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PÄÄKIRJOITUS

Neljäs leir ipäivä

koit t aa
Mulla on takana 30 vuotta leirejä. Silti tällä 
leirillä on tuntunut usean kerran päivässä, 
kuin kaikki olisi uutta. Toki onkin joka päivä 
vähän erilaista ? uutta! 

Leiri on taas mennyt niin nopeasti, että on 
uskomatonta, miten on jo (kun luet tätä) 
leirin viimeinen päivä omassa ryhmässä. 
Tälläkin leirillä olemme saaneet nauttia 
hyvästä ruoasta, mukavasta ja riehakkaasta 
tunnelmasta, toistemme seurasta, saaneet 
uusia tuttavuuksia ja muistelleet mukavia 
menneitä. Toivottavasti kaikkien leiri on 
mennyt hyvin tähän asti ja jatkuu sellaisena 
vielä leirin loppuun asti!

Tässä Tietotuutissa tutustumme Moision 
kouluun eri perspektiiveistä, pohdimme 
viestintäleirejä Länsi-Savon leiriartikkelin 
innoittamana, opimme saksaa, sukellamme 
jatkiksen ihmeelliseen maailmaan sekä 
kuulemma ikioman Ursulamme viisautta 
uhkuvia vastauksia leiriläisiämme painaviin 
kysymyksiin. Lehdestä löytyy myös testejä ja 
puuhaa sekä painavaa asiaa. 

Leppoisia lukuhetkiä koko ryhmämme 
puolesta!

Johanna

Tietotuutti 3/2022

Toimitus

Jukka

Paavo

Kalle

Myrsky

Hugo

Johanna

Paula

Vierailevat toimittajamme

Sanna

Maija

Ursula
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Hugo Viherä
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1. Iso vihreä kuorinen 
hedelmä.

 2. Ryhmä, jossa tämäkin 
ristikko on tehty.

3. Leiriläiset nukkuvat näissä.

4. Tässä voi uida.

5. Kävi pitämässä työpajoja 
leirille keskiviikkona.

6. Näitä voi kuvata.

7. Tästä on sarjakuvia

8. Leirillä lähetetään ryhmä 
-tällaisia.

9. Joidenkin leiriläisten tämä 
on leirillä, toisten  ehkä 
kotona..

10. Me ollaan sellaisella!

11. Nyt on tämä vuodenaika.

12. Sieltä kuuluu musiikkia.

13. Tätä syödään neljä kertaa 
päivässä.

14. Tällainen on leirin aulassa.

Tekijä: JukkaOikea vastaus on: 

Sanar ist ikko!
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V ierai l i jaesi t t ely :

Per j ant aina l eir il l e t ul ee pieni vier ail ij a. Hän on nimel t ään Tomu, j a hän on r odul t aan 
kääpiövil l akoir a. Tomu on 3-vuot ias r eipas pieni poikakoir a, j oka r akast aa r apsut uksia j a 
pal l on nout amist a. Tomua saa (j a pit ää!) sil it t ää j a sen kanssa saa l eikkiä, mut t a muist a 
et t ä innost uessaan se voi haukkua j a hyppiä! Tomu kuul uu Paul an, Kal l en j a Paavon 
per heeseen.
 

Et hän anna Tomul l e mit ään her kkuj a, et t ei pieni maha mene sekaisin ?  Kiit os!

 

Varsinkin nykyisen maailmantilanteen takia valeuutisia on paljon. Tämän  
pitäisi auttaa sinua löytämään oikeita uutisia. "Epäluotettavilla" 
sivustoilla kannattaa tarkistaa mahdolliset lähteet, jonka jälkeen niitä voi 
verrata "luotettavampiin" sivustoihin. Luotettavimpiin uutissivustoihin 
kuuluvat Yle, BBC, The New York Times ja tietenkin Suomen hallitus. 
Politiikkaan liittyvissä asioissa Venäjän valtion media on HYVIN 
epäluotettava. Monien lehtien kannet ovat myös vääristeltyjä siksi, koska 
päätoimittajat haluavat paljon rahaa. Toivottavasti et usko valeuutisia.

