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"Mikä on parast a kesässä?"

TUU MUKAAN KESKUSTELEMAAN!

Uusi keskust elu por isee jo  - viekas.f i/ pat a 

https://viekas.fi/pata
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osoitteenmuutokset viekas.fi/yhteystiedot

PÄÄKIRJOITUS

Tervet uloa 
viest int äleir i l le!

Ihanaa, Viestintäleiri on kohta täällä! Olethan tulossa? 
Minä ainakin olen!  - Johanna

Jee Viestintäleiri kuuluu joka kesään, ainakin mun 
mielestä! Toivottavasti sunkin mielestä :)  -Laura

Ilman Viestintäleiriä ei kesä ala! -Maija

http://viekas.fi/yhteystiedot
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Leir ivast aavaJohanna Viheräjohanna.vihera@viekas.f i0400 454 826

Leir i-info 

leir in aikana

ja

junavast aava

040 731 1167

Viekas keskust elee nyt  Padassa! Liit y m ukaan jo ennen leir iä por isem aan!Ohjeet   viekas.f i/ pat a
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https://viekas.fi/pata
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LEIRIPAIKKA, AIKA 
JA MUUTA TÄRKEÄÄ

LEIRIPAIKKA

AIKA

JA MUUTA TÄRKEÄÄ: 

JUNALLA LEIRILLE

3.?9.6.2019

Leiri on tänäkin vuonna koulujen kesälomien 
alettua. Leiri alkaa m aanant aina k lo 18 ja loppuu 
sunnunt aina puoleen päivään m ennessä.

Viestintäleiri järjestetään tänä vuonna 
missäs muuallakaan kuin parhaalla 
MOISION KOULULLA! Luvassa on siis 
paluu Moisioon. Moisiossa on 
kuitenkin luvassa pienenä 
erikoisuutena parakkiluokat pihalla 
leirin toimintoihin - jännitystä leiriin! 

Moision koulun ympärillä on mitä 
parhaimmat nurmet 
t elt t am ajoit ukseen , ja niin tänäkin 
vuonna leirille osallistujat majoittuvat 
teltoissa - toivotaan kuivaa leiriviikkoa ;

Moision koulu löytyy 
Mikkelistä osoitteesta 

Kyläkoulunt ie 2

Jär jest äm m e kuljet ukset  
Mikkelin asem alt a junilt a: 

- Ma 3.6. Helsink i k lo 14:19

- Su 9.6. Mikkeli k lo 13:06

Junissa on kyydissä aikuinen 
viekkaan puolest a.Muist a i lm

oit t a
ut ua 

junavast aavalle lom akkeella 

viekas.f i/ ju
na

https://viekas.fi/juna
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Leir im aksut :

-Leiriläinen 170 ?

-Aikuiset erikoisalennuksella 60 ?

-Kultsi- tai reurssi alennuksella 10 ?

Leirimaksut sisältävät aina 
Viestintäkasvatuksen seuran 
jäsenmaksun 10 euroa/vuosi

-Vierailijan ateriamaksu 30 ?

Tervetuloloa käymään leirillä! 
Ateriamaksu sisältää viikonlopun 
leiriohjelmaa sekä ateriat.

Huom! Ota omat ruokailuvälineet 
mukaan!

Ilmoittaudu leirille osoitteessa

viekas.f i/ i lm o

Viestintäleiri 
koululaisille 3.-9.6.2019
Moision koulu

Kultsien salakuvausta...

Yht eist yö Eet t i r y:n kanssa leir i l lä
Tänäkin vuonna leirillä pääsee tekemään vastamainoksia. Mutta mitä ne nyt sitten taas olivatkaan? 
Ne ovat mainosparodioita, joiden kautta voimme analysoida mainoksia ja omaa suhdettamme 
kuluttamiseen. Vastamainoksia pidetään myös osana kulttuurihäirintää, johon kuuluu myös mm. 
katutaidetta ja tempauksia kaupunkitilassa. Vastamaninos voi olla esim. tunnettua mainosta 
esittävä teos, jossa kritisoidaan mainoksen alkuperäistä tuottajaa - tunnettua brändiä. 

