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PÄÄKIRJOITUS

Sokk ioppim assa

Viestintäleirin perusajatukseen on kuulunut yli 

kolmenkymmenen vuoden ajan 

viestintävälineiden käyttö arjen tarpeisiin, 

vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun. Itse 

asiassa tämä on ollut syvin syy leirien 

perustamiseen.

Tänään on ensimmäinen kerta kun aktiivisesti 

teemme Kevättuuttia eri paikkakunnilta: 

Mikkelistä, Tuusulasta, Mäntsälästä ja eri 

puolilta Helsinkiä. Tämähän olisi ollut 

mahdollista jo kauan, mutta ilmeisesti 

sovellukset eivät ole ehkä olleet tarpeeksi 

näppäriä, laitteita ei ole kaikilla ja 

motivaatiokin puuttui. Toki olemme 

osallistuneet etäältä, jopa Espanjasta ja 

Afrikasta käsin, lähettämällä osan teksteistä 

sähköpostilla tai pilvipalvelussa, keskustellen 

eri tavoin. Mutta tällaista yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ei ole ollut, paitsi leirillä potenssiin 

ties mitä tai niiden kesken, jotka yhdessä 

samassa tilassa talkoilevat.

Tarvittiin shokki! Korona! Ja nyt tämä sujuu 

kivasti. Rooman klubille kirjoitettu raportti 

Oppimisen uudet haasteet (Botkin & al, 1981) 

korosti shokkia oppimisen motiivina. Tarvitaan 

toimintatapojen muutosta, osaamista ja toimia 

kestävän kehityksen edistämiseksi globaalissa 

maailmassa. Nyt se shokki on tullut ja nyt 

opimme. Leirillä tätä on opeteltu jo 30 vuotta! 

Ovatko leiriläiset oppineet ilman shokkia?

Testaamme osaamistamme tämä kesän 

etäleiriviikonloppuna. Leirillä tehdään 

entiseen malliin videoita (näytetään yleisölle 

Youtubessa), tehdään radio-ohjelmaa, joka 

lähetetään myös yleisölle, tehdään lehti 

etätaittona ja jokainen tekee ruokaa kotona ja 

syödään samaan aikaan videoteitse 

seurustellen. Inforyhmä huolehtii ryhmistä ja 

jakaa osaamista ohjelmien käytöstä. Radio ja 

tv-toimitus kokoontuu muutaman hengen 

voimin lähetystä varten. Ohjelmien osat 

tulevat etäältä pieniltä leiriryhmiltä. Jännittää, 

osaammeko kaikki! Totta kait me osaamme, 

olemmehan harjoitelleet jo kolmenkymmentä 

vuotta.Oppiminen jatkuu tietenkin leirillä!

Kirjallisuus

Botkin, J. W. & Elmandjra, M. & Malitza, M. 

(1981). Oppimisen uudet haasteet. Raportti 

Rooman klubille. Espoo.

http://viekas.fi/yhteystiedot
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Viestintäleiri 2020
Viestintäkasvatuksen seura ry järjestää Viestintäleirin etäleirinä korona-tilanteesta johtuen. Leiri 
järjestetään lauantaista sunnuntaihin 6.?7.6. eli kahden päivän leirinä. 

Leiri sopii hyvin kaikille , ja mukaan toivotaan paljon viekkaita!! Mitään erityistaitoja ei tarvita, vain 
rohkeutta ja iloista mieltä. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu leirille etukäteen osoitteessa viekas.fi/ ilmo. Kerro halutessasi osallistumisestasi myös 
Viestintäkasvatuksen seuran Facebook-tapahtumassa.

Leirillä tehdään tänä vuonna kaksi lehteä, videoita ja radio-ohjelmaa. Kaikki voivat kuunnella 
leiriradiota netin kautta live-lähetyksenä ja katsoa videot ja lehdet netistä leirin jälkeen.

Viestintäleiri järjestetään Jitsi Meetin sekä muiden verkkopalveluiden kautta. Tästä lehdestä löydät 
tietoa sovelluksista, joita voit kokeilla halutessasi jo ennen leiriä sekä  hyviä vinkkejä miten 
valmistautua etäleiriin etukäteen.