Tiet oisku
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Tulevaisuuden 
taitoja 
oppimassa

Länsi-Savon haastattelussa (9.6.2022) 

yksi leirin perustajista, kaikille tuttu 

Vanha Rouva Maija Viherä kertoi, että 

leirin idea syntyi aikanaan vuonna 

1987 siitä ajatuksesta, että ?lapsille 

tulee opettaa myös muuta kuin 

solmujen solmimista metsässä?. 

Tulevaisuuden taidot ovatkin olleet 

koko ajan tärkeitä punaisia lankoja 

leirin sisältöjä suunniteltaessa, ja Maija 

on tulevaisuudentutkijana ollut aina 

hieman aikaansa edellä siinä 

ajattelussa, että mitkä taidot ovat 

tärkeitä myös tulevaisuudessa. Jos 

mietitään mediaa 80- ja 90-luvun 

taitetta ja verrataan sitä nykyhetkeen, 

voidaan hyvin puhua kahdesta aivan 

eri maailmasta. Harva ehkä ymmärsi 

silloin, miten valtavaan rooliin media 

ja teknologia lopulta 

yhteiskunnassamme päätyvät - ja nyt 

se on tätä päivää ja todellisuutta.

Tulevaisuuden t ait oja on siis 

viest int äleireil lä har joit elt u jo 35 

vuot t a, ja edelleen katse on 

tulevaisuudessa. Nyt jo olemme aivan 

eri tilanteessa jo koneiden koon, tehon 

ja määrän suhteen kuin 90-luvulla: 

lähes kaiken voi tehdä yhdellä 

laitteella, eli kännykällä. Tärkeitä 

tulevaisuuden taitoja ei kuitenkaan ole 

koskaan kavennettu vain median tai 

teknologian taitamiseen, vaan leirillä 

on keskitytty oleelliseen: yhteisöllisen 

toimintakulttuurin rakentamiseen. 

Koko leirin idea perustuu vahvasti 

yhdessä tekemiseen, yhteiseen 

vastuun kantamiseen sekä siihen, että 

jokainen tuo oman kortensa kekoon 

siinä määrin kuin osaa, pystyy ja 

haluaa. Ketään ei pakoteta, mutta silt i 

kaikkiin hankalimmiltakin tuntuviin 

tehtäviin löytyy aina tekijä. 

Kun yhteiskunta tuntuu luisuvan 

yksilöllisemmän toimintakulttuurin 

suuntaan, on tärkeää ylläpitää 

sosiaalista ja yhteisöllistä ulottuvuutta, 

sekä ryhmässä toimimisen mallia. 

Siinä viestintäleiri on aina ollut 

erityisesti ?aikaansa edellä?, sillä kautta 

aikojen koko toiminta on rakentunut 

ajattelulle, jossa jokainen palapelin 

pala on isossa kuvassa tärkeä. 

Viestintäleirillä on siis harjoiteltu koko 

sen olemassaoloaikansa niin media- 
kuin yhteistyötaitojakin ja voisin väittää, 

että m olem m at  t aidot  ovat  

vähint ään yht ä t ärkeit ä 

t u levaisuudessak in . 

Paula

...Tulevaisuus... 
...viest int äleir it .... 

...t u levaisuudent ut k im us.... 
...viekas... ...osaam inen... 

...yht eist yö...
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Saksan numerot

Nyt opetellaan miten sanoa saksan numerot 

1?99.

ainoa iso asia mikä sinun pitää muistaa on 1?12, 

joka on:

eins: 1 

zwei: 2

drei: 3 

vier : 4

fünf : 5 

sechs: 5

sieben: 7

acht  8 

neun: 9 

zehn:10 

elf : 11

zwölf : 12

Tämän jälkeen ne menee helpoksi. Sinun pitää 

vain muistaa ykköset ja sen jälkeen kymmenet. 

