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PÄÄKIRJOITUS
VIHDOIN LÄHILEIRI!
Ihanaa päästä kahden etäleirin jälkeen ihan
oikealle Viestintäleirille! Viimeiset kaksi vuotta
viestintäleiri on järjestetty etänä, niin kuin
monella koulut, työt ja muut tapahtumat. On
tietenkin ollut hienoa, että monien asioiden
järjestämistä on voitu jatkaa, vaikka ei olla
voitu kokoontua fyysisesti samaan paikkaan.
Myös molemmat etäleirit olivat mielestäni
onnistuneita, ja oli tosi kiva edes jossain
muodossa päästä leirille. Lähileirille paluu on
kuitenkin ihan super!
Viestintäleirillä ei yleensä ole ollut mitään
erityistä teemaa vuosittain, mutta tänä vuonna
lähileirille paluuseen sopivasti vuoden 2022
leirin teemana on lähiruoka!
Lähiruokateemasta voi lukea lisää sivulta 8
Tässä lehdessä on tuutin täydeltä tietoa kesän
leiristä, joka järjestetään Moision koululla
Mikkelissä 6.6.-12.6.2022. Tuutista löytyy myös
Ursulan vastauksia kiperiin kysymyksiin ja
pohdintaa digiloikkaväsymyksestä.
Toivottavasti muutkin odottavat innolla tulevaa
lähileiriä, nähdään kesällä 2022!
<3: Laura

Tällä leir illä
pääst ään t aas
t apaam aan m u it a
viek k ait a
k asvot u st en !

Kevättuutti 2022, 26.2.2022
Julkaisija: Viestintäkasvatuksen seura ry
Painopaikka: Postituspalvelu Navakka, Somero
Osoitelähde: Viestintäleireille ilmoittautuneet,
ilmoitathan muutokset yhteystiedoissasi viekas.fi/yhteystiedot
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Viestintäleiri 2022
Viestintäkasvatuksen seura ry järjestää Viestintäleirin Moision koululla Mikkelissä yhdessä Otavan
opiston kanssa. Leiri järjestetään maanantaista sunnuntaihin 6.?12.6.2022.
Leiri sopii hyvin kaikille, ja mukaan toivotaan paljon viekkaita!! Mitään erityistaitoja ei tarvita, vain
rohkeutta ja iloista mieltä. Alle 10-vuotiaiden toivotaan tulevan leirille aikuisen kanssa. Tervetuloa
mukaan!
Ilmoittaudu leirille etukäteen osoitteessa viekas.fi/ilmo. Kerro halutessasi osallistumisestasi myös
Viestintäkasvatuksen seuran Facebook-tapahtumassa.
Leirillä tehdään tänä vuonna lehteä, videoita, radio-ohjelmaa, ruokaa ja pidetään infoa. Kaikki voivat
kuunnella leiriradiota netin kautta live-lähetyksenä ja katsoa videot ja lehdet netistä leirin jälkeen.

Ilmoittaudu vuoden 2022
leirille osoitteessa:

viek as.f i/ ilm o

3
Viestintäkasvatuksen seura ry. Kevättuutti 2022

YHTEYDENPITOA
LANGATTOM ASTI
Radiopuhelin, miten se toimii ja miksi
radiopuhelin on joskus parempi kuin
kännykkä? Viestintäleirillä 2022 voit kokeilla
viestittämistä Morse-koodilla ja
radiopuhelimilla.
Yhteydenpito langattomasti radioaalloilla
perustuu kahteen teknisesti verrattain
yksinkertaiseen keksintöön:
Radiolähettimeen (Hertz, 1894) ja
-vastaanottimeen (Lodge, Bose, Popov
1895). Ensimmäisillä radiolähettimillä
pystyi lähettämään vain pulsseja, mutta
sen enempää ei tarvittukaan. Langallista
lennätintä varten oli jo keksitty ns.
Morse-koodi, missä aakkoset, numerot ja
muut tarvittavat merkit on koodattu
pulsseiksi. Esimerkiksi kirjain A on lyhyt
pulssi ja pitkä pulssi eli -- ja kirjain O on
kolme pitkää pulssia ---, ja niin edelleen.
Langattoman lennättimen kaupalliseksi
tuotteeksi viimeisteli nuori italialainen
keksijä Guglielmo Marconi. Pian keksittiin
myös, miten radioaalloilla voitiin välittää
puhetta ja kohta myös musiikkia.
Radiopuhelimia käytetään edelleen mm.
merenkulussa ja lentoliikenteessä, ja
myös ruokakaupoissa ja ravintoloissa voi
nähdä henkilökunnalla pieniä
radiopuhelimia. Etuna on, että
radiopuhelimet toimivat viiveettä ja myös
silloinkin, kun kännykkäverkkoa ei ole tai
se ei toimi.
Radiopu h elim et Viest in t äleir illä 2022
Leirille on hankittu uusia
PMR-radiopuhelimia, mitä voi lainata
infosta vapaaseen käyttöön. Osa
puhelimista on myös pysyvästi info-,
video- ja ruokaryhmien käytössä.

Tiesit k ö? Radiopuhelimia on ollut
Viestintäleireillä jo aikaisemminkin,
ensimmäiset radiopuhelimet olivat
lupavapaita ns. LA-puhelimia eli "lälläreitä".
Ne toimivat isoilla pyöreillä C-paristoilla ja
niissä oli pitkät piiska-antennit.
Perustoiminnoiltaan ne vastasivat nykyisiä
PMR-puhelimia. Myös PMR-puhelimet ovat
vapautettuja radioluvasta.
Kiin n ost aak o r adiot ek n iik k a? Halu at k o
saada u u sia k aver eit a ym pär i m aailm aa?
Lisätietoja radioamatööritoiminnasta
sral.fi/harrastus. Radioamatöörin
pätevyystutkinnolle ei ole ala- eikä yläikärajaa!

Vin k k i: Om a r adiopu h elin
m u k aan !
Jos sinulla on oma
PMR-radiopuhelin, voit ottaa sen
mukaan leirille!
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Jok o olet
väsyn yt
digiloik k aan ?
Jo

kaksi vuotta
virtuaalitapaamisia.
Tänään on hybriditalkoot,
tosi kiva. Onko tämä
tulevaisuuden
kokoontumismuoto yhä
enemmän? Jos ei ehdi
paikalle, on kuitenkin
mukana. Ja jos ehtii, on ilo
tavata muita livenä ja
häiritä samalla juttelullaan.

ratkaiseminen jää. Ja minusta se on
oppimisen suola. Aikoinaan, kun kesäisin
luin ehtoja, niin opettajien puutteessa
kokoonnuimme yhdessä lukemaan
jokaisen ollessa vuorollaan opettaja.
Silloin saimme parhaimmat tulokset
kokeista.

On asioita, joiden hoitamisessa
virtuaaliyhteys on hyvä ja toimiva. Näin
on esimerkiksi silloin, kun on kyse
kokouksesta, missä ei ole edes tarkoitus
rupatella kahvitauolla tai kohdata muuten
toisia. Jos tapaaminen on virtuaalinen, ei
voi lukea oheisviestintää eikä kuulla
pikkujuttuja, tuntea läheisyyttä.
Virtuaalitapaamisten aikaan liikunta jää
useilla vähäisemmäksi, kun ei ole tarvetta
lähteä mihinkään.

Odotan hartaasti livetapaamisia eri
puolilla. Tosin jätän mielelläni
mahdollisuuden myös
virtuaalitapaamisille ja digitaalisille
asioiden hoidolle. Digiloikka antoi tähän
hyvät eväät.

Tavaroiden tilaaminen kaupasta
digitaalisesti on kätevää. Jos ostaa vain
jokapäiväisiä asioita, tilaaminen on tosi
helppoa. Myös erityistavarat saattaa
löytyä verkosta paremmin kuin
tavallisesta kaupasta. Hyvä puoli tässä on,
että turhat ostokset jäävät, kun ei näe
houkutuksia.