Ilmoittaudu vuoden 2020 
etäleirille osoitteessa:

viekas.f i/ i lm o
Löydät leirintapahtuman myös 

facebookista nimellä 
Viestintäleiri 2020

Padassa por isee jo! 

Li i t y
 mukaan ennen 

leir iä jut t elemaan 

viekkait t e
n kanssa!

Ohjeet  viekas.f i

Kuva: Vil le Järvenpää

https://viekas.fi/pata
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LEIRISOVELLUKSIA

Vinkk i: Voit  t ehdä jut t u ja 
leir i l le jo et ukät een!
Voit luoda omalle koneellesi tai 
Google Driveen jo nyt leirikansion, 
johon voit tallentaa esim. 
radio-ohjelman runkoja ja 
lehtijuttujen tekstejä valmiiksi. Sitten 
kun leiri alkaa niin pääset heti 
tekemään radiota, taittamaan jne.!

Leirillä käytetään monenlaisia sovelluksia ja ohjelmia, 
ja nyt kun leiri järjestetään kokonaan etänä monet 
sovelluksista ovat leirikäytössä uusia. Viekas yrittää 
valita sovellukset siten, että ne ovat ilmaisia, eikä 
niissä ole liian korkeita ikärajoja, jolloin ne ovat 
kaikkien saatavilla. Viekas suosii myös avoimen 
lähdekoodin ohjelmia. Alla muutama ohjelma, joihin 
voit halutessasi tutustua jo ennen leiriä.

Jit si Meet  - Avoimen lähdekoodin 
ilmainen videopuheluohjelma.

Lucidpress - Taitto-ohjelma, jolla 
useampi voi taittaa lehteä 
samanaikaisesti .

BandLab - Ilmainen sovellus, jolla 
voi tehdä musiikkia tai 
radio-ohjelmia, yhtäaikaisesti etänä

Zulip - Jo viime vuodelta tuttu 
keskusteluohjelma, josta löytyy 
Viekkaan oma Pata-chatti.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

Selaim ena 
kannat t aa käyt t ää 

Google Chrom ea, 
sen voit  ladat a 

i lm aiseksi net ist ä.

Zulipia voi 
käyt t ää joko 

puhelisovelluksella 
t ai net t isivuil la, 

ohjeet  
viekas.f i/ pat a.
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Mielipit eit ä karant eenist a 
? plussat  ja m iinukset  

Plussat : Miinukset :

- No meidät suomalaisethan 
tunnetaan 
sisäänpäinsuuntautuvuudesta...

- Ehtii treenata, leipoa, kokeilla uusia 
asioita tms.

- Säästytään suurimmilta 
massakuolemilta

- Pakastimesta on löytynyt joulun 
aikana leivottuja kakkuja, jotka 
maistuvat nyt tosi hyvältä!

- Olen muistanut kastella 
taimi-istutuksiani joka päivä.

- Areena on ollut kovassa käytössä: 
hyviä leffoja katsottu.

- Enemmän aikaa olla perheen 
kanssa

- Hoitohenkilöitä arvostetaan

- Lähipalveluja arvostetaan

- Naapuriapu kukoistaa

- Ollaan samassa veneessä kaikki

- Arvostetaan kotimaista kiinalaista 
enemmän

- Ulkoillaan perheittäin eväiden 
kanssa

- Kuluu vähemmän vaatteita

- Opitaan loikkauksittain digiä

- Kerrankin on ihminen ennen rahaa

- Tiedon arvostus kasvaa

- IT-tekniikan ja verkkojen arvostus 
kasvaa

Mielipiteitä ja toteamuksia myös ulkopuolisilta

- Ihminen on lähtökohtaisesti 
sosiaalinen eläin joten pitkällä 
tähtäimellä muiden ihmisten 
välttäminen voi vaikuttaa jaksamiseen 
ja hyvinvointiin

-Ei nää niin paljon kavereita

- Kevään edistymisen tarkastelu on 
tapahtunut vain ikkunasta ja 
takapihalta. 

