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PÄÄKIRJOITUS



Lyhytelokuva kertoo ensimmäisen maailmansodan viimeisistä minuuteista jolloin 
sotaa käytiin vielä.

Lyhytelokuva oli hyvä, siinä oli hyvät ja oikealta näyttävät varusteet ja lavasteet. 
Voisin suositella erityisesti historianörtille kuten minä. Lyhytelokuva on ilmaiseksi 
katsottavissa Youtubessa. Lyhytelokuvassa ei ole kauheasti väkivaltaa, 
enimmäkseen tunteita, juttelemista yms.

Jätän vaikka linkin tähän niin kaikki voivat sen katsoa.

https://www.youtube.com/watch?v=U10ON2aau3g

Felix S.

Elokuva-arvost elu: End of  war  - Final m inut es of  WWI

Kesäisiä legorakennusideoit a

GrillihetkiAurinkoa ottamassa Lukuhetki puun 
varjossa

Rakentelu ja kuvat: Felix S.

Oli aurinkoinen päivä, Olli istui puun varjossa ja luki lempikirjaansa. Kello löi 12, Olli juoksi 
sisään syömään mutta jätti kirjansa ulos. Kun hän myöhemmin palasi ulos, hän ihmetteli että 
missä kirja on. Yhtäkkiä Ollin isä huusi: -Miksi täällä on kirja kiinni katossa?. Olli juoksi sisään 
ja näki kirjansa kiinni katossa. Kun hän nousi tuolille ottamaan kirjaa, se liikkui poispäin. 
Yhtäkkiä kirja pomppasi Ollin viereen lattialle. Olli yritti ottaa sen kiinni, mutta kirja tönäisi 
hänet lattialle ja loikki pois. Seuraavana päivänä kirja oli vieläkin kateissa, Olli alkoi jo 
huolestua. Yhäkkiä ikkuna avautui ja kirja hyppäsi huoneeseen sisään ja lattialle. Sitten Olli 
näki sen, kirjasta lähti punainen hehku. Kirja avautui, siihen muodostui tulinen pyörre. Sitten 
se tapahtui, jotain oli tulossa ulos, yhtäkkiä kirja leimahti tuleen ja tulesta tuli sinisilmäinen 
orava. Orava katseli hetken ympärilleen, sitten kirjan tuhkasta muodostui muita 
metsäneläimiä. Olli ei voinut uskoa silmiään, hänen huoneensa oli täynnä metsäneläimiä. 
Hän halusi kertoa vanhemmilleen asiasta, mutta olouoneessa oli vain lappu jossa luki "mene 
kellariin niin näet". Olli meni kellariin ja etsi kaikkialta, hän löysi lopulta toisen lapun jossa luki 
"luukku". Hän löysi luukun perunatynnyrin takaa, hän kömpi sisään. Siellä oli pikimustaa 
mutta Olli jatkoi ryömimistä. Lopulta Olli tunsi jotain pehmeää, mutta ei tiennyt mitä.

Jat k is: Oll in m yst inen k ir ja

https://www.youtube.com/watch?v=U10ON2aau3g


Osallistuin aikoinaan vuosien 1994 ja 1995 viestintäleireille. Jostain syystä tänä 
keväänä iski nostalgian kaipuu ja innostuin selvittämään, vieläkö leirejä järjestetään. 
Ilahduin että näin tosiaan on! Liityin Viestintäkasvatusseuran jäseneksi ja tässä ollaan. 
Houkuttelin leirille mukaani myös siskonpoikani Felixin.

Vuoden 1994 leiri pidettiin Juvalla, ja vuonna 1995 olin mukana Kangasniemen leirillä 
ja vielä myöhemmin Dekkarimaratonissa, jossa (muistaakseni) viestintäleirin porukan 
tehtävä oli vastata tapahtuman viestintäyhteyksistä ulkomaailmaan. Eri leirien 
tapahtumat sekoittuvat päässäni joten aivan varmasti en muista mikä asia tapahtui 
milläkin leirillä.

Mieleen on kuitenkin erityisesti jäänyt ? taisi olla Juvan leiriltä ? still-kameran käyttö. 
Kyse on siis ensimmäisistä digikameroista, joita silloin kutsuttiin still-kameroiksi. Olipa 
jännää päästä kuvaamaan sillä! Toinen mieleen jäänyt juttu oli puhepostien käyttö. 
Puhelimella saattoi soittaa ja jättää viestin toisen leiriläisen puhepostiin, kun luuriin 
näppäili oikean koodin. Itselle lähetettyjä viestejä pystyi myös kuuntelemaan mistä 
tahansa puhelimesta.

