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Pääkirjoitus

Uutiset

Israelin vastaus
Irakilaiset on outoi
Minä löpötän teille nyt vähän Irakin sodasta eli kuunnelkaa itseasiassa lukekaa tämä juttu. Minun kantani Irakin sodasta on, että irakilaiset on vähä outoi ja et koko verilöyly oli jokseenkin turha.
Amerikkalaistenkin ois varmaa pitäny valita pressaks mielummi Kerry ku Bush vaikkei sitä kyllä ikinä tiedä mitä Kerryki
ois duunannu jos siihe viraan ois päässy. Bush on kyllä mielestäni toiminut aivan väärin vaikka kyllä se juttu aika paljon
Husseininkin päälle kallistuu. Tiivistys on ei heti ensimmäiseksi mielestäni tankkeja, jalka ja ilmavoimia pienen erimielisyyden seurauksena.

Kofi Annan tuomitsee Israelin ilmaiskun, joka oli vastaus Hamasin rakettitulitukseen.
Israelin ilmaiskuissa torstaina ja perjantaina kuoli 14 ja haavoittui n. 30
palestiinalaista. Kuolleista siviilejä oli seitsemän. Kuusi kuolleista siviileistä oli
ruuhkaisella uimarannalla piknikillä ollut perhe, joista kolme oli lapsia. Se oli
vastaus viime lauantaiseen seitsemän raketin ampumiseen. Kyseinen tulitus oli
vastaus Israelin ilmaiskuun, joka tappoi Hamasin nimittämän turvallisuuspäällikön Jamal Abu Samhadanin.
Antti Kovanen

Rafael ”Rafu” Hannula

HUUHAA!!!!!
Terrori-isku
Tukholmassa!
Koko Suomi on pyörtymäisillään, koska Ruotsissa on tapahtunut
TERRORI-ISKU!!!!!!! Joku oli laittanut pommin lentokoneeseen. Se tapahtui
Tukholmassa ilta kymmenen maissa. Poliisi tutkii asiaa.
Miro Väkiparta

Tässä muutama kuva
mummo painista: Goljat vs.
Liisa, sekä alhaalla hurjista
hurjin: ARSKA TÄTI!
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Mummopainin
suomenmestaruussarja
avattu!
Mummopaini on täysin uusi laji, se on
kuin paini, mutta kisaan osallistujien tulee olla
65-150v. naispuolisia henkilöitä. Ennakkosuosikeiksi on valittu 98-vuotias Goljat Rystynen,
Puikkojunkkarit-lehden päätoimittaja sekä
Arska-täti: 133-vuotias, kaksi ja puoli metrinen,
kolme ja puolisataa kiloinen äreä kotirouva!
Muita osallistujia ovat: Liisa Hyssylä 70v.,
Martta Heikkoluu 101v., Anneli Perttula 100v.
ja Mymmeli Kolttola 65v. Onnea peliin joka
Rouvalle!!!
Sakari Kiviranta

Ensio Taavetin haastattelu
1. Kommentoitteko Tauno Patin kirjeessään kertomaa suurta huijausta? – Olen rehellinen bisnesmies, Tauno vaarallinen rikollinen. Kumpaa uskotte?
2. Mitä aiotte nyt, kun myllynne paloi? – Myllyn palaminen on hyvin valitettava asia,
mutta olen kykenevä mies. Käytän rahani joko myllyn jälleenrakentamiseen tai loistohotelliin. Mahdollisuudet ovat rajattomat.
3. Aiotteko vaatia korvauksia epäiltynä olemisesta? – Ehdottomasti. Epäilyt minun
suhteeni ovat järjettömiä, tosin olen rikas mies, joten kateellisia riittää.
4. Mitä ajattelette Hillevi Saaristosta? – Hän on kampaaja, nätti tyttö.
5. Mitä pidätte Anna Laitelasta? – Kuka hän on?
6. Entä Katri Jaakkolasta? – Haaskaatte aikaani.
Antti Kovanen



Kulttuuri

Arvostelu KUMMELISTA!

