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Wä r k - t u u t t i
Löysin lopulta kaapelitehtaalle!
Asun Karhupuistossa ja
mietin minkä
kulkuneuvon valitsen,
metron, yhdeksikön vai
kahdeksikon? Päädyin
viimeiseen, koska
ajattelin päätepysäkin
olevan juuri
kaapelitehtaan takana olinhan tuolla pysäkillä
palellut joskus 60luvulla!
Kaapelin pysäkin
kohdalla odotin, että
ratikka jatkaa vielä
matkaansa kaapelin

taakse ja olen näin
lähimpänä määränpäätä.
Hämmästyin, eteen tuli
silta ja toinen! Juoksin
kysymään kuljetajalta ja
hän kertoi meidän kohta
kääntyvän ja niinpä
köröttelin kyydissä
takaisin oikealle
pysäkille. Jätkäsaareen
tulee todella paljon
rakennuksia, uusi
kaupungin osa!
Eksyminen avartaa!
Maija

Kannen kuvat wärk-vieras, palkaksi saa lecun, jolla saa vohvelin :))

WÄRKISSÄ KOETTUA

Wärk:fest on vihdoin täällä!

Wärk:fest, monen ihmisen unelma on vihdoin täällä! Vapaaehtoisena järjestäjänä
on todella hienoa nähdä ihmisten innostus ja wärkkääjien kohtaaminen. Työ ei ole
ollut turhaa!
Tehdään ensi vuoden Wärk:festistä vielä hienompi ja monipuolisempi tapahtuma.
Jätä lähtiessäsi palautetta ja kehitysideoita, ja näin saadaan hiottua tapahtumaa!
-Wärk:fest tiimiläinen-

Täällä on kivaa koska on erilaista kuin yleensä jossain.
"Siistii"! Täällä vanhakin nuortuu.
Hei
Rupesin kirjoittamaan huvikseni.Tulin katsomaan, mitä täällä
värkätään, kun Kaapelitehtaalla on joskus hyviä
juttuja."Siistii"! Täällä vanhakin nuortuu.
Kyllä kotonakin tulee joskus värkättyä kaikenlaista kierrätysmateriaalista, ettei päivä riitä, vaikka on eläkkeellä! Taitaa
täälläkin päivä loppua kesken. Vai onkohan mummu liian
hidas?
Hyvää syksyä & iloista mieltä.
Toivoopi: yksi mummu
Ystävällistä palvelua!

Kyllpä minä hämmästyin kun lippua ostin. Antoivat
pyytämättä alennusta ja lippu käy kahtena päivänä.
Olenkohan vaimon kanssa niin köyhän näköinen vai ihan
hyvää hyyvyyttä. Kuinka vaan nyt katsomaan 3D-tulostusta.
Juha N

Otso 4v vierailulla Wärk:festeillä

HAASTATTELUSSA

Mikä on ollut festareilla kivointa?

-Se Mario-peli

Mistäs sait noin ison muffinssin?

-Kahvilasta

Mitäs olet nähnyt täällä festareilla?

-Mä en muista mitä kaikkee oon nähny täällä festareilla
Mitä muuta haluat vielä sanoa?

-Popopopot

Aino etsii uusia ideoita
Wärk-festeillä
Mikä on parasta Wärkissä?

Paljon mielenkiintoista täällä festeillä on, kunhan
ehtii sukeltamaan!
Mistä sait tiedon festareista?

Sain tiedon facebookin kautta kaverilta.
Mitä odotat viikonlopulta?

Odotan tietoa asioista, joita en ole tullut
ajatelleeksi. Ehkä löytyy jotain konkreettista!
toivoo Aino

WÄRKISTÄ SANOTTUA

On ilo olla tällä ja nähdä kaikkea uutta ja mielenkiintoista.

Kierrätys ideoita on paljon, ja vanhoja työtapoja, jotka on pian
historia.
Kiva että niitä elvytetään.
Tulevaisuus on tekniikaa, jota nuoret hallitsee.
Onneksi on nuoret näppäriä, ja samalla saa vanhemmatkin
kiinostumaan siit.
Itse olen tehnyt yli viiskymmentä vuotta, ja olen kaiken
tietotekniikan opetellut yli 50-vuotiaana.
Margit

Let me write down my favored ideas here: the drawing

dancing robot which is easy to make and to play with; the
mushroom gowing domestic system; the self-made beautiful
machine for wool string; and YEs!
Bow

Warkfest is wild. With crazy ideas, people like to play with
different things. There was one guy who made interesting toys out
of discarded computer drives. Another was creating music out of
sweing machines noise. Really awesome world!
Naba Kumar

WÄRKISTÄ SANOTTUA

No niin WÄRKki on nähty aika mielenkiinnoista.

