
1

Torst ai 6.6.2019



2

Pääk ir joit us
Täällä on ollut hauskaa vaikka palkkaa ei olekaan.

Olkaa hyvät tästä lehdestä

Nauttikaa kaikki leiristä

Teltoissa on kiva nukkua

Ja muiden kanssa päivällä jutella

ja tehä kaikkea hauskaa

Kaikki perinteet viestintäleiriltä siirtyvät aina vuodesta toiseen 
seuraaville leiriläisille

Olkaa hyvät ja alkakaa lukemaan

Sisällysluet t elo2 Pääk ir joit us

3 Sää ja uut iset

4 Peliarvost elu For t nit e

5 Jat k is ja Urheilu-uut iset

6-7 Horoskoopit

8 Super  Sm ash Super  Bros peliarvost elu

9 Elokuva-arvost elut

10 Hank i vaat t eit a järkeväst i

11-12 Ursulan t oiset  

13 Vit sit

14-15 Muist oja leir i l t ä ja t u levaisuuden suunnit elm ia

16-17

18-19 Vast am ainoksia vaat t eist a

20 Apinalaat ikko



3

SÄÄ 6.6.

Uut iset

Kolme lomailijaa kuoli samalla viikolla samassa 
luksushotellissa karibialla. "Jotain on tekeillä."  

Pennsylvaniasta tullut 41v. nainen oli lomalla 
miehensä kanssa  yhdeksännen hääpäivän 
kunniaksi, kun hän joi juoman hotellihuoneen 
minibaarista ja menetti tajunsa, toukokuussa.

Viisi päivää myöhemmin Marylandista tullut 
pariskunta löytyi kuolleena hotellihuoneestaan. 
Työntekiät löysi heidät lattialta. Poliisin mielestä 
kuolleet ei oleet murhattuja vaan heillä oli 
keuhkosairaus. Kukaan ei voi olla varma...

Myst eer i Kar ibialla

Sienna ja Liisa

Lähde: Iltasanomat

Aamulla on noin +18-20C ja aurinko 
paistaa. Lämpötila on korkeimmillaan 
+28 asteessa klo 16. Sateen 
todennäköisyys on 0 %. Myöhään 
illalla lämpötila laskee +17C 
asteeseen.
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Fortnite on yksi maailman tunnetuimmista videopeleistä. Sillä 
on yli 200 miljoonaa rekistöröinyttä käyttäjää eli se on todella 
suosittu. Siinä on ilmainen battle royale pelimuoto ja 
maksullinen save the world pelimuoto. Lisäksi Fortnitessa on 
myös creative pelimuoto jossa voit rakentaa ja taistella 
ystävien kanssa tai pelata custom mappeja.

Battle royalessa hyppäät lentävästä bussista alas saarelle josta 
etsit aseita ja eliminoit toisia pelaajia. Se joka/jotka ovat 
viimeisenä elossa voittavat. Save the worldissa sinun pitää 

eliminoida zombeja ja pelastaa eloonjääneitä.
Save the worldissa saat v-buckseja tehtävistä.
V-bucksit ovat pelin sisäistä valuuttaa.
Battle royalessa niillä voi ostaa skinejä, battle passeja, emoteja 
ja glidereitä ynnä muuta.

Battle passeistä voi saada skinejä, v-buckseja, glidereitä ynnä 
muuta. Pelissä on myös erilaisia pelimuotoja kuten solo, duo 
ja squad. Pelissä on myös  väliaikaisia pelimuotoja kuten one 
shot jossa kuolet ensimmäisestä osumasta ja käytössäsi on 
vain snipuja eli "kiväärejä"

5/5

Tekijät: Pyry ja Niilo

peliarvost elu
For t nit e
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                 v

            Jatkis
Steve kyllästyi Minecraftin pelaamiseen ja meni ostamaan 
kioskista jäätelösoodaa ja suklaamoussea. Yhtäkkiä hän tajusi 
että ei voi pelata jatkuvasti. Niinpä hän päätti että aikoo ruveta 
keräämään 

pisteitä ja hankkimaan lecuja ja pinssejä. Mutta ennen sitä, 
Steve meni  ulos potkimaan palloa. Sen jälkeen hän julkaisi 
instagramiin hyviä meemejä. Steve otti itseään niskasta 
kiinni(kuvainnollisesti) ja rupesi imuroimaan aulaa. ..