Maija

M ik si m eillä on n iin m on t a
er ilaist a applik aat iot a
vir t u aalik ok ou k seen ? Ja m it en n e
er oavat t oisist aan ? Nimim. Sekaisin
etäilystä

Entä opiskelu? Kuinka paljon
koulunkäynti on itse asiassa kavereiden
tapaamista, yhdessä oppimista, elämää?
Jos koulu on vain oppimista, voi se ehkä
sujua virtuaalisestikin loistavasti. Tosin
ääneen ajattelu, yhdessä ongelmien

Tätä samaa olen itsekin ihmetellyt.
Ehdotankin, että testaamme leirillä
erilaisia kokouksia ja analysoimme
niiden etuja ja haittoja.
Ursula
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Hu ippu k ivaa oppim ist a!
Jos olet halunnut tietää tai oppia jonkin uuden jutun, mutta et ole uskaltanut kysyä tai
ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta opetella, nyt voit korjata tilanteen. Viestintäleirillä
on sallittua, ja jopa toivottavaa, ottaa selvää ja opetella ja paras tapa on opetella
tekemällä. Ja vielä niin, että kerrot oppimastasi kaikille muillekin eli kirjoitat jutun
Tietotuuttiin, teet jutun Radio Viekkaaseen tai kuvaat uuden taitosi tai tietämyksesi
illan telkkarilähetykseen. Viestintäleirillä on työkalut kokeilla ja tehdä, ilmapiiri on
salliva ja kannustava ja tekemisestä saa palautetta, lisäksi kaikki auttavat taitojensa
mukaan. Ja kun uusista taidoista ja tiedoista kerrotaan muillekin, osaaminen leviää
kuin huomaamatta. Lisäksi kaikki uudet taidot
ovat sinun henkilökohtaista pääomaasi.
Viestintäleirillä on kiva tehdä ja kokeilla,
epäonnistuminen on sallittua ja onnistumisista
saa runsaasti kannustusta ja yhdessä tekeminen
on innostavaa. Rohkeiden kokeilujen kautta
uusia taitoja hankitaan ja vanhoja päivitetään.
Myös yhteisestä ruoanvalmistuksesta ja yhdessä
aterioimisesta saa uusia kokemuksia ja jopa
taitoja. Eikä kioskin pitoa tai infon pyörittämistä
voi unohtaa, nekin lisäävät osaamista ja
ymmärrystä.
Tämän pitkän pandemiajakson jälkeen on mahtavaa kokoontua leirille Otavaan, tavata
vanhoja kavereita ja saada uusia kavereita. Ilmoittaudu leirille (ohjeet tässä lehdessä
sivulla 3) ja houkuttele mukaan
kavereitasikin. Olisi tosi kivaa saada uusia
Viekas-kavereita.
Liisa k
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M i t ä Vi e s
t i n t ä l ei r i
lle
m u k aan
2022

Ryh m äk ier t o!
Ryhmäkierto on muuttunut vuosien
varrella paljonkin, kun leirin kestoa on
muutettu ja ryhmien rakennetta
uudistettu. Tänä vuonna ryhmät kiertävät
neljän päivän (ti?pe) aikana: Lehti/info,
radio, video ja ruoka/kiska.

- Il o ista m ie
lt ä ja läm m
in tä
vaatett a!
- Telt ta sad e

- M ak u u p u s
si, -alu sta
- Vil lasu kkia
- Ku m isaap

p aat(!)

