INTERNET OF VEIKKOS
Vartion ensimmäinen etäkokous
Viikko 13, Discordilla

Kokouksen aiheet
1. Sopikaa kokousajat ja -välineet.
2. Kerro mitä kaikkea etätoimintaa on Metsäveikoissa
Vartion kokous
Taskeja itse tehtäväksi, tai vartion kokouksessa
Online koulutus
Jamboree on the internet
Minecraft-leiri
3. Esittele toimintakisan pisteiden keruu, jokainen käy
itse kirjaamassa pisteet viikon viimeisen tapahtuman
jälkeen. Linkki löytyy Internet of Veikkos -sivulta.
4. Aprillipäivään valmistautuminen
Vartio opettelee medialukutaitoja
vartionjohtajan kanssa.
Vartiolaiset selvittävät millaista väärää tietoa on
levitetty koronavirukseen liittyen.
●
●
●
●

5 myyttiä koronasta
5 faktaa koronasta
Millaisella sivulla väärää informaatiota
jaetaan?
Millainen on luotettava lähde?

Linkkejä VJn tueksi:
SPn: Aprillia!
Mediakriittisyys tarppo
Mediavastuu tarppo
Ylen testit:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/valheenpaljastaja-testaa-medialukutaitosi-u
utisvisassa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/02/valheenpaljastaja-testaa-onko-sinusta-fakta
ntarkistajaksi
Ylen kooste väärästä tiedosta koskien Koronaa:