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Viimeinen leiripäivä
Tänään on valitettavasti viimeinen kunnollinen leiripäivä 
Mutta nytten keskitymme positiivisiin asioihin, kuten mihin 
me tänään keskitytään, eli haastatteluihin. Jotkut meidän 
ryhmästä on mennyt torille ja leipomoon haastattelemaan 
yrittäjiä.

Sienna 

Haastattelut:
Kävimme eilen (10.6) Mikkelin torilla, ja 

haastattelimme joitakin torimyyjiä. He kertoivat 

hieman työstään, yrityksestään ja lempikesäjutuistaan. 

Nyt saatte lukea haastattelumme tästä alta. 

Toivottavasti tykkäät! ?

Teron Tuoretori

Ensin huomasimme suuren vihanneskojun, Teron 

Tuoretorin, melkein keskellä toria. Elli, toinen kojun 

myyjistä kertoo, että tämä on ensimmäinen kesä, kun 

hän on myymässä täällä. Itse yritys on ollut jo monena 

vuonna myymässä erilaisia vihanneksia, marjoja, 

limsaa sekä pullaa ja kahvia. Ensisilmäyksellä Teron 

Tuoretori myy ainakin herneitä, porkkanoita ja 

mansikoita. Kojussa myydään myös suomalaisia 

tuotteita, mutta myytäviä juttuja on myös Tanskasta, 

Ruotsista ja Hollannista. Ellin mielestä kaikkein parasta 

kesässä on kaverit. 

Mallen Herkkukala 

Seuraavaksi haastattelimme Malle Bovellania Mallen 

Herkkukala ?kojusta. Hän myy pääasiassa kalaa, 

esimerkiksi kuhaa ja muikkuja, mutta myös limsaa ja 

muita virvokkeita. Koju on Mikkelin torilla jo 

kahdettatoista kesää. Malle kertoi, että kojussa 

myytävä kala on suomalaista. Muun muassa kuha 

tulee Kyyvedeltä. Malle tykkää kesässä eniten 

auringosta ja siitä, että on hyvä ilma. 

Törmäsimme myös Ainoon ja Elleniin, jotka olivat torilla 

myymässä mehua ja suklaamuffinsseja. Tämä oli heille jo toinen 

kesä, sillä he olivat viimekin kesänä myymässä muffinsseja. 

Lisäksi Ellenillä ja Ainolla oli torilla myös kirppispöytä. 

Molempien mielestä uiminen on kesässä parasta. 
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Ihkuna

?Ihkuna? on Piia Rahkolan pyörittämä 

koruyritys, jonka pienen kojun voit 

löytää Mikkelin torilta. Koju on täytetty 

upeilla, itse tehdyillä korvakoruilla, eli 

nimi Ihkuna ei todellakaan johda 

harhaan. Piia on myynyt jo aiemmin 

muita juttuja torilla eri kesinä, mutta 

vasta maaliskuussa alkoi korujen myynti. 

Hän myy kojussaan laserleikattuja 

koivuvanerisia korvakoruja. Kaikki 

tuotteiden raaka-aineet ovat kotimaisia, 

ja hän on suunnitellut ne itse. Lopuksi 

kysyimme vielä, mikä on Piian mielestä 

parasta kesässä. Hän vastasi, että 

lämpö.  

Helle

Helle-kahvila on suosittu herkullisista 

kuplavohveleistaan, joiden lisäksi kahvila 

myy jäätelöä ja virkistäviä juomia. 

Kahvilassa on paljon työntekijöitä, mutta 

tällä kertaa satuimme haastattelemaan 

Noora -nimistä työntekijää, (vaikka muut 

kuuntelivat myös vieressä) jolle tämä on 

ensimmäinen kesä Hellekahvilassa. 

Kahvilan lähes kaikki tuotteet ovat 

kotimaisia; Minetti jäätelöt tulevat Helle 

kahvilaan Tampereelta, ja kuplavohveleiden 

taikina tehty kahvilassa itse.

