mitään pikamuotiin liittyvää, kuten muotiväriä ja esimerkiksi paljetteja, sillä ne vaihtelevat
sesonkien mukaan ja antavat helposti vaatteelle ?pois muodista? ?leiman. Kannattaakin
pitäytyä omassa mielivärissä (kuten Maija, jonka siniset vaatteet ovat aina muodissa) ja ehkä
omassa tyylissä, kuten urheilullinen tai klassinen. Näillä valinnoilla karsit jo aika paljon
pikamuoti-ilmiötä.
Hyvä työkalu pikamuotia vastaan on myös itse tekeminen. Kun valmistaa tai korjaa itse
vaatteensa, voi käyttää niitä aika pitkään. Itse tehdyissä vaatteissa voi olla kasvun (helman reilu
käänne tai erilaiset laskokset ja saumanvarat, jotka voi myöhemmin avata ja antaa näin lisää
tilaa. Kansallispuvuissa on usein reilut saumanvarat, että kallis ja työläs vaate olisi pitkään
käyttökelpoinen) tai korjaamisen varaa. Leveistä käänteistä voi nimittäin ottaa pientä
paikkausmateriaalia, jos sattuu vaate tarttumaan naulaan.
Kun osaa ommella ja korjata, vaatteille saa lisää käyttöikää. Ompelu- ja korjausoppia saa
koulujen kässätunneilta, mutta myös kansalais- ja työväenopistojen kursseilta saa osaamista ja
hyviä vinkkejä. Niillä on usein myös käytettävissä hyviä koneita, ompelukoneita, saumureita ja
hyvät silitysvälineet, ja isot leikkauspöydät ja hyvät sakset. Kaikki tekeminen nimittäin tyssää
helposti heti alkuunsa, jos ei ole välineitä tai ne ovat kurjassa kunnossa. Lisäksi opettajat ovat
päteviä ja monitaitoisia, joten apua saa ongelmissa. Kannattaa ilman muuta hankkiutua
kursseille, jos haluaa tehdä vaatevallankumouksen!

Ku vassa vasem m alla
n ah k at ak k i on jo
väh in t ään k in
30-vu ot ias, ja
k elvan n u t ju h lallisest i
r ippik u vaan , oik ealla
t ak k i on jo yli
60-vu ot ias. Pu u t t u va
n appi löyt yy t ask u st a.

Vuosissa vanha vaatekin voi olla käyttökelpoinen, kun se on hyvin ja hyvistä materiaaleista tehty
ja sitä on hoidettu oikein eli pesty ohjeen mukaisesti ja korjattu heti, kun on ilmaantunut
korjattavaa. Pieni reikä, kuluma tai palkeenkieli on nimittäin aika helppo korjata, kun se on
pieni, mutta kun reikä suurenee, ongelmakin suurenee. Myös rikkinäiset vetoketjut kannattaa
vaihtaa ja pudonneet napit ommella paikalleen. Vetoketjun vaihtoonkin saa hyviä neuvoja
kursseilta.
Tämän jeremiaadin jälkeen kirjoitan, että minua henk.kohtaisesti riepoo kaikkein eniten farkut,
joissa on jo ostettaessa isoja reikiä eli vaatteet on jo uutena revitty. Reikäiset farkut ovat minusta
todella räikeä muodin tuottama vääryys, sillä farkkukankaan valmistamiseen ja värjäämiseen
kuluu paljon luonnonvaroja, puuvillaa ja vettä, ja kangas olisi hurjan kestävää ja pitkäikäistä, jos
sitä kulutettaisiin normaalisti. Mutta revitään aivan tarkoituksella, se tuntuu tosi pahalta.
Minulla on täällä verstaassa mukanani muutama iältään vanha vaate. Ne ovat esimerkkejä, ettei
vaatetta tarvitse hylätä muoti- tai muista syistä. Niitä voi käyttää niin kauan kuin ne kestävät.
Nahkatakki on enoni takki noin vuodelta 1950. Käytin sitä itse, kun kävin koulua. 1980-luvulla
sitä käytti poikani ja nyt se odottaa, jos vielä löytyisi sille käyttäjä. Sen vuori pitäisi vaihtaa,
mutta se ei ole ongelma.
Villatakin olen itse neulonut noin 45 vuotta sitten. Takki on puhdas ja ehyt, mutta joku on siitä
tarvinnut napit muuhun käyttöön. Uudet, kivat napit piristäisivät takkia.