- Kirjakaupat ovat suosikkipaikkojani 
enkä ole nyt voinut käydä niissä. 
Verkkokauppa ei ole sama asia.

- Tulee enemmän kouluhommia

- Osa ihmisistä joutuu toimimaan 
jaksamisen äärirajoilla

- Rtsitään syyllisiä

- Joku joutuu kärsimään liikaa

Et äkoulum ok ia

Oltiin musiikin tunnilla teamsissa ja 

opettaja meni väärään kokoukseen.

Olimme tekemässä koetta ja opettajalla oli 

softa, joka blokkaa tiedonkulun oppilaiden 

tietokoneeseen. Ope piti kokeen, jätti 

ohjelman auki, lähti kahville, softa kirjautui 

automaattisesti ulos ja ope ei enää muista 

salasanaa ja salasanan uusimislinkki oli 

vanhentunut. Eli me enää päästy koneille 2 

seuraavaan tuntiin kun ope yritti selvittää 

asiaa.
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Näinä aikoina,kun faktat ovat välillä 
hakusessa, kannattaa jokaisen lukea Hans 
Roslingin (ja hänen poikansa ja miniänsä) 
kirjoittama kirja Faktojen maailma (Otava 
2019). Kirja sanoo, että asiat ovat 
paremmin kuin luulet ja todistaa 
väitteensä.

Hans Rosling oli ruotsalainen lääkäri 
(kuoli 2017), joka monien 
tropiikkikeikkojensa kautta alkoi epäillä 
mm. niitä lukuja, joita lasten 
kuolleisuudesta tai sairaustilanteista eri 
maissa oli julkisuudessa. Hän alkoi kaivaa 
lukuja ja tilastoja eli oli todellinen 
faktantarkistaja jo kymmeniä vuosia 
sitten. Hän otti oikein elämäntyökseen 
todistaa, etteivät asiat aina ole niin kuin 
niiden sanotaan olevan. Hänestä tuli 
suosittu luennoitsija ja monet 
kansainväliset instanssit käyttivät häntä 
asiantuntijanaan. Olen itse kuullut hänen 
pitävän vauhdikkaan ja jopa viihdyttävän 
luennon (Tiedetoimittajien 
maailmankonferenssi Helsingissä 2013) ja 
se oli todella vaikuttava: 
tiedetoimittaja-yleisölle jaettiin kapulat, 
joilla voi nappia painamalla vastata 
hänen väittämiinsä, joissa oli kolme 
vaihtoehtoa. Yleisön vastausten jakauma 
tuli heti näkyviin valkokankaalle ja oli aika 
noloa nähdä, että jopa tiedetoimittajat, 

joiden pitäisi olla faktantarkistuksen 
osaajia, vastasivat suunnilleen yhtä 
oikein kuin orangit, joille oli annettu 
vastaavat kapulat.

Roslingin kirja antaa erinomaiset 
työkalut kenelle tahansa ?ampua alas? 
kaikenlaisia vääriä tietoja. Kaiken ydin on 
se, että alkaa epäillä väitettä. Sitten voi 
etsiä todisteita, ja sehän on nykyään 
paljon helpompaa kuin silloin, kun 
Rosling alkoi kaivella tietoja. (Ursulakin 
tietää tämän). Pitää vain osata epäillä 
myös googlattuja tietoja.

Suosittelen tätä kirjaa jokaiselle 
koululaiselle ja opiskelijalle. Tämä on 
sekä hyvä oppikirja että hyvä tietokirja. 
Täältä löytyy erinomaisia aineksia koulun 
esitelmiin ja esseisiin. Kirjan lopussa on 
myöshyödyllisiä linkkejä, kuten gapm.io

Liisa Kirves

Kannat taa lukea!
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Ryhmäkierto on muuttunut vuosien 
varrella paljonkin, kun leirin kestoa on 
muutettu ja ryhmien rakennetta 
uudistettu. Tänä vuonna ryhmäkierto on 
erilainen koska leiri tehdään netissä:

Varsinaisia kierrettäviä ryhmiä on kolme:

- Lehti

- Video

- Radio

ja leirin keskiössä on infopiste, johon saa 
tulla mukaan milloin vain. Infopisteessä 
myös jaetaan infoa kaikille leiriläisille, eli 
sieltä leiri aloitetaan ja lopetetaan.