Onni

 

Urheilu-uutiset

Lennart Johansson on 
kuollut
Ruotsalainen pitkän linjan 
jalkapallovaikuttaja ja 
Euroopan jalkapalloliiton 
entinen puheenjohtaja 
Lennart Johansson on kuollut. 
Hän kuoli 89-vuotiaana 
lyhyen sairauden jälkeen.

 Hänelle pidetään hiljainen 
hetki Suomen seuraavassa 
maaottelussa 8.6 jossa 
vastaan asettuu Bosnia 
ja-Hertsegovina

Onni  Lähteet: YLE, MT V
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Super smash 
bros ultimate

arvostelu
Super smash bros ultimate

on vuonna 2018 julkaistu

 taistelupeli jossa taistellaan Nintendon hahmoilla

esim. Cloud Final fantasystä.

Pelissä voit taistella tietokoneita tai muita pelaajia 
vastaan. Pelissä on hahmoja Yli 60kpl.

Pelissä jokaisella hahmolla on omat ominaisuudet.

Pelissä on offline play, online play ja tarinamuoto.

Tarinamuodon alussa pelin hahmot seisovat 
jyrkänteellä katsoen lentäviä käsiä tulevan heitä kohti. 
Yhtäkkiä tulee lasersäde ja sieppaa kaikkien 
taistelijoiden sielut, paitsi Kirbyn. Kirby pääsee 
pakenemaan ja hänen tehtäväkseen jää pelastaa 
kaikkien muiden sielut ja tuhota paha Galeem..

Matkan varrella tulee vastaan Galeemin kätyreitä.

Peli on 5/5 hyvillä grafiikoilla sekä ominaisuuksilla.

Peli on hyvä myös siitä että jokainen hahmo voi 
voittaa toisen. Hahmolla ei oikein ole väliä

Tekijät: Pyry ja Niilo
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Super smash 
bros ultimate

arvostelu

kuva: https:// itunes.apple.com/fi/movie/harry-potter-ja-salaisuuksien-kammio/id272931585?l=fi

elokuva-arvost elut

Harry Potter ja salaisuuksien kammio on 
minun mielestä todella hyvä (niin kuin 
kaikki muutkin). Suosittelen Harry Potter 
leffoja.

kuva:https://www.imdb.com/title/tt0120737/

                           Sormusten herra 

on mielestämme jännittävä ja  siinä on paljon 
väkivaltaa. Se on myös yllättävä ja 
tunteellinen. Siinä on sekä söpöjä että rumia 
olioita. Suosittelen Sormusten herra leffoja 
aikuisille ja lapsille.

Sienna

annan t älle lef fal le 5 t äht eä

Liisa

https://itunes.apple.com/fi/movie/harry-potter-ja-salaisuuksien-kammio/id272931585?l=fi
https://itunes.apple.com/fi/movie/harry-potter-ja-salaisuuksien-kammio/id272931585?l=fi
https://www.imdb.com/title/tt0120737/


10

Hanki vaatteita järkevästi 
  

Aalto-yliopiston muodin tutkimuksen professori Kirsi Niinimäki on usein julkisuudessa, koska 
hän on nostanut voimakkaasti esille muodin ja vaatteiden hiilijalanjälkeä ja 
ympäristökuormitusta. Hän antaa leiriläisille kolme hyvää neuvoa, miten voi jarrutella ja 
järkeistää omaa ?vaatetaakkaansa?: 

  

-Mieti omia vaateostoksiasi. Ostatko tarpeeseen? Onko tarve todellinen? Vai haluatko vain jotain 
uutta ja kivaa? Etsitkö  piristystä tai vaihtelua? Kenties et todella tarvitsekaan uutta vaatetta 
vaan vanhat vielä menisi. Eli pidennä vaatteiden käyttöikää. 

 
 -Vältä impulssiostamista. Vältä tarjouksia ?osta 3 maksa 2?. Siten tulee usein ostettua 
harkitsemattomasti. Harkitse ostopäätöksiäsi ja  mieti, tarvitsetko todella uuden vaatteen. 

 -Suosi kirpputoreja eli siten pidennät vaatteen käyttöikää ja pienennät omaa 
ympäristökuormaasi.  