Liisa

Van h a villat ak k i, jost a jok u on
t ar vin n u t n apit . Uu silla n apeilla
t ak k i on k äyt t ök elpoin en . Neu loin
t äm än n oin 45 vu ot t a sit t en
veljellen i.

Leir im u ist oja
Niin kuin meillä kaikilla, myös viestintäleirillä
on ollut oma historiansa. Joka vuosi leirillä on
sattunut ja tapahtunut mitä kummallisimpia
tapahtumia, tai leirin olosuhteet ovat
painuneet pysyvästi siellä olleiden mieleen.
Viekkaan sivuilta löytyvä leirihistoria
innoittikin minua jakamaan omia muistojani
kuluneista vuosista.
Vaikka ensimmäinen leirini olikin vuoden
2006 leiri Heinolassa, ensimmäiset
ikimuistoiset muistot syntyivät
Hirvensalmella vuonna 2008. Silloin olin
tekemässä suurta suosiota kasvattanutta
?Punahilkka? videota. Leirillä myös pelattiin
pokeria rahasta ? nimittäin lecuista oli tullut
uhkapelin valuuttaa. Lecut kokivat niin
suuren määrän kasvun että useamman lecun
seteleitäkin jouduttiin alkaa painaa.
2009 leireiltiin Anttolassa. Jokainen leirillä
ollut muistaa mutterin muotoisen
infopisteen keskellä huonetta, vaikka
välttämättä eivät osaisikaan paikantaa tätä
juuri Anttolaan. Muistan itse myös kuinka
yhdellä infopisteen koneella pelattiin
putkiaivoa, peliä jossa piti hiirellä väistellä
kentällä liikkuvia laatikoita, ja kuinka joku
löysi tähän huijauksen jolla pääsi ulos
alueelta jolla väistettävät kohteet liikkuivat.
Anttolassa syntyi myös Mikon editoima
ikiklassikko kahdesta valomiekkailijasta: ?Kun
kaksi?.
Seuraava vuosi järjestettiin pohjoisessa
Vihannissa. Leiri oli kylmä, ja muistan kun
voimakas sade ajoi monet nukkumaan sisälle
esimerkiksi liikuntasaliin, kun vesi oli päässyt
telttoihin ja kastellut monen tavarat.
Kun seuraavana vuonna 2011 leiri
järjestettiin Vihdissä, vallitseva teema oli
kuumuus. Lämpöä oli nimittäin jopa
enemmän kuin tänä kesänä, ja veden
saatavuuskin aiheutti ongelmia leirillä. Kioski
sijaitse koulurakennuksen ulkopuolella
kuumassa puukopissa josta löytyikin
ampiaispesä leirin aikana. Tämä oli myös
ensimmäinen leiri jossa oli vain yksi ruoka,