 Kun kysyimme, mikä on Nooran mielestä 

paras juttu kesässä, vastasivat muutkin 

työntekijät omia lemppareitaan. Tässä 

muutamia: Aurinko, tuoreet mansikat, 

uiminen, reissut, ja kavereiden kanssa olo. 

Anna ja Taika
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Miun Juuret ?leipomon haastattelu

Vierailimme Miun Juuret -pienleipomossa, joka aukeaa ensi viikolla 

Mikkelin keskustan lähelle. Haastattelimme leipomon toista 

omistajaa, Mimmi Tickiä. 

Ensin kysyimme, miltä tuntuu avata leipomo. Hän vastasi, että 

kauhealta, koska jännittää paljon. Haastavinta ei suinkaan ole 

leipominen, vaan aikataulujen todenmukaisena pitäminen, 

leipomotilojen remontointi, ja esimerkiksi se, että tarvittavat koneet 

eivät saapuneet. 

Idea leipomoon tuli alun perin omasta tarpeesta hiivattomaan 

leipään. Kun hän alkoi leipoa itselleen juureen leivottua leipäänsä, 

pikkuhiljaa kaverit ja kavereiden kaverit pyysivät Mimmin 

hapanjuurileipää, ja lopulta oli ikään kuin vahingossa oli syntynyt 

yritys. Miun Juuret myy hapanjuurileipää sekä esimerkiksi pullaa 

juureen leivottuna. Sinne on myös tulossa normaaleja 

kahvilatuotteita. Kaikki leipomon tuotteet ovat kotimaisia ja itse 

leivottuja. Vaaleat jauhot tulevat Rapialta ja ruisjauhot Niittylahden 

luomutilalta. 

Mimmin mielestä leipomon avaamisessa parasta on se, että voi itse 

päättää asioista esimerksi siitä, ketä ottaa töihin. Kysyimme myös, 

mistä hän tykkää eniten kesässä, ja hän vastasi, että mökkeilystä ja 

saunomisesta. 

ANna ja Taika
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Tietoisku
Evästeet

Usein, kun yrität esimerkiksi lukea netissä uutisartikkelia, 

tai liittyä jollekin sivustolle, sinulta kysytään, ?hyväksytkö 

evästeet?. Mutta mitä nämä evästeet oikein ovat?

Evästeet hyväksyessäsi, nettisivu tallentaa pienen 

m äärän sinust a kerät t yä t iet oa itselleen. Suurin osa 

eurooppalaisista nettisivustoista käyttää ensim m äisen 

osapuolen eväst eit ä. Se tarkoittaa, ettei mikään sivuston 

ulkopuolinen saa tietoja käsiinsä. Yleensä evästeitä 

käytetään esimerkiksi sinulle tarkoitettuihin mainoksiin, 

mahdollistamaan sivun käytön, ja tallentamaan valintasi. 

Saattaa kuulostaa, etteivät evästeet ole kovinkaan tärkeitä 

tai merkityksellisiä, ja periaatteessa eivät ne sinulle 

olekaan. Mutta on aina hyvä muistaa, että kaikki tieto on 

arvokasta, ja on tärkeää tietää minne sinun tietosi 

menevät. 

Anna
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Kirjavinkkaukset:
 

Superm arsu

Supermarsu on hauska lastenkirjasarja, josta on julkaistu jo ainakin 14 

kirjaa. Sarja kertoo tavallisen Itä-Helsinkiläisen Emilian elämästä, kun 

tämä saa yllättäen Supermarsun voimat. Kirjat on kirjoittanut 

suomalainen radiojuontaja, televisioesiintyjä, käsikirjoittaja ja kirjailija 

Paula Noronen, ja ne sopivat monen ikäisille. 

