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Pääkirjoitus

Tänään on toinen päivä leirillä, kukaan ei ole 
kuollut eikä kukaan ole kadonnut. Joskus 
tuntuu siltä, että päärynämehu on Fairya. 
Lopulta kuitenkin on hassua, että kirjoitan 
pääkirjoitusta pieneen lehteen jonka sivut 
ovat täynnä horoskooppeja, vaikka eihän se 
minuun vaikuta. Seuraavat sivut ovat joko 
täyttä totta tai täysiä valheita, kannattaa siis 
suhtautua varauksella. Voin kuitenkin 
myöntää, että saatoimme sotkea jatkiksen 
juonen. En taaskaan saa palkkaa, joten 
lopetan tämän tähän.



Sää
ja mää

Ilmo



Horoskoopit
Kauris

Törmäät tänään puuhun.

Kaksonen

Eteesi ilmestyy huomenna kaksoset.

Rapu

Rapu näykkäisee sinua tänään.

Härkä

Suutut infon työntekijälle, koska hän ei anna lecuja.

Leijona

Opit uudentempun.

Skorpioni

Kaivat huomenna ison kuopan.

Neitsyt

Löydät tänään kaksi lecua.

Jousimies

Keksit uuden jutun.

Vesimies

Löydät huomenna 5 euroa.

Vaaka

Painosi pysyy samana kolmen päivän ajan.

Kalat

Menet uimaan tällä viikolla.

Oinas

Menet tänään metsään kävelemään.



VITSIT
Mitä eroa on kaloilla ja 
kuorsaajilla?
Kalat hengittävät kiduksilla mutta 
kuorsaajat kiduttavat 
hengityksellään.

Miksi hait eivät voi olla 
taksikuskeja?
Koska se olisi liikenteelle haitaksi.

Mitä yhteistä on oravalla ja 
perunalla?
Molemmat alkaa O-kirjaimella paitsi 
peruna.

Mitä Gigantin työntekijöiden 
palkkakuoressa lukee?
Sehän on vaan tyhmää maksaa 
liikaa.

Kaksi hölmöläistä kantoi 
pianoa pilvenpiirtäjän 60. 
kerrokseen. 
Pilvenpiirtäjässä oli hissi 
rikki. Toinen hölmöläinen 
toiselle:

- Minulla on hyviä ja 
huonoja uutisia.

Ensin tulee hyvät :)

- Olemme jo kerroksessa 
50!

- Huonot ovat ne, että 
olemme väärässä 
pilvenpiirtäjässä.

Mitä saksalainen 
sanoi toiselle 
saksalaiselle?
En mä tiedä. En mä puhu 
saksaa.

Ilmo



Faktoja tästä päivästä:
1. Tänään ei ole keskiviikko

2.Tänään ei ole maanantai

3.Tänään ei ole tiistai

4. Tänään on torstai

5. Tänään ei ole perjantai

6.Tänään ei ole lauantai

7.Tänään ei ole sunnuntai

8. Tänään on viestintäleiripäivä

9. Jotkut ovat tänään 
videoryhmässä

10. Jotkut ovat tänään lehti ja 
inforyhmässä

11. Jotkut ovat tänään 
radioryhmässä

12. Jotkut ovat tänään ruoka ja 
kiskaryhmässä

13. Ketään ei kiinnosta

14. Tänään illalla jaetaan 
pinssejä

15.Tänään katsotaan viedoita

16. Videoita ei katsota 12.00

17. Videoita ei katsota 12.01

18. Videoita ei katsota 12.02

19. Videoita ei katsota 12.03

20.Videoita ei katsota 12.04

21. Videoita ei katsota 12.05

22. Videoita katsotaan vain 
illalla

23. Ihmiset haluavat tietää 
milloin voi   nähdä videot

24. Ette saa vielä tietää

25. Saatte kohta tietää

26. Skippaa kohtaan 30 jos 
haluat tietää

27. No skippasitko?

28. Älä skippaa

29. On tärkeetä tietoo

30. Nyt on aamu

31. Oletko nyt iloinen

32. Ai etkö?

33. Ai tiesit jo kellonajan?

34. No anteeksi

35. Hei hei



Vakava ilme muuttui 
nopeasti tuskaiseksi ja 
Reetta kaatui rähmälteen 
maahan, selvästi 
tajuttomana. Yhtäkkiä 
kaikkialta alkoi valua 
sinappia. Nopeasti koko 
lattia lainehti sinapista. 
Suurin osa oppilaista 
seisoi ja vain odotti 
pelonsekaisin tuntein 
seuraavia tapahtumia. 
?PALANNUT OLEN!?, 
Sinappi Yoda julisti ja astui 
yhä tajuttoman sinapissa 
kelluvan Reetan yli. 