Nyt luettelen ne 13?19. dreizehn, vierzehn, 

fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn ja 

neunzehn. Kaksikymmentä, kolmekymmentä, 

jne. ovat numero ja zig perään: zweizig, dreizig, 

vierzig, fünfzig jne. Jos haluat sanoa esimerkiksi 

26, se on saksan kielellä 6 ja 20, eli 

sechundzweizig. Tuon avulla voit luetella 

numerot 1?99 saksaksi. Kuulostaa hankalalta, 

mutta se tarvitsee vain vähän harjoittelua.

tschüss! Myrsky

Jatkis?

Kaikki tuijottivat hiljentynyttä keskusradiota 
kauhuissaan. Linda ja Kasper olivat 
ensimmäisiä, jotka ryhtyivät toimiin: he lähtivät 
juosten kohti rehtorin kansliaa. ?PYSYKÄÄ 
TÄÄLLÄ! Linda huusi muille oppilaille samalla, 
kun paiskasi luokan oven takanaan kiinni.

 Koulun käytävät tuntuivat pitemmiltä kuin 
koskaan, kun he ryntäsivät vauhdilla kohti 
paikkaa, josta rysähdys oli kuulunut. ?Mitä jos 
se on? kuollut?? Linda kysyi kauhuissaan 
Kasperilta samalla kun käänsi varovasti 
kanslian oven kahvaa. Kasper tarttui 
ovenkahvaan Lindan käden vierestä 
pysäyttäen kahvan liikkeen. Hänen 
katseessaan oli jotain erilaista, pelonsekaista 
tyyneyttä. ?Se on ansa! Älä avaa! Kasper 
kuiskasi tiukasti. Linda seisahtui niille sijoilleen 
ja tuijotti Kasperia epäuskoisena. ?Ansa? Miten 
niin ansa? Rehtorille kävi jotain ja? Meidän 
pitää auttaa! Kasper siirsi Lindan käden pois 
ovenkahvalta pälyillen epäluuloisena 
ympärilleen. ?Huomasitko, että kukaan muu ei 
reagoinut mitenkään, kun radiosta kuului se 
hirveä huuto? Vaikutti siltä, että se ei tullut 
muille yllätyksenä? Lindan sydän pamppaili, 
kun hän kuunteli tätä uutta, pelottavaa ajatusta 
jonka Kasper hänelle kertoi. Voisiko se olla 
tosiaan niin kuin hän sanoo? Olisiko tämä 
ansa? He kaksi olivat lähteneet auttamaan 
rehtoria, kun kukaan muu ei tehnyt elettäkään 
liikahtaakseen.. ?Mitä me nyt teemme? Linda 
kysyi Kasperilta hätääntyneenä. 

- Nyt keksin! Seuraa minua! Kasper huudahti ja 
lähti hiipimään vauhdilla kohti 
monistehuoneen ovea?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
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Ursulal ta in foa!

Hyvät ystävät leiriläiset! Kiitos kysymyksistä, joita ruusupussissa oli torstaina aamupäivällä 
noin 70 kpl. Arvannette, ettei Tietotuutin sivuja voi täyttää pelkästään Ursula-vastauksilla, 

joten tässä neuvoja kysyjille: älä kysy sellaista, johon on jo vastattu Tietotuutissa. Asia 
selviää, kun luet Tietotuutit huolellisesti. Älä myöskään kysy sellaista, mihin itse löydät 

vastauksen googlesta. Hyviä kysymyksiä ovat sellaiset, joihin google ei osaa vastata, kuten 
kaikki leiriin liittyvät asiat (telttojen lukumäärän voit itse käydä laskemassa). Kannattaa 

muistaa, että hyviin kysymyksiin saa todennäköisesti hyvän vastauksen, huonoon melko 
varmasti huonon. Kehittele siis hyviä kysymyksiä.