Eeva is coming again!

https://viekas.fi/ilmo
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Vitsit
Äiti huutaa ikkunasta:
-Kalle, tule heti sisään.
- Miksi?
- Lähdemme ulos.

Poika opetti papukaijaa puhumaan:
- Sano perässäni: osaan kävellä.
- Osaan kävellä.
- Osaan puhua.
- Osaan puhua.
- Osaan lentää.
- Älä valehtele, kiljaisi papukaija.

Miksi banaanin kuoret olivat rannalla? 
-Koska banaani oli uimassa.

Mikä juoma on vahvinta? 
-Vesi. Se käyttää voimalaitoksia.

Ruotsalainen hissin kuljettaja sai potkut, 
koska hän ei millään oppinut ajoreittiä.

Missä maassa ei käydä sotia?            
-Hautausmaassa.

Isä-karhu:
- Kuka on nukkunut  vuoteessani? 
Pikku-karhu: 
- Kuka on nukkunut vuoteessani?
Äiti-karhu: Älkää valittako. En millään ehtinyt 
sijata sänkyjänne aamulla.

Miksi meri on suolaista?
-Koska kalat ei tykkää pippurista.

Pihla Viherä ja Ilmo Viherä

Kuvia Ilm ast om arssilt a 6.4.2019
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Mit ä pakat a m ukaan leir i l le?

-lämpimät vaatteet (villasukat, villapaita ja pipo)

>muista tarkistaa leirin sääennuste, jotta osaat ottaa 
oikeanlaiset vaatteet mukaan

-mukavia sisävaatteita

-hygieniatuotteet (hammasharja, -tahna, suihkusaippua ja 
shampoo)

>pyyhe

-teltta (jos nukkuu ulkona)

>makuupussi

>makuualusta

>pressu teltan päälle (jos sataa)

-ruokailuvälineet kangaspussissa

>kuivauspyyhe

-puhelin ja laturi

-taskulamppu

-sairausvakuutuskortti

-käteistä kioskia varten

JOS HALUAT:

TÄRKEÄÄ:

-suosikkireseptisi

-kirja iltalukemiseksi

-pelikortit

-lautapeli

-korvakuulokkeet

-korvatulpat herkkäunisille

-soitin (kitara, huilu...)

-narua pyykkinaruksi

-villahaalari
Kuvia Ilm ast om arssilt a 6.4.2019

Eemil Pietilä
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 Tiedänkö, et ten t iedä? 

Olen käynyt jo äänestämässä. Aikaisemmilla kerroilla on ollut aika helppoa löytää oma ehdokas: joku 
tuttu. Ei julkkistuttu, mutta ihminen, jonka olen oikeasti tuntenut jostakin yhteydestä. Tuttuus 
tarkoittaa, että jollakin tasolla tietää, miten ihminen toimii eri tilanteissa, häneen voi luottaa. 

Nytkin oli ehdokkaina muutamia tuttuja. Nyt on kuitenkin saatavilla tietoa paljon enemmän kuin ennen. 
On telkkariohjelmia ja lehtijuttuja(niitä on ollut ennenkin), ja tietenkin vaalikoneita. On niitäkin ollut 
aikaisemmin, mutta minusta ne ovat nykyään parempia. Ja lehdissä on enemmän analysointia 
ehdokkaista ja puolueista. 

Ryhdyinkin etsimään ehdokasta vaalikoneiden, ohjelmien ja analyysien yhdistelmällä. Kylläpä kävikin 
vaikeaksi! Yksi ehdokas olisi ollut sopiva, mutta sitten hänellä olikin minulle tärkeästä asiasta aivan 
?väärä? mielipide! Toinen sopiva taas möläytti jostakin toisesta asiasta minulle epämieluisan 
kannanoton. Lopulta minulla oli kaksi vaihtoehtoa, joista vähän ?arvoin? äänestyskopissa. Toivottavasti 
ääneni lopulta johtaa oikeaan tulokseen. 

