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Osoitelähde: Viestintäleireille ilmoittautuneet, 

ilmoitathan muutokset yhteystiedoissasi viekas.fi/yhteystiedot

PÄÄKIRJOITUS

Et äil lään t aas!

Moikka taas kaikki viekkaat! Toivottavasti 

vuosi on sujunut  hyvin ? Viekkaalla 

ainakin on ollut onnistunut, joskin paljon 

tavallista rauhallisempi vuosi. Ja meillä on 

jo kova ikävä teitä kaikkia ihania viekkaita, 

kultsipuppeleita, leiriläisiä, vanhoja rouvia 

ja aikuisia ja leirikoiria, sekä leiritouhuja! 

Mutta ei hätää, sillä kohta leiri on taas 

täällä! 

Laittakaas kaikki kalenteriin 12.?13.6. 

merkintä, että taas tavataan! 

Eli kesäkuussa on tulossa taas viikonlopun 

mittainen etäleiri! 

Toivottavasti kaikki pääsevät mukaan 

leireilemään, lisää tietoa leiristä löydät 

seuraavilta sivuilta ja nettisivuiltamme 

viekas.fi.  Sitä odotellessa leiritunnelmaan 

voi virittäytyä kädessäsi olevan Kevättuutin 

parissa ja lueskelemalla viime vuoden 

leirin Tietotuutteja.

Viekkaita lukuhetkiä!

Johanna

Välim at kalla ei n i in 
väliä t äl lä leir i l lä 

olekaan! Jokainen voi 
osall ist ua  kot oolt a, 
m ök ilt ä t ai vaikka 
m et säst ä ? m ikä 
parhait en it selle 

sopii!

http://viekas.fi/yhteystiedot
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Viestintäleiri 2021
Viestintäkasvatuksen seura ry järjestää Viestintäleirin etäleirinä korona-tilanteesta johtuen. Leiri 
järjestetään lauantaista sunnuntaihin 12.?13.6. 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 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 2021 
etäleirille osoitteessa:

viekas.f i/ i lm o

Padassa por isee jo! 

Li i t y
 mukaan ennen 

leir iä jut t elemaan 

viekkait t e
n kanssa!

Ohjeet  viekas.f i

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.

Zulip - Jo kesältä 2019  tuttu 
keskusteluohjelma, josta löytyy 
Viekkaan oma Pata-chatti.

Jit si Meet  - Avoimen lähdekoodin 
ilmainen videopuheluohjelma.

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

3.

1.

2.

2.

3.

Zulipia voi 
käyt t ää joko 

puhelisovelluksella 
t ai net t isivuil la, 

ohjeet  
viekas.f i/ pat a.

Selaim ena 
kannat t aa käyt t ää 

Google Chrom ea, 
sen voit  ladat a 

i lm aiseksi net ist ä.

1.
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kukaan neuvo, putoaa mukaantulija pois, pahimmassa tapauksessa lopullisesti. Kyse on tällöin ongelmista 
viestintävalmiuksissa.

Korona-ajan kokemuksieni mukaan välillä on kyse huonoista laitteista ja yhteyksistä, välillä osaamisesta ja 
välillä motivaation puutteesta. Näistä kolmestahan viestintävalmiudet koostuva

-liittymä

-osaaminen

-motivaatio.

Yhteisöllisessä viestinnässä kaikilla osallistujilla pitää olla nämä kaikki komponentit kunnossa. Leirillähän 
huolehdimme näistä tuomalla laitteet ja luomalla yhteydet, opastamalla osaamattomia, eli toinen 
toistamme ja motivaatio syntyy yhdessä tekemisestä ja innostamisesta.

Viime kesän virtuaalileiri osoitti, että ainakin osalla meistä on monipuoliset tekniset ja osaamisen 
viestintävalmiudet. Osallistujien määrä oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin liveleirillä. Oliko kyse 
laitteiden puutteesta, osaamattomuudesta vai motivaation katoamisesta? Veikkaan tuota viimeistä, onhan 
leireillä toisten tapaamineen ja yhdessäolo tärkein asia! Näitä ei virtuaaliyhteydet korvaa, vaikka me 
vanhemmat niin voimme hetken luulla.