!

!
Tässä vast auksia t äm änker t aisi in hyviin kysym yksiin:

Milloin leir i l lä on ollut  enit en ihm isiä?

Ei nimeä

Partaharjun leirillä vuonna 1990 oli noin 

150 leiriläistä, joista noin 10 tuli 

Petroskoista.

Jos ihm iset  eivät  olisi keksineet  k ir joit ust ait oa, 

m issä olisim m e nyt ?
Ei nimeä

Emme varmasti olisi tässä hetkessä tai tilanteessa 

vaan jossakin muussa, mutta en tiedä missä. 

Kirjoitustaito on se menetelmä, millä suurin osa 

ihmisten oppimista tai keksimistä asioista siirretään 

tuleville sukupolville, ettei kaikkea tarvitse aina 

keksiä uudelleen. Todennäköisesti olisi keksitty joku 

erilainen merkki- tai symbolijärjestelmä tätä 

tarkoitusta varten. Onhan maailmassa nykyäänkin 

käytössä erilaisia järjestelmiä.
Onko Moision koululla h ist or iaa?

Ei nimeä

Varmasti on. Käy katsomassa esimerkiksi valokuvat 

Pellerin kanslian vastapäiseltä seinältä.

Kuka keksi lecut ?

Ei nimeä

Lecut keksittiin joskus noin 
1990-luvulla, kun Suinulan 
pienellä koululla oli aika 
paljonleiriläisiä ja vesivessan 
käyttö täytti nopeasti koulun 
likakaivon. Koululla oli myös 
puuseet, joten keksittiin leiriraha, 
jolla voi ostaa sisävessaan 
pääsyn, kun ulko-puuseessä sai 
käydä ilmaiseksi. Systeemi toimi 
erinomaisesti, ja lecuja 
jalostettiin niin, että niitä voi 
ansaita ja niillä voi ostaa 
muutakin kuin vessakäyntejä. 
Hieno keksintö tämä meidän 
paikallisvaluutta.

Miksi leir i  on aina Mikkelissä?

Ei nimeä

Ei välttämättä aina, mutta muutamana viime vuonna on ollut, 

koska Viekas tekee yhteistyötä Otavan opiston kanssa, joka sijaitsee 

Mikkelissä. Voi olla, että tulevina vuosina ollaan taas jossain 

muualla, ja menneinä vuosinahan on oltu vaikka missä. 

Leiripaikat löytyvät Viekkaan historiikista. Ja Mikkelin hyvä 

puoli on se, että tänne pääsee näppärästi junalla.

Minkälainen oli ensim m äinen puhelin?

Ei nimeä

Patentin puhelimeen on saanut Alexander Graham Bell vuonna 1876, 
vaikka idean ympärillä pyöri pari muutakin puhelimen ?keksijää?. Bell oli 
kuurojen koulun opettaja ja hän kehitteli laitettaan ?äänen fysiologian 
ja mekaanisen puheen? idean perusteella. Ensimmäinen puhelin oli 
yksinkertainen langalla kahden kerroksen välille viritetty 
puheensiirtosysteemi, jossa värähtelevä kalvo siirsi johtoa myöten 
äänen toiseen laitteeseen.
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Sanot aan, et t ä jokaisella eläim ellä on t eht ävänsä m aailm assa. Mikä on 
it ikoiden ?t arkoit us??

Ei nimeä

Eläinkunta ja kasvikunta ovat kytköksissä toisiinsa esimerkiksi siten, että eläimet 
(mm. hyönteiset ja linnut) pölyttävät kasveja. Itikat ovat lintujen ruokaa, ja ehkä 
niiden merkitys onkin juuri se. Toisaalta Pohjanmaan murteessa itikat ovat 
lehmiä, lihatalo Atria oli aikaisemmalta nimeltään Itikka. Lehmillähän onkin jo 
paljonenemmän ?tarkoitusta?.