Ryhm äk ier t o!

INFO

RADIO

LEHTIVIDEO

Radio Viekasta  voi kaikki 
kuunnella netissä 
viekas.f i/ radioviekas ja 
kommentoida chatissa

ViekasTV netissä koko leirin 
ajan ensimmäistä kertaa 
Viekkaan historiassa 
viekas.f i/ viekast v

Valmiit lehdet 
viekas.f i/ t iet ot uut t i

Mit ä Viest int äleir i l le "m ukaan"  2020
Viestintäleiri 2020 on etäleiri, joten  voit osallistua niillä välineillä mitä sinulla on. Seuraavista välineistä on hyötyä:

Tietokone ja Internet-yhteys
Kuulokkeet tietokoneeseen

Myös puhelin tai kamera on hyvä lisä. Videoiden tekoon myös rekvisiittaa ja äänitehosteita voi kerätä ja keksiä.

Tiesitkö?

Jos teet leirivideota tai 

kuunnelmaa radioon, ja tarvitset 

nuotion ääniä, ota pala 

sellofaania ja rapistele sitä 

mikrofonin edessä!

Lisää vinkkejä netistä hakusanalla 

foley tai DIY sound effects
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Koronan t iet om eressä
Kuulin/näin ehkä ensimmäisen kerran 
koronasta helmikuun puolessa välissä, kun 
Ylen uutiset kertoivat Kiinan virusongelmasta. 
Heti samaan aikaan Risto Linturi Facebookissa 
esitti huolensa koronasta ja esitti kolme eri 
skenaarioita levinneisyydestä. Epidemian 
leviämiskäyriä näytettiin. Itsekin muistelin 
60-lukua, kun lähes ainoa työkalu oli 
logaritmipaperi ja eksponentiaalinen kasvu...

Helmikuun lopun ja maaliskuun alun 
ihmettelin koronaa ja pesin käsiä. Käsien 
pesusta puhuivat kaikki. Siis kaikki tuttuni. 3.3 
kävin kaupassa. Sen jälkeen en ole juurikaan 
poistunut kotoa. Sen sijaan seurannut 
koronauutisia. Niiden määrä lisääntyi yhtä 
räjähdysmäisesti kuin itse virus levisi. Samaan 
aikaan sai lukea monenlaista mielipidettä siitä, 
miten hallituksen tulisi toimia, onko THL 
tietoinen asioista. Yht?äkkiä tuntui, että 
Suomessa on yli 5 miljoonaa asiantuntijaa.

Seurasin mielestäni tosi tarkkaan uutisia, 
somea, keskusteluja. Hetken luulin jo olevani 
kartalla ja tyytyväisenä karanteenissa. Sitten 
tuli t ietoja, että taloyhtiön saunassa ei saada 
käydä. Rupesin etsimään tietoa siitä, miten 
virus leviää. Kauanko virus elää milläkin 
pinnalla, missä lämmössä. Kuinka kauas 
pisarat leviävät. Television asiantuntijakin 
sanoi, että on parempi olla menemättä 
saunaan, mutta ei miksi. Ystävät lähettivät 
yhden isännöitsijän haastattelun Ylessä, joka 
kertoi kieltäneensä saunat, ensin 
asuntokohtaisen ja sitten lenkkisaunanakin. 
Tällöin rupesivat kellot kilkattamaan, eikö 
lenkkisauna ole paljon pahempi kuin 
asuntokohtainen saunavuoro? Onhan 
ensimmäisessä useita henkilöitä eri 
talouksista. Ja isännöitsijällä ei ollut mitään 
perustelua. Sama juttu ulkoilun suhteen. 
Leviääkö virus ulkoilmassa? Samaan aikaan 
kiellettiin ja annettiin lupa. Helsingin Sanomien 
Aalto-yliopiston professorin haastattelussa 