Leirin lehtijutuissa, radiossa ja videoissa on aina otettu kantaa johonkin ajankohtaisiin 
teemoihin. Muistelen, että elokuva Gilbert Grape oli iso juttu leirin aikoihin ja siitä 
puhuttiin. Samoin tietyt hittibiisit soivat radiossa varmaan kymmeniä kertoja päivässä. 
Mikähän olisi tämän vuoden hittijuttu?

Dekkari-leiristä en muista paljoa mitään, paitsi että paikassa oli lintutorni johon 
kirjailijat menivät kirjoittamaan juttujaan. Löysin Hesarin arkistoista pienen 
tunnelmapalan jossa kuvattiin Dekkarimaratonia vuodelta 1995. Jutussa ei tosin lue 
mitään viestintäleiristä sinänsä, vaan Dekkarimaratonista, jossa tavoitteena oli 
kirjoittaa maratondekkari 48 tunnissa, tunnin vuoroissa. Kuulemma Pirttikosken 
kyläkunnan yhteishenki ja kylähulluus inspiroivat tämän tapahtuman, johon osallistui 
nimekkäitä kirjailijoita ympäri Suomea (itse tuskin heitä tunnistin siinä iässä). 
Tapahtumasta uutisoitiin Suomen lisäksi Ruotsissa ja aina Australiassa asti. Syntyneen 
kirjan tuotto lahjoitettiin Unicefin lukutaitokampanjaan Nepaliin.

Koko Hesarin jutun voi lukea netistä osoitteesta 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000003452447.html

Kaikilta viestintäleireiltä on jäänyt mieleen hyvä yhteishenki ja tunnelma. Oli tosi 
hauskaa! Ja kaikenlaista tuli opittua. On ollut hienoa päästä olemaan mukana 
?etujoukoissa? tutustumassa uusiin viestintävälineisiin ja tekniikoihin. Olen muuten 

Leir im uist eloit a 27 vuoden t akaa...

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000003452447.html


sittemmin tehnyt suuren osan työurasta digiviestinnän parissa, ja varmasti leireillä 
on ollut tähän vaikutusta, vaikka myöhemmin vasta olen sen tajunnut.

Löysin arkistoistani muutamia kuvia, joiden toivon ilahduttavan lukijoita. 
Toivottavasti hieno leiriperinne jatkuu edelleen, etänä tai livenä!

Virva Niissalo

Letunpaistajia vuodelta -94

Kioskin asiakkaita

Dekkarimaratonin yhteydessä päästiin 
myös kokeilemaan ratsastusta

Leiridisco tai -reivit, vauhdikas meno!

Dekkarimaratonilta

Leiriläisiä ryhmäkuvassa, vuosiluku 
epävarma. Jutun tekijä kuvassa toinen 
oikealta



Et ä-UrsulaKurjaa, että korona riehuu tällä maapallolla, mutta ihanaa, että 

pystymme kuitenkin pitämään etä-viikonloppu-viekasleirin. (Ja 

mainiota, että tällaisen virtuaalihenkilön ei tarvitse koronasta 

välittää, vai oletteko kuulleet, että virus tarttuisi virtuaalisesti tai 

virtuaaliseen?) Asiaan!

Selkäni valit t aa, kun olen niin paljon ist unut  

(m aannut , ol lut  huonoissa asennoissa) 

t iet okoneen äärellä/ kanssa. Mit ä t ehdä?

?selkä poikki?

Kiitos kysymyksestä, todella ajankohtainen. 

Minusta ei ole lääkäriksi, mutta olen kuullut ja 

lukenut seuraavia niksejä tai keinoja: Vähennä tai 

karsi tietokoneen kaverina oloa, jos vain pystyt. 

Jätä kaikki turha somessa roikkuminen pois, 

vähennä pelaamista eli anna itsellesi lupa vain 

tiettyyn aikamäärään pelaamista/vrk. Pätki 

samassa asennossa olemista, venyttele, nouse 

seisomaan, kyykisty, heiluttele tehokkaasti 

käsivarsiasi laajoissa kaarissa, kurkota sormiasi 

lattiaan. Tee ainakin yksi kävelylenkki/päivä. 