Entä sitten muissa virtuaaliyhteisöissäni, maalaamisessa, kirjoittamisessa, toimittamisessa, ideoinnissa, 
hallinnollisissa kokouksissa? Käytössä on ollut Jitsiä, Zoomia, Teamsia, Google Meatinkiä?   Hallinnolliset 
kokoukset sujuvat hyvin motivaation näkökulmasta, kuka nyt esimerkiksi taloyhtiön vuosikokousta livenä 
kaipaa? Mutta siinäkin kokouksessa kaipasin parempaa osaamista, olisin halunnut ja haluan nähdä ainakin 
puhujien kasvot jo ennalta lähetettyjen kokousasiakirjojen sijaan.

Kummallista on, että virtuaalimaalausryhmässä olemme jopa oppineet tuntemaan toisemme paremmin ja  
Meatin lisäksi WhatsApp auttaa kuvien lähetyksessä. Etäluennot ovat loistavia, niitä kuunnellessa voi 
maalata. Mutta näihinkään kokouksiin eivät kaikki ole päässeet, usein kyse on osaamattomuudesta.

On ikävää, jos osa putoaa viestintävalmiuksien puutteen vuoksi pois yhteisöllisistä tapaamisista. Tähän 
pulmaan auttaisi etä- ja lähiopastajat.

Ovat ko kaikk i m ukana digiloikassa
Paljon käytetty termi, digiloikka, kuvaa korona-ajan yhteydenpitoa, kaupassakäyntiä, kokoustamista, 
ohjaamista, terveyspalveluja jne. jne.

Osalle meistä digiloikka on vain osa arkea, joskus pientä hankaluutta, useimmiten sujuu hyvin ja vain 
helpottaa yhteydenottoja ja asiointia. Vaikeudet tulevat esiin vasta, kun yrittää kymmenen hengen 
palaverissa neuvoa niitä, joilla kuva ei näy, ääni ei kuulu, yhteys ei toimi ja mukana pitäisi olla. Ja jollei 
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Brasovist a net t i in jo 20v sit t en!

Viest int äleir i on m inulle 
t ärkeä

Leireillä on aina ?tehty historiaa?, sillä on voitu kokeilla uusia laitteita, palveluja ja uusia tapoja tehdä 
asioita. Kun elämme leireillä tulevaisuuslaboratorioissa ja pääsemme kokeilemaan uusia juttuja, 
emme aina tapahtumahetkellä tajua, että tehtiin historiaa. Esimerkkeinä ovat matkapuhelin jo heti 
ensimmäisellä leirillä vuonna 1987 ja 3D -tulostin noin 10 vuotta sitten.

Kun Viekas oli Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa yhteisellä bussimatkalla Romanian 
Brasovissa konferenssissa 20 vuotta sitten, teimme matka- ja kokouskertomusta nettiin Nokian 
kommunikaattorilla. Meille viekaslaisille juttu ei ollut kovin ihmeellistä, mutta 
tulevaisuudentutkimuksen maailmankonferenssin osallistujille juttu oli suurta ja ihmeellistä! 
Laitoimme konferenssista kuvia, kokousselostuksia ja haastatteluja kaikkien nähtäväksi ja kuultavaksi. 
Systeemi ei ollut ihan yhtä helppoa kuin nykyään, mutta materiaalia kertyi aika tavalla.

Kun nyt katsomme taaksepäin, huomaamme, että olihan se mullistavaa! Brasovissa käytimme 
nettikahviloita verkkoon päästäksemme, sillä verkkojen kattavuus oli hyvin vajavaista. Netti oli aika 
alkuvaiheessaan, Nokian puhelimet olivat kömpelöitä, mutta Viekkaan väki ratkoi ongelmia ihan tuosta 
vaan ja laittoi tuotoksia verkkoon. Ne ovat verkossa edelleen, todistuksena viekaslaisten osaamisesta 
ja kekseliäisyydestä. Hyvä me!

