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p ä ä k ir j o it us
Leir i o n  men n y t  n iin  n o p ea st i, et t ei usk o is i, 
et t ä  t ä n ä ä n  o n  l eir in  v i imein en  p ä iv ä , j a  
k o h t a  l ä hd et ä ä n  k o t i in . en n en  
k o t i in l ä h t ö ä  sa imme k u it en k in  t eh t y ä  
v iel ä  t ä mä n  l ehd en , j o k a  o n  v uo d en  2022 
v iimein en  t iet o t uu t t i. t ä mä  o n  sa ma l l a  
k a a o sl eh t i. se t a r k o it t a a , et t ä  k uk a  v a in
sa i eil en  k ir j o it t a a  t ä t ä  l eh t eä . Tä st ä  
l ehd est ä  sa a t  l uk ea  k ir j a v in k k a uk sen , 
k esä l o ma p uuha a  ,j a t k ik sen  v iimeisen  o sa n  
j a  p a a l j o o n n  muu t a .
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Per c y  Ja c k so n -  sa r j a

Percy Jackson  on  fan tasiak i r jasar ja, jonka on  k i r jo i t tanut Rick 
Riordan . Ensim m äinen  osa Salam avar as ker too 12-vuot iaasta 
Percysta, joka aivan  yh täkk iä saa t ietää olevansa kreikkalaisen  
jum alan  poika, el i  to isin  sanoen  puol i jum ala. K i r ja ker too Percy n  
seikkai lusta, jossa hän  y r i t tää saada takaisin  Z eus ? jum alal ta 
var astetun  M estar isalam an . K i r jassa on  sop ivast i  huum or ia ja 
sop ivast i  jänn i tystä, joten  se on  ainak in  m inun  m ielestän i  lo istava 
k i r jasar ja n i i l lek in , jotka eivät  ole kov in  innostunei ta lukem isesta.
Sar jaa suosi tel laan  noin . 10  -12 vuot iai l le, m utta tok i  voi t  lukea 
si tä ennen  tai  m yöhem m ink in , r i ippuen  si i tä ku inka kokenut 
luk i ja olet . Sar jan  m ui ta hahm oja ovat esim . Annabeth , Grover, 
Clar isse, Sal ly  ja Khei ron . Sar jassa on  v i i si  osaa: 

- Salam avar as

-  H i r v iöidenm er i

-T i taan ien  k i rous

-L aby r in t t i taistelu

-Jum alten  sota

KI RJA-
V I NKKAUS

Anna



4   

Tietotuut t i  12.6.2022

10  a s ia a , j o it a  t ehd ä  l o ma l l a :
1.Lue. Milloin olet viimeksi käynyt kirjastossa? Tai ehkä omassa 
kirjahyllyssäsi on jotain, mitä et ole lukenut pitkään aikaan? 
Lukeminen on kiva harrastus, jota voi tehdä melkein missä ja 
milloin vain!

2.Piirrä. Varmasti moni tykkää piirtää, eikä haittaa vaikka et 
omasta mielestäsi osaisikaan. Piirrätkö mielummin ihmisiä, 
eläimiä tai ehkä jotain söpöä? Netistä löytyy paljon kivoja 
piirrosideoita!

3.Käy uimassa. Onko kotisi lähellä jokin uimaranta? Jos ei, niin 
voithan aina pyöräillä jonnekin kauemmas. Samalla voit pitää 
rannalla pienen eväsretken!

4.Ole kavereiden kanssa. Ehkä voisitte pitää yhteisen leffaillan 
niin, että jokainen toisi jotain herkkuja?

5.Nuku teltassa. Aina ei tarvitse edes olla kaukana kotoa 
telttaillakseen: jo omalle pihalleen voi pystyttää teltan, jos 
sellainen sattuu olemaan. Jos ei, niin voithan aina pyytää kaverin 
yökylään.

6.Mökkeile. Niin, tarvitseeko tätä edes selittää? Pakatkaa laukut ja 
lähtekää perheen kanssa mökille. Jos ei ole mökkiä, niin voithan 
kysyä kavereilta tai sukulaisilta, jos pääsisitte heidän mökilleen!

7.Syö jäätelöä. Kai nyt jokainen syö kesässä edes yhden jäätelön? 
Ehkä voisit ottaa haasteen vastaan, ja maistaa jotain ihan uutta 
jätskimakua?

8.Retkeile. Ehkä voisit tehdä vaikka pyöräretken johonkin, tai 
mennä kävelemään metsään?

9.Järjestä juhlat. Voit järjestää vaikka nyyttärit kavereiden kanssa, 
juhlia koirasi synttäreitä tai pitää juhlat loman kunniaksi!