sillä koulu ei tarjonnut kuin pienen keittiön.
Myös ruokailutila oli ulkona katoksen alla,
jossa pääsi nauttimaan kuumista
kesäpäivistä.
Ensimmäisen kerran vuonna 2012 leiri
järjestettiin yhteistyössä Otavan opiston
kanssa Mikkelissä. Leirialue oli iso ja kattoi
usean rakennuksen: Video nimittäin sijaitsi
pihan toisella puolella. Uusia leiriläisiä tuli
roimasti mukaan leirille. Myös 2013 leiri
järjestettiin samoissa tunnelmissa samassa
paikassa.
Vuosi 2014 leireiltiin tämän vuoden
leiriläisille tutuissa oloissa, nimittäin tämä oli
ensimmäinen vuosi moision koululla.
Samalla leiripaikalla leireiltiin neljä vuotta
putkeen aina vuoteen 2017 asti! Tunnelma
leirillä on ollut aina hyvää säästä
riippumatta, sillä koulu on soveltunut hyvin
viestintäleireille. Vuosina 2016 ja -17 koulun
alakerrassa järjestettiin Escape-huoneet,
jotka jäivät monen mieleen mahtavina.
Moisio on jo iso osa leirihistoriaa, ja varmasti
monille leiriläisille ikimuistoinen
Leirihistoria koostuu meidän kaikkien
leiriläisten yhteisistä muistoista ja
kokemuksista, ja sitä rakennetaan koko ajan
lisää. Muistot säilyvät tietotuuttien,
leirivideoiden, radion ja blogien muodossa
niin kuin myös tarinoissa vanhemmilta
leiriläisiltä nuoremmille, kun nämä jakavat
omia kokemuksiaan vuosien takaa. Näistä
muistoista on hauska jutella muiden
leirikavereiden kanssa ja vanhojen videoiden
ja lehtien lukeminen on aina mukavaa
ajanvietettä. Kuitenkin muistelemista
hauskempaa on yhdessä uusien muistojen
tekeminen ja historian luominen! Pidetään
hauskaa ja luodaan yhdessä muistoja!
Jos olet kuitenkin kiinnostunut
leirihistoriasta, viekkaan sivuilta löydät
vaikka mitä vanhoista tietotuuteista ja
videoista, ja menneiden leirien tapahtumista
on kirjoitettu kattavasti osoitteessa:
https://viekas.fi/tapahtunutta/.

Leevi

Ursulan tämän leirin viimeiset
Kiitos taas pienet ystäväiseni erittäin hyvistä kysymyksistä. On ollut ilo kaivaa vastauksia
kysymyksiinne, sillä olen itsekin oppinut monesta asiasta aivan uusia näkökulmia. Ensi kesänä
uudet kysymykset ja uudet vastaukset, mutta neuvoksi: jos mieleen tulee hyvä kysymys, se
kannattaa tallentaa puhelimeen, että on ensi kesänä valmiina hyvä kysymys.
Kiitos leiristä ja hyvää kesää!

Kiitos Tietot uut ille hyvästä vaateart ikkelista, jossa neuvot t iin t ut kimaan vaate myös
nurjalta ennen hankintapäätöstä. Olisiko sinulla neuvoa oikot ie laat uvaat teen hankintaan,
sillä en haluaisi käännellä vaat teita kaupassa?
?Ajansäästö?

Jos haluat laatua, käytä hetki tutkimiseen. Jos et ehdit tutkia, delegoi vaatehankintasi jollekin,
joka ehtii tutkia. Joillakin vaatekaupoilla on palvelu, jossa asiakkaalle etsitään valmiiksi
muutama vaihtoehto oikean kokoisia vaatteita. Luulisin, että tällaisille vaateneuvojille voi antaa
speksit, joiden mukaan valitaan: väri, laatu, materiaali. Jos löydät tällaisen palvelun, käytä!

Haluaisin t ietää tarkemmin, mitä tapaht uu biojät teelle, jonka olen kotona lajitellut ja
toimit tanut ohjeiden mukaan keräyspisteeseen.
?lajittelusta kiinnostunut?

Riippuu vähän asuinalueesta ja jätehuoltofirmasta, miten hommaa hoidetaan. Jotkut
jätehuoltofirmat polttavat biojätteitä, toiset sekä polttavat että kompostoivat. Kannattaa kysellä
oman alueen jätehuollosta vastaavalta firmalta, mihin oman talon biojätteet päätyvät.

Onko Trump parantanut Amerikan talout ta?
Maija

Ihan tuoreita talouskasvun lukuja en Amerikasta löytänyt, mutta viime vuodelta löytyi useitakin
käyriä ja faktoja sekä taloutta seuranneiden analyytikkojen arvioita. Lyhyesti yhteen vedettynä
näyttäisi siltä, että Trumpilla on ollut vaikutusta talouden kasvuun, mutta joku osa kasvusta
menee Obaman kaudella tehtyjen toimien vaikutukseen ja osa kasvusta on myös
maailmantalouden vaikutusta. Kiistatta näyttää kuitenkin siltä, että Obaman aikana alkanut
taloudellinen vakaa, mutta hidas kasvu on jatkunut Trumpin kaudella, mutta tarkistamieni
talousviisauden yhdenmukainen mielipide näyttää olevan, että vakaa, hidas kasvu on jatkunut
Obaman kaudella tehtyjen päätösten ja maailmantalouden tilanteen vuoksi eikä Trumpilla näytä
olevan kasvuun juurikaan vaikutusta. Voi olla, että tilanne muuttuu, kun tuoreempia
talouslukuja on saatavana.
Ursula

Lisää lin k it yst ä

Toissapäiväisessä lehdessä (7.6.2019) oli artikkeli viestintäleirin suvuista. He ehkä muodostavat
kuteet viestintäleirikankaaseen. Mutta loimet syntyvät monista useina vuosina, jopa sukupolvesta
toiseen, olleista leiriläisistä.