-koska olen leirillä oppinut valtavan määrän uusia asioita. Tekniikasta, palveluista, kokkaamisesta, 
ystävyydestä, ongelmien ratkaisemisesta, vuorovaikutuksesta

-koska olen tutustunut mahtaviin ihmisiin eri puolilta Suomea, eri maista, eri ikäryhmistä. Kun 
olemme opettaneet ja neuvoneet toinen toistamme, meidän kaikkien osaaminen ja ymmärrys on 
lisääntynyt. Lisäksi on muodostunut mahtava verkosto osaajia, joilta on voinut kysyä neuvoa myös 
leirien ulkopuolella.

-koska leirien avoimuuden ja luottamuksen henki ulottuu myös muuhun elämään.

-koska kokeilemisen mahdollisuus ja onnistuminen kasvattaa rohkeutta.
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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 sinne leiri 
lopetetaan.

Ryhm äk ier t o!

INFO

RADIO

LEHTI

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

ViekasTV netissä koko leirin 

ajan  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"  2021
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

VIDEO
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Viest int äleir i l lä t apaht uu 
lauant aina 2021

INFOssa on aina joku, 
sielt ä saat  avun pulm assa 

jos t oisessak in! Sekä kahviseuraa! 

LEHTI

VIDEO

Klo 9 aloit uskokous, 

jakaudut aan ryhm iin

Videoryhm ä 
kokoont uu 

videohuoneessa 
aloit uskokouksen  

jälkeen 

RADIO

VIDEO

Ryhm ä 1 

Lounaskokoontuminen  
inforyhmässä

Videot klo 19! 
Kokoonnutaan 
inforyhmässä 

katsomaan päivän 
tuotokset

Radioryhm ä 
kokoont uu 

radiohuoneessa 
aloit uskokouksen 

jälkeen 

Videoryhm ä 
kokoont uu 

videohuoneessa 
lounaan jälkeen 

k lo 14 

RADIO

Ryhm ä 2 

Lounaskokoontuminen  
inforyhmässä

Videot klo 19! 
Kokoonnutaan 
inforyhmässä 

katsomaan päivän 
tuotokset

Radioryhm ä 
kokoont uu 

radiohuoneessa 
lounaan jälkeen 

k lo 14 

Lounaskokoontuminen  
inforyhmässä

Ryhm ä 3 

Leht iryhm ä 
kokoont uu 

leht ihuoneessa 
aloit uskokouksen 

jälkeen 

LEHTI
Leht iryhm ä 
kokoont uu 

leht ihuoneessa 
lounaan jälkeen 

k lo 14 

Videot klo 19! 
Kokoonnutaan 
inforyhmässä 

katsomaan päivän 
tuotokset
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Viest int äleir i l lä t apaht uu 
sunnunt aina 2021

RADIO

Ryhm ä 3 

Lounaskokoontuminen  
inforyhmässä

Radioryhm ä 
kokoont uu 

radiohuoneessa 
aloit uskokouksen 

jälkeen 

VIDEO
Videoryhm ä 
kokoont uu 

videohuoneessa 
aloit uskokouksen 

jälkeen

Klo 9 aloit uskokous, 

jakaudut aan ryhm iin

Lounaskokoontuminen  
inforyhmässä

Ryhm ä 2 

K KA

A S 

O

Videot klo 19! 
Kokoonnutaan 
inforyhmässä 

katsomaan päivän 
tuotokset

LEHTI

Ryhm ä 1 

Leht iryhm ä 
kokoont uu 

leht ihuoneessa 
aloit uskokouksen 

jälkeen Lounaskokoontuminen  
inforyhmässä
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Radio Viekkaan t ekniikkaa 
vuosien var relt a
Ensimmäisellä Viestintäleirillä 1987 Radio Viekas 
toimi ulkokaiuttimilla. Hyvin pian leireille vuokrattiin 
FM-radiolähetin ja radiota pystyi kuuntelemaan 
muutaman kilometrin etäisyydellä leiripaikasta. 
Radiolupaa varten piti hyvissä ajoin ilmoittaa 
lähettimen antennin ja korkeus. Radioluvasta 
määräytyi radion lähetystaajuus mikä ilmoitettiin 
vuokraamoon ja vuokraamossa lähetin säädettiin 
oikealle taajuudelle. Melkein joka vuosi taajuus 
olikin eri, kun myös leiripaikka vaihtui usein. 
Antennin vienti katolle olikin usein jännää puuhaa! 
Radio Viekkaalle hankittiin oma Rolandin 
vahvistinmikseri, mikä toimi myös vahvistimena 
ulkokaiuttimille