10. Katso elokuvia. Etsi vaikka Netflixistä Jokin uusi leffa tai sarja, 
jota et ole vielä nähnyt!



Tietotuut t i  12.6.2022

5   

Ha usk a a  
k esä l o ma a  
k a ik il l e!   Taika 
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Jat kis

Linda hyppäsi korkealle, ja juoksi päin valoja. Hän melkein 

kompastui isoon läjään monisteita, mutta hyppäsi juuri ja juuri 

niiden yli. Linda painoi valokytkintä. Kasper katsoi Lindaa 

peloissaan, ja sitten he päättivät katsoa ovea, että kuka siellä oli. 

Ensin he eivät nähneet ketään, mutta sitten he näkivät, mikä varjo 

oli. Varjo oli rehtori Reetta Aarnikotka. Hänellä oli päällään 

mustavalkoinen raidallinen mekko ja sen päällä oli hänen pinkki 

jakku. Kaiken lisäksi, sinappia. PALJON sinappia. Hänen mekkonsa 

alakulmassa näkyi myös vähän punaista, verta? Linda oli juuri 

kysymässä, oliko hän okei, mutta silloin Reetta sanoi: -tulkaa 

lapset, minä näytän salaisen jutun, jonka vain minä ja minun pieni 

kaveri tiedetään. 

Hän vei Lindaa ja Kasperia peremmälle monistehuoneessa. Siellä, 

nurkassa näkyi vähän valoa, joka ei tullut heidän lampuistaan. 

-Menkää te edellä ja pelastakaa koulu. Reetta sanoi. -Mutta mitä 

me etsitään? kysyivät Kasper ja Linda samaan aikaan. 

-Te tiedätte sitten kun tulette perille. 

Kuului outoja ääniä, vähän niin kuin askeleita, joten Reetta työnsi 

Lindan ja Kasperin luukusta sisään, ja siitä alkoi operaatio 

?Pelastetaan koulu?. 

     Luukun takana he tippuivat liukumäkeen. He näkivät seinillä, 

punaista mömmöä, niin kuin verta? He liukuivat alas mutaista 

liukumäkeä, ja sitten he tulivat pieneen huoneeseen. Huoneessa 

oli oudon pieniä kalusteita ja koko huone näytti pieneltä.  
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Siellä haisi oudolta. Pasta? Ketsuppi!? Se se oli. Ketsuppi. 

-Haloo? Onko täällä ketään kotona?

-Kotona minä tieteenkin! sanoi joku outo ääni.

-JUOKSE SE ON SINAPPI YODA!! Kasper huusi Lindalle

-Olen minä Yoda Ketsuppi. Sanoi Ketsuppi Yoda.

-Anteeksi? kysyi Linda.

-Sinappi Yoda minun veljeni on. Olen minä Ketsuppi Yoda. Auttaa 
haluan. Kansio onko teillä mukana? hän katsoi Lindaa

-Ööh, no minulla on se mukana. Linda sanoi ja antoi punaisen 
kansion varovaisesti Ketsuppi Yodalle.

Ketsuppi Yoda tutkiskeli hetken aikaa kansiota, ja aina välillä 
nyökkäsi. 

-Minulla on idea. Seuratkaa minua.

He menivät ulos toisesta ovesta, ja juoksivat päin koulua. Lindalla ja 
Kasperilla ei ollut aavistustakaan mikä suunnitelma oli. He juoksivat sisään 
isoista ovista, ja kysyivät lähimmälltä opettajallta että missä Sinappi Yoda 
on, ja hän osoitti lähimpää ovea. He menivät ovesta sisään, ja tulivat 
monistehuoneeseen. Siellä kuului jonkinlainen outo ääni, ihan kuin joku 
olisi penkonut papereita. 

- Täällä ei..täälläkään eikä

Sinappi Yoda kaviveli papereita, koitti varmaan löytää punaista kansiota. 
Ketsuppi Yoda meni niin hiljaa kuin pystyi Sinappi Yodalle, otti kädestä 
kiinni, ja koski itseään Sinappi Yodan kädellä. Seuraavalla sekunilla hän oli 
poissa. Ainakin hetkeksi aikaan.

Sienna            
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Inkast a m aanvil jel i jä

Koko työuransa tietojärjestelmien 
parissa työskennellyt Inka on löytänyt 
itsensä uudesta tilanteesta. Hän on 
jatkamassa yhdessä puolisonsa kanssa 
sukutilaa Laihialla Pohjanmaalla. "Eeron 
isä on siirtymässä eläkkeelle, joten 
päätimme yhdessä Eeron  kanssa alkaa 
maanviljelijöiksi". 