- Hell eh att u
- Tasku rah a

Lauantai on kaaospäivä, ja voit itse valita
mitä teet! Voit käydä vaikka kaikissa
uudestaan!

su o ji n een

a leir ikio skia

vart en
- Pu h eli n ja
latu ri (j o s o
n)
- Uim ap u ku
ja p yyh e

1. LEHTI/
INFO

2. RADIO
Radio Viekasta voi kaikki
kuunnella netissä
viek as.f i/ r adioviek as ja
kommentoida chatissa

4. RUOKA/
KISKA

Lehti/inforyhmän tekemät
lTietotuutti-lehdet voi lukea:
viek as.f i/ t iet ot u u t t i
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3. VIDEO

Teem an a läh ir u ok a
Leirin teemana on tänä vuonna lähiruoka. Miten toteutamme
teemaamme? Ihan vielä eivät kaikki ideat ole valmiina, mutta
suunnitelmia on!
- Otamme yhteyttä erilaisiin lähialueen tuottajiin jo etukäteen,
jotta tilaaminen leirillä on sitten helpompaa. Nyt, jos joku
lukijoista tietää tuottajia, olisi hienoa saada siitä tietoja.
- Teemaa voidaan myös käyttää leirillä muissakin kuin
ruokaryhmässä, esim. voidaan käydä haastattelemassa
maanviljelijää, leipuria, puutarhuria jne.
- Leiriläiset voivat jo etukäteen viljellä vaikkapa yrttejä ja tuoda
niitä mukanaan leirille. Kysytäänpä Ursulalta jo nyt ohjeet!
- Voimme yrittää parhaamme leirillä ruokahävikin
vähentämiseksi, kiska voisi tehdä välipaloja tähteistä ja
lehdessä/radiossa voisi olla reseptikilpailu
hävikkiruoka-teemalla tms. Ja on aina hyvä muistaa leirin
iki-aikainen ohje: Poisheitetty ruoka on kalleinta ruokaa!
- Pikkuhiljaa voidaan ruveta tekemään "Kestävä ruoka
viestintäleirillä" -opasta ja vuosien mittaan kerätä kaikki hyvät
vinkit yhteen!!!
Eiköhän tässä ole tarpeeksi lähiruokaa tänä kesänä. Ja vielä
Ursulan ohje yrttiruukkujen tekoon!

M it en k asvat an yr t t ejä leir ille?
Nimim. Tuleva viherpeukalo
Hyvä idea! Yrttejä voi kasvattaa ympäri
vuoden, joten nyt vain siemeniä hankkimaan.
Ehdotan persiljaa, basilikaa ja salviaa
kasvamaan maitopurkeissa eteläikkunalla.
Olen lukenut yrttiharrastajien tekstejä, että
valo ja lämpö ovat tärkeitä, ja
maitopurkkeihin saa aika paljon multaa, joten
kosteus säilyy paremmin kuin pienemmissä
astioissa. Maitopurkit on myös helppo ottaa
mukaan (ainakin helpompi kuin isommat
astiat). Valkosipulinkynsiä ja itäneitä sipuleja
voi myös tökkiä maahan, niiden varsista saa
mukavasti makua ruokaan. Kaikenlaisten
yrttien kasvatus on mukavaa kevätpuuhaa! 8
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Ku n pih alla k asvaa
m an goja
Maa, jossa viljely on edelleen yksi
tärkeimmistä elinkeinoista, on
lähiruoka-ajattelussa edelläkävijä.
Itä-Afrikan Tansaniassa lähellä
tuotettu ruoka on enemmän sääntö
kuin poikkeus. Jopa isoissa
kaupungeissa asuvat omistavat
monesti viljelymaata, ja talojen
pihalla kasvavat esimerkiksi
mangot, banaanit ja avokadot.
Omavaraisuus on kuitenkin usein
olosuhteiden sanelemaa eikä
trendikäs valinta. Kaupassa kaikki
maksaa enemmän kuin kotipihalla.
Lisäksi Tansaniassa elää edelleen
paimentolaisia, eli etnisiä ryhmiä,
joiden tulot perustuvat karjan
kasvattamiseen. Heidän
keskuudessaan rikkauden
määrittää se, kuinka monta lehmää
kotipihalta löytyy.
Banaaneja myydään Tansaniassa myös kadunvarressa.

