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WÄRKFEST
Wärkfestista ei menoa ja meiningiä kyl lä puutu,on itse väsätyistä sähköautoista niin monista
peleistä jopa erikoisi in "tietokone soittimiin" en tiedä mitä ne oikeasti ovat, mutta ne ovat esim.
teletappileluihin rakennettu soitin l i i tettynä vahvistimeen.On hienoa että täl läisia festivaaleja
järjestetään! "Oli makeeta kun täällä sai tehdä muun muassa oman animaation ja
TIETOKONEPELIN!" sanoin isäl leni. Helsingin kaupunginkirjasto on järjestänyt tempauksen joka
kerää helsinki läisten omat lempisanat, jotta uuden kirjaston tul lessa 201 7 ihmiset voivat
kirjastossa kävellessään kulkea suomalaisten lempisanojen joukossa. I tse kirjoitin että minun
lempisanani on korporati ivinen feodalismi, en tiedä mitä se tarkoittaa mutta suomalainen sana
se kuitenkin on. Tämä on ollut hieno elämys,olen löytänyt paljon hienoja asioita, leirejä ja
kerhoja.

Ekotekoja metsästämässä

Dodo järjesti työpajan
ekoteoista. Kansalaisina ja
yksilöinä olemme tottuneet
ajattelemaan ekotekoja
pieninä, jokaisen otettavina
askelina - ja tuntemaan
huonoa omaatuntoa, kun
jol lemme näin tee ja
toisaalta tuskastumaan, kun

mitään ei tapahdu. Mitäpä, jos si irtyisimme S-koon teoista M-koon
tekoihin? S-koon tekoja on mm. raiteiden valinta auton sijaan,
l ihasvoiman käyttöönotto, kierrrätys, vihreä-energia, sähkön
säästö jne. No mitä ovat sitten M-luokan teot? Pienten vinkkien -
ruokapalvelu, yhteiskäyttöauto, luomukahvin tuontifirma jne.-
jälkeen, mietimme työpajassa itse kukin mahdoll isia ekotekoja.
Niitä syntyikin melkoinen määrä koululaisten kävelyjunasta junien
kautta korttel ikierrätyskeskusrengaaseen.
Mutta taitoa nämä M-luokan ekoteot vaativat: aikaa,
aloitteel l isuutta, organisointikykyä, kokonaisnäkemystä,
taloudell ista ajattelua, viestintätaitoja, markkinointikykyä jne.

Yhdessä pystymme helpommin myös M-luokan ekotekoihin! Joten
ei kun toimimaan!
Maija

Työpajassa syntyi ideoita

hei olen nuutti



Turkulainen Wärkfesteilemässä

Eil iset psykebileet vi ivästivät nukkumaanmenoa, ja könysin kall iolaisesta
lainavuoteestani vasta kello vi identoista jälkeen. Kahvilasta mateeta ja sisään
vaeltelemaan.

Aika pian minut houkutelti in kävelyttämään virtuaalikissaa algoritmisel la l ie'al la.
Ihan hauska moderni Logo-toteutus, jossa vedelti in kielen komponentteja GUI l la
ikkunaan.

Sitten pääsin tsekkailemaan Kokeell isen elektroniikan seuran rakenteluja.
Kellopulssia ohjaavaa nuppia kaakkoon kääntämällä härveleistä sai ulos varsin
asial l ista jorausmusiikkia. Tuohipintaisel la gettoblasteri l la on sarvet.