Sängyssäkin voi selkää venytellä: makaa kyljelläsi 

ja liikuta selkäniveliäsi tai makaa selälläsi ja nosta 

jalat kohti kattoa ja heiluttele niitä. Liike on lääke, 

sanotaan, ja se pätee erityisesti selkään. Liikettä 

niveliin!

Kunt avaalit  m yös t änä viikonloppuna. Mä en ole 

m enoa seurannut , m ut t a pit äiskö, vaikka ei vielä 

ole äänioikeut t a?

?alaikäinen?

Hieno kysymys. Kannattaa ehdottomasti seurata, 

vaikka välillä tuntuiskin tylsältä. Aika pian nimittäin 

olet äänioikeutettu ja jos poliitt ista keskustelua 

seuraamalla on valmistautunut, tietää jo aika 

paljon. Vaaleissa, varsinkin juuri kuntavaaleissa, 

ratkaistaan myös alaikäisten asioita, kuten 

koulutusta, liikkumista (pyörätiet, liikuntapaikat), 

harrastamismahdollisuuksia. Ja nuorisovaltuustojen 

kautta, jossa ehkä olet jo oikeutettu äänestämään, 

pääsee myös vaikuttamisopin syrjään kiinni. 

Joissakin kunnissa nuorisovaltuustojen edustajat 

pääsevät myös lautakuntiin ja valtuustoon 

?kuunteluoppilaiksi?, ja niissä oppii todella paljon. 

Kun seuraa, oppii myös analysoimaan poliitt ista 

puhumisen tapaa ja huomaa, mitä sanotaan ja 

varsinkin mitä EI sanota. Kannustan ehdottomasti 

seuraamaan laajasti. Sunnuntainahan sitten 

nähdään tulos, ja sitä itsekin odotan suurella 

mielenkiinnolla.

Tein säm pylät aik inaa ja eikä t aik ina ir ronnut  

käsist äni, vaikka resept issä niin luvat t i in. Mikä 

m eni pieleen?

?Taikinanäppi?

En ole asiantuntija taikina-alalla, mutta olisiko syynä 

se, että lopetit vaivaamisen liian aikaisin? Taikinaa 

pitää nimittäin vaivata kunnolla ja riittävän kauan, 

että siinä tapahtuu se reaktio (olisiko sitko 

nimeltään?), jolla taikina irtoaa käsistä. Tai käytitkö 

yli-ikäisiä jauhoja? Tai liian vähän jauhoja? Älä 

lannistu, tee uusi taikina, käytä tuoreita jauhoja ja 

laita niitä riittävästi, vaivaa riittävän kauan. Eikä 

sämpylätaikinaa tarvitse aina käsin vaivata, nostele 

taikina lusikalla pellille ja paista. Ei ole ehkä yhtä 

kauniin muotoisia kuin käsin pyöritellyt, mutta on 

helpompaa ja nopeampaa ja makukin on ihan 

kohdallaan.



Oinas: Tunnet olosi onnekkaaksi tänään. 
Ehkä pitäis yritää jotain vaikeaa.

Härkä: Olet jo aamusta asti kärttyinen 
mutta lounaan jälkeen alat leppyä. 

Kaksoset: Huomat katsovasi peiliin 
useammin kuin normaalisti. Onko jotakin 
muuttunut yön aikana. 

Rapu: Tunnet itsesi energiseksi tänään. 
Kipität ympäriinsä etsien jotain tehtävää. 

Leijona: Saatat tehdä virheen ja löytää 
siihen yllättävän ratkaisun. 

Neitsyt: Olet chillisti tänään kunnes joku 
sanoo sinulle jotain ja sanot jotain ilkeätä 
takaisin.

Vaaka: Sinun tekee mieli jotain hyvää mutta 
päätät jättää väliin. 

Skorpioni: Sinä teet jotain joka yllättää 
muut ympärilläsi. 

Jousimies: Joku sanoo sinulle jotain mitä 
et ymmärrä ja teet sen vuoksi jonkun 
virheen. 

Kauris: Olet väsynyt ja haluat takaisin 
nukkumaan mutta joku estää sinua 
nukahtamasta. 

Vesimies: Olet erityisen tarkkaavainen 
tänään ja kerrot muille koko ajan mitä he 
tekevät väärin. 

Kalat: Sinun makea-hammastasi 
kolottaa ja haluat syödä jotain makeaa 
tänään.

Horoskoopit



APINABOKSI
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