Inkalle maatalous on uusi aluevaltaus. 
"Olen asunut 20 vuotta Helsingissä ja 
maiden viljely ei ole minulle ennestään 
millään tavalla tuttua. Miehän olen 
metsästä!", Inka taustoittaa. "Miehelleni 
tilan työt ovat ennestään tuttuja, mutta 
myös hänellä on uutta opittavaa, 
etenkin tilan talouden suunnitteluun 
liittyen". 

Traktori ja kylvökone sen perässä
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" Kylvöjen jälkeen seurataan viljan kasvua. Inka 
kävikin juuri kuun vaihteessa käveleskelämässä 
tilan pelloilla ja tutkaili oraita eli pintaan 
nousseita viljan alkuja. 

Kasvukauden aikana torjutaan kasvitauteja ja 
rikkakasveja. Se tapahtuu kasvinsuojeluruiskulla, 
eli peltoon ruiskutetaan suojeluaineita. 

Kasvukausi huipentuu sadonkorjuuseen 
elo-syyskuussa. Tällöin vilja puidaan 
leikkuupuimurilla ja puidut siemenet 
tyhjennetään traktorin peräkärryihin. Puitu vilja 
on kosteaa, joten pellolta se kuljetetaan 
viljankuivaamoon, jossa siemenet kuivataan 
ennen varastointia. 

Varastoitu vilja myydään sitten eteenpäin ja 
viljasta maksetaan rahaa viljelijän tilille. 

Sadonkorjuun jälkeen pellot voidaan kyntää 
kyntöauralla talvehtimista varten. Nykyisin on 
kuitenkin myös yleistä, että pellot jätetään 
puinnin jälkeen sängelle. Tällöin seuraavana 
keväänä peltoon tehdään äestämisen sijaan 
kevyempi muokkaus tai kylvetään suoraan 
sänkeen. 

Inka korostaa, että maataloudessa 
menestyminen edellyttää tarkkaa suunnittelua.  
"Apulanta ja torjunta-aineet maksavat todella 
paljon", hyvällä suunnittelulla varmistetaan paras 
mahdollinen satotaso.  

Suomen viljelyolosuhteet ovat myös todella 
haastavat, joten tilan kassavirta on riippuvainen  
maataloudelle maksettavista tuista. Tukien 
saamiselle on kuitenkin vaatimuksia, joten myös 
niiden osalta vaaditaan suunnitelmallisuutta, 
Inka korostaa.

Mikä sitten Inkasta on kivointa 
maanviljelyksessä? "Se, että näkee omien 
käsiensä jäljen. Itse olen tehnyt pitkään töitä 
toimistossa, joten on kiva tehdä sellaista työtä, 
jossa selvästi näkee työn lopputuloksen. Ja 
onhan se nyt ihanaa tehdä työtä luonnossa!" 

Toivotetaan kaikki Inkalle ja Eerolle onnea 
uusissa haasteissa!

Teksti ja Kuvat Eero

Kuovin pesä keväisellä pellolla

Ohrapelto oraalla
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Sä ä :
Sunnunt ai: 9-21 C° Enimmäkseen 
pil vist ä
Maanant ai: 10-20 C° Osit t ain 
aur inkoist a
Tiist ai: 11-21 C° Enimmäkseen pil vist ä
Keskiviikko: 9-21 C° Enimmäkseen 
aur inkoist a                           Taika   

Mukavia har r astuksia
Aika m onel la ihm isel lä, varsink in  lapsi l la ja nuor i l la, on er i laisia 
har rastuksia. Ne ovat m ukava tapa viettää aikaa vaikkapa koulun 
jälkeen tai  vi ikon loppuisin . H ar rastus voi  ol la esim er iksi  tai teeseen 
tai  urhei luun l i i t tyvä.

Kaikk i  har rastukset eivät kui tenkaan väl t täm ättä ole ohjattu ja. 
Esim erk iksi  lukuhar rastus tai  pihal la kavereiden kanssa jalkapal lon 
pelaam inen, ovat t ietyn laisia har rastuksia m yös. Per iaatteessa m ikä 
tahansa tekem inen m istä pi tää ja m itä tekee usein, on har rastus. Ja 
eihän har rastuksen ole pakko ol la säännöl l inenkään! Ker ran 
kuukaudessak in voi  tehdä jotak in , ja si l t i  se voi  ol la har rastus.

Eikö sinul la ole har rastusta? ? Kaik i l la ei  ole pakko ol la. Ehkä haluat 
enem m än rentoa vapaa-aikaa, tai  ehkäpä et edes huom aa sinul la 
olevan har rastusta. M iet i  jotak in  tekem istä m istä pidät, ja jota teet 
usein  vapaaehtoisest i . Se saattaa hyvink in  ol la har rastuksesi .Vai , 
ehkä haluaisi t  har rastuksen, m uttet t iedä m ikä se voisi  ol la?