Airsoft
Airsoft eli kuulasota on melko yleinen harrastus ainakin Suomessa. Softata voi omassa pihassa, viikonloppu peleissä tai
isoissa softauspeleissä, joissa on parhaimmillaan satoja henkilöitä, ja jopa panssarivaunuja mukana. Omassa pihassa tai lähiössä usein pelataan viidellä tai kymmenellä hengellä, ja viikonloppupeleissä normaali määrä on nelisenkymmentä henkeä.
Suuriin peleihin pääsee useimmiten kymmenen euron maksulla tai siviiliksi ilmaiseksi. Lähinnä suurissa peleissä on sääntönä
myös lääkintämies joka esim. punnertamalla parantaa osuman saaneita.
Harrastukseen tarvitaan jonkinlainen kuula ase sekä maski, joka suojaa silmiä ja suuta osumilta. Tietoja voi hakea esim.
sivuilta: www.varusteleka.fi tai www.airsoft.fi. Airsoft.fi on lähinnä kyllä nettikauppa. Softaamista voisi verrata nykyajan larppiversioon, vaikkakin puhe jää vähemmälle ja tulitus suuremmalle.
Oikeastaan puheen muodostaa lähinnä komentelu, suunnittelu, vihollisen mollaaminen ja sota huudot, jotka kaikuvat
pelien alussa vihollisen puolelta. Tosin suurissa peleissä puhepuolikin on laajempi.
Kauppoja, josta varusteita saa on ainakin Hesassa sijaitseva Pro-airsoft sekä metro asemaan liitetty Nemesis. Molemmat
ovat huippukauppoja, mutta julmasti sanoen airsoftissa kaikki on kympin halvempaa, siellä on timien alennus hinnat ja siellä
annetaan kaikkea aina kaupan päälle (ainakin melkein aina.)
Aseita on lukuisia erilaisia ja lukuisia eri tyyppejä. Kaikkia aseiden nimiä en luettele, sillä niitä on jonkin verran, mutta
tyypit tulevat tässä: sähkörynnäkkökiväri, sähkökonepistoolit, sähköpistooli, jousihaulikot, jousipistoolit, jousikiväärit,
jousirynnäkkökiväärit ja konepistoolit, kaasupistoolit sekä kaasurevolverit ja jousi kranaatin heittimet (aseeseen litettäviä) +
jousiheittoiset singot, joista lisätietoa www.nemesis.fi
Useimmiten ihmiset aloittavat vempulla eli jousiviritteisellä pistoolilla, jonkalainen esim. minun Glock17:nikin on. Itse
olen harrastanut kyseistä lajia 3 vuotta, ja omistan kaksi asetta:

SPAS 12 (Special Purpose Automatic Shotgun- version 12)
Siis suomeksi: Puoli Automaattinen erikoistarkoitus haulikko.

Ja Back-uppini eli aseeni jota käytän kun panokset loppuvat SPASsista.
eli tietenkin suomen poliisin käsi ase: Glock 17!

Kummeli on hauska vitsi sarja jossa näyttelijät vitsailevat.
Moni suomalainen katsoo kummelia.
Kummeli on hyvin suosittu vitsi sarja.
Jos kummelille pitäisi antaa kouluarvosana antaisin 10.
Aaro Oedewald

Narnian tarinat – Velho ja Leijona
19.12 elokuva teattereihin ilmestyi C.S Lewisin kirjoittama Narnia. Narnia on lämmin tarina Pevensien sisaruksista,(Lucy, Edmund,
Susan, Peter) jotka lähtevät palkoon sotaa sedälleen, joka on professori. Leikkiessään kuurupiiloa Lucy, sisaruksista nuorin menee vanhaan vaatekaappiin piiloon. Sieltä hän löytää lumoton maan ja ystävystyy fauni, herra Tumnuksen kanssa.
Vanhemmat sisaret eivät usko Lucya ja luulevat tämän nähneen unta. Pienen tapaturman sattuessa sisarukset piiloutuvat setänsä
palvelijaa samaan vaatekaappiin, ja päätyvät Narniaan josta Lucy kertoi. Katselleessaan Narniaa he huomaavat, että herra Tumnus on
pidätetty ihmisen kanssa veljeilystä. He tapaavat puhuvan Majavan, joka kutsuu heidät syömään heille. Edmund kuitenkin katoaa. Hän
joutuu Valkean Velhon vangiksi. Muut haluavat vapauttaa Edmundin, mutta vain Narnian oikea kuningas leijona Aslan voi vaan auttaa
Edmundia. He lähtevät etsimään tuota salaperäistä leijonaa.
Aslan vapauttaa Edmundin, mutta hän joutuu kuolemaan kivipaalulla. Peter joutuu ohjaamaan Aslanin armeijaa Valkean Velhon
sodassa. Aslan kuitenkin herää henkiin ja herättää muitakin Narnian asukkaita, että he voittaisivat sodan. Sodan lopussa Lucysta,
Edmundista, Peteristä ja Susanista tulee Narnian hallitsioita!
Mielestäni Narnia on hyvin leffa jota olen ikinä nähnyt. Sota on kohtuullinen. Ja hahmot ovat todella hyvin tehtyjä ja näyttelijät ovat
hyviä. Annan Narnialle ***** tähteä.
Essi Sipilä