Esitelmöintiä bitcoineista. Mitä tehdä kaupungin tyhj i l lä tontinrääppeil lä? Nyt olen
tässä kirjoittamassa, jotta saisin vohvelia syödäkseni. Moi ->

H:ki,21 Lokakuuta
Tulin huvikseni tänne Wärk-Festareil le.Tämä nyt ei ehkä ihan meikäläisen ikäisi l le
mummoil le ole tarkoitettu, mutta meidän nuoruudessa täl laisia ei Suomessa
järjestetty. Koska olen luonteeltani utel ias, käyn eri laisissa tapahtumissa.
Eläkeläisel lä on aikaa.
Täällä ki innostaa kierrätys ideana. Meidän ikäluokassa on vielä paljon ihmisiä,
kenelle kierrätys oli itsestään selvää. Sodanjälkeisessä Suomessa kaikkesta
materiasta ol i puutetta.Rakennustarvikkeita ei tahtonut saada rahallakaan.Ruoka ja
vaatetavara olivat korti l la.Vaihtokauppa oli valttia.Voiki lo vaihtui käytettyyn
talvitakkiin, lasten vaatteet si irtyivät isommalta pienemmälle ja lopulta
matonkuteiksi. Kaikki käytetti in loppuun.
Nykyisessä kertakäyttökulttuurissa olisi tärkeää oppia jäl leen vanhoja, unohtuneita
kierrätystaitoja. Aika monet nuoret ovat tämän onneksi havainneet ja toteuttavat
parhaansa mukaan.
On mielenkiintoista myös nähdä täällä nuorten muotoil i joiden käden jälki.
Näin vanha tuntee tietysti tääl lä olevansa vähän "ulkona", mutta haitanneeko tuo
mitään?

Näitä kirjoitteli Yks Fossiilimummo

Huvikseni



WÄRKISSÄ VERTAISKULTTUURIN JÄLJILLÄ
Tulin WÄRKiin tutustumaan yleisesti tee-se-itse
kulttuurin, sen tekijöihin jas i lmenemismuotoihin.
Erityisesti minua kiinnostaa vapaamuotoinen
järjestäytyminen eri laisten hankkeiden ja projektien
toteuttamiseksi. I lahduin erityisesti kahdesta jutusta
nimittäin Troikan (troikagame.org) esittelystä päälavalla
ja sen jälkeen tul leesta Mekans-oppimisverkoston
(mekans.fi) esittäytymisestä. Molemmat käsittel ivät
vertaistekemistä ja vertaisoppimista joka on aihe mistä
olen erittäin ki innostunut. Seuraavia esityksiä joista
ol isin ki innostunut ol isivat Vesa Linja-Ahon ja Senja
Larsenin kirjan joukkoistaminen ja Ruby van der
Wekkenin esitys stadin aikapankista. (@oniitamo)

Nörtit vs. Martat
Mikä tulee mieleesi sanasta nörtti? Entäpä martta? Tietyt stereotyyppiset kuvat nousevat
helposti mieleemme automaationa ulkopuolelta imetyistä ennakkoluuloista. WÄRKfestissä
Martat kohtaavat Nörtit, mutta miten nämä kaksi ryhmää eroavat toisistaan? Molemmat ryhmät
luetaan intohimoisiksi harrastaj iksi: toisi l la kohteena ovat laitteet, koodaus tai joku muu teknisen
sydämen omaava juttu, kun taas toisi l la käsityöt, kokkaus tai vaikkapa sienestys saavat
sydämen laulamaan. Molemmat tekevät käsil lään ja nauttivat yhteisöl l isyydestä, ol i se sitten
virtuaalista tai ei. WÄRKfest on ollut oiva ti laisuus muuttaa stereotypioita kahden eri laisen
ryhmän väli l lä, tehdä yhteistyötä ja verkostoitua laajemmin. Loistavaa sanon minä ja toivon että
ensi vuonna kohtaamme suuremmalla voimalla, samaa säveltä laulaen.

