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PÄÄKIRJOlTUS

Kesää edeltaviä hajanaisia ajatuksia Vaikkei kesän olemassaoloa
juurikaan näinä aikoina pysty hahmottamaan tämän lumenpaljouden
keskellä, yksi asia kuitenkin kertoo kesän olemassaolosta ja sen
yllättävästä ilmestymisestä muutaman hassun kuukauden päästä. Tämä
asia on tietenkin Kevättuulin toimituksessa illan istuminen. Juuri nyt
kesän olemassaolosta ilmoittaa tämän pääkirjoituksen pakertaminen ja
viestintäleirin kiistämätön lähestyminen. Vaikka minulle tulevalle kesälle
onkin tulossa paljonkin ohjelmaa, kuten Prometheus leirille
apulaisohjaajaksi meneminen ja Japaniin vaihto-oppilaaksi lähtö, viestii
eniten kesän saapumisesta viestintäleirille valmistautuminen.
Viestintäleirillä kun ole nyt kaksi kesää peräkkäin viikon verran aikaani
viettänyt. Viestintäleiri on tuonut jotain ohjelmaa muuten niin toimettomiin
kesiini, vaikka ensimmäiselle leirilleni lähdinkin melkoisen skeptisenä,
leirin hyödyllisyys ja hauskuus kuitenkin iski tajuntaani jo muutaman
päivän jälkeen. Leirillä lähdettäessä onkin minulla ollut yleensä haikea ja
uupunut tunnelma, ensimmäisellä leirilläni kotiin päästyäni nukuin yhtä
soittoa noin 16-tuntia, niin paljon olin leirillä energiaani käyttänyt
kaikenlaisen uuden omaksumiseen ja yleiseen riehumiseen.
Viestintäleirillä on tarttunut mukaan myös ystäviä(ei edes pelkästään
facebookkiin liittyviä) joita tulee nähtyä satunnaisesti erilaisissa
tapahtumissa ja muuten vain kaupungilla. Viestintäleirin kiistämätöntä
antia ovat myös erilaiset tietotekniset taidot joita viestintäleirillä on
saavutettu. Viestintäleirillä saavutettuja viisauksia ovat muun muassa se,
että makuualusta on hyödyllisimmillään, kun se varmasti levittäytyy myös
jalkojen alueelle ja erilaiset taitellut vaatteet käyvät myös tyynystä,
joskaan se ei sovi herkkäniskaisimmille ja suihkussa käymättömät ihmiset
heitellään lähimpään järveen.

Acta est fabula, nunc plaudite

-Andreas











Jäsenmaksut vuonna 2010

Aikuinen 15 ! 

Lapsi taikka opiskelija 5 ! 

Yhteisöjäsen 100 ! 
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Tulevaisuutta tekemässä viestintäleirillä

Menneisyys on meidän muistissa, nykypäivä havainnoissa ja tulevaisuus huolenpidossa.

Huolenpitoon kuuluu myös sen pohtiminen, mikä tulevaisuudessa on arvokasta, mihin kannattaa pyrkiä.

Tulevaisuus on myös lähellä, voimme teoillamme luoda tulevaisuutta ja kokeilla, toimiiko jokin asia

käytännössä. Ja jos huomaamme asian olevan toivottava, voimme edistää sen toteutumista eri tavoin.

Viestintäleirillä elämme itse asiassa tulevaisuudessa, sillä käytämme viestintä- ja tietotekniikka arjessa

lähes ammattimaisesti, arvostamme itseilmaisua ja luomme rakenteet, jotka mahdollistavat itseilmaisua

kaikille. Tässä suhteessa kunnioitamme menneisyyttä: filosofi Erik Ahlman totesi viime vuosisadan

ensimmäisellä puoliskolla, että ihmisen idea on itseilmaisu ja että oikeudenmukaiset rakenteet

mahdollistavat ihmiselle toimia oikeudenmukaisesti. Viestintäleirillä näin on.

Me voimme leirillä tarkkailla nykyisyyttä tulevaisuuden huolenpidon näkökulmasta. Miten viestimme ja

miten ilmaisemme itsemme tulevaisuudessa? Miten takaamme kaikille tämän mahdollisuuden?

Jokainen viestintäleiri ja leiriläinen vie meitä lähemmäs toivottua tulevaisuutta!

Leirillä kuultua

-Johannan ollessa 3 vuotiaana leirillä Helmisen Jussi totesi Maijalle, että sinun pitää kyllä

saada lisää lapsenlapsia, että leirit jatkuisivat. No kuudes lapsenlapsi syntyi 01022010.

-Lauri, 6 v tuli Maijaa vastaan ja totesi: Tule meille syömään, meillä on hyvää ruokaa. Maija

kysyi: Mitä sinä teit? Lauri: Kuorin kurkut!

-Aatos sanoi, että leirillä on kivaa, kun voi syödä alkuroan, pääruoan ja jälkiruoan eri

ravintoloissa.

-Synsiöllä oli monta leiriä peräkkäin ja välillä organisoitiin paikat ja verkot uudelleen. Maijan

pyytäessä kultseja mukaan vaihtamaan rakenteita, totesivat he, että rakenteet kuuluvat

vanhoille, me vaan musisoimme!
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