  

Minusta Kirsin neuvot ovat hyvin hyödyllisiä ja järkeenkäyviä. Minun vihjeeni on, että voit myös 
kokeilla ?älä osta mitään, varsinkaan vaatteita? ?teemaa, aluksi vaikka kolme kuukautta. Jos 
onnistut olemaan ostamatta tuon verran, voit harkita vaikka vuoden ostolakkoa. 

  

Myös hyvien perusteluiden vaatiminen itseltä (Kirsin ensimmäisen vihjeen kysymykset) on hyvä 
konsti. Hyväksi perusteluksi käy, että vaate on jäänyt pieneksi tai että et omista yhtään kyseiseen 
ilmastojaksoon (esim. talvi) sopivaa lämmintä vaatetta. Jos vaate on rikki, kysy ensin, osaatko 
sinä tai joku muu korjata sen ja anna vasta sitten lupa uuden ostamiseen. 

  

Liisa 

Professori Kirsi Niinimäki, 

Aalto yliopisto, muodin 
tutkimus

 Fashion/Textile 
FUTURES-tutkimusryhmä

 



11

 

Ursulan toiset  vastaukset  

Hei taas pienet ystäväiseni. On tosi kivaa, kun ruusupussiin tulee paljon kysymyksiä, mutta 
laskutehtäviä minulta ei kannata kysellä. Myös aika moni persoonaani liittyvä kysymys 
tulee selväksi sillä, että olen virtuaaalihenkilö. En siis osaa laulaa enkä käy kampaajalla. 
Seuran historiaa taas löytyy tällaisen linkin takaa 
https://viekas.fi/tietotuutit/2002/viekkaan_historia.pdf eli mene Viekkaan nettisivulle ja 
sieltä kohtaan Julkaisuja. Ja sitten kysymyksiin! 

  

Mistä leiristä läht ien Ursulalle on esitet ty kysymyksiä? 

?olinko syntynyt silloin?? 

Muistini mukaan vuonna 1994 Juvan leirillä virisi ajatus, että tiedonhaku ja lähdekriittisyys 
pitäisi tehdä näkyväksi leiriläisille. Tietotuutissa avattiin kyselypalsta, joka sai nimensä 
vastaajan mukaan eli Ursula vastaa. Kysymyksiä leiriläisillä on riittänyt siitä lähtien, mutta 
vastausten kaivaminen on hiukkasen muuttunut. Alkuvuosina nimittäin piti aina soitella 
asiantuntijoille ja piti siis seurata tarkasti virka-aikaa. Hienot asiantuntijat mm. 
Korkeasaaressa (kysymys oli: ovatko seepran raidat pelkästään karvoissa vai ihan nahassa 
asti? Vastaus: nahassa ovat) vastasivat ilomielin ja asiallisesti leiriläisten kysymyksiin. 
Nykyäänhän ei juuri tarvitse asiantuntijoille soitella, vastaukset löytyvät netin syövereistä. 
Nyt onkin entistä tärkeämpää pohtia, onko netistä löytynyt tieto oikea, totta vai ihan 
valetta. Kannattaakin siis pitää tietämyksensä ja osaamisensa ajan tasalla, että pystyy 
arvioimaan tiedon oikeellisuutta. Yleensä ei kannata uskoa yhtä tietolähdettä, vaan 
kannattaa kaivaa vastauksia useista paikoista ja verrata sitten niitä. 

  

Miksi on olemassa maapallo? 

?Ihmettelevä? 

Enpä tiedä, voiko tähän löytää siksi ?vastausta. Maapallo on osa avaruuden järjestelmää ja 
voi olla, että jos maapalloa ei olisi, siinä järjestelmässä olisi laskennallisesti löydettävä 
aukko maapallon kohdalla. Onhan moni tähti tai taivaankappale löytynyt sillä tavalla, että 
on havaittu, että tietyllä kiertoradalla tai tietyssä paikassa pitäisi olla ?jotain?, mikä on 
myöhemmin sitten löytynyt. Ja ehkä maapallo on olemassa myös siksi, että meillä ja 
muilla elollisilla ja elottomilla olioilla on joku paikka, millä kiertää aurinkoa. 

  

Jatkuu seuraavalla sivulla!

https://viekas.fi/tietotuutit/2002/viekkaan_historia.pdf
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 Ursula jat kaa....
 

Mistä t ietää, onko rakastunut? 