Taika

Pomenia
  

Pomenia on lyhyt kirjasarja, josta on ilmestynyt kolme osaa: 

Taikamaailman suuri seikkailu, Taikamaailma vaarassa ja 

Taikamaailman kätketty salaisuus. Jokainen kirjoista kertoo 

pienestä pojasta nimeltä Teo, joka on ennustettu, jonka on määrä 

saapua unen taikamaailmaan, Pomeniaan. Kirjoissa on kuvia 

melkein joka sivulla, joten ne ovat hauskaa luettavaa tai 

kuunneltavaa pienemmillekin. Sarjan on kirjoittanut Petronella 

Grahn. Ja hei, hauska fakta: erään kirjasarjan sivuhenkilön nimi on 

myös Petronella! 
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Kirjatietovisa:

 

1. Ketkä ovat kirjoittaneet Tatu ja Patu ?kirjat?

A) Sinikka Nopola ja Tiina Nopola

B) Aino Havukainen ja Sami Toivola

C) Paula Noronen ja Arto Paasilinna

1. J.K. Rowling on kirjoittanut sarjan nimeltä?

A) Tulisiivet

B) Harry Potter

C) Soturikissat

1. Kuka heistä EI ole kirjailija?

A) Ville Peltonen

B) Sofi Oksanen

C) Pirkko Saisio

1. Kuka heistä on yksi Ella ja kaverit ?sarjan päähenkilöistä?

A) Iivari

B) Joonas

C) Tuukka

1. Mikä on maailman myydyin kirja?

A) Don Quijote

B) Taru sormusten herrasta

C) Pieni talo preerialla

1. Kuinka monta kirjaa maailmassa on?

A) yli 749 144 5239

B) noin 129 864 880

C) vajaa 83 905 814

Taika
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Tuukkalassa asut t u jo lähes 1000 vuot t a

Meidän leirimme ei olekaan missään turhassa paikassa, 
sillä tällä Tuukkalan alueella on asuttu jo 1200-luvulla. 
Koululta muutaman sadan metrin päässä on merkittävä 
kalmistoalue, jolta on löydetty useita kymmeniä hautoja. 
Alue löydettiin vuonna 1886, kun kenttää tasoitettiin 
paikallisen varuskunnan harjoituskentäksi.

Alun perin hautojen oletettiin olevan 1000-1200-luvuilta, 
mutta myöhemmin tehtyjen radiohiiliajoitusten mukaan 
haudat ajoittuvat noin 1200-luvun lopulta 1400 -luvun 
alkuun.

Haudoista löydettiin koristeltuja pukuja ja koruja. 
Tekstiililöydösten mukaan rekonstruoitiin 1930 -luvulla 
Tuukkalan muinaispuku. Sen mekko on sininen ja viitta 
vaalean harmaa, korut ovat pronssia ja hopeaa ja niiden 
hinta on lähes 10 000 euroa.

Uudemman tutkimuksen perusteella on havaittu, että puku 
on saattanutkin olla erilainen ja niinpä 1990-luvulla on 
rekonstruoitu Mikkelin seudun muinaispuku, joka on 
väriltään punainen ja hameen kiinnitykset poikkeavat 
aikaisemmasta versiosta. Korut ovat samat kuin Tuukkalan 
puvun korut.

Muinaisista haudoista on löydetty yleensä miesten 
esineistöä, mutta Tuukkalasta on löydetty runsaasti naisten 
tekstiili- ja korujäänteitä, joiden perusteella on pystytty 
ennallistamaan kaksi eri pukua.

Nykyään Tuukkalan kalmisto on tasainen kenttä, jolle on 
pystytetty muistokivi ja löydöistä kertova Museoviraston 
opastetaulu. Aluetta suojelee muinaismuistolaki eli 
kaivaminen ja kivien siirtely on kiellettyä.

Mikkelin seudun muinaispuku

kuva: Punomo

Tuukkalan muinaispuku

kuva: Kalavalelaisten 
Naisten Liito

Liisa Kirves
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Jat k is

Linda ja Kasper pääsivät monistehuoneen ovelle. Kasper raotti ovea 

varovaisesti, ja kaverukset hiipivät sisään hämärään 

monistehuoneeseen. Huone oli tyhjä lukuun ottamatta kahta tulostinta 

ja hyllyä, joka oli täynnä sekalaisia monisteita. Kasper kuiskasi: - Auta 

minua löytämään se!  -Ai mikä? Linda kysyi ihmeissään. -En ehdi 

selittää, Kasper vastasi ja alkoi penkoa hyllyllä olevia monisteita. 