??
??

!

Mikä on k iinnost avin kysym ys, jonka olet  saanut ?

Ei nimeä

Vaikea sanoa, sillä kiinnostavia on ollut tosi paljon. 

Ennen googlea vastausten etsiminen oli paljon 

työläämpää, mutta myös paljon hauskempaa. Kerran 

kysyttiin, ovatko seepran raidat pelkissä karvoissa vai 

onko seepran nahka myös raidallinen. Korkeasaaresta 

kerrottiin, että myös nahka on raidallinen. 

Kyselypuheluihini vastattiin aina innostuneesti ja 

keskustelut antoivat minulle paljon tietoa.

Kuka keksi Ursula-nimen?
Ei nimeä

Ei sitä kukaan ole keksinyt, sehän 

on minun nimeni.

Ham paiden har jaussuosit us on 2 m inuut t ia, 
Miksei aika ole lyhyem pi sähköham m ashar joil le, 
kun niit ä ainak in m ainost et aan 
perusham m ashar joja t ehokkaam m iksi?

Hammaskeiju

Hyvä kysymys, eipä ole tullut itselle mieleen 
ihmetellä tätä. Ehkä on kaikkien 
hammasharjavalmistajien etu, että harjausaika 
pidetään 2 minuuttina, koska mitä pidempi aika, sitä 

useammin harja pitää vaihtaa.

Mit ä käy, jos varast aa lecuja?

Ei nimeä

Eipä ole tällaista tilannetta leirillä koskaan 
tapahtunut. Rangaistusta ei ole vielä mietitty, 

koska sitä ei ole tarvittu, mutta uskoakseni 
häpeä varkaalle olisi aika suuri.

Miksi ihm isil lä on t unt eet ? Ne m onest i vaikeut t avat  eläm ää ja yht eiseloa?

Tunteikas -80

Tunteet ohjaavat ihmisten ja eläinten toimintaa. Myönteisten ja kielteisten tunteiden avulla 
ihminen ja muut eläimet lähestyvät tai välttelevät asioita sen mukaan, ovatko ne hyviä tai 
vahingollisia. Tunteet ovat myös tärkeässä roolissa ihmisten sosiaalisessa elämässä. Totta 
on, että tunteiden ?setviminen? tekee elämästä mutkikkaampaa, mutta itse olen tehnyt 
sellaisen havainnon, että jos yrittää löytää asioista ja ihmisistä hyviä ja positiivisia puolia, 
elämä helpottuu. Kielteisten juttujen havainnointi tai korostaminen taas vaikeuttaa elämää. 
Kannattaa oppia näkemään mieluummin lasi puolitäytenä kuin puolityhjänä.
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                 Tietotuuttivisa!

Oletko lukenut aiempien päivien Tietotuutit? 
Hyvä, nyt pääset näyttämään taitosi!

1. Kuinka monta tekijää 8.6.2022 Tietotuutissa oli? (Apinalaatikosta 

selviää vastaus)     

a) 6  b) 11 c) 20

2. Mikä on Pauluksen lempihahmo Star Warsissa? 

a) Darth Vader b) Yoda c) Scout Trooper

3. Ketkä asuvat teltassa numero 12? 

a)Laura ja Sanna b) Paula, Kalle ja Paavo c) Sienna ja Hazel

4. Minkä niminen possu seikkaili 8.6. Tietotuutissa olleessa 

sarjiksessa? 

a) possu Ponteva b) possu Pikkuinen c) possu Pelokas

5. 9.6. ilmestyneessä Tietotuutissa oli horoskoopit. Minkä 

horoskooppimerkin ennustuksessa kerrottiin hänen löytävän 5 

euroa? 

a) vesimies b) härkä c) kauris 

6. Minkä niminen oli jatkiksessa esiintynyt luokan kovis? 

a) Pena b) Igor c) Janni

Oikeat vastaukset: b, c, c, c, a 

Tietotuuttivisa!
????