No, ensin  kannattaa m iett iä, TAAS KERRAN, m itä teet todel la 
m ieluust i . Pidätkö urhei lusta? Voit  kokei l la vaikkapa tanssia, 
r atsastusta, jalkapal loa tai  suunnistusta. Tai  ehkäpä jok in  h iem an 
vähem m än yleinen? Esim . Cheer leading?

Tai ehkä sinua k i innostaa jok in  m uu ns. Enem m än om a-aloi t teinen 
har rastus? (Om a-aloi t teisel la tar koi tan esim . lukem ista). No si inä 
tapauksessa, kokei le pi i r täm istä, lukem ista, postcrossingia, tai  ehkä 
puutarhanhoitoa. Ja voi than keräi l lä jotak in , vaikka post im erkkejä!

Jos har rastusta ei  lyhyestä l istastan i  löytynyt, voi t  halutessasi  katsoa 
l isää hakem al la: hannavayrynen.com  l ista lasten har rastuksista TAI 
wik ipedia har rastukset
  Anna
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H or osk oopi t
K aur i s:  Yl lätyksiä on i lm assa

K ak son en :  Nauti  pien istä i loista

Rapu :  Jännitystä on i lm assa, ja jotain  on 
tapahtum assa

H är k ä:  Sinnikäs yr i t täm inen palk i taan

Lei jon a:  Väl i l lä kannattaa m iett iä vain  posi t i ivisia 

asioi ta ja unohtaa negati iviset 
Sk or p i on i :  Kesästäsi  tu lee taval l ista parem pi, 

kunhan pysyt är syttävissäk in t i lanteissa rauhal l isena 

Nei tsyt :  Saatat ym m är tää jotain  uutta

Jousi m i es:  Eteesi  saattaa tu l la pien iä ongelm ia

Vesi m i es:  Lom astasi  saattaa tu l la h iem an 

k i i r einen, väl i l lä l i iank in  

Vaak a:  Unelm asi saattaa käydä toteen  

K al at :  Opit helpost i  uuden taidon, jos vain  
har joi t telet

Oi n as:  Kesästäsi  tu lee onnel l inen

   Taika
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Kaaos-Ursula
Tässä tämän leirin viimeiset 
Ursula-vastaukset. Kiitos kaikille 
kysyjille, sekä nimettömille että 
nimimerkillisille. Kun tulee hyvä 
kysymys tai ihmettely mieleen, pistä 
muistiin puhelimeesi, että on sitten 
ensi leiriksi hyviä kysymyksiä 
varastossa. Hyvää kesää kaik i l le ja 
t avat aan ensi kesän leir i l lä!

Miten ekat ihmiset jotka keksi kellon, 
tiesi mitä kello oli?

Ei nimeä

Wikipedia tietää kertoa, että päivän 
jakaminen 12 tuntiin oli käytössä jo 
4000 vuotta sitten Babyloniassa. 
Vanhalla ajalla tuntien laskeminen 
aloitettiin auringonnoususta, koska 
silloin aika katsottiin aurinkokellosta 
ja siihen tarvittiin auringon valoa. 
Mekaanisen kellon keksijät eivät siis 
keksineet aikajakoa tai aikayksiköitä, 
juttu on paljon vanhempi.

Miksi Suomessa pitää opetella 
ruotsia?

Ei nimeä

Minä olen sitä mieltä, että kaikki 
kielitaito on ihmiselle hyödyksi. 
Suomi on virallisesti kaksikielinen 
maa ja siksi ainakin virkamiesten 
tulee osata jonkin verran ruotsia. 
Ruotsin opettaminen kouluissa on 
määritelty opetussuunnitelmissa, 
joten niiden mukaan eletään. Eikä 
kukaan voi lapsena tai koululaisena 
tietää, millaisiin elämäntilanteisiin 
voi aikuisena joutua, joten sitä 
parempi, mitä enemmän on 
työkaluja elämästä selviytymiseen. 
Ruotsin kielen perusteet saattaa olla 
yksi hyödyllinen työkalu.

Kuinka sää ennustetaan?

Ei nimeä

Ennustaminen on minusta nykypäivänä 
vähän virheellinen termi tulevasta säästä 
puhuttaessa. Ennen vanhaan, kun säätä 
tosiaan ?ennustettiin?, milloin 
pihlajanmarjoista, milloin sammakon 
vatsan väristä tai milloin mistäkin, termi 
oli ihan kohdallaan. Nykyään ?ennusteet? 
tehdään korkeatasoisesti tieteellä, hyvillä 
havaintovälineillä ja -järjestelmillä sekä 
erittäin tehokkailla tietokoneohjelmilla. 
Me TV:n katsojat näemme tulokset 
hienoina animaatioina, jotka kertovat, 
missä päin maata sataa ja missä paista. 
Mitä pidemmälle aikajaksolle 
tulevaisuuteen katsotaan, sitä enemmän 
?ennustetaan?, koska sää on luonnonilmiö 
ja saattaa yllättäen muuttua, mutta kun 
puhutaan lähipäivien säästä, on kyse 
enemmänkin todennäköisyyksistä kuin 
ennustamisesta.
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Minkälainen oli ensimmäinen leffa?