Vierailin kerran Luoteis-Tansanian maaseudulla kodissa, jonka pihalla kasvoi papaijaa ja aitauksessa
käyskenteli monta lehmää. Perhe viljeli myös maissia, linssejä ja puuvillaa. Kaupunkilaislapselle tämä
näytti ihailtavan idylliseltä. Totuus ei kuitenkaan ollut niin ruusuinen.
Perheen isä Julius Ntambi kertoi, että edellisvuosi oli taas liian kuiva - ilmastonmuutos tekee säästä
arvaamatonta, kuumaa ja kuivaa. Kun sateita ei tullut, ei tullut myöskään kunnon satoa, ja lehmille oli
vaikea löytää ruohoa syötäväksi.
"Olen sivutoiminen yrittäjä, ja myyn esimerkiksi saippuaa, jotta saan maksettua kodin menot ja
koulutettua lapseni. Kaupankäynti on hyödyllistä, koska voin tehdä sitä silloinkin kun on kuiva aika",
Ntambi kertoo.
Tansanian aurinkoisessa ilmastossa lähiruokaa on helpompi tuottaa kuin kylmässä Suomessa, mutta
pelkkään omavaraisuuteen ei varsinkaan nykyaikana pysty enää luottamaan.
Ostan täällä kaupasta ja toreilta niin lähellä tuotettua ruokaa kuin mahdollista. Ilahduttavaa on, että
paikalliset lähituotteet ovat niin herkullisia. Ostoskoristani löytyy usein hedelmiä, cashew-pähkinöitä ja
kahvia - kaikki ne tulevat läheltä!
Teksti: Virve Rissanen
Kirjoittaja työskentelee Tansaniassa Suomen Lähetysseuran itäisen ja eteläisen Afrikan viestinnän
asiantuntijana.
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Ur su la vast aa
Ku t en k aik k i van h at
leir iläiset t iet ävät ,
Ur su lalt a voi k ysyä m it ä
t ah an sa. Hän k aivaa
vast au k sen esiin sek ä
k ysyjän et t ä m u iden k in
ilok si. Tässä m u u t am a
k ysym ys-vast au s m allik si.
Kir joit a m u ist iin (vaik k a
pu h elim een ) m ieleesi
t u lleit a k ysym yk siä, k ysy
leir illä n iit ä Ur su lalt a.
Var m a vast au s!

M it en oppisin k ir joit t am aan yh dyssan at oik ein ? M ik si esim er k ik si lu k u u n
ot t am at t a k ir joit et aan er ik seen ? Nimim. Hämmentynyt
Tämä onkin aivan huikean laaja ongelmakenttä, johon en tässä rajallisessa palstatilassa
pysty vastaamaan täydellisesti. Itse kokeilen, miltä sanat näyttävät kirjoitettuna yhteen tai
erikseen, muuttuuko merkitys kun sanan osat ovat yhdessä tai erikseen. Jos en ole
varma, vilkaisen kielitoimiston ohjepankkia, jossa on todella hyvin ohjeistettu,
esimerkkien avulla, miten sanat missäkin yhteydessä kirjoitetaan. Lukuun ottamatta on
sanaliitto, joka kirjoitetaan erikseen.
Ursula
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M ik si van h at m u st avalk ok u vat ovat
su u r en n et t u in a t ar k em pia k u in u u dem m at
vär ik u vat ? Nimim. Valotusta tarvitaan
Vanhoja mustavalkokuvia kuvattiin
valokuvauksen keksimisen alkuaikoina
lasilevyille, myöhemmin filmille. Värikuvia ei
varmaankaan lasille valotettu, koska
värikuvaaminen keksittiin paljon myöhemmin
kuin mustavalkokuvaaminen. Alkeellisilla
kameroilla pystyttiin kuvaamaan aivan
uskomattoman tarkkoja kuvia ja ne kestävät
suurennusta aika isoihinkin kokoihin. En
löytänyt täsmällistä selitystä ongelmaasi, mutta
arvelen, että kun filmit kehitettiin erilaisissa
kemiallisissa liemissä ja tulostettiin paperille,
liemien ja paperien laadulla saattoi olla
merkitystä lopputulokseen.
Ursula
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Lähettäjä: Viestintäkasvatuksen seura ry, PL 1050, 00101 HELSINKI
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