verrattiin viruksen leviämistä tupakansavun 
leviämiseen. Sitten rupesi pelottamaan, 
olenko kotonakaan turvassa? Ja miten auttaa 
se, että pesen kotona käsiä yksin ollessa? 
Kaipaan selkeätä tietoa viruksen 
leviämistavoista, jotta voisin itse päätellä. Ja 
ennen kaikkea luotettavaa lähdettä. Mutta 
tätä ei vielä ole missään! Mutta tulee koko 
ajan uutta tietoa, että seurattava on. Olen 
piilottanut muutamat somekaverien 
viestiketjut niiden ikävän 
besservissemäisyyden vuoksi, kun he aina 
luulevat tietävänsä paremmin mitä 
hallituksen tulee tehdä ja luulevat, että THL ei 
tiedä mitään. Näin olen rauhoittanut 
yöuntani. Hallituksen tiedotukseen olen ollut 
hyvin tyytyväinen.

Muista pestä kädet!

Maija
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Viest int äleir ien  historia alkoi jo vuonna 

1987. Silloin leiri pantiin pystyyn Vehka-
taipaleen koululle Taipalsaarelle. Käytössä 
olivat kottaraispönttö-tietokoneet, joiden 
välille laitettiin pystyyn jo jonkinlainen 
verkko, sillä yksi tietokoneista oli viritetty 
asuntovaunuun. Jo hyvin varhaisessa vai-
heessa tilasimme verkon kautta leirille pe-
runoita viljelijältä ja tavaroita kaupasta. 
Tilaukset lähetettiin joko Minitelin avulla 
tai telefaxilla. Nythän tällainen verkosta 
tilaaminen on aivan arkipäivää ja välttä-
mätöntä, ei tosin telefaxilla.

Telefaksil la lähetettiin tekstejä myös 
Ranskaan ja saatiin sieltä myös tekstejä. 
Tuolloin telefaksi oli niin uusi, että ranska- 
lainen laitteen lainaaja haki laitteensa pois 
heti leirin jälkeen.

Lem in  leirillä eli toisena vuonna (1988) 
perustimme oman keittiön toiselle leiri- 
paikallemme eli Kotalahteen. Siitä lähtien 
olemme hoidelleet itse kokkaamisemme 
ja kokemusperäisesti sanon, että aika mo- 
ni leiriläinen on oppinut kohtuulliseksi ko- 
kiksi. Lemillä jo etsimme verkosta ravinto- 
aineiden koostumuksia ja reseptejä.

Lemillä pidettiin myös kuurojen leiri ja 
oli varmasti ensimmäisiä videopuheluja 
keskustalon ja saunan välillä. Viittoma- 
kieltä äidinkielenään puhuville tämä oli 
hieno lupaus tekniikan mahdollisuuksista.

Eräällä alkuvuosien leirillä Pieksämäen 
Partaharjulla viritettiin ulkoilmateatteri, eli 
katsoimme iltauutiset isolta valkokankaal- 
ta ulkona. Oli tosi hienoa. Siellä myös teh- 
tiin ensimmäiset suorat tv-uutiset, mikä 
sekin oli melkoinen kokeilu! Ja vuosi oli 
1990.

Palt am on  leirillä 1991 oli aika monta 
ravintolaa, joista leiriläiset voivat tehdä 
pöytävarauksia. Samalla leirillä oli aivan 
älyttömän kylmä, poltettiin liiterillinen 
puita nuotiolla ja jälkimmäisellä viikolla 
leiriläiset Saara, Sonja, Lauri, Eemeli, Ulla 
ja Liisa lähtivät kutsuttuina Moskovaan, 
koska petroskoilaiset olivat olleet leireil- 
lämme muutaman kerran. Moskovassa 
löimme ällikällä paikalliset liikemiehet, 
kun kävimme hotellin alakerran Business- 
keskuksesta lähettämässä faksin Palta- 
mon leirille, ja kohta sieltä soitettiin meille 
bisneskeskukseen. Annoimme sitten 
suoran puhelinhaastattelun Radio Viek- 
kaalle. Moskovalaiset liikemiehet eivät 
pystyneet tajuamaan, mitä Saara, Sonja, 
Lauri ja Eemeli tekivät. Me Ullan kanssa 
olimme vain tavaroiden kantajina. Leirillä 
Paltamossa puhelinhaastattelu lähetettiin 
kovaäänisten avulla koko leirille.