Ei nimeä

Elokuvan historia on vain reilun sadan vuoden mittainen, sillä liikkuvaa kuvaa 
esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1895, jolloin Lumieren veljekset 
järjestivät ensimmäisen julkisen esityksen, muutaman minuutin verran 
näytettiin junan saapumista asemalle. Ensimmäisenä elokuvana pidetään 
Georges Meliesin Matka kuuhun vuodelta 1902.

Mikä on kallein automerkki?

Ei nimeä

Tähän voisi sanoa, että katso hintaluettelosta, mutta sattuneesta syystä tekee 
mieleni vastata, että mikä tahansa auto, mitä pitää jatkuvasti korjata tai 
korjauttaa. Myös auto, jonka ylläpitokustannukset ovat korkea, muodostuu 
kalliiksi, ja siksi kai bensan hinnan kallistuminen on kiihdyttänyt sähköautojen 
kauppaa.

Tässäpä nämä! Kiitos ystävät hienosta leiristä ja hyvistä kysymyksistä. Erityinen 
kiitos kultseille, jotka ovat tehneet taas kullanarvoista työtä. Miettikääpä kesän 
aikana elämän tarkoitusta, sillä se on tärkeä asia ja sitä kysytään Ursulalta joka 
vuosi.

Ursula

Tiesitkö?

Täm ä koivu, joka näkyi  
t ietotuut in  kannessak in, 
on  130 vuotta vanha. Se 
on rauhoitettu, ja si tä 
kutsutaan M oision 
koivuksi. 

Kuva: Jussi Viherä
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Sanna Ahvenhar jun väit ös 10.6.2022 
t u levaisuust iet oisuudest a

Perjantaina 10. kesäkuuta Turun 
yliopistossa väitteli VTM Sanna Ahvenharju. 
Hän kirjoitti tulevaisuudentutkimuksen 
tiedealan väitöstutkimuksensa englanniksi: 
Futures Consciousness as a Human 
Anticipatory Capacity. Definition and 
Measurement. Suomeksi tutkimustyön aihe 
käsittelee tulevaisuustietoisuutta 
ajatuksissamme ja toimissamme.

Akateeminen väitöstilaisuus järjestetään 
yliopistossa, kun tutkijan monta vuotta 
tehnyt tutkimustyö on valmistunut. 
Tilaisuus on tarkkaan määritelty 
muodoltaan ja kestoltaan. VTM Sanna 
Ahvenharjun väitöksessä kustos (valvoja) oli 
professori Markku Wilenius Turun yliopiston 

kauppakorkeakoulun 
Tulevaisuudentutkimuksen keskuksesta, ja 
vastaväittäjänä toimi tulevaisuuden 
tutkimuksen alalla pitkään sekä yrityksissä 
että Houstonin yliopistossa, 
Yhdysvalloissa, työskennellyt tohtori Andy 
Hines.

Monta tutkimusartikkelia kirjoittanut 
Sanna käyttää sanaatulevaisuustietoisuus. 
Tämä käsite helpottaa ymmärtämään mitä 
ihminen/ihmiset ajattelevat tulevaisuuden 
mahdollisuuksista ja uhkista. Lisäksi 
Sanna kehitti yhdessä tutkijakollegoidensa 
kanssa mittarin ja testasi sitä erilaisilla 
ihmisillä jo väitöstyönsä aikana. Tämän 
pohjalta Sanna rakensi uuden 
tulevaisuustietoisuutta kuvaavan mallin, 
jossa on viisi ulottuvuutta: (1) aika (2) 
toimijuus (3) systeemisyys (4) 
vastuullisuus (5) avoimuus.  Testissä pitää 
vastata kahteenkymmeneen 
kysymykseen. Niiden perusteella 
vastauksista voidaan nähdä, että oletko 
juuri sinä vastaaja -  ajatuksissasi 
tulevaisuussuuntautunut tai 
nykyisyyssuuntautunut. Tämä on tärkeä 
asia, sillä heti väitöksen alussa Sanna 
Lektio-puheenvuorossa totesi, että me 
kaikki kuitenkin ajattelemme tulevaisuutta 
monin tavoin koko ajan; esimerkkinä 
tuleva sää huomenna.