-nörttimartta
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WärkFest lapsen silmin
WärkFest tarjoaa uutta tekemistä lapsil lekin: kahdeksan vuotiaan Mariamin mielestä parasta oli
pöyti in pi irtäminen ja kavereiden näkeminen. Light is history -projektin pöydän ääressä äiti
kavereineen pohti elektroniikan tuunaamista - miksi suurin osa lapsista, jotka pysähtyivät
tutkailemaan pöydän antimia ol ivat poikia. Ovatko tytöt luontaisesti vähemmän kiinnostuneita
elektroniikasta kuin pojat vai ohjai leeko ympäristö valintoihimme? Ore.e.refineries Eeron neuvo
oli vetää perinteiset roolit yl i , jopa parodiaan asti , jol loin ki innostus kasvaa sukupuolesta
ri ippumatta. Light is history-projektin ja ehkä koko WärkFestin huippuhetki in kuuluu poika, joka
oli itse tuunannut vanhasta sähkömittarista vekottimen, jonka toi näyti l le WärkFesti in seuraavana
päivänä.

Kahvin tekemisestä

Kahvia juodaan Suomessa maailmaennätysmääräl lä. Peruskahvia on halpaa, mutta ei
välttämättä aina hyvää. Usein se seisoo pitkä aika lämmityslaudalla, ja tämä on kahvin tuomio.
Hyvää kahvia ei vaati kovinkaan paljon. Tärkeä on kyllä hyvä raakamateriaal in laatua. Veden
kovuus ei Suomessa yleensä on ongelma, koska vettä on aika pehmeä koko maassa. Kahvin
paahtoaste ja jauhoitus vaihtaa kahvin maun eniten. Tykkääkö vaalesta paahtosta vai tummasta
paahtosta on makuasia. Kahvi hukkaa paljon maultaan paahdon jälkeen; sen vuoksi kannattaa
ostaa pienen erän vasta paahdetusta kahvista.
Maiden väli l lä on myös aika isoja eroja. Kenian kahvia voi aika hedelmäinen ja pehmeä, toiset
kahvipavut voi ol la enemmän sitrusmaisia tai pirteitä.
Jauhoitus sen sijaan kannattaisi ottaa huomioon erityisesti kun tietää mil lä laitteel la kahvin
keittää. I tse käytän yleensä pressupannua, mikä vaati hieman karkeampi jauhoitus kuin
espressokahvinkeitin. Hyvässä kaupassa kahvia myllytään juuri tarveesi mukaan.
Mutteripannulla kahvin keittäminen vaati hel lettä ja mutteripannun. Kahvi on jauhottu aika
hienosti , ja sen laitetaan kahvin säil iöön. Mutteripannu tulee kuumaan hellen päälle. Vettä kiehuu
ja nouse kahvijauhen läpi tul laakseen kahvia. Kun vettä on loppunut, kahvi on valmista.
Pressupannulle laitetaan noin 8g per mukia, ja mukil l inen kuuma kiehuva vettä kaadetaan sen
päälle. Sekoita puulusikal la ja odottaa 4 minuuttia. Paina kansi alas ja kaata kahvia. Nauti!
Kroaatialainen (tai turkkilainen, kreikkalainen yms) kahvia keitetään pienellä katti lal la. Kun vettä
kiehuu, sinne laitetaan tosi hieno kahvijauhetta ja kiehutaan vielä kerran. Pannussa on myös
sokeria, ja kahvia kaadetaan hyvin varovaisesti pieni in kuppii in, jotta jauhe enimmäkseen jää
pannulle.
Jotkut ovat si itä mieltä, että aeropress tekee paras kahvia. Aeropress toimii suunnil leen kuin
pressupannu, mutta sievi lä on vielä hienompia ja kahvin tekoo kestää kuin 30 s.

Kuvat Wärk-vieraat



Kansainvälisten lääketehtaiden katal ista salal i itoista saati in jäl leen uusi esimerkki,
kun vuoden 201 2 uusista värttinä- ja rukkimalleista tul i turval l isuuden varjol la
poistettua kaikki terävät osat.