3D-tulostus herättää monia innostavai ajatuksia. Varsinkin sen avoin
toimintatapa. Patentointi ei ole lainkaan keskeinen. Ihan toista
puhetta kuin star up yritykset ja rahan teko.
Tämä vanhankin herran mieli virkistyy ja toive
maailmanparannuksen edistymisestä.
Mutta toisaalta monet käsityöläisyyden muodot ovat vaarassa kun 3d
mallinnistus muuttaa heidän osaamiseensa tietokoneen ohjalemaksi,
joka työstö- ja purstotinkaluihin yhdistettynä tulostaa samanlaista
vaikka tuhatäärin.
No toisalta ehkä monella käsityöläisellä on päässään tuote, joka on
ollut liian vaikea käsin tehtäväksi.
Hämmentynyt Juha N

Wärk:festin ensimmäinen päivä on ollut ihan ylikivaa. Tänään on jo tullut

opittua kaikkea ajanhallinnasta virkkaukseen ja miten markkinoida omia
huippuprojekteja. Nyt pienellä kirjoituslahjuksella saa letun ja seuraavaksi pitäisi
kokeilla vhs-kasetin taiteilua. Huomenna on vielä luvassa muun muassa
animaatijuttuja ja varmasti paljon muutakin kivaa. Veikas.fi-vohvelia nyt
odotellaan ja sitten katsotaan mitä muuta kivaa seuraavaksi.

KEHITYSEHDOSTUS

Wärk:festin hinnoitteluidea: Tällä hetkellä yhden päivän lippu ovelta maksaa 25 euroa ja
kahden päivän lippu maksaa 30 euroa. Jos en ole lauantaina varma, olenko tulossa
sunnuntaina, en osaa päättää, kumman ostan. Ongelman voisi ratkaista esimerkiksi
tarjoamalla mahdollisuus laajentaa päivälippu koko viikonlopun mittaiseksi maksamalla
viiden euron erotus välirahana.
OlliPekka

WÄRKISSÄ NÄHTYÄ

Punainenvalolasissa.

Naomin ottama kuva.
Teknikkakehittyy!

Kevyentuntuinen rukki ja
ilman sähkövoimaa. Kun
vertaa vanhoihin rukkeihin,
niin on pakko sanoa, että
tekniikka on se väline, joka
auttaa arjessa vaalimaan
kauneutta!
Maija

ViekasRadioWark:festinvierailijoita

Vierailijoiden nuorimmisto
pääsi radiohaastatteluun.
Samallaradiota
kuunnellaantiiviisti

Haastattelua
kuunnellaan innolla
iPadista, joka on
asetettu esille
vierailijoiden radion
kuuntelua varten.

MINULLA ON UNELMA

Tahdon luoda yhdessä Helsingin keskustaan KYLÄn. Puistomaisen yhteisöllisen sisätilan, joka
toimii yhteisenä olohuoneena myös silloin, kun räntäsade ja pimeä ovat vallanneet kaupungin
puistot.
Aikuisille KYLÄ luo mahdollisuuden tietojen ja taitojen välitykseen ja (jopa)
suunnittelemattomaan verkostoitumiseen. Lapset tämä KYLÄ ottaa huomioon siten, että
siellä ei käytetä alkoholia. Sen sijaan leikille on tila ja lupa, samoin torkuille.
Hanke hakee vielä muotoaan ja lisää yhteistyökumppaneita. Sisältöä tuntuu olevan ainakin
kokonaisen KYLÄn verran. Jatkan edelleen kehittelyä, sekä tilan etsimistä ydinkeskustasta.
Mikäli KYLÄn rakentaminen pääkaupunkiin kiinnostaa, etsi facebook-sivuiltani linkki KYLÄn
sivuille, mistä saat tarkempaa tietoa ja voit osallistua vaikkapa ilmoittautumalla KYLÄläiseksi.
Tämä ei vielä velvoita mihinkään muuhun, kuin toivottavasti ajattelemaan , että "KYLÄ on
hyvä juttu".
Olen huomannut, että KYLÄn henki on alkanut kasvamaan ensin henkilöinä. Uskoisin, että
saavutettua tietyn massan, tälle kylähengelle löytyy myös maantieteellinen sijainti.
Toivon, että näitä matalan kynnyksen olotiloja syntyisi muuallekin. Helsingissä on prosessi
käynnissä.
Hyvää henkeä tässä toivotan kaikille lukijoille!
Kaisu Kurki
Kuvat wärk-vieras

Kumpi voittaa?

Viekkaan vohvelit vai wärk-vieraan Cupcake?

Saran vohvelit

Becherkuchen (eli Cupcake)

2 kananmunaa
4 dl maitoa
3 dl jauhoja
3/4 tl suolaa
1 tl vaniljasokeria
2 rkl juoksevaa margariinia

1 container crème fraiche or cream
(that's your cup)
1 cup flour
1 cup ground nuts or almonds
1 cup ground/chopped chocolate
1 /2 cup oil
1 egg
a bit of baking powder

Sekoita kaikki ainekset keskenään ja anna
taikinan turvota liinan alla noin 1 5 minuuttia.
Kuumenna vohvelirauta, sivele hieman
rasvaa raudalle sudilla ja laita raudalle ohut
kerros taikinaa. Anna paistua kunnes
vohveli on kauniin kullanruskea.
Tarjoile esimerkiksi hillon, kermavaahdon
tai vaniljajäätelön kanssa.

Kuva wärk-vieras

Mix everything together and put in a cake
tin. Put in the preheated oven at about
1 80C for about 30-50 min. A needle or
knife inserted should come out clean.
For bigger cake tins, double the amount.
Chopped nuts, half with and half without
chocolate are also delicious.