?Kuka sä luulet olevas 
luuseri??, kysyi Igor, 
luokan kovis.

Sinappi Yoda katsoi Igoria 
hyvin pitkään hyvin 
tuimalla ilmeellä, sekunti 
sekunnilta Igor tajusi yhä 
enemmän tehneensä 

Jatkis
kohtalokkaan virheen.

?AVADA KEDAVRA?, Sinappi 
Yoda karjaisi ja siitä 
seuranneessa räjähdyksessä 
Igor lensi ulos ikkunasta 
suoraan asfaltille ja jäi 
siihen makaamaan 
sinappilammikkoon.

?UUSI REHTORINNE NYT 
OLEN?, lisäsi Sinappi Yoda ja 
lähti astelemaan kohti 
kansliaa. Kohta Sinappi Yoda 
kuulutti: ?UUSI REHTORINNE 
TÄSSÄ, TÄSTÄ LÄHTIEN 
KETSUPPI SINAPILLA 
KORVATAAN?. 

Sen jälkeen radiosta kuului 
kovaa huutoa ja rysähdys, 
sitten kaikki meni hiljaiseksi.



Ursis tässä taas!

Kiitos runsaista kysymyksistänne. Yhdistelen samaan aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä ja vastaan itseäni koskeviin kysymyksiin vain tämän kerran tällä 
leirillä.

Kuinka monta hyttystä mahtuu telttaan?

ininään kyllästynyt

Riippuu teltan koosta. Kannattaa kuitenkin pitää teltan aukot kiinni, tiiviisti, niin 
ehkä teltassa ei ole hyttysiä ollenkaan.

Mikä on ekologisin tapa tehdä ruokaa? entä energiataloudellisin?

Energiapihi

Tuli mieleeni, että keräilytalous, jossa kaikki ruoka kerätään luonnosta ja 
syödään sellaisenaan, on kaikkein ekologisin tapa. Siinähän ruokaa ei tehdä, 
vaan syödään sellaisenaan. Eläimethän toimivat näin. 
Energiataloudellisuuskysymykseen en ole oikea henkilö vastaamaan, mutta 
mieleeni tuli, että kylmävalmistus voisi olla aika tehokas. Esimerkiksi kalan 
graavaaminen tai elintarvikkeiden kuivaaminen luonnon kuivausmenetelmillä 
(kuivaliha) ovat aika energiatehokkaita.

Onko leirillä sääntöjä?

Tottelevainen

Eipä juuri ole sääntöjä, on enemmänkin suosituksia ja neuvoja. Takavuosina 
noudatimme kahta ?sääntöä? eli telttoja ei saa kaataa (paitsi omansa) ja 
alaikäiset eivät saa juoda alkoholia.

Miten voisin siirtää vanhoja paperikuvia tietokoneelle?

Utelias ensikertalainen

Yksityiskohtaisia neuvoja en tässä Tietotuutin niukassa tilassa ala antamaan, 
sanon vain lyhyesti että skannaamalla, etsimällä verkosta neuvoja ja ohjeita ja 
kysymällä osaavilta. Tällä leiriläkin heitä on aika monta.

Missä kohtaa avaruutta sijaitsemme?

Sfääri

Tiedemiehet eivät ole aivan varmoja (toistaiseksi), missä avaruus loppuu, joten 
tarkkaa sijaintiamme avaruuden rajojen suhteen ei voida sanoa. Sen sijaan 
sijaintimme taivaankappaleiden ja jopa avaruuteen lähetettyjen satelliitt ien 
suhteen tiedetään aika tarkkaan.



Kuka keksi sähkön?