Radioryhm ää varten anoimme oman 
lyhytaikaisen radioluvan jo joskus 90-lu- 
vun alussa ja olimme ensimmäinen, joka 
sai oman radioaseman ja taajuudet. Mei- 
dän jälkeemme määräaikaisia toimilupia 
on myönnetty urheilutapahtumille, kon- 
serteille, herättäjäjuhlille ja maatalous- 
näyttelyille, mm. 

Radioluvan  myötä saimme raportointi- 
velvollisuuden myös Teostolle. Jokaisesta 
soitetusta kappaleesta piti ilmoittaa kai- 
kenlaisia tietoja, mutta reaaliaikainen kir- 
janpito osoittautui pienille leiriläisille niin 
vaativaksi, että Teosto katsoi viisaaksi pe- 
riä maksut tiettyjen luokitusten mukaises- 
ti. Ei siis tarvinnut listata musiikkia, vaan 
maksu määriteltiin todennäköisten 
kuulijaryhmien mukaan.

Uraa on uur ret t u , ja nyt  t aas!
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Ensimmäisenä vuonna teimme radio- 
ohjelmaa leirin ympärillä olleelle kylälle. 
Ohjelmaa lähetettiin vain 10 minuuttia 
kerrallaan. Meillä ei oikein ollut kuulijoita 
eikä motivoituneita toimittajia.  Sitten 
keksimme kovaääniset ja oman radiot- 
aajuuden. Näin ohjelmaa voitiin kuunnella 
missä tahansa ja koko ajan. Entiset leiri- 
läiset olivat innostuneita kuulijoita. 

RadioViekas on jo muutaman vuoden 
ollut pelkästään netissä, omaa radiolupaa 
ei enää ole tarvittu. Radiossa on tehty mi- 
tä hienompia puhelinhaastatteluja ympäri 
maailmaa, sillä entisiä leiriläisiä on ollut 
milloin milläkin mantereella. 

Teknisiä uudistuksia ja uusia palveluja 
on kokeiltu melkein joka leirillä. Parhaat 
on otettu käyttöön, huonot on hylätty. 
Vuonna 2007 navigoimme infosta puutar- 
halle ostamaan orvokkeja.

Leir iraha lecu  on ollut käytössä jo to- 
della kauan. Vasta nyt ovat paikalliset va- 
luutat alkaneet yleistyä. QR-koodia ja 3D- 
tulostustakin on leirillä testattu jo ihan en- 
simmäisten joukossa, vuosia sitten. Pako- 
huonekin on ollut käytössä Moisiossa en- 
simmäisen kerran jo 2016. 

Ja nyt sitten järjestämme koronaviruk- 
sen vuoksi leirin etänä: leiriä suunnitellaan 
verkossa, kokeillaan ääni- ja videotuotan- 
tojen tekemistä, tehdään Kevättuuttia yh- 
dessä. Mitä enemmän kokeillaan, sitä pa- 
remmin sujuu.

Tulossa on taas erilainen Viekas-leiri! 
Teltan voi pystyttää omaan pihaan!

Leiriä odotellen

Liisa ja Maija

Pinssien jako on ollut tärkeä osa leiriä. 
Pisteitä saa näkymättömien töiden 
tekemisestä (mm. vessojensiivous), 

pisteillä saa pinssejä ja niillä saa myös 
lecuja, joilla voi ostaa kioskista herkkuja. 

Aplodit ovat aina mahtavat! Tässä 
pinssien saajia Anttolassa v. 2009.

Puhelin on ollut leirillä tärkeässä roolissa 
alusta alkaen. Telefax esim. toimi vain 

puhelimen avulla ja 300 baudin modeemit 
samoin.