Hetken päästä Lindakin tuli Kasperin avuksi. 

Hetken etsittyään paperikasan alta pilkotti jotain punaista. Linda otti 

kirkkaanpunaisen kansion esiin ja Kasper huudahti: - Juuri se! He 

piiloutuivat suuren tulostimen taakse ja alkoivat selata kansiota, jonka 

päällä luki isoin kirjaimin: EI OPPILAILLE. ?Meidän ei kuuluisi lukea 

tuota, Linda sanoi mutta Kasper vastasi: -Tämä on ainut tapa selvittää 

mitä rehtorille tapahtui. Kasper aukaisi kansion ja he alkoivat selata 

sisällä olevia papereita. Ensimmäisillä sivuilla oli vain lukujärjestyksiä ja 

opetussuunnitelmia, ja Lindan toivo alkoi hiipua. Lopulta he kuitenkin 

löysivät kiinnostavan paperin, jonka ylälaidassa luki: KOULUN 

OPETUSSUUNNITELMA. Opetussuunnitelma oli yliviivattu ja sen tilalla 

oli sanat: KAAPPAUSSUUNNITELMA. Paperin alalaidassa oli 

sinappitahra, eli joku oli lukenut sitä. Juuri silloin ovi avautui ja he 

näkivät oven luona pitkän varjon?  

Anna 

 .
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Ruokahävikki 
Tällä leirillä on ollut tärkeänä aiheena ruokahävikki ja erityisesti sen 

vähentäminen. Se on näkynyt esimerkiksi ruoanlaitossa, jossa 

ruokaryhmäläiset ovat aina voidessaan käyttäneet yli jääneitä 

ruoka-aineita tehdessään uutta ruokaa. 

Mitä ruokahävikki edes on?

Ruokahävikki tarkoittaa hyvän, syötävän ruoan roskiin heittämistä. 

Se on suuri ongelma ympäri maailmaa, koska se aiheuttaa melkein 

kolmanneksen ilmastovaikutuksistamme. 

Miksi? Koska kun ruoka heitetään roskiin, samalla kaikki energia ja 

sen eteen tehty työ menevät hukkaan. Ruoan tuotannosta aiheutuu 

paljon kasvihuonepäästöjä, ja se rehevöittää vesistöjä. Suomessa 5,5 

miljoonaa ihmistä aiheuttaa ruokahävikkiä vuosittain 360 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Maailmanlaajuisesti 1,3 miljardia tonnia ruokaa 

heitetään roskiin.

Miten sinä voit vähentää ruokahävikkiä joka päivä?

-Ota vain sen verran ruokaa kuin syöt.

- Jos sinulta silt i jää ruokaa yli, säästä sitä esimerkiksi jääkaapissa (jos 

mahdollista) ja syö ruokasi seuraavana päivänä vaikkapa toisella 

tavalla laitettuna.

-Suosi myös sellaisia kauppoja, joissa myydään hävikkiruokaa. 

Keksi ruokahävikki-sanasta niin monta uutta sanaa suomen kielellä, 

kuin ikinä keksit.  Esim: HÄKKI tai KIVI. Kerro vastauksesi Raisalle ja 

osallistujien kesken arvotaan yllätys!

Anna
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Hyviä kysym yksiä Ursulalle

Kiitos taas mainiosta kysymyssaaliista. Vastaan tässä niihin, joihin ei löydy vastausta 
googlesta.

Miksi vanhat  Nok iat  ol ivat  n i in suosit t u ja?