Tästä selvittelystä ja pohdiskelusta olen päätynyt miettimään vanhoja sanontoja. Luulo ei ole tiedon 
väärti. Tieto lisää tuskaa. Minusta molemmat ovat viisaita lauseita. Ehdokkaita selatessani jouduin 
miettimään omiakin kantojani, jopa tarkistamaan niitä. Pohdin myös, miten paljon ehdokkaiden 
kantojen takana on tietoa, miten paljon luuloa ja miten paljon puoluetoimiston ohjausta? Miten paljon 
uskoa ideologiaan? Onko usko ja ideologia hyvä vai huono peruste äänestämiselle? 

Minusta ehkä kaikkein pahinta on, jos ihminen ei tiedä, että hän ei tiedä. Silloin hän luulee tietävänsä ja 
on monesti hurjan varma mielipiteissään. Joskus jopa niin varma, että ryhtyy tekoihin puolustamaan 
omaa kantaansa, omaa tietämättömyyttään. 

Viestintäleiri on tärkeä siksi, että siellä avataan edes raolleen se ikkuna, jonka kautta voi oppia 
tunnistamaan, ettei tiedä. Leirillä saa käyttöönsä työkaluja, joilla etsiä luotettavaa tietoa ja lisätä omaa 
tietämystään ja ymmärtämystään.  Tiedon luotettavuuden selvittäminen ja väärän tiedon tunnistaminen 
ovat erittäin tärkeitä tulevaisuustaitoja ja leirillä pääsee näissä taidoissa hyvään alkuun!    Liisa

  

Tulevaisuust ietoa ehdokkaille

Olen ihmetellyt vaalikoneita selatessani, paneeleja kuunnellessani ja artikkeleita lukiessani - myös 
somessa-  miksi toimittajat eivät kysy oleellisia asioita?

 Antti Hautamäki pohti samaa asiaa blogissaan  Työllisyysaste 75? ( Sustainable innovation):

Hän toteaa aluksi, että työllisyysaste 75 % on mahdoton tulevaisuuden yhteiskunnassa. Sensijaan bkt 
kasvaa tuottavuuden kasvaessa niin paljon, että esim 65% työllisyysaste riittää.   Tekniikan kehitys 
(automaatio, robotisaatio, digitalisaatio) aiheuttavat tämän. Jos näin on,  kuten  Hautamäki uskoo (ja 
minäkin), niin puolueiden tavoitteilta putoaa pohja. 

Kuitenkaan millään puolueella ei ole sellaista ohjelmaa, miten yhteiskuntaa ja  yhteiskuntapolitiikkaa 
pitää muuttaa , vaikka tätä skenaariota vasten voidaan asettaa  kysymykset, jotka ovat todella poliittisia. 
Antin vastaus kasvavaan työttömyyteen ja heikkenevään huoltosuhteeseen on  ovat perustulon 
toteuttaminen ja uusien  verotuskohteiden etsiminen esimerkiksi verottamalla transaktioita,  robotteja, 
pääomatuloa, haitallista tuotantoa jne. 

Seuraavaa Antin hyvää ideaa olen itse myös esittänyt mm. Finlandia talon paneelissa Sitran ylijohtaja 
Mikko Koselle  yms.: Annetaan kaikille uusia voimavaroja toteuttaa itseään  (työkaluja, työtiloja, 
tietokoneita, dataa, pääsy verkkoneuvontaa  ja kannustusta, koulutusta jne.)  Ihan siis viestintäleirin 
olosuhteita kaikille tarvitsijoille!

Voi kunpa toimittajat kyselisivät tästä ja siitä, miten tasa-arvo tulevaisuudessa hoidetaan, millaista 
yhteiskuntaa rakennetaan. Maija
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Ryhmäkierto
Tänä vuonna ryhmäkierto ei 

tavallaan muutu, ainostaan video- ja 
ruokaryhmät  vaihtavat paikkaa ja  

ruokarymän työmäärä keventyy. Vikana 
päivänä on taas tuttu kaaospäivä, jolloin voi 

tehdä asioita, jotka jäi tekemättä muina 
päivinä.
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Mitä?! Taasko 
ryhmäkierto 
uudistuu?!