Leirin ensimmäisiin perustajiin ja kantaviin osaajiin kuului tietysti Aatos Suomilammi, joka oli
tyttärensä Hannelen kanssa ensimmäisillä viestintäleireillä, sen jälkeen vuosikymmeniä yksin
videolaitteineen ja sitten lapsenlapsensa Aleksin kanssa (Pihla 10v totesi, että hän on oppinut
editoimaan Aatoksen opetuksesta). Aatos tuli leirille Ritva-Sini Härkösen houkuttelemana.
Ritva-Sini oli ensimmäinen puheenjohtaja ja hänen poikansa Henrik ja Hasse olivat leirillä
mukana.

Osa, aika isokin, on tullut leirille Liisa Kirveen, Maija Viherän ja Juha Nurmelan työkaverina ja
heidän lapsinaan. Mm. Ari Auvinen on ollut leirillä jo vuonna 1992 lastensa Antin ja Pauliinan
kanssa kanssa, jonka lapset Viljami, Eemil ja Iida ovat nyt leirillä. Paula Pitkänen tuli leirille
serkkujensa houkuttelemana. Serkut Atte ja Henna Tanskanen tulivat taas isänsä, joka oli Juhan
työkaveri, tuomana. Sara Nummi oli jo ensimmäisellä leirillä ja on Maijan työkaverin Marken tytär ?
myös Saran sisko Minne ja isä ovat olleet leirillä, ja Taavetti ja Sofia on Saran lapsia ja monen
monella leirillä olleita. Viidellä leirillä ollut Mikko Hirvonen tuli leirille Henrin ja Tuomaksen kanssa,
jotka taas ovat Maijan työkaverin Ossi Kuittisen poikia.

Lähes joka leirillä on ollut myös Salmisia. He tulivat äitinsä Leena- Maijan kanssa, joka oli kuullut
leiristä sekä Liisalta jossain konferenssissa että Maijalta Tulevaisuuden tutkimuksen seurassa.
Leirillä on ollut Jon, Siennan isä, Jean (tosi monena vuonna) ja tietysti Hazel ? leirin kantavia
voimia! Ja Paltamon leirillä Leena-Maija oli itsekin Babyn (Helen) kanssa. Itse asiassa hän aloitti
vauvojen kauden Paltamon leirillä ellei lasketa vajaa kolmevuotiasta Raisaa vauvaksi Lemillä.

Mirja Mäkisen naapurien lapset Ilari Säkkinen ja Mikko Räty olivat mukana ensimmäisestä leiristä
varmaan kymmenenteen mukana. Silloin oli mukana myös Eljas Pöyry, joka kuuli leiristä Maijan ja
Liisan lobbausmatkoilla äitinsä kautta. Pian hän toi mukanaan myös Saara ja Iiro Törmän.

Maijan naapurit Delcoksen Kari, Remi ja Nadja olivat myös leirin uskollisia osallistujia alkuvuosia,
Kari pisimpään. Hän oli alussa leirin tekninen tuki, heidän kauttaan leiri sai myös yhteydet
Ranskaan. Maijan perheen pitkäaikainen ystävä Pasi Sintonen kertoi veljelleen leiristä ja niinpä
Pihla Söderholm on ollut jo monta vuotta leirillä ja hänen äitinsäkin pari vuotta.

Lobbausmatkat toivat leirille myös Hannu Maulan pojat, Mikon ja Markun sekä Katrin, joka keksi
Tietotuutti- nimen kilpailussa ja Mikko Sorrin.

