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Vihdoinkin lähileiri! 
Tervetuloa uudet ja vanhat 
leiriläiset. Tätä on 
odotettu, 2 vuotta 
maskeja, käsien pesua ja 
karanteenejä. Monet 
pitävät leiriä kesän 
avauksena, kun leiri on 
pidetty kesäloma voi 
virallisesti alkaa.  Kaksi 
leiriä on vedetty etänä, 
meininki on ollut hyvä ja 
leppoisa, mutta leirin 
tunnelma on puuttunut 
joten mahtavaa olla koolla 
taas vaikka porukka onkin 
eri.     

Pihla ja Riia
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Leirikierto   Ruoka-ajat
 

   Lehti/ Info Klo 9-10 Aamupala

Klo 13 Lounas

Video              Radio          Klo 18 Iltaruoka 

                              Klo 21 Iltapala

Ruoka/Kiska

Videot  kat sot aan Klo 20.00!
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06:00 
aamulla on 
10-astetta 

lämmintä, mutta  
tuntuu kuin olisi 8 

astetta

09:00 
on jo 

17-astetta

12:00 
on 

20-astetta

15:00 
alkaa jo vähän 
viilenemään 

19-asteeseen päin

18:00 
on ajoittaista 
vesisadetta ja 

viilenee 16-asteen 
puolelle

21:00 
on pakoittain 

sade kuuroja ja 
menee 14-asteen 

puolelle.

MIKKELIN SÄÄ KESKIVIIKKONA 
(8.6.2022)

Keskiviikko 
kolmelta alkaa 
ilma pikkuhiljaa 

lämmetä ja on puoli 
pilvistä.

Patricia
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JATKIS!

Oppilaiden painajainen

(tarinassa keskitytään 7.ö luokkaan)

Oli kaunis aurinkoinen päivä, kun koulun kellot soivat. Oppilaat menivät 
tunneilleen ja toivoivat, että äidinkielen opettaja olisi kipeänä. 7.ö oli juuri tulossa 
matikan tunnilta, kunnes tuli kuulutus.

-Huomio kaikki koulun oppilaat ja henkilökunta tässä puhuu uusi rehtorinne 
Reetta Aarnikotka.

Käytävällä alkoi kuiskuttelu, kunnes kuulutus jatkui.

-Olen nyt uusi rehtorinne siihen asti, että löytyy joku pätevämpi. Tämä on 
johtokunnan päätös.

Oppilaat alkoivat panikoimaan. Jotkut yrittivät päästä pois koulusta ikkunoiden 
kautta ja osa jopa alkoi itkemään.

-Aion tehdä koulustamme paremman paikan mitä se on nyt ja ei hätää en aio 
luovuttaa paikkaani äidinkielen opettajana.

Kellot taas soivat, joka tarkoitti oppilaiden menoa tunneille. Seuraavaksi olisi 7.ö:n 
äidinkielen tunti.

Kun he olivat äidinkielen luokan edessä, ovi oli kiinni mikä tarkoitti, että he eivät 
päässeet tunnille.

-No kai sitten se on kotiin lähdön paikka.

Tokaisi Kasper

-Yritetään koputtaa vielä, Sanoi Linda

He koputtivat pari kertaa, mutta vastausta ei kuulunut. He kaikki päättivät lähteä 
kotiin päin. Kunnes Äidinkielen luokan ovi avautui ja oven suu aukolla seisoi Reetta 
vakavalla ilmeellä.
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Etelä-Savon Pelastuslaitos 

vieraili leirillä
Palopäällikkö Isto Heikkinen vieraili leirillä ja tarkasti Viestintäleirin 
pelastussuunnitelman. Kaikki oli kunnossa.

Tarkastuksessa mukana olivat myös 
Moision koulun edustajana koulusihteeri 
Pelleri Makkonen ja Otavan Opiston 
yhteishenkilö, koulutussuunnittelija Jukka 
Tikkanen.
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Lopuksi kävimme läpi poistumisreitit ja niiden estettömyyden!

HÄLYTYSOHJE: 

Hät ät i lant eessa soit a num eroon   112 

Soit t aessasi m uist a ker t oa: 

?  Mist ä soit at  (Mikkeli, Moision koulu, Kyläkoulunt ie 2) 

?  Mit ä on t apaht unut  

?  Mahdoll ist en pot i laiden lukum äärä /  vam m an laat u ?  

Älä sulje puhelint a, ennenkuin saat luvan 

Vaara- ja hät ät i lant eest a on aina ker rot t ava aikuiselle! 