Lordi arvostelu
Lordin musiikki:
Lordin musiikki on hyvää, mutta sanat ovat väärät. Lordin kappale ’hard rock
hallelujah!’ on suorastaan pakanallista heavyn palvontaa! Se olisi ollut monta kertaa
parempi ilmat sanoja… Kyseinen kappale oli siis mielestäni huono vain sanojen
vuoksi.
Lordin Maskit: Koska hirviöiksi maskeerautuminen on omaperäinen idea, on
se myös hyvä idea. Ja mielestäni muutenkin röyhkeä juorulehti, Seiska, ansaitsee
rangaistuken Lordin kasvojen paljastuksesta.
Lisäksi Lordin tunnistaisi missä vain, ja heidät on merkitty poliisin rekistereihin,
joten he eivät voi myöskään peittää henkilöllisyyttään rikollisiin tarkoituksiin, ainakaan omilla maskeerauksillaan.
Toivon mukaan Lordin hirviö-ideaa ei aleta matkimaan, sillä se tekisi hirviö bändeistä turhan yleisiä!
Lordin esiintyminen medialle: Minusta Lordi saisi puhua suomea kasvot kameraan päin! On epäisänmaallista puhua kasvot kameraan vain englantia, miksei
suomea!?

En ole koskaan käynyt isoissa peleissä sillä niiden ikä raja on 15… mutta valittamalla,
varuste lekan ”manku mailiin”, jolla esim ystäväni Olli on päässyt mukaan muutamiin suuriin peleihin. Jos alat harrastaa softausta, voin neuvoa yhden hyvän viikon loppu peli paikan,
jossa on LA-SU pelejä ainakin kuolu aikaan, klo 12.00-17.00. Paikan nimi on Taiku, se sijaitsee
Laaksolahdessa Jääskentie kahdeksasta länteen sinne metsän sisään kunnes löytää aseistettua
porukkaa keskellä metsää. En mene vastuusseen neuvojen tarkkuudesta.
Perus maskin hinta on noin 35€, ja perus jousitoimisen pislan hinta Pro-airsoftissa 25€, eli
alku summaksi tulee noin 60€. Kerrottavaa olisi paljon enemmänkin mutta aika ja tila loppuu.
Sakari Veli Kiviranta

Sakari Veli Kiviranta

Suuri Retkeilykirja
Retkeilykirjat ovat mielestäni hyviä kirjoja, koska niissä kerrotaan kaikesta mahdollisesta selviytymisestä luonnossa. Suosittelen tätä kirjaa sellaiselle joka on kiinnostunut retkeilystä niin kuin minä. Siinä kirjassa kerrotaan ensiavusta, leiriytymisestä, retkeilijän varusteista, maastossa liikkumisesta, suunnistuksesta ja tulenteosta ja kaikkea
mahdollista. Itse minä tykkään retkeillä luonnossa. Kirjan on kirjoittanut Olli Aulio ja Martti Arkko he ovat Suomen
parhaimmat retkeilijät. Löydät tämän kirjan Suomalaisesta kirjakaupasta.
Miro Väkiparta