Ryhmäkierto on muuttunut vuosien varrella paljonkin, kun 
leirin kestoa on muutettu ja ryhmien rakennetta uudistettu. 
Jotta tänäkin vuonna olisi jotain uutta, on ryhmäkiertoon tehty 
jälleen pieni muutos. Kuten viime vuonnakin, yhteen päivään 
on yhdistetty info, radio ja kiska. Pisteitä kierretään pareittain. 
Lehteä ja videota on molempia aikaa tehdä kokonainen päivä. 
Ruokaryhmässäkin ollaan kokonainen päivä, mutta ryhmän 
työmäärää on kevennetty. Tänä vuonna ruokaryhmä aloittaa 
toimintansa suunnittelulla klo 12 ja valmistaa iltaruoan, 
jälkiruoan kioskiin myytäväksi leiriraha lecuilla ja iltapalan. 
Ruokaresurssit huolehtivat muusta ruoasta. Tämän 
uudistuksen lisäksi erona viime vuoteen on, että videoryhmä ja 
ruokaryhmä ovat vaihtaneet paikkoja.

Leir i l lä t ar jot t avat  r uoat :

Aam upala 8-9

Brunssi  11-13

Il t aruok a k lo 16.30-17.30

Il t apala k lo 20-22 

LEHTI

RUOKA

INFO

VIDEO

RADIO
KISKA
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PELIARVOSTELUT

Mitä hyvää HAY DAY:ssä on?

Minun mielestäni HAY DAY:ssä hyvää on se, että  
- siinä ei ole väkivaltaa (pst alhaalla väkivaltaa)

- siinä pitää muistaa pitkiä tuotantoketjuja

- siinä voi myös auttaa toisia

- se auttaa ymmärtämään, mitä tarvitaan eri 
tuotteissa, kuten esimerkiksi pastasalaatissa

- se opettaa kärsivällisyyttä (odottamista)

- se on suomalainen peli (SuperCell)

Count er -St r ike: Global Of fensive

Counter-Strike: Global Offensive on yksi maailman vaikeimmista FPS (eli first person shooting) 
peleistä. Pelaan itse kyseistä peliä, aloitin sen jouluna. Minulla tulee kohta 100 pelituntia täyteen.

Suomessa ja maailmalla on CS:GO tiimejä. Maailman paras on tanskalainen Astralis ja Suomen 
paras on ENCE. ENCEn kannatushuuto on EZ4ENCE. CS:GO:ssa on kaksi tiimiä terroristit ja 
erikoisjoukot. Terroristien tarkoitus on päästä laittamaan pommi maahan ja erikoisjoukkojen 
pitää yrittää purkaa se. Kierros voi kuitenkin päättyä, jos jomman kumman joukkueen pelaajat 
saavat tapettua kaikki vastustajajoukkueen pelaajat. Paitsi, jos terroristit ovet ehtineet laittaa 
pommin maahan, peli päättyy vasta kun pommi on purettu. Kilpailullisessa pelimuodossa on 30 
erää ja pelin voittaa se joukkue kumpi saa ensiksi 16 erävoittoa. Kun 15 erää on pelattu, puolet 
vaihtuvat. CS:GO:ssa voi ostaa aseisiin skinejä suoraan Steam marketplacesta tai ostaa caseja, 
joista voi saada minkä tahansa sen casen skinin. Skinejä ja caseja voi saada myös droppina 
matsin lopusta, jos on pelannut hyvin. Mielipiteeni pelistä on 5/5.

Eemil Pietilä

Huonot puolet ovat

- siinä voi helposti tuhlata rahaa esim 
timantteihin

- se koukuttaa ja vie siten paljon aikaa

HAY DAY:ssä voi suunnitella oman 
farmin. Tässä kuvassa näkyy lato, peltoa, 
meijeri, tavararekka, salaattibaari, 
sokerimylly, piirrakkauuni, hillokone, grilli, 
viljavarasto, kultaseppä, soppakeittiö, 
kukkakauppa, sushibaari, 
karhunvatukkapensas. Kuvan ulkopuolella 
on vielä paljon toimintaa, mm 

kalastusaluas kaivos, naapurikylä...