?Ehkä? 

  

Voi voi, kyllä sen tietää. Joku viisas on sanonut, että rakastuminen on sisäistä kutinaa, jota ei voi 
raapia. Toivotan onnea, rakastuminen on ihanaa ja toivottavasti ei mene kovin nopeasti ohi. 

  

Kummalle puolelle näkkileipää laitetaan voi? 

?Nälkäinen? 

  

Ikuisuuskysymys, johon puolueettomana ihmisenä en ota kantaa. Jos laittaa kolopuolelle, voita 
kuluu ja makua sekä rasvaa vyötärölle tulee enemmän. Jos taas kolottomalle puolelle, voikerros 
on tasapaksumpi. Varmaa on vain se, että jos näkkäri tippuu lattialle, sillä on voipuoli alaspäin ja 
kaikki roskat siinä kiinni. 

 

Mielipide ilmastonmuutoksesta? 

?Hengittelevä? 

  

Minusta ilmastonmuutos ei ole mielipideasia vaan mitä rankinta faktaa. Kauheaa, että 
ihmiskunta on ajanut itsensä ja ympäristönsä tähän pisteeseen, mutta en suostu olemaan 
pessimisti, vaan uskon, että muutoksen tekemistä kannattaa yrittää, vaikka tilanne näyttääkin 
pahalta. Tiede kehittyy koko ajan ja ihmisten tieto ja ymmärrys lisääntyvät, ainakin yhä 
useampien ymmärrys. Se taas johtaa siihen, että valtiot ja niiden liittymät kuten EU alkavat 
tehdä kovia ja vaikuttavia päätöksiä, joilla pystytään tekemään korjausliikkeitä.  

------------

Nimimerkille "Aina valittamassa" (sivulla 17):

Kiitos arvokkaasta palautteestasi. Asiaasi on käsitelty vastuuta kantavien henkilöiden 
keskuudessa. Epäkohtiin on tartuttu ja virheet korjataan. Kultsien kanssa on keskusteltu 
vakavasti ja kielenkäyttöä on välttämätöntä siistiä. 

Arvoisa nimimerkki, meidän on hyvä tietää,  että toimintamme laatu on tarkkailussa.  
Toivotamme hyvää loppuleiriä!
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                   Vitsit
-Miksi turkkilaisten

ei pitäisi pelata jalkapalloa?

-Aina kun he saavat kulman, he 
pystyttävät pizzerian

-Mikä on poliisiauton määritelmä?

-Yksi torvi katolla ja kaksi sisällä

-Miksi hölmöläinen heitti kellon 
ikkunasta?

-Hän halusi nähdä kuinka aika lentää

-Miksi koirat juoksevat ympyrää?

-Koska on liian vaikeaa juosta neliötä

-Mikä on kalamiehien kansalliseepos?

-Kalavale

Onni

Lähde:

Vitsi.net
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Tämä Maijan vanha tekst i vuoden 1987 elokuulta löytyi Liisan varastosta! 

  

  

Muistoja leiriltä ja tulevaisuuden suunnitelmia 
  

On elokuu ja ilta mökillä saunan jälkeen. McInntosch on Jussilla ja minä joudun 
naputtelemaan vanhalla, käytöstä poistetulla matkakirjoituskoneella. Värinauhakin 
on jo haalistunut ja konekirjoituskumia ei löydy mistään. Macilla olisin jo valmis, 
vaikkakin minulla ei ole printteriä ja olisin joutunut lähettämään Liisalle disketin. 
Tietysti Liisalla ei olisi ollut writenowta vaan mcwrite tai ei sitäkään ja hän olisi 
joutunut kamppailemaan tulostuksen kanssa, mutta olisi sitten käynyt kylässä 
Mirjan ja Tertun luona ja onnistunut printtaamaan kirjoitukseni. No, mutta korjailu 
olisi tällöin ollut helppoa, nyt hän varmaan joutuu kirjoittamaan uudelleen koko 
sivun?  No se siitä ja loput kirjeessä. 

Mitähän varten minulle ei kukaan ole kirjoitellut, vaikka kuulemma muutamat 
saavat tuon tuostakin kirjeitä ja kirjoittelevat itsekin? Olisikohan sillä mitään 
osuutta asiaan, että tämä on minun ensimmäinen kirjeeni, mitä nyt kortteja olen 
lähetellyt? 