Ohjaaja Hannu

Leirillä

Jounin haastattelu
Kun olit pieni, kävitkö itse leirillä?
– Kyllä, olin aika paljon hiihtoleireillä.
Tunnetko itsesi hauskaksi?
– En, miksi tuntisin?
Mikä oli lapsuuden toiveammattisi?
– Geologi (eli eräänlainen maantutkija)
Millainen luonne sinulla on omasta mielestäsi?
– Aika tavallinen, vähän pöhkö
Mikä eläin olisit?
–Virtahepo, koska tykkään olla vedessä ja Afrikan joet ovat kivoja.
Kakkosvaihtoehtona olisi marakatti, koska luulen että se voisi oppia
pyöräilemään ja tykkään pyöräilystä.
Mitä odotit tältä leiriltä?
– No ennen muuta leiriläisiä! Lisäksi tietysti kivoja kanavia, hyviä raamiksia ja iltaohjelmia.
Toteutuiko odotuksesi?
– Kyllä tähän mennessä ainakin kaikki on mennyt hyvin, ja uskon niin käyvän jatkossakin.
Missä näet itsesi 30 vuoden kuluttua?
– Istumassa muiden eläkeläispappojen kanssa Kauppatorilla kahvilla ja ampumassa ritsalla lokkeja.
Onko sinulla lomasuunnitelmia?
– Aion käydä mökillä, käydä pyörällä Norjassa ja katsoa TV:stä jalkapallon mm-kisoja.
Ruokitko mielelläsi hyttysiä?
– No joo, ei niistä mitään haittaa ole minulle.
Varpu Somersalo

Aaro Oedewald

Tietoa Annikasta

Vessapaperit
hyökkäsivät leiriläisten
huoneeseen

Annika on 15-vuotta ja hän asuu Pyhämaalla. Hän
harrastaa mm. lentopalloa ja lintujen koulutusta. Hän pitää
lasangesta. Annika aikoo kesällä pelata lentopalloa olla
kavereitten kanssa ja kouluttaa kyyhkysiä. Hän on ollut
isosena riparilla ennen media-leiriä. Hänestä leiri on ollut
mukava kaikin puolin.
Annika ei ole käynyt koskaan Myllykylässä. Hänen lempielokuvansa on Tyttö sinä olet tähti. Hänet tapaa yleensä
näpyttämästä kännykkään tekstiviestiä.

Eilen illalla vessapaperit hyökkäsivät Ruutin ja Alisan huoneeseen
Raamattuopiston media-leirillä. Saimme tietää asiasta kapakan jälkeen kun Aliisa kertoi mitä oli tapahtunut;
– Olin pesemässä hampaita, kun yhtäkkiä vessapaperit hyökkäsivät kaapista niskaani. Huusin Ruutia avuksi ja vessapaperit vyörysivät
päältämme ja me juoksimme pakoon käytävälle. Jouni tuli vastakkaisesta huoneesta ja kaatoi vettä vessapapereiden päälle ja ne levisivät
mytyksi lattialle. Sitten rupesimme Ruutin kanssa kinastelemaan, että
kumpi siivoaa lattian.
Mutta miksi tämä tapahtui? Ruut: – Joku vihamies koulutti vessapaperit hyökkäämään kimppuumme.

Essi Sipilä

Essi Sipilä



Testaa kuinka iloinen
olet juuri tänään?

Toimittanut: Rafael Hannula

Örkkejä!