Aikuiset  jär jest ävät  opast uksen t apaht um apaikalle. Lisäksi leir i l lä on paikalla 

ensiaput ait oisia henk ilöit ä, joit a inform oidaan t arvit t aessa t i lant eest a.

Leirin oma infonumero 040 731 1167
Leir ivast aava Laura Viherä, laura.vihera (at) viekas.fi, puh. 0407205795 

Terveyskeskuksen päivyst ys toimii ympäri vuorokauden keskussairaalan päivystyspoliklinikan 

tiloissa, Porrassalmenkatu 35-37. Hengit yst ieoireist en (f lunssa, nuhakuum e, yskä) t u lee 

soit t aa aina 116 117 ennen sairaalaan saapum ist a. 

Teksti ja kuva:t Mirja 7
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Ekaa ker t aa leir i l lä

Tauon jälkeen kokoonnut aan t aas viest int äleir i l le. 
Joil lek in leir i  on eka ik inä. Tässä m eidän ajat uksia si i t ä, 
m ilt ä leir i  t unt uu ja m it ä si l t ä odot am m e.

Evert-Ande 6Vkivaa ja jännää
odotan karkkia ja että 

Ilmo näyttää metsää.

Anni-Maria 8V

kivaa kivointa on saada 
uusia kavereita.

Patricia 13V

ihan kivaa

kivaa olla kavereiden 

kanssa

Jukka 10 v

Kivaa! En odota 

mitään

erikoista

Myrsky 11 v

Hyvältä 
tuntuu. Kuulin 

leiristä 
Wilmasta.

Taika 12 v

Kivaa, on paljon kivaa 
tekemistä (ehtiiköhän 

kaikkea edes)

Lehteä odotan eniten. Inka 41 v

On kivaa nähdä, mikä 
leiri on! Ekan kerran 

kuulin leiristä jo vuonna 
2000.

Viivi 8V

kivaa 

porukalla 

leikkiä piilosta.

Haastattelut ja kuvat
Anni-Maria, Evert-Ande ja Inka
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Anna 11 v

On tosi kivaa, paljon 

tekemistä. 

Odotan, että pääsee 

tekemään lehteä ja on kivaa 

nukkua teltassa

Tuomo 11 v

Ihan kivaa

Tulin pitämään 
hauskaa Felixin 

kanssa
Felix 11 v

Ihan kivaa on

Eniten odotan 
jäätelösoodaa! 

Kuulemma sellaista on 
joskus ollut kiskassa

Lars-Mihkku 9 kk

Kivaa leikkiä 

kaikkien kanssa!

Hilja 14V   kivaa odotan kiskan herkkuja

Paulus 6 v

Ihan kivaa

Elsa 8 v

Kivaa! Kivointa on, että 

saa olla täällä, kun 

isosisko ja isoveli on 

olleet jo niin monta 

kertaa leirillä.
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Kalle 

Yoda
Paavo

Darth Vader

Myrsky

*hämmentynyt kysymyksestä*

Essi

En tiedä Terho

Yoda

Viivi

Yoda

Elsa

Baby Yoda

Haast at t elu

Haastattelimme leiriläisiä. 
kysyimme nimeä ja lempi 
Star Wards hahmoa
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Paulus

Scout Trooper

Laura

Baby Yoda

Hazel

Prinsessa Leia

Paulus



Ursula vast aa pit käst ä aikaa

Infon ruusupussiin voi taas laittaa 
kysymyksiä. Vastaan niin hyvin kuin 
osaan. Ja olen iloinen kysymyksistä, 
mutta koska Tietotuutin palstatila 
on rajallinen, en vastaa kysymyksiin, 
joihin vastaus löytyy googlesta. 
Toivon myös, että laitat 
kysymykseesi oman nimesi, 
nimimerkkikin käy.

Mikä on maailman harvinaisin eläin 
ja missä sitä esiintyy?

?Kiinnostunut?

Kysyin Googlelta ja näin se 
vastasi:Maailm an todennäköisesti 
harvinaisin luonnonvarainen 
nisäkäs elää Kiinan eteläisimmässä 
kolkassa Hainanin saarella, New 
Scientist kertoo. Hainaningibboneita 
(Nomascus hainanus) on luonnossa 
jäljellä vain noin 26 yksilöä. Tieto on 
peräisin vuodelta 2016, joten tilanne 
on saattanut muuttua eli gibboneita 
voi olla vähemmän, tai olisivatko jo 
kuolleet sukupuuttoon? Ja tässähän 
puhutaan vain nisäkkäistä ja eläimiä 
on muitakin lajeja, esim. lintuja. Itse 
arvelen, että ehkä harvinaisinta 
eläintä ei ole vielä löydetty, sillä 
harvakseltaan uutisoidaan, että on 
löytynyt joku uusi eläinlaji. 
Harvinaisiahan nekin ovat.