Toisella leirillä oli mukana Elina Savo, jonka Maija oli tavannut Tekniikka Elämää palvelemaan
seurassa. Elina oli haka laskemaan ruoan ravintosisältöjä. Elinan veljenpojat Samuli ja Markus
olivat mukana monena vuonna, samoin kuin siskontytöt Julia ja Krista Ehrnroothit, sekä toisen
sisaren pojat Martin ja Elias Laukkarinen ja toisen veljen poika Ville. Nykyään Oiva on samaa
loimilinjaa, Samulin poika.

Ja mistä Mirko sitten kuuli viestintäleiristä? Maijan työtoverilta Roni Klimscheffskijltä, joka piti Kyrölän
koulussa ATK-kerhoa. Myös Ronin poika Markus oli leirillä vuosikausia. Kyrölän kerhosta mukana myös
mm. Jusu Kahilakoski ja Mikko Viljanen.

Maijan työtovereita oli myös Tschokkinen, jonka Suvi tytär oli leirillä alkuvuodet ja Terttu Rönkä, jonka
lapset Antti ja Eeva olivat vuosia leirillä. Liisan työkaverin Eija Meriläisen tytär Salla oli leirillä.

Leirikultsien perusjoukkoon vuosia kuuluneet Kaisa ja Juuso Koponen ovat Liisan (ja Maijan) työtoverin
Anna-Maijan lapsia. Perustaviin voimiin kuuluivat myös Tuula Luokola sekä hänen lapsensa Kaisa ja
Lauri ja Jussi.

Martti Mäkelän (Maijan ja Mirjan työtoveri) lapset Sakari ja Marjukka olivat myös alkuvuosina vuodesta
1988 monilla leireillä 1990-luvun lähes joka kesä!.. Ja nyt leirillä on Sakari ja Sakarin lapset Iida ja Ossi
sekä Marjukan tytär Hertta. Myös Martti ja Ritva (Sakarin ja Marjukan isä ja äiti) olivat 2017 leirillä.

Anton Baerin mukana leirille tulivat Johannes ja Juhani ja Brunon mukana Amos ja Lauri
Eeva taas on tullut Hazelin kautta leirille.
Jotkut ovat saaneet tiedon julkisuuden kautta, mm monivuotinen leiriläinen Tuomas tuli
Kuukausiliitteen artikkelin kautta, samoin kuin Topi ja hänen veljensä Tatu. Mikkelin seudulta mukaan
on tullut koulun kautta ainakin Miika, Joanna, Onni ja Pyry.

Terhon isosisko Ansku oli leirillä aika kauan sitten ja nyt Terho on ollut jo pari vuotta ja myös Eero on
mukana tänä vuonna.
Harry Piela, Maijan tuttu Tietotekniikan liiton kautta, toi poikansa Samulin leirille ja mukana tulivat
sekä Mikko että Markku, Aleksi että myös Antti, sekä Konsta ja Jussi. Siitä syntyikin monen vuoden
leiriläisjoukko ja hyvä luotsiporukka, johon kuului myös Anna.
Isä Ilvonen toi Katariinan ja hänen veljensä Henrin leirille jo aika pienenä. Turusta kun olivat, niin Jeanin
kautta olivat kuulleet leiristä. Heidän mukanaan pyörivät vuodesta toiseen myös Petteri kavereineen.

Liikenneministeriöstä leirillä olivat Ismo Kososen poika ja Harri Pursiaisen Aura ja Artti sekä heidän
mukanaan Reijo Sventon poika.
Tulevaisuuden tutkimuksen seurasta leirillä on ollut ainakin Mika Pantzar, Osmo Kuusi ja tietysti Pentti
Malaska, poikansa Heikki ja Pentin lapsenlapset. Myös Iiris, Anna ja Olli tulivat Tulevaisuuden
tutkimuksen seurasta.
Maijan työtoveri Matti Penttilä kertoi veljelleen Antille leiristä ja niinpä joukkoon saatiin kaksi
pitkäaikaista leiriläistä Vappu ja Mikko, heidän isänsäkin oli ainakin
Hangon leirillä. Ja eipä aikaakaan, kun jo Mattikin toi katraansa leirille useana vuonna.
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Viestintäleiri 2020?
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi, pysyt ajantasalla.
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