Mikä on sinun oma henkilökohtainen 
tulevaisuus ja mitä siitä ajattelet tänään? 
Sanna Ahvenharjun tutkimustyöstä on 
verkossa paljon tietoja. Myös 
tulevaisuustietoisuustestin voit tehdä 
suomeksi tai englanniksi.

Tulevaisuustietoisuustesti: https:// fctest.utu.fi/

Väitöskirjan teksti: https://www.utupub.fi/handle/10024/154023

Vastanväittäjän esittelysivu: https://www.andyhinesight.com/about/

Leena-Maija Laurén

https://fctest.utu.fi/
https://www.utupub.fi/handle/10024/154023
https://www.andyhinesight.com/about/


Tietotuut t i  12.6.2022

15   

Maailmanrauha edellyttää neuvottelutaitoa

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Politiikka on puhetta. Hyvä politiikka vaatii 
hyvää neuvottelutaitoa. Hyvä neuvottelutaito edellyttää kuuntelua ja toisen 
näkökulman ymmärtämistä. Hyvä neuvottelutaito edellyttää oman näkökulman 
hyvää perustelutaitoa. Hyvä neuvottelutaito edellyttää mielen pysymistä maltillisena 
ja rauhallisena.

Leirillä on monia asioita, joita hoidamme yhdessä neuvotellen: Sovimme yhdessä, 
mitä teemme ruoaksi, sovimme yhdessä, millainen video, millaista radio-ohjelmaa, 
mitä kirjoitamme lehteen, mitä myymme kiskassa, kuka hoitaa infoa, paljonko saa 
lecuja ja pisteitä tehdyistä näkymättömistä töistä. Tämä kaikki, jos mikä on politiikkaa 
eli yhteisten asioiden hoitoa ja vaatii neuvottelutaitoa. Leirin motto on ollutkin iät ja 
ajat: Itsenäisesti yhdessä. Jo tämä motto ja sen hyväksyminen on politiikkaa.

Kun sovimme asiat yhdessä neuvotellen, on helppo toimia itsenäisesti, kun tietää 
mitä muut haluavat.

Oma asiansa on siten satunnaiset erimielisyydet eri osapuolten kesken. Niiden 
sopiminen on oma taitolajinsa, jota on hyvä harjoitella toista kuunnellen ja omaa 
näkökulmaansa perustellen ollen samalla valmis muuttamaan käsitystään, jos kuulee 
ja ymmärtää toisen perustelun. On tosi vaikeaa usein sanoa, että olin väärässä, mutta 
kun sen kerran sanoo, huomaa, että se on aika vapauttavaa. Ja samalla saa toisen 
arvostuksen, vaikka ehkä aluksi luuli sen menettävänsä.

Miten on, onko Suomessa yleistä myöntää olevansa väärässä? Onko Suomessa 
ihailtavaa neuvotella kompromissi tai löytää uusi yhteinen näkemys? Ainakin osa 
ihmisistä väheksyy näitä taitoja sanoen, että politiikot tekevät lehmänkauppoja tai 
ovat takinkääntäjiä. Ja molemmat ovat välttämättömiä asioita yhteisten asioiden 
hoitamiseksi rehellisesti ja avoimesti. Olen varma, että ne ovat välttämättömiä asioita 
maailmanrauhan saavuttamiseksi.

Missä neuvottelutaitoja opetellaan ja opitaan? No viestintäleirillä tietysti ? ihan 
huomaamatta!

Maija
.
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Kestävää ruokaa viestintäleir illä

Oletkin jo toivottavasti kuullut ja huomannut, että tämän vuoden leirillä on ollut 
erityisteema ? kestävä ruoka, eli lähiruokaa ja ruokahävikin vähentämistä! 
Ruoka on aina ollut tärkeä asia viestintäleireillä, ja aikaisin huomattiin, että 
palkatun keittäjän sijaan toimii paljon paremmin se, että leiriläiset tekevät ruoan 
itse. Myös lähiruokaa on arvostettu - esim. jo 1980- ja 90-luvuilla on ostettu 
leipää paikallisilta leipomoilta ja muutenkin yritetty suosia paikallisia 
ruoantuottajia. Lisäksi leirin ruokafilosofian taustalla on mm. motto ?Kalleinta 
ruokaa on poisheitetty ruoka? ja sen pohjalta on aina innostettu ruokaryhmiä 
valmistamaan vain sellaista ruokaa, mitä itse haluavat syödä. 