Miten paperin valmistus tapahtuu?

Print

Paperiksi kutsutaan monia eri 
materiaaleista valmistettuja 
kirjoitusalustoja, kuten papyrusta, 
lumppupaperia ja puukuiduista 
valmistettua paperia. En selitä tässä 
koko prosessia, voit googlata, mutta 
yleisenä piirteenä on, että 
raaka-aine puretaan kuiduiksi (eri 
menetelmillä), niitä liotetaan ja 
sitten ne kuivataan ja puristetaan 
tiiviiksi ja sileäksi.

Mikä on elämän tarkoitus?

Pohtija

Pistitpä kysymyksen. Tätä ovat pohtineet filosofit ja 
teologit satojen vuosien ajan eikä yhteiseen vastaukseen 
ole vielä päästy. Elämän tarkoitus voi vaihdella 
aikakaudesta ja ihmisestä toiseen: jollekin elämän 
tarkoitus on oppia italiaa, toiselle uuden ruusulajikkeen 
jalostaminen, kolmannelle lähimmäisten auttaminen. 
Ukrainassa saattaa olla ihmisiä, joille elämän tarkoitus 
juuri nyt on isänmaan puolustaminen.

Onko alieneja olemassa?

Utelias

Minä olen väärä henkilö vastaamaan tähän, sillä 
maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ovat lujasti sitä 
mieltä, ettei näitä yliluonnollisia olioita ole olemassa ja 
toinen joukko ihmisiä, jotka taas uskovat lujasti, että niitä 
on, joko avaruudessa tai meidän keskellämme. 
Varmuutta asiatsa ei ymmärtääkseni oleolemassa.

Mistä kesälomaperinne on peräisin?

Lomalainen

Turun Sanomat vastaa kysymykseeni näin: Kesäloman 
synty liittyy kaupunkilaisporvariston elämän 
kurinalaistamiseen ja jaksottamiseen. - Talvikauden 
työskentely kaupungissa vaati vastapainokseen 
vapaa-ajanviettoa kesällä auringossa, luonnossa ja vetten 
äärellä. Sen ajateltiin kohentavan terveyttä. Lisäksi 
siirtyminen maalle oli porvariston erottautumisen tapa 
rahvaasta sekä elintason mittari, kun maalle 
pakenemisesta tuli muotia 1800-luvun loppupuolella. 
Porvarisperheen kesähuvilat sijaitsivat kaupunkien 
laitamilla, josta perheenisä saattoi käydä töissä 
kaupungissa naisten ja lasten eläessä 
kesäaikaa.Koululaisten kesäloma puolestaan liittyy 

oppivelvollisuuteen, joka astui voimaan vuonna 1921 
- samalla tietysti säädettiin myös lomasta. Osaltaan 
koululaisten pitkää lomaa selittänee se, että Suomi 
oli vielä tuohon aikaan maataloudesta riippuvainen, 
joten hevosten avuksi tarvittiin töihin kaikki 
mahdollinen työvoima.
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Kuka keksi ensimmäisen lautapelin ja mikä 
se oli?

Pelimies

Taas kysyin Googlelta ja näin se 
vastasi:Ensim m äinen tiedetty laut apeli 
keksittiin muinaisessa Egyptissä, jossa sitä 
pelasivat kaikki yhteiskuntaluokat. Moni 
nykyisin tunnettu peli , kuten backgammon, 
on mahdollisesti kehittynyt siitä. Maailm an 
vanhin tunnettu laut apeli oli senet, jota 
pelattiin muinaisessa Egyptissä ainakin 5 000 
vuotta sitten.

Joku egyptiläinen ilmeisesti keksi pelin, tai 
ehkä se keksittiin porukalla, nimiä ei 
kuitenkaan ole tiedossa.

Miten voi sanoa naiset ja herrat 
sukupuolineutraalisti?