1. Olet viihtynyt tällä leirillä...?		
a) hyvin				
b) melko hyvin
Hollannissa riehuu hieman paisuneita nooo jotain.
c) viikko sitten
Polttavat joka paikan !
2. Olet nauranut viimeksi…?
Kohta tulevat tännekin !
a) tänään
Minä häivyn ……
b) eilen
c) huonosti
Sakari Maliniemi
3. Olet viimeksi leikkinyt..?
a) tänään					
b) eilen
c) viikko sitten
4. Olet ollut ystävien kanssa..?
a) tänään
b) eilen
c) viikko sitten
5. Olet saanut ystäviä tällä leirillä..?
Myllykylän Pilatut elämät on ”haus- a) paljon
ka” viihdeohjelma, jossa kerrotaan mm. b) vähän
Liisan ja hänen äitinsä elämästä. Liisan c) en ole tutustunut uusiin ihmisiin
äiti, Annikki, on joutunut sairaalaan
Vastaukset…Jos sinulla on eniten
syötyään madon, jossa tapaa Liisan
a vastauksia..
kaverin, Tiinan äidin, joka on joutuOlet varmasti todella iloinen ja viihdyt todella
nut sairaalaan samasta syystä. Sören
hyvin leirillä ja varmasti piristät myös iloisella
Svensson menee naimisiin Annikin
asenteellasi muitakin!
kanssa, mutta… No, katso itse, mitä
b vastauksia..
seuraavaksi tapahtuu!
Viihdyt hyvin leirillä ja olet iloinen. Olet varMyllykylän Pilatuissa elämissä kerrotaan toki muustakin kuin vain Liisan masti saanut pari uutta kaveria ja tutustunut
ja hänen äitinsä elämästä; ohjelmassa uusiin ihmisiin.
on vieraillut mm. kuuluisa jalkapalloilija c vastauksia..
ja onpahan käyty katsomassa Myllyky- Olet ehkä vielä hieman ujostellut leirillä, mutlän vanhainkodin asukkejakin. Myllyky- ta varmasti loppu leiristä piristyt ja saat uusia
Mitä teet yleensä tietokoneella?
län Pilatut elämät on lainausmerkeissä kavereita. Jokaisella on joskus huonojakin
päiviä ja välillä on tylsää, mutta kyllä se siitä.
hauska (kuten sanottu), jännittävä
Lauri J = olen netissä
(sekin lainausmerkeissä) ja tietysti muJade = kuuntelen musiikkia ja olen netis
kaansatempaava viihdeohjelma (muista Annika
Ada = kirjoitan
edelleenkin lainausmerkit)!
Varpu = oon meses
Kannattaa katsoa! Ohjelman tulee Raportti huomisesta
Santeri = oon meses
ilta-aikaan lähempänä kuin arvaatkaan!
Mikko = pelaan
Jos Pilatuille elämille pitäisi antaa
Aamuhartaus on normaaliin aikaan.
Alex = oon meses
tähdet yhdestä viiteen, se olisi ehdot- Ohjelma on siivoamista ja valmistautumista
Tuomas = oon meses ja lataan musaa
tomasti *. No ei, kyllä se enemmänkin jumalanpalvelukseen, joka on yhdeltä. Sitten
Ruut = oon meses
ansaitsee. Se ansaitsee kokonaiset
on ruokailu, jonka jälkeen on lyhyt päästötilaiMiro P = oon netis
***** tähteä! Ainakin melkein…
suus. Viimeisenä vapaaehtoinen päiväjuoma.

Myllykylän
pilatut
elämät

Paras
tv-ohjelma!
Rafael: Me stallarit.
Sakari: MR Bean
Aliisa: OC
Miro: Lost
Tuomas: Lost
Aleksi: Pimp my ricle
Henri: Kummeli
Teemu: Itsevaltiaat
Justus.K: Itsevaltiaat
Santeri: Lost
Tino: Simpsonit
Tony: Päivien viemää

K. Kuinka vanha olet? V. 22 v.
K. Missä asut? V. Karakallio, Espoo.
K. Mitä usko sinulle merkitsee? V. Henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen Kristukseen.
K. Onko sinulla sukuyhteyksiä Sören Svenssoniin, kun olette niin samannäköisiä?
V. Ei tietääkseni.
K. Minkä teon jälkeen tunnet itsesi ääliöksi? V. En häpeä juuri mitään, mutta jos
olen loukannut jotakuta se pännii jälkeenpäin.
K. Tunnetko olevasi ihminen jos et niin mikä sitten? V. Paviaania jos ei ihmistä
K. Mikä on lempi vuodenaikasi? Miksi? V. Kaikki on kivoja, mutta kyllä se kesä
kuitenkin, kun on lämmintä ja vihreää.
K. Kuvaile leiriläisiä viidellä sanalla? V. Reippaita, vilkkaita, välillä rasittavia, herttaisia ja kivoja.
K. Tunnetko olevasi nörtti? V. En missään nimessä olen kova luu. Kun leiriliset on
jo nukkumassa minä ja Vesa pelataan Monkey Islandia (vanha peli).
K. Mikä on mottosi? V. Ei oo sillai, mutta ehkä ”ilon kautta”.