Lähiruoka-ainesten ostaminen leirille ei kuitenkaan ole ollut niin helppoa kuin 
toivoisi ? esim. kun leirillä ateriat suunnitellaan päivä kerrallaan eikä koko 
viikoksi etukäteen, niin ruoka-aineita ei voi ostaa kerralla isompaa määrää ja 
vain yhdellä kauppakierroksella. Se, että ruokaryhmillä on vapaus itsenäisesti 
päättää, mitä haluavat kokata, on tärkeä osa leirin toimintatapoja, eli siitä ei 
haluta tinkiä. Ruoantuottajat sijaitsevat yleensä aika kaukana toisistaan, eikä 
olisi kovin ympäristöystävällistä ajaa pitkiä matkoja esim. vain parin 
kananmunakennon tai tomaattirasian perässä. Ja kun käydään lähikaupassa niin 
ei ole varmaa, että juuri sitä ainesta mitä halutaan, löytyy luomuna tai 
lähituottajalta jne. 

Ruokahävikkiä on leirillä tietyssä mielessä helppo vähentää, koska esim. 
lounaaksi keitetystä riisistä voi illaksi tehdä riisipasteijoita, tai ylijääneistä 
aamiaiskananmunista voi tehdä karjalanpiirakoiden kaveriksi munavoita. Leiri 
kuitenkin järjestetään kesällä, jolloin ilman lämpötila voi olla sen verran korkea, 
että esillä olleen ruoan kanssa on hyvä olla tarkka. Emmehän halua tarjota 
kenellekään pilaantunutta ruokaa! Kun keittiössä häärää päivän ja viikon mittaan 
montakin kokkia, niin viestintä on ensisijaisen tärkeää ? ja sitä treenataan joka 
päivä. Mitä tarkemmin saamme tiedon siitä, mitä edelliseltä ruokaryhmältä jäi 
yli, sitä vähemmän ostamme turhia aineksia omalle ruoanlaittovuorollemme.

Arjessa tekemämme valinnat ovat tärkeitä, esim. mitä tulee kestävään 
elämäntapaan. Joskus kuitenkin voi tuntua, ettei juuri minun tekemillä pienillä 
muutoksilla ole tarpeeksi isoa vaikutusta, koska ne koskettavat vain itseäni, tai 
ehkä joskus perhettäni. Kun muutoksia taas tekee yhteisötasolla, esimerkiksi 
organisaatiossa kuten työpaikalla, koulussa ? tai vaikka viestintäleirillä ? niin 
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niillä on heti moninkertaisesti positiivisia vaikutuksia! Ja jokainen kyseisen yhteisön 
jäsen voi tämän jälkeen vuorostaan levittää positiivista muutosta myös kotonaan tai 
muissa ympyröissään. Tämä on se syy, miksi juuri viestintäleiri on otettu käytännön 
kokeilupaikaksi näille teemoille. Jos leirillä joku huomataan toimivaksi, ehkä 
jatkamme näillä toimivilla käytännöillä myös mm. kotona?

Näin leiriviikon lopuksi: mitä kestävää toimintatapaa sinä voisit ruoanlaiton suhteen 
itse jatkaa, kun tänään palaat kotiin? Mikä oli oma suosikki-hävikkiruokasi? 
Jatketaan miettimistä ja ruokaryhmän kehittämistä ? sekä maukkaan ruoan syömistä, 
ja nähdään ensi vuonna taas keittiössä! 

Hazel Salminen
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    Vit sej ä  &  a r v o it uk s ia

Mikä näist ä voi hypät ä kor keammal l e kuin 
100m vuor i? Kengur u, sammakko, heinäsir kka 
vai vuohi?
v: Kaikki, koska vuor i ei osaa hyppiä.

Mikä on opet t aj an l emmikkiel äin?
v: l ukut oukka.

Mikä hiir i kävel ee kahdel l a j al al l a?
v: Mikki hiir i, t iet enkin!

Mikä ankka kävel ee kahdel l a j al al l a?
v: ei aku ankka, vaan kaikki ankat !

Mit ä er oa on l ehmäl l ä j a post il aat ikol l a?
v: miksi l uet  vast aust a? kai nyt  it sekin t iedät ?

mit ä mehuj ää sanoi t oisel l e, kun ne 
er osivat ?
V: j äähyväst it

      Ta ik a
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Viivi
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M uotinur kkaus: Suom alainen  vaatesuunn i t telu  lo istaa ny t  
I tä-Af r ikassa

Palm ujen  ja eksoott i sten  l in tu jen  keskel lä v i lah taa tu t tu  logo. 
Punainen  tekst i , jonka pääl le kaareutuu punainen  v i iva. Ky l lä, se 
on  vanha suom alainen  oper aattor i  Soner a! N ykyään  tuo 
oper aattor i  tunnetaan  n im el lä Tel ia. 

Soner a- logo näkyy kaun i in  har m aassa paidassa, joka on  
ku lkenut p i tkän  m atkan .