Nettiyhteyksien hiljalleen yleistyessä Radio Viekas 
tuli kuuluviin myös nettiradiona. Ensimmäiset kesät 
nettiradion lähettämisessä oli vaihtelevaa hommaa, 
PC-tietokoneessa oli ISDN-kortti ja ohjelmisto, millä 
radio-ohjelmaa piti tai olisi ainakin pitänyt saada 
streamattua nettiin. Kone, ISDN-yhteys jne. oli saatu 
lainaan. Samaan aikaan sentään leirin muilla 
koneilla oli jo Internet-yhteydet Ethernet-verkon 
kautta. Muutamaa kesää myöhemmin myös 
nettiradion lähetyskone vaihdettiin ja saatiin 
Ethernet-verkkoon. Ohjelmana oli Audion ja 
palvelimena Shoutcast. Myöhemmin Shoutcast 
vaihtui avoimen lähdekoodin Icecastiin, mutta 
kuuntelijoille eroa ei ollut.

Musiikki radiossa soitettiin aluksi äänilevyiltä ja 
myöhemmin C-kaseteilta, ja jokainen soitettu 
kappale piti kirjata listaan, joka toimitettiin Teostoon 
tai Gramexiin laskutusta varten. Radion tunnareiden 
ja äänitehosteiden soittamiseen oli vanha 
Macintosh Plus -kottaraispönttö. Radion studio 
toimi ainakin sen kesän Olliloiden asuntovaunussa. 
Mikseriin oli kytkettynä vanha pöytäpuhelin, mihin 
pystyi soittamaan leirin sisäisestä 
lankapuhelinverkosta. CD-soittimet radioon tulivat 
1990-luvun aikana, ja tekijänoikeusjärjestöt 
luopuivat hiljalleen velvoitteesta ilmoittaa jokainen 
soitettu kappale erikseen.

Vuosituhannen alussa hankittiin myös uusi 
erillinen vahvistin ulkokaiuttimille, mutta 
Heinolassa pidetyllä kesäleirillä 2005 se hajosi. 
Vanhan mikserin käyttöä jatkettiin aina kesään 
2007 asti, silloin radioon tuli Alesis MultiMix 16 
ja lähetysohjelmaksi vaihdettiin Nicecast. 
FM-radiolähettimestä luovuttiin noin kesällä 
2018.

Alesiksella ja Nicecastilla Viekkaan nettiradiota 
lähetettiin monta vuotta, aina kesään 2020 asti. 
Kesällä 2020 koronaviruspandemian takia 
nettiradion lähetys tehtiin etänä niin, että 
radion juontajat keskustelivat Jitsi Meet:ssä ja 
Jitsistä ääni välitettiin Icecast-palvelimelle sekä 
Youtube Live Streamiin. Youtube Live 
Streamissa esitettiin myös muutamia vanhoja 
leirivideoita.

Ehkäpä kesällä 2022 jälleen tavallinen leiri? 
Silloin kaivetaan taas varastosta esille Alesis 
MultiMix vuodelta 2007 ja 1990-luvun alussa 
hankittu vanha Rolandin vahvistinmikseri 
ulkokaiuttimille.

Ikimuistoisia radiotunnareita kesältä 2004:

"Hei poika, hei tyttö, älä äglää. Kuuntele Radio 
Viekasta 92,2 megahertsiä"

"Jokamiesluokan radioasema Radio Viekas"
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Radion FM-lähetin, Anttola 2009

Studiota rakennetaan, Vihanti 2010

Antennin asennus, Vihti 2011
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Apinoit a, onko noit a?

Lisäksi mukana taittamassa olivat
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