"Aiemmin ri itti että hieman raapaisin sormea värttinäl lä ja tuntui että unta olisi
ri ittänyt vaikka sata vuotta. Nyt pyörin levottomana sängyssä, ja jouduin varsinkin
tanssiaiskaudella turvautumaan nukahtamislääkkeisi in. ", haastateltavamme nti
Ruusunen kommentoi. Nukahtamislääkkeiden myynti onkin valtakunnassamme
räjähtänyt, samalla kun perinteisten värttinä- ja velhopohjaisten vaihtoehtohoitojen
kysyntä on pudonnut.

WÄRK: fest meni minulta melkein kokonaan ohi. Alun perin jätin sen l isäämättä
aikatauluuni kun ajattel in, että panostaisin tässä vaiheessa jo täysil lä lokakuun
lopussa pidettäviin kunnall isvaaleihin ja omaan ehdokkuuteeni. Elämä teki sitten
omia suunnitelmiaan, enkä oikeastaan ole tehnyt vaalikampanjaa juuri lainkaan,
mutta Wärk-lauantai l le satuin puolivahingossa järjestämään mielenosoituksen.

Päädyin kuitenkin Kaapelitehtaal le lauantai-i l tana. Osoitettuani mieltä sadan muun
ihmisen kanssa transsukupuolisten oikeuksien puolesta huomasin itsessäni ri ipivän
halipulan. Tiesin Wärk-i ltabi leistä löytyvän tuttuja ja turval l isia ihmisiä, joiden
syleistä etsiä energiaa.

Katalia salaliittoja

TIETOKONEETKO SYY NUORTEN SYRJÄYTYMISEEN?

Onko nuorten syrjäytymisen syy tietokoneet entä kiusaaminen koulussa
tai sen ulkopuolel la?

Syrjäytymistä pitäisi kysyä nuori lta itseltään,kysymys on vaikea.Ei
syrjäytyneet nuoret eivät yleensä tiedä miltä se tuntuu,kun taas
syrjäytyneet nuoret ovat usein vaikeasti tavoiteltavissa, ja joskus he voivat
puhua täysin vapautuneesti kunnes keskustelu tyssää kun kysyjä kysyy
"Entä sitten syrjäytyminen?"Usein syrjäytyminen itse voi johtua
traumasta,ystävistä tai muusta vastaavasta.

Tietokoneet voivat tehdä ri ippuvaiseksi joka voi aiheuttaa syrjäytymistä,
koska sil loin joka ikinen päivä koulun jälkeen he tulevat kouluun, ja
heittävät repun nurkkaan,avaavat koneen ja ottavat yhä useammin
facebookin ensimmäiseksi tekemisekseen.Vanhempien pitäisi puuttua,
koska yhä useammat huijaavat ikänsä päästäkseen jo nuorina
naamakirjaan.

Facebook on siis myös osa nettiri ippuvuuden syistä,yhä useampi on
kuitenkin siel lä vain ystäviensä kanssa kommunikoimiseen, i lman
kauheata puhelinlaskua.