Leiriä muistelen usein hyvällä mielellä ja esittelen sitä muille innostuneesti, niin 
että pelkään, ettei kukaan kohta halua keskustella kanssani, koska puhun aina siitä 
vaan. Kateellisia varmaan?   

Olen jo alustavasti sopinut Jacques Delcoksen kanssa, että ensi kesänä on 
rinnakkaisleiri Ranskassa. Uskoisin , että saamme ainakin minitelyhteydet ja 
puhelin- ja radiopuhelinyhteydet, vai mitä Liisa? Samoin olen liikenneministeriön 
asianomaiselta virkamieheltä saanut alustavan lupauksen 
paikallisradiolupakokeilulle ensi kesän leirin ajaksi. Kari ja Jussi ovat suunnitelleet 
uusia ohjelmia ja systeemejä ensi leirille. Samoin erilaiset käsisaiheet pyörivät 
päässä, mutta sehän on jo toinen juttu. 

Monet eri tahot ovat olleet kiinnostuneita leiristä, mutta eiköhän yritetä vielä 
parannella sisältöä ja kehitellä uusia ideoita, ennekuin ratkeamme kaikkitietäviksi? 
Hurjia suunnitelmia kyllä voi kehitellä ja niistä haaveilla, sillä unelmathan ne 
useimmiten toteutuvat? Ja antavat sisältöä elämälle. Kirjoitellaan, soitellaan ja 
lähetetään telefaxeja, telexejä, teleboxsanomia jne. Telepatiaakin voimme 
harjoitella ja syksymmällä tavata. 

  

 Moi Maija 
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Tämäkin mainio Tietotuutin mainos, noin vuodelta 1987, löytyi 
samasta muovitaskusta kuin Maijan kirjoitus. Piirroksen tekijästä 
ei ole tietoa.
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Osaisit ko k ier rät t ää t ällä     
aukeam alla näkyvät  asiat ?

Kananmunankuoret

Vanhentuneet lääkkeet

Ehjä, liian pieni takki
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Osaisit ko k ier rät t ää t ällä     
aukeam alla näkyvät  asiat ?

Lehteen saapui anonyymi 
kansalaispalaute: 

Aina saa olla valittamassa. Keittiössä kylmä 
allas on ollut melkein koko päivän päällä ja 
lämpö hauteessa on vanhat vedet myös 
yhteishenki ja kultsien vastuu ja 
johtamistaidot ovat aivan retuperällä esim. 
kultsi sanoi ?turpa kiinni? ja joka 2. sana on 
kirosana  

?Aina valit tamassa? 

Katso palaut teeseen kirjoitet tu vastaus 
sivulta 12.

Voipaketin metallikansi

Tyhjä kananmunakenno
Rikkinäinen elektroniikka

R
ik

ki
n

äi
n

en
 v

aa
te

Vast aukset  näet  
huom isessa 

Tiet ot uut issa!
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Uusi vast am ainosnäyt t ely leir i l lä

Tervetuloa Eevan ja Liisan vaatetyöpajaan, jossa on nyt myös erityinen näyttely!

Näyttelyyn kuuluu muun muassa t-paita, pehmoista puuvillaa (saa koskea!) ja 
Eevan kulutusvinkkejä. Pääosassa on tietysti vastamainokset! <3
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Vast am ainos  on taideteos, joka näyttää mainokselta mutta ei esittele uutta 
pikamuotia tai houkuttele ostoksille. Vastamainos kertoo jonkin vastaviestin ja 
herättää keskustelua parodisoimalla mainosta.

Tämän leirin vastamainoksissa aiheena on kulut t am inen ja #lem pivaat t eeni.

Kuka vaatteet valmistaa ja missä päin maailmaa? Miksi kaikista isoin ekoteko 
on käyttää omaa lempivaatetta? 

Tässä vastamainoksessa on muunneltu nuortenlehden shoppausopasta: "Hippeilyn 
uudet kujeet" on nyt "hippeilyn uudet kuteet. Ole hippi, osta uutena." Tekijä 
muistuttaa, että perinteisesti hippiys tarkoittaa kestävää, ympäristöystävällistä 
elämäntapaa - uusien muotivaatteiden tekeminen ja peseminen aiheuttaa päästöjä 
eikä ole kestävää.
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apinalaat ikko
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