Ei nimeä

Ei ole taidettu tehdä tieteellistä tutkimusta niiden suosiosta, joten päätelmät ovat ihan 
omiani. Silloin, kun vanhat Nokiat (n. 1990-luvulla) tulivat markkinoille, 
käsipuhelintarjontaa oli aika vähän. Pohjoismaiset valmistajat kuten Nokia ja Eriksson 
olivat etumatkalla, koska niillä oli ?kotikenttäetu?, sillä standardi kehitettiin 
pohjoismaisena yhteistyönä ja se laajeni myöhemmin EU-standardiksi. Kiinalaiset ja 
korealaiset valmistajat ehtivät kisaan mukaan jonkin verran myöhemmin. Vanhat 
nokialaiset olivat myös laadukkaita, ne kestivät aika kovaa käsittelyä. Siihen aikaan 
ajateltiin, että puhelimen pitää kestää monta vuotta, ei menty trendien mukaan. Ehkä 
mukana oli myös vähän isänmaallisuutta eli haluttiin ostaa kotimaista. Aika monella oli 
myös joku tuttu tai sukulainen Nokialla töissä, olisiko tällä ollut vaikutusta?

Mist ä t iet ää, et t ä on onnell inen?

Ei nimeä

Aika mainio kysymys. Luullakseni yksi hyvä signaali onnellisuudesta on, että on iloinen 
ja rauhallinen olo, kuin kulkisi pumpulissa. Mikään ei harmita, mikään ei paina mieltä. 
Onnellisuutta voi myös jonkin verran oppia: kun opettelee havainnoimaan kivoja, 
positiivisia, kauniita, iloisia asioita ja tapahtumia, huomaa, että ne tuottavat itselle 
onnea. Jos poimii elämästä vain ne asiat, jotka ovat huonosti, rumia, väärin, 
negatiivisia, on itsekin ?kallella kypärin?.

Onko t uuli läpinäkyvää?

Ei nimeä

Tuuli on ilmakehässä liikkuva maanpinnan suuntainen ilmavirtaus. Se on läpinäkyvää, 
jos ilmavirran mukaan ei irtoa mitään. Merellä tuuli on läpinäkyvää, sen voi havaita 
vain aallokosta. Saharassa tuulen voi nähdä, kun ilmavirran mukaan nousee hiekkaa. 
Suomessakin voi ilmaan nousta hiekkaa, multaa ja talvella lunta ja silloin tuuli voi olla 
jopa läpinäkymätöntä.

Mit ä leir i l lä t ehdään lauant aina?

Ei nimeä

Lauantaina on kaaospäivä ja on varmasti selitetty perjantai-illan videon katselun 
yhteydessä. Kaaospäivänä jokainen saa valita, mihin ryhmään menee tekemään 
hommia tai voi mennä vaikka moneen ryhmään. Kaaospäivänä leiri on täysin 
itseohjautuva ja on ollut hienoa havaita, että kun kaikki on vapaaehtoista, hommat silt i 
hoituvat erittäin hienosti.     

Ursula
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Millainen viest int äleir i on t u levaisuudessa nykyiseen viest int äleir i in ver rat t una?

Ei nimeä

Ihana kysymys! Eipä ole tehty kovin pitkälle tulevaisuuteen meneviä suunnitelmia, 
mutta joka vuosi on leirillä ollut jotain ?tulevaisuusjuttuja? käytössä eli on oltu 
etujoukoissa tutkimassa uusia mahdollisuuksia. Meillä oli 3d-tulostusta jo aika kauan 
sitten, on testattu uusia laitteita ja palveluja ja onhan leiriraha lecukin aikamoinen 
tulevaisuusjuttu. Olen varma, että tulevillakin leireillä kokeillaan rohkeasti uutuuksia, 
ollaan tulevaisuulaboratorio.

Olet t eko hark inneet  ryhm ää, joka ei ol isi t oim inut ?

Ei nimeä

Ei ole hylätty yhtään ryhmää, mutta ryhmien järjestystä tai yhdistelmiä on muutettu, 
kun on havaittu, että homma olisi joustavampi toisella tavalla ryhmiteltynä.

Milloin aut t am inen on pyyt eet önt ä?

Ilo olla avuksi

Hyvä kysymys ja hyvä nimimerkki. Vilkaisin muutamaa netinkeskustelupalstaa, jossa 
teemasta oli keskusteltu ja esiin nousivat samat asiat kuin itsekin pyyteettömyyteen 
yhdistin. Kun auttaja ei odota autetulta tai keneltäkään muultakaan vastapalvelusta eikä 
autettava jää kiitollisuudenvelkaan. Auttaa voi myös anonyymisti ja siten, ettei autettava 
edes tiedä, kuka häntä auttoi.