Avoimen datan ilmiö on kasvanut kahdessa
vuodessa valtavasti . Dataa on tarjol la
eri laisi in käyttötarkoituksiin sovellusten
raaka-aineeksi ennennäkemättömästi.
Tämän jutun kirjoittaja tuntee olonsa usein
kiel itaidottomaksi, koska valtaosa avoimen
datan parissa toimivista kollegoista on
ohjelmointitaustaisia.
Kun ideoita syntyy kuitenkin jatkuvasti , on
toteuttaj ien löytäminen pienoinen
ikuisuusongelma.
Helsinki Region Infosharen avoimen datan keittiö auttaa ohjelmointitaidotonta.
Datakokki Martti Leppänen opastaa koodaamisen suhteen uusavutonta loihtimaan
maistuvia herkkuja.
Raaka-aineena on Helsingin kaupunginvaltuuston avoin rajapinta ja avoimen
lähdekoodin aikajanasovellus. Rajapinta tarjoaa hyvin yksinkertaista tietoa kokouksien
kulusta -osall istujat, kel lonajat, käsiteltävät asiat ja puheenvuorot.
Helsinkikanavan sivustolta löytyvät kokouksien videot ja esitysl istat, mutta asioiden
näyttäminen aikajanalla voisi auttaa hahmottamaan kokouksen kulkua vielä hieman
paremmin.
Koodikiel i on kuin moni vieras kiel i - ymmärrät sanan sieltä, toisen täältä.
Sukulaiskielten osaaminen auttaa kovasti eteenpäin, mutta kirjoittajan opiskeluihin ei
ole oikein kuulunut mitään Ruby on Railsia muistuttavaa. Vähäinen yläaste- ja
lukioaikainen koodaaminen rajoittui yhteen tekstiseikkailupeli in Qbasici l la, "Hello
Worldi in" C++: l la ja kaverin tekemään Turbo Pascal-koodin muokkaamiseen. Html-
kokemusta ei kannata mainita tässä ääneen, sitä ei lasketa ohjelmoinniksi.
Datakokki opastaa aloittel i jaa kärsiväl l isesti , ettei keitos pala pohjaan. Resepti on
jotenkuten suuntaa-antavasti ymmärrettävissä, tuo koodinpätkä tekee tuon ja tuo tuon,
mutta uuden luominen osoittautuu yl ivoimaiseksi ongelmaksi. Vastaan tulee niin
sanotusti syntax error.
Ratkaisu löytyy siitä, että ensimmäisel lä kerral la mestari tekee ja oppilas jää vain
ideoijan ja katsojan rooli in. Tuloksena
syntyy suunnitelman mukainen aikajana.
Aikaa kului yhteensä noin tunnin. Valmiin
datan ja avoimen lähdekoodin käyttö
osoittautui tehokkaaksi osaavissa käsissä.
Lopputuloksesta puutuu kuitenkin vielä
paljon. Puhujien kuvat, puheenvuorojen
sisältö tekstinä ja vaikka päättäj ien
kokousten aikainen sosiaal isen median
kirjoittelu tekisivät keitoksesta suorastaan
herkul l isen!

Mitä kokkaisin?www.hri.fiopen.helsinkikanava.fitstm.info/files/timeliner

#Datakokit hämmentävät avoimia rajapintoja ja avointa lähdekoodia

Raimo Muurinen



Kaapelitehtaan atmosfääri kuumenee kun vanhatkoneet saavat uutta puhtia talenttien nuorten ihmistenkäsissä. Olen otettu , ihmiset jaksavat nähdä vaivaa,luovat uutta, jakavat sitä muiden kanssa. Tulee ylpeäolo. Mun kirjoitelma todennäköisesti vaikuttaahuuhaalta mitä se periaatteessa on. Koska MÄ HALUUNLETTUA. Ansaitakseeni sitä mä kirjoitan tätä. tavallaanjulmaa, mutta toisaalta hyvin piristävää. Työssäkäyvänkyynistyneen naisen sunnuntai piristetty 200%sesti.Kiitos tästä kumarrus. ei mitään järkeä.
Wärkfestissä on ollut tosi kivaa. Olemme Marien kanssakiertäneet ympäriinsä ja kokeilleet kaikkea VHSfilmienvirkkaamisesta sauerkrautin tekemiseen. Parastapäivässä on ollut eri pisteiden ohjaajien innokkuus jaavuliaisuus. Tekniikkapajat ovat olleet ainoat, jotkaeivät ole niinkään iskeneet, sillä tekniikan maailma onniin kaukainen minulle. Ensivuonna tekniikkapisteidenpitäjät voisivat miettiä sellaista toimintaa, jokaosallistaisi maallikonkin ja tekniikasta vähemmäninnostuneen. Nyt alkaa tekee niin paljon mieli vohvelia,että tää juttu loppuu tähän. Kiitos!

Viestintäkasvatuksen seura ry
Viekas.fi