Sähköinen

Sähkö on luonnonilmiö, joten kukaan ei varsinaisesti ole keksinyt sitä. Erilaisia 
havaintoja sähköstä on tehty kautta vuosisatojen, mutta 1800-luvun alkupuolella 
sähköä alettiin tutkia tieteellisesti. Michael Faraday keksi vuonna 1820 
vuorovaikutukset, joihin sähkön tuotanto, siirto ja sähkökoneet perustuvat.

Kuka on Suomen pitkäaikaisin presidentti?

Tietävä(mätön)

Urho Kaleva Kekkonen oli Suomen presidentti vuosina 1956 ? 1982, ja hän myös 
jää pitkäaikaisimmaksi, sillä hänen jälkeensä säädettiin laki, jollapresidentin 
toimikausi rajattiin 12 vuodeksi.

Mikä on osteoporoosi?

Pelokas

Osteoporoosi on luukato eli luun mineraalimäärä on vähentynyt ja luun rakenne 
muuttunut siten, että luun lujuus heikkenee. tälliset heikentyneet luut murtuvat 
ja katkeavat helposti. Osteoporoosia voi ehkäistä huolehtimalla kalsiumin ja 
D-vitamiinin saannista ja liikunnasta. Olen kuullut, että trampoliinilla hyppely 
(turvallisesti) on hyvää luiden hoitoa.

Miten erotan totuuden ja valheen?

Epätietoinen

Tämä onkin vaikea kysymys. Äkkiseltään tuli mieleeni oikeuden istunto, jossa 
todistaja velvoitetaan valan vannomisella puhumaan totta, että oikeus voisi 
tehdä totuuteen perustuvan tuomion. Olen kuitenkin kuullut, että oikeudessa 
kuitenkin valehdellaan joskus, eivätkä tuomarit siksi saakaan selville koko 
totuutta. Valheenpaljastuskoneilla yritetään myös löytää totuus. Tutuista 
ihmisistä on melko helppo tietää, puhuvatko he totta: jotkut puhuvat aina totta, 
jotkut eivät ja jotkut ovat siltä väliltä. Tutuista ihmisistä voi myös tehdä 
havaintoja: hermostuneisuus, epätavallinen käytös, epäjohdonmukaisuus 
saattavat paljastaa, että henkilö valehtelee. Patologiset valehtelijat ovat asia 
erikseen, he valehtelevat hyvin uskottavasti. Tieteessä valehdellaan harvoin, 
mutta saatetaan kirjoittaa tai sanoa osatotuuksia, joko tieten tai tietämättä.

Ja sitten Ursula-kysymyksiin vastaukset: Olen virtuaalihenkilö, jolla ei ole ikää, 
lempiväriä eikä lempiurheilulajia enkä ole paras missään enkä usko 
kuolemanjälkeiseen elämään. Ursula on ollut olemassa noin 30 vuotta.



Tietoisku: trollaus
Trollaaminen on sitä että häiritsee, sekoittaa, 
ärsyttää tai tekee jotain muuta häiritsevää netissä 
esim. Keskustelupalstoilla. Ihmiset trollaavat muita 
ihmisiä koska se on hauskaa. Trollejen tehtävä on 
saada ihmiset ärsyyntymään tai suuttumaan. 
Trollaaminen voi olla joidenkin mielestä kiusaamista 
tai muuta mutta trollaaminen ei ole varsinaisesti 
laitonta. Trollit haluavat saada huomiota 
häiritsemällä keskusteluja.

Tuomo



Tiet oisku: YouTube
YouTube on sovellus jost a voi kat soa videoit a er i 
ihm isilt ä. Ihm isiä jot ka t ekevät  videoit a 
kut sut aan nim ellä t ubet t aja. 

Tubet t ajat  ovat  suosit um pia, jos ihm iset  alkavat  
kat so heidän videoit a, kun joku kat soo videon, 
se näkyy kat selu ker t oina videon alla. 

Jokaisella t ubet t ajalla on om a kanava. 

Jos haluaa kat soa t iet ynlaisia videoit a voi 
k ir joit t aa hakuun m it ä haluaa. Yout ubessa on 
hauskuut t a, i loa ja opet ust a. 

Tek ijä: Ossi Mäkelä.
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Ville Petrus
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