Paidan  tar ina alkoi  V iest in tälei r i l lä Su inu lassa kesäl lä 1998. 
H ar m aa t-pai ta saapui  lei r i l le luku isten  pai takol legoidensa 
kanssa ja läm m i t t i  ky lm inä tel t taöinä 10 -vuot iasta om istajaansa. 
M onena kesänä pai ta palasi  lei r i l le, ensin  Kuoreveden  
Suinu laan , si t ten  L uum äel le, H einolaan  ja M ikkel i in . 

M yöhem m in  tuo vaatekappale pääsi  m yös u lkom aanm atkoi l le, 
edustam aan  esim er k iksi  hostel leih in  ja yöjun i in .

Kahdenkym m enen  vuoden  päästä pai ta läh t i  p idem m äl le 
m atkal le: Se m uutt i  om istajansa m ukana I tä-Af r ikan  
Tansan iaan . Siel lä si l le koi t t i vat  r ankat ajat . 

Tansan iassa vaatteet ku ivatetaan  usein  u lkona k i r kkaassa 
aur ingonvalossa, m utta ku ivat tam isen  jälkeen  vaatteet p i tää 
si l i t tää. U lkona on  n im i t täin  usein  m angopui ta, jo issa v i ih ty vät 
m angokär päset. Jos m angokär pänen  m un i i  vaatteeseen , joka 
si t ten  pääsee ihm isen  ihol le, m una voi  päätyä ihon  al le ja 
kuor iu tua siel lä. 

Si i spä m yös Soner a-paidan  ku idut ovat v i im e vuosina 
läm m enneet luku isia ker toja sekä aur ingon  et tä si l i tysr audan  
al la. N uo kokem ukset haur astu t tavat vaatepoloa.

Toisaal ta eläm ä etelässä on  tehny t paidasta en t istä 
m uod ikkaam m an : Pien ten  reik ien  l i säksi  si tä kor istaa ny t  kätevä 
tuu letusaukko. Puk ine sop i i  X L -kokonsa ja k lassisen  
leikkauksensa ansiosta kaik i l le sukupuol i l le, ja sen  puuvi l la on  
ku lunut äär im m äisen  pehm eäksi .

O n  m ahdol l i sta, et tä täm ä k lassikkovaate v iet tää 
25-vuot isjuh laansa ensi  kesän  Viest in tälei r i l lä!

 

Tekst i : V i r ve Rissanen



Tietotuut t i  12.6.2022

21   



22   

Tietotuut t i  12.6.2022

El äint iet oiskuj a
 

Karhu  on Euroopan suurin petoeläin 

ja se on myös Suomen kansalliseläin. 

Karhu on pääosin kasvissyöjä, mutta 

se pyydystää silloin tällöin 

hirvieläimiä ja käy haaskoilla. 

Karhulle maistuu myös muurahaiset, 

vilja, kalat ja hunaja. Karhuja on 

Suomessa arvioltaan 2700 yksilöä.

 

Pikkupanda eli kult apanda elää 

Keski-Aasiassa Himalajan rinteillä. Se 

on läheistä sukua pesukarhulle ja 

isopandalle. Pikkupanda luokitellaan 

erittäin uhanalaiseksi; niitä 

arvioidaan olevan luonnossa alle 10 

000. Pikkupandalla on tassussaan 

ylimääräinen "peukalo", joka 

helpottaa ruokailua.

Kolibr i t on lintujen heimo, johon 

kuuluu yli 300 lajia. Kolibrit ovat 

maailman pienimpiä lintuja, ja ne 

käyttävät ravinnokseen mettä. Niitä 

elää Amerikassa Alaskasta 

Etelä-Amerikan eteläkärkeen. Kolibrit 

ovat monella tapaa epätavallisia 

lintuja: ne voivat räpyttää siipiään 

50-80 kertaa sekunnissa, lentää pitkiä 

aikoja paikallaan ja mennä yöksi 

horrokseen. Kolibreihin kuuluu myös 

maailman pienin lintulaji, 

kuubalainen kimalaiskolibri, joka 

painaa vain 1,6 grammaa, eli 

vähemmän kuin yksi kolikko.  
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Tiikereiden jalat  ovat  n iin vahvoja, et t ä 

jopa kuollena he pysyvät  pyst yssä.

Krokot i i l i t  eivät  pyst y lait t am aan k ielt ä 

ulos, koska niiden k ieli on l i ikkum at on.

Rot at  ja hevoset  eivät  voi oksent aa. 

Kirahvit  pyst yvät  nuolaist a om ia korviaan.

Kaikk i m aailm an m uurahaiset  painavat  

yht ä paljon kuin kaikk i m aailm an ihm iset .

Muurahainen voi selvit ä hur jast a 

put ouksist a jopa lent okoneest a alas 

ja t akaisin ylös.

Ensim m äinen eläin, joka k iersi 

kuun, oli k i lpikonna.
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KAAOSAPINAT
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