Kuka on t unnet uin henk ilö, joka on ollut  viest int äleir i l lä?

Ei nimeä

Vähän tulkinnanvaraista, kuka on tunnetuin. Rooman klubin jäsenet Eleonora Massini ja 
Pentti Malaska ovat olleet leirillä, Malaska moneen kertaan (myös isoisän 
ominaisuudessa), mutta tuskin leiriläiset heitä kovin tunnettuina pitivät. Jimi Pääkallo 
(Konsta H) on ollut leirillä, nykyiset leiriläiset saattavat tietää tai tunnistaa hänet. 
Suomen ykköslavastajiin kuuluva Antti Mattila on ollut leirillä. Pitäkää silmät auki, 
tulevaisuuden tunnetuin leiriläinen saattaa olla joukossamme.

Mit en rut t oepidem ia loppui?

Ei nimeä

Selkeää ja ytimekästä vastausta kysymykseen en löytänyt, mutta koostan 
tiedonsirpaleista seuraavaa: ruttoon/ruttoihin kuoli n. 50-70 % sairastuneista. Jotka 
selvisivät, olivat vastustuskykyisiä. Kun ei tiedetty, mikä ruton aiheutti, ei osattu 
suojautua, mutta vähitellen havaittiin, että käsien pesulla ja ihmisjoukoista 
eristäytymällä saattoi säästyä sairastumiselta. Kun rutto raivosi tarpeeksi kauan ja oli 
tappanut suuren osan väestöstä, se ikään kuin näivettyi.

   Ursula
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Mikä on m aailm an luet uin k ir ja?

Ei nimeä

Maailman levinneimpiä kirjoja ovat uskontoon liittyvät teokset, kuten raamattu ja 
koraani, mutta kuka tietää, ovatko ne luetuimpia? Maailman myydyin kirja on yli 400 
vuotta sitten Cervantesin kirjoittama Don Quijote, sitä on myyty yli 500 miljoonaa 
kappaletta. Ursula

Vitsejä
Mitä tapahtuu kun norsu istuu dekkarin päälle?

-Jännitys tiivistyy

Mitä eroa on Jonnella ja porkkanalla?

-Porkkana on kasvatettu

? Mikä on kissasi nimi?
? Se on Miau.
? Onko todella?
? Niin se ainakin sanoo, kun siltä kysyy.

Missä lehmät tuntevat olonsa tosi kotoisaksi?
? Muuallta.

Hölmöläinen menee lääkärille ja valittaa että joka paikkaa sattuu kun koskettaa.
- Rouva hyvä, sormenne on murtunut.

Miksi hyttysistä tulisi hyviä opettajia?
? Ne tekevät pistokokeita.

Mitä yhteistä on veronkiertäjällä ja vegaanilla?
? Kumpikaan ei halua maksaa.

Sienna

Sää:   

Lauantai: 12-23 C°, enimmäkseen aurinkoista

Sunnuntai: 10-22 C ° vaihtelevaa, pilvistä

Maanantai: 10-20 C °enimmäkseen pilvistäTiistai: 10-21 C ° 

osittain aurinkoista
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Vesimies: Tulet kipeäksi ensi viikolla.

Kalat

Kuulet salaisuuden

 Vaaka: Kesälomasi tulee olemaan 
onnellinen.

Kauris: Löydät uuden ystävän tänään.      Kaksonen: Sinä onnistut tänään.

Leijona: onnistut tekemään jotain uuta Vaaka: Kesälomasi tulee olemaan onnellinen.
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Rapu: Epäonnistut tänään.      Härkä: Löydät kauan kadoksissa olleen esineen huomenna.

Neitsyt: Jotain hirveää tapahtuu tänään.       Jousimies: Aloitat uuden harrastuksen

Skorpioni: Telttasi vuotaa sateen aikaan tällä viikolla.     Oinas: Toiveesi toteutuu    

ennustukset Iida

kuvat Jonatan
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NFT Laatikko
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