????
????
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1. Mil lainen olet ?

a) Viisas

b) Urhea

c) Itsekäs

d) Ystävällinen

2. Minkälaisen henk ilön kanssa 
haluaisit  yst ävyst yä?

a) Älykkään keskustelijan

b) Seikkailijan

c) En kenenkään

d) Lempeän

3. Mikä on lem pivär isi?

a) Sininen

b) Punainen

c) Vihreä

d) Keltainen

4. Mikä on lem pikouluaineesi?

a) Matematiikka

b) Liikunta

c) Kemia

d) Käsityöt

5. Mit ä t eet  m ieluit en 
vapaa-ajallasi?

a) Luen kirjaa

b) Seikkailen metsässä

c) Vietän aikaa yksin

d) Pelaan lautapelejä ystävien 
kanssa

6. Mil lainen yst ävä olet ?

a) Kaverijoukon aivot

b) Kaverijoukon hurjapää

c) Kaverijoukon ilkimys

d) Kaverijoukon avuliain

7. Mikä on lem piruokasi?

a) Puuro ja mustikkakeitto

b) Spaghetti ja tomaattikastike

c) Salaatti

d) Juustoleipä

8. Mikä on lem pijuom asi?

a) Vesi

b) Kurpitsamehu

c) Omenamehu

d) Appelsiinimehu

9. Lem pivuodenaikasi?

a) Talvi

b) Syksy

c) Kesä 

d) Kevät

10. Lem pieläim esi?

a) Pöllö

b) Leijona

c) Käärme

d) Koira

Vast aa kym m eneen kysym ykseen ja selvit ä m ihin 

Tylypahkan t upaan kuulut ! Onnea!
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Jos sait eniten A-kirjainta, kuulut Korpinkynteen! Olet älykäs ja 

neuvokas. Tykkäät pitää lukupiirejä ja oppia uutta!

Jos sait eniten B-kirjainta, kuulut Rohkelikkoon! Olet rohkea ja aina 

valmis uuteen seikkailuun. Tykkäät kiipeillä puissa ja ottaa uudet 

haasteet vastaan!

Jos sait eniten C-kirjainta, kuulut Luihuiseen! Olet ovela ja janoat 

menestystä. Ajattelet yleensä itseäsi ennen muita ja viihdytkin 

enemmän omissa oloissasi.

Jos sait eniten D-kirjainta, kuulut Puuskupuhiin! Olet ystävällinen ja 

ahkera. Vietät aikaasi mielellään ystävien kanssa ja olet aina valmis 

auttamaan.

TULOKSET

Tek ijät : Paavo Oksanen ja 

Sanna Viherä

Jos pisteet menevät tasan, päätä 

tuvista kumpaan kuulut. 
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HOROSKOOPIT

Kauris 

Kaadat vettä maahan ja liukastut siihen

Kaksoset

Varo viekkaita ihmisiä

Rapu

Löydät huomenna  10 e maasta

Härkä 

Joudut sairaalaan tappelun takia

Leijona 

Voitat lotossa. (jos lottoat)

Skorpioni

Älä piikittele muita se voi kostautua? ? ?