Mutta puhelimella pidettiin myös leirin 
sisäisiä yhteyksiä ja leireillä oli omat 

vaihteet ? malli muuttui aina tekniikan 
myötä. Ensimmäiset kaksikymmentä 

vuotta lankapuhelin vedettiin joka telttaan!  
Puhelimen lisäksi teltoissa oli pieniä 

taskuradioita, joista voi kuunnella mm. 
iltasatua!
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Ursula
Rakkaat viekkaat!

Nythän on niin, ettemme tapaa toisiamme 
juuri muuten kuin netissä ja puhelimessa. 
Ursulahan on ollut tällaisessa tilanteessa 
aina, joten kysymyksiin vastataan! Tässäpä 
taas muutama herkkupala:

Mit ä m ä t ek isin?

Kyllästynyt

Kiitos erinomaisesta kysymyksestä (näinhän 
ministeritkin aloittavat vastauksensa 
eduskunnan kyselytunnilla). Nimimerkin 
voisit kyllä vaihtaa, sillä kun olet tuon 
kysymyksen osannut esittää, ei ole syytä 
olla kyllästynyt. Minulla on pitkä liuta 
perusteluja ja ehdotuksia. Luovuus- ja 
aivotutkijat sanovat, että kyllästyminen, 
tylsyys ja laiskottelu ovat aivoille ja 
luovuudelle välttämättömiä. Olisiko Newton 
keksinyt painovoimaa omenan pudotessa 
hänen päähänsä, jos hän olisi räplännyt 
puhelinta? Neuvoni on, älä ota puhelinta tai 
tablettia ensimmäisenä käteesi, vaan anna 
ajatuksesi vaeltaa ihan omia reittejään. 
Katsele pilviä tai ympäristöäsi: olisiko 
pöydälläsi jotain, joka tarvitsee tekijää? 
Löytyykö vaatekaapistasi homma, joka on 
odottanut jo kauan? Onko lukemattomia 
kirjoja, tekemättömiä sudokuja tai 
ristisanoja? Siivousta? Jumppaa? 
Leipomista?

Viisas ihminen myös varustautuu näitä 
hetkiä varten: bussimatkoille hän ottaa 
mukaansa kirjan, lankakerän ja puikot tai 
virkkuukoukun, ristikkolehden tai kynän ja 
paperin, joilla voi tehdä muistiinpanoja 
uusista ideoista tai piirtää mind mapin 
tulevista töistä tai suunnitelmista.

Pit ääkö t iedet t ä ju lkaist a m yös 
suom eksi? Ja jos, n i in m iksi? Ja jos ei, 
n i in m iksei?

Harmittaa

Niin minuakin, siis harmittaa se, että 
väitöskirjoista vain kolmannes tai 
vähemmän kirjoitetaan suomeksi 
(Yliopisto-lehti). Minusta olisi erittäin 
tärkeätä, että tieteellisiä julkaisuja ja 
uusinta tieteellistä tietoa olisi saatavana 
suomeksi. Varsinkin juuri nyt, kun on 
näkyvissä merkkejä siitä, että tieteellistä 
tietoa väheksytään, ainakin joissakin 
piireissä. Kun suomen kielen asemaa 
haluttiin vahvistaa, pidettiin tärkeänä, 
että juuri tieteellisen tiedon 
julkaiseminen tapahtuisi suomeksi. Nyt 
suunta on toinen. Ymmärrän, että 
tutkijoiden on tärkeää saada oma 
tutkimuksensa kansainvälisen 
tiedeyhteisön tietoon (siellähän kukaan ei

osaa suomea), mutta eikö olisi hyvä, että 
tutkimukset tehtäisiin suomeksi ja 
käännettäisiin englanniksi. Koska 
Suomihan on maksanut tieteentekijöiden 
pitkät opinnot.



121212121212

Viestintäkasvatuksen seura ry.  Kevättuutti 2020Lä
h

et
tä

jä
: V

ie
st

in
tä

ka
sv

at
u

ks
en

 s
eu

ra
 r

y,
 P

L 
10

50
, 0

01
01

 H
EL

SI
N

K
I

apinaboxeeeeeeeeeeees

Lisäksi mukana taittamassa olivat

Onni, Pyry,, Virve, Pihla ja Ilmo!
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