GALLUP

Miro Väkiparta

Arvostelija: Varpu Somersalo

Antti Kovanen



Me ite
Rafu

		
Mikä on kummallisin tilanne jossa olet
ollut? – Oon nähnyt semmosta unta, että
kuolin
Mitä pelkäät? – Humalaisia.
Millaisissa tilanteissa tunnet itsesi
idiootiksi? – Sillon kun osallistun pullon
pyöritykseen.
Ketkä viisi henkilöä ottaisit mukaasi autiolle saarelle? – Jeesuksen, Sampon, Markin,
yhen Eliaksen ja Nikon.
Mikä on nolointa mitä olet tehnyt? – Olen
pelannut joskus räsypokkaa.
Mikä on sellaista mistä et koskaan suostu
luopumaan? – Mun kissa, Pilkku.
Mikä on ikävintä mitä sinulle on tapahtunut? – Kaaduin lasketteluhyppyrissä.
Ada Sipilä

Tässä on Ada!
ikä? – 11v.
lempieläin? – koira
harrastus? – pianon soitto
paras taito? – piirtäminen
Essi Sipilä

Sakari M
Mikä sun harrastus on? V: Jalkapallo
Mikä sun ikä on? V: 10
Missä asut? V: Sipoossa
Mikä sun lempieläin on? V: Koira
Miro Väkiparta

Aaron haastattelu
1. Kysymys: Miksi lopetit tenniksen?
Vastaus: Koska se oli tylsää.
2. Kysymys: Onko tämä leiri sinun mielestä kiva? Vastaus: Tämä leiri on kiva
koska täällä on hyvä ruoka.
3. kysymys: Oletko harrastanut air
softia. Vastaus: Ei koska en halua.
4.Kysymys:Jos Runescapea ei olis
mitä pelaisit? Vastaus: Minä pelaisin
battleonia.
Leo Machana

Essin haastattelu
Sakari K
1 paras kaveri ? – Joonas Malinen
2 mitä harrastat ? – airsoftia ja kalastusta
3 missä asut? – Espoossa
4 kuinka vanha olet? – 14 v.
Sakari Maliniemi			

k: Monta vuotta olet?
v: 13 vuotta.
k: Missä asut?
v: Asun Tuusulassa.
k: Mikä on sinun lempiruoka?
v: Lempiruokani on kalakeitto.
k: Mitä harrastat?
v: Harrastan ylistystanssia.
Aaro Oedewald

Miron haastattelu

Antti Kovanen

Kuinka vanha olet? 12v.
Missä näet itsesi 50 vuoden kuluttua? – Yksin metsäretkellä
Mikä oli lapsuuden haaveesi? – Omistaa sata koiraa
Miten reagoisit tuntemattomaan mummoon, joka
alkaa kysellä kadulla niitä näitä? – Vastaisin mahdollisimman lyhyesti ja kävelisin pois.
Varpu Somersalo

Mitä mieltä olet airsoftista?
– Iha kivaa välillä.
Miksi urheilet niin paljon?
– Koska tavoitteeni on mitalit ja voitot.
Mikä on suurin voittosi hiihdossa?
– Kulta mitali pieksämäen lehden kisoissa.
Oletko mielestäsi omaperäinen vai tavallinen?
– Sikäli oma peräinen, että hiihto on harvinainen harrastus.
Sakari Kiviranta

Varpu Somersalo
K. Tunnetko olevasi ihminen jos et niin mikä?
V. Tunnen olevani outo avaruusolio.
K. Luonteesi mielestäsi?
V. Iloinen, puhelias (joskus).
K. Tunnetko joskus henkistä ahdistusta?
V. Öööö….. Joskus.
K. Missä luulet olevasi 30-vuoden päästä?
V. Oon töissä mul on mies ja 2 tai 3 lasta.
Rafael ”Rafu” Hannula



Leo Machana
Ikä? –10 v.
Harrastukset mieluisuusjärjestyksessä?
– Airsoft ja pingis sekä uinti.
Uskotko Jumalaan? – Joo.
Antti Kovanen