Neitsyt

Löydät maasta paistinpannun

Jousimies

Ammut jousipyssyllä ittees

Vesimies

Löydät puusta 100e seuraavan viikon sisällä

Vaaka

Painosi nousee 50 kiloa seuraavan viikon aikana

Kalat

Löydät kuolleen kalan maasta huomenna

Oinas

Puu kaatuu päällesi tänään
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Ajattelu ja sen tunnistaminen on 
kiehtonut mieltäni, ajatteluani, jo 
vuosikymmeniä. Joskus 80-luvulla 
järjestin Tulevaisuuden tutkimuksen 
parissa ajattelun seminaarin. Silloin 
opettajana ajatteluun johdatteli Kari E. 
Turunen, jyväskyläläinen filosofi. 
Erityisesti mieleeni jäivät hänen 
toteamuksensa, että jos joku meistä 
olisi elänyt Hitlerin aikaan Saksassa, 
emme todennäköisesti olisi tuominneet 
häntä, sillä ympäröivän yhteiskunnan 
ajattelun virrat olivat niin voimakkaat.  
Jäin tätä miettimään ? nyt 40 vuoden 
ajaksi ainakin. Olen tänä keväänä 
miettinyt Nato-keskustelussa, 
menemmekö ajattelun virran mukana, 
vai ajattelemmeko itse, otammeko 
selvää asioista, onko meillä tarpeeksi 
tietoa muodostaa käsityksemme, 
ajattelumme tulos?

Tuon mainitun seminaarin jälkeen olen 
yrittänyt erottaa ajatteluani tunteista, 
niin paljon kuin suinkin. Jos esimerkiksi 
huomaan, että en pidä jostain, mietin, 
miksi? Jos  huomaan olevani kateellinen 
toisen onnistumisesta, niin kysyn 
itseltäni, miksi, eihän esimerkiksi toisen 
onnistuminen ole minulta pois. Ja niin 
kuulenkin hetken päästä kehuvani 
onnistujaa. Ja yhä harvemmin 
huomaan olevani kateellinen, ajattelu 
on tullut osaksi minua.

Mutta vielä vaikeampaan asiaan 
ajattelun alalla, miten tunnistan 
totuuden? Miten esimerkiksi erotan 
tiedon ja tarkoituksellisen tai 
tahattoman valheen. Torstain Helsingin 
Sanomissa asia tuli esiin ainakin 
kolmessa kirjoituksessa:

 1) Saska Saarikoski pohti tietoja Putinin 
kuolemasta ja paljasti tietojen 
lähteiden epämääräisyyden ja 
tarkoitushakuisuuden.  Hän lopetti 
kolumninsa sanoihin: Luetut ovat 
varmasti myös Putinin päivät, mutta 
niitä ei silt i voi välttämättä lukea 
tavallisesti luotettaviin lähteisiin 
juttunsa perustavista verkkomedioista!

Tunnustan itsekin jossakin vaiheessa 
maaliskuun alussa kertoneeni tietoja 
Putinin sairaudesta juuri näihin 
lähteisiin vedoten! 

2) Torstai-liitteessä lehti käsitteli 
Metropolian ammattikorkeakoulun 
osteopaattien opetusta. Korkeakoulu 
sanoo perustavansa oppinsa 
tieteelliseen tutkittuun tietoon, mutta 
kyseisen aineen opetuksesta osassa 
tieto on huteralla pohjalla. Opiskelijat 
ovat huolissaan ammattitaitonsa 
puolesta. Kyllä korkeakoulun pitää 
vastata opetuksen tasosta ja 
oikeudellisuudesta eikä jättää sitä 
opiskelijoiden tehtäväksi. Tosin kriitt istä 
keskustelua voi ja tulee aina käydä.

3) Kolmannessa lehden artikkelissa 

M iten  tunn istan  ajat telun i?
?????????????????Maija Viherä
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käsiteltiin harhailevaa mieltä. Jopa 
kolmasosan ajasta ihmisen mieli harhailee 
ties millaisissa ajatuksissa. Tämä on 
erittäin harmillista silloin, kun pitäisi 
keskittyä. Toisaalta harhaileva ihmismieli 
on parhaimmillaan luova tila ja se on ihan 
parasta ja ihanaa , toteaa lehdessä 
psykologian apulasiprofessori Johanna 
Kaakinen.

Lehden luettuani ajatukseni eivät suinkaan 
selkeytyneet, enkä päässyt ajatusten 
tunnistamisessa sen pidempään. Mutta 
aioin sitkeästi jatkaa, etten joutuisi 
salaliittoteorioiden uhriksi. Toivottavasti 
en ainakaan vielä ole niiden vallassa!
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