ILMO VIHERÄ

JA

MAIJA VIHERÄ
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Mitä hait taa voi olla droneista? 

Tästä teemasta minulla ei ole syvällisempää tietoa kuin 
mitä olen lehdistä lukenut. Lentokenttien ympäristöissä 
on jonkinlainen kieltoalue droneille, mistä voisi päätellä, 
että ehkä niistä laitteista on vaaraa nouseville ja laskeville 
lentokoneille. Myöskään puolustusvoimat eivät tykkää 
?väärissä käsissä? olevista droneista, sillä laitteet voidaan 
varustaa monenlaisilla kuvaus-, mittaus- ja muilla 
laitteilla, joista voi olla uhkaa tai vaaraa maan 
turvallisuudelle. Puolustusvoimat ja poliisi käyttävät 
myös itse droneja, ja erilaisia ilmasta käytettyjä vakoilu- 
ja sotavälineitä on käytetty jo ensimmäisestä 
maailmansodasta lähtien. Droneista voi olla uhkaa myös 
ihmisten yksityisyydelle, sillä niillä pääsee kuvaamaan 
melko huomaamattomasti. Dronit ovat samanlaisia kuin 
muutkin asiat, niitä voi käyttää sekä hyvin että huonosti, 
sekä oikein että väärin. Harkinta on käyttäjällä. 

  

Mitä eroa on neulomisella ja kutomisella? 

Kiva kysymys, kiitos! Kangaspuiden paukuttaminen on 
tietääkseni kaikissa murteissa kutomista, mutta eri 
murteissa puikoilla neulotaan, kudotaan, tikutaan ja 
taitaa olla vielä muitakin murresanoja puikoilla 
neulomiselle. Mutta myös verkkoja kudotaan, vaikka niitä 
ei tehdäkään kangaspuilla vaan eräänlaisella ?kävyllä?.  

  

Kumpi on parempaa, pepsi vai cocacola, ja miksi?  

Tähän kysymykseen en tiedä vastausta eikä minulla ole 
edes omakohtaista kokemusta, sillä pyrin viimeiseen asti 
välttämään kumpaakin juomaa. Tietääkseni juomien 
reseptit ovat tiukasti salattuja, joten raaka-aineista ei voi 
päätellä paremmuutta. Taitaa olla kyse makuasioista, ja 
niistähän ei tunnetusti kannata kiistellä. 

  

Ursula t u lee t aas!

Mikä on mielipelisi ja miksi? 

Minulla on yksinkertainen ja vanhanaikainen pelimaku, 
pidän Kimblestä ja Unosta ja joistakin pasiansseista, 
joita voi pelata niin korteilla kuin laitteillakin. Yritän 
pitää itseäni kurissa pelien suhteen, etteivät ne pääse 
koukuttamaan eivätkä vie liikaa aikaa muulta 
tekemiseltä, kirjojen lukemiselta. ihmisten tapaamiselta 
ja vaikka ulkona olemiselta ja liikkumiselta. Peleillä on 
monia hyviä puolia, mutta on niissä huonojakin puolia, 
ja yritän pitää järjestystä niin, että elämään mahtuu 
muutakin kuin pelaamista. 

  

Voiko leirille tulla, vaikka ei ole saanut  Kevät tuut t ia? 

Tietenkin voi, ja olisikin mukavaa, jos Kevättuutin saajat 
kertoisivat leiristä kivoille kavereille ja kertoisivat 
osoitteen (löytyy tästä lehdestä), mitä kautta voi 
ilmoittautua leirille. Kaikki hyvät tyypit ovat tervetulleita 
leirille ja olisi mukavaa, kun löytyisi uusia leiriläisiä.

Vau, enää muutama viikko leiriin, vaikka lunta onkin vielä maassa. Mieli 
kuitenkin jo leiriasioissa. Ottakaa hyvä kiri koulujutuissa, on sitten 
helpottavaa lähteä leirille! 

Tässä muutama kysymys-vastaus näin ensi hätään: 
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Apinananannaannnanaannanat sssssssssssss 

ja gor i l la

Lähettäjä: Viestintäkasvatuksen seura ry, PL 1050, 00101 HELSINKI