Tarkka ilmaisu

Olen kuullut sanottavan ?hyvät läsnäolijat? 
tai ?hyvät ystävät? tai ?hyvät kuulijat?. En 
tiedä, ovatko nämä ilmaisut tarkoittamiasi 
sukupuolineutraaleja, mutta ainakaan niissä 
ei erotella paikallaolijoita sukupuolen 
mukaan.

Tuleehan kioskiin jäätelösoodaa?

Koukussa

En tiedä, mutta uskon toivomuksen 
välittyvän tätä kautta kioskinpitäjille.

Miksi taivas on sininen?

Blue

Tieteen Kuvalehden artikkeli selittää taivaan 
sinisyyden näin: Syy siihen, että taivas 
näyttää siniseltä, piilee valon siroamisessa. 
Auringosta Maata kohti tuleva valo sisältää 
kaikkia spektrin värejä. Jos säteet eivät 
matkallaan kohtaisi mitään esteitä, jotka 
voisivat vaikuttaa niiden ominaisuuksiin, 
taivas näyttäisi maapallolta tarkasteltuna 
mustalta. Maata ympäröi kuitenkin ilmakehä, 
jossa valonsäteet altistuvat sironnaksi 
kutsutulle fysikaaliselle ilmiölle.

Eri aineisiin osuessaan ne muuttavatkin aina 
jossain määrin kulkusuuntaansa. Kaikkein 
lyhyimmät aallonpituudet eli ne osat näkyvästä 
valosta, jotka havaitaan sinisen eri sävyinä, 
siroavat voimakkaimmin. Koska tällä tavoin 
sironnutta valoa on joka puolella, taivas näyttää 
valoisana vuorokaudenaikana siniseltä ? siis 
ihmissilmin tarkasteltuna.

Miten viestintäleiri syntyi?

Kuka keksi viestintäleirin aktiviteetit (radio,lehti 
yms)

Ekakertalainen

Vastaan kahdelle kysyjälle tässä yhdistetysti: 
Historiikki löytyy tämän linkin takaa:

https://viekas.fi/ tietotuutit/2002/

viekkaan_historia.pdf. Seura perustettiin vuonna 
1987 ja ensimmäinen leiri pidettiin Taipalsaarella 
heti samana vuonna. Jo ensimmäisellä leirillä 
tehtiin lehteä ja videoa, radio tuli mukaan vähän 
myöhemmin. Näitä ei varmaankaan ?keksitty?, 
vaan näiden avulla haluttiin antaa leiriläisille 
mahdollisuus oppia tulevaisuustaitoja ja niissä 
tarvittavaa tekniikkaa.

Miksi päärynät eivät ole violetteja?

Colour

Luonnossa väreillä on aika paljon merkityksiä: 
jotkut värit houkuttelevat, jotkut pelottavat tai 
varoittavat. Päärynällä ei ilmeisesti ole tarvetta 
pelotella tai varoittaa, eikä ehkä houkutellakaan, 
joten pysyttelevätaika neutraaleina. Ne ovat 
yleensä vihreitä, ruskeita tai kellertäviä. Violettia 
väriä on luonnossa ymmärtääkseni aika vähän.

Tässä kysym yksiä ja vast auksia näin 
alkuun. Lisää kysym yksiä saa t u lla 
infossa olevaan ruusupussiin, n im ellä t ai 
n im im erk il lä.

Ursula
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Toipilas 

Helen Shjerbeckin taulussa Toipilas vuodelta 1988 tyttö istuu 
haikeana, katselee kukkaa ja kuuntelee ehkä toisten lasten ääniä 
ulkoa. Hän on toipilas.  Hänen täytyy rauhallisesti levätä takana 
olevassa rotinkituolissa ja kerätä voimia. Taulu on nähtävissä 
Ateneumissa.

Leirilläkin on muutama toipilas, joiden on otettava vähän 
rauhallisemmin.

Ossilla on käsi kipsisssä ja tarkkaavainen voi huomata sen ja osaa 
varoa, ettei vahingoita Ossia lisää.

Maijalla oli iso leikkaus neljä viikkoa sitten ja hän ei saa nostaa 
mitään kiloa painavmpaa vielä kuukauteen, jottei sisällä olevat 
leikkuuaahvat aukene. Lisäksi häntä joskus toipilaana väsyttää ja 
hän käy päikkäreillä.

Hän kuitenkin miellään pelaa korttia ja latapelejä muiden kanssa 
aina tarvittaessa. Siten hän saa myös energiaa! 15
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Lars-Mihkku

Evert-Ande

Viivi

Anni-Maria

Patricia
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Essi

Hilja

Riia

Pihla
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