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pÄÄKIRJOITUS

Twitteriin kirjoittaminen julkisella paikalla saa
minut näyttämään antisosiaaliselta. Wärkfest
lehteen kirjoittaminen festivaalialueella saa
minut näyttämään osallistuvalta. Sisällöstä ei
niin väliä, kyseessä on performanssi. Ajattelen
Miley Cyrusta, joka saa tehdä kehollaan mitä
haluaa. Minun kehoni on myös nyt julkinen
pinta, johon yleisö voi heijastaa katseensa,
odotuksiaan, mielipiteitään. En ole yhtä
kiinnostava kuin Miley. En edes alasti. Kukaan
ei katso. Jos jatkan vielä pari riviä voin ehkä
tuntea ansainneeni vohvelin (joka sisältyi
alkuperäiseen suullisesti solmittuun
julkaisusopimukseen). Kun nousen tästä ja
siirryn ulos syömään vohvelia, tämä teksti on
ainoa todiste mitä tästä hetkestä jää, ellen
sitten tweettaa tästä tms.

Kansikuva by
Samu. kuvassa on 3Dprintteri toiminnassa, sii- Ulkona on kiva graffititeos tekeleillä
nä valmistuu
Aurinkoenergiaa
jotakin .
Janne Käpylehto
Aurinkosähköstä tulee yleensä mieleen kesämökkien katolla olevat paneelit jotka keräävät
pienen määrän valoa josta riittää energiaa vain
vähäksi aikaa. Se ei ole totta nykyään, vaan
aurinkosähkön aika on tullut. Aurinkoenergia
kuormittaa ympäristöä vähän, sillä se on uusiutuva energianlähde. Siis erittäin suositeltavaa!
Tiesitkö, että aurinkoenergiaa voi käyttää nykyään myös paljon muuhunkin. Esimerkiksi tandempyöriin, veneisiin, erillaisiin latauspisteisiin
ja lukuisiin muihin käyttötarkoituksiin. Aurinkoenergian hinta on pienentymään päin ja kun kulutus kasvaa hinnat laskee. Ennustuksen
mukaan vuonna 2022 aurinkoenergia ja sähköenergia ovat samanhintaisia. Siis seuraavan 7
vuoden kuluessa aurinkoenergian käyttö tulee
nousemaan huimasti.
.

wÄRK_CHAT
mä rakentelen sähkö
j uttuj a.
kasper 7 V
mä kävin
laasersokkelossa
otso 5V
Olen j o toista vuotta
käymässä wärkfestillä
mieheni
houkuttelemana. Palj on
kaikenlaista uutta j a
outoa täältä löytyy.
Parasta on innostuneet
ihmiset j otka
kehittelevät omia
j uttuj aan j a tykkäävät
esitellä niitä
uteliaille.
-Nina
Eri j ännittävä
kulttuuritapahtuma.
-Eino
Tämän vuoden uutuus
Viekas ry: n pisteellä
on lankapuhelimet!
Meillä on kolme
puhelinta, j oissa
numerot valitaan
perinteisesti
" pyörittämällä" j a
yksi, j ossa on nykyään
monille tutummat
näppäimet.
-Laura
Kukaan ei
vastannut=ignore : (
Viekkaalla on käytössä
ikivanhat puhelimet
-Samu

Kati selviytyi
lasersokkelosta
niinkuin Taikakin! ! ! !
-saatiin angry birds
tikkarit <3
Tuuli 5 v. tuli
Wärkfestiin
innoissaan
kokeilemaan
lasersokkeloa.
Vastaan tuli
puhelinpulma sekä
vohvelipiste.
Vohvelin päälle Tuuli
haaveilee saavansa
sokeria.
Juo j ou j ou täällä
taas
-samu

Aurinkoiset terveiset kaikille
wärkkääjille! T. Yhteisöllisen
median kiltteyden lähettiläs
Kinda Oy:n Pauliina Mäkelä

Tagi tämä on #Tägi
-samu
#häshtägi
-samu
Kubismia harrastavat
j äiset opossumit ovat
vallanneet Wärkin.
- Oposummien kuningas
taka huone on
valloitettu
-samu
se on takahuone, eikä
taka huone
-Kati
ps. Samu kirj otetaan
isolla alkukirj aimella.
wärkki festi
Anton is back
-Anton
-------------------------------------------------------j ohanna syö ruohoa, ei
syökkään
-samu
laura säätää
puhelimella
-samu

Vanhat käyttöön
Polkupyörät uusiksi hyvän seuran ja kahvittelun
lomassa. Hämeenlinnassa tehdään uutta vanhasta, vaalitaan
yhteisöllisyyttä ja terveyttä, kansainvälistä huolenpitoa ja taidetta!
Wärkissä näet ja koet
omin silmin, miten vanhasta pyörästä syntyy
uusi toimiva taideteos!
Tässä kuvassa Minna
vielä vanhan edessä,
päivän päätteeksi näemme, miten vanha koki
muodonmuutoksen.
-Minna Takala

MeKans Blues

MeKans Blues soitti puolenpäivän hujakoilla
enemmän tai vähemmän
autenttista bluesia. Shake
your money makerin yhteislauluosuus innosti
kymmenpäisen yleisön
lausumaan laulun sanoja
ponnettomasti rytmissä.
Poikkeukselliset soittimet, kuten pyykkilauta ja
sikarilaatikkobanjo toivat
mielenkiintoa esitykseen
ja innostivat soolosikarilaatikkobanjonsoittajan
huikesiin vartin sooloihin.
Hyvä svengi päälllä!
-Pexi

Mitä Wärkissä tehdään?

VIDEO

Wärk 1 5:ssa
sekunnissa:

Minileirillä lapset ovat terveitä, kun saavat leikkiä! —
henkilöiden Laura Viherä, Anna Penttilä ja Pekka
.

Hurja
laserienväistelyvideo.

VIDEO

Ohi
on
Wärkfest lähestyy loppuaan.
#taskuneuloosi osastolla kudotaan ja virkataan sekä
puhutaan sosiaalisesta mediasta . Neulekahvila
Lentävä Lapanen ja Kinda Oy ovat organisoinneet
koko homman Twitterin avulla.

Hurjaa. Ei ole kuitenkaan syytä
vaipua epätoivoon - tämä tuskin
oli viimeinen kerta. Toivottavasti
ensi vuonna on vähintään yhtä
hyvä meininki. Ehkäpä silloin
lentävät henkaritkin oikeasti
lentävät (tänä vuonna eivät
lentäneet) ja 3d jyrsijä saadaan
toimintakuntoon ja paikanpäälle.

Check more on facebook!
www.facebook.com/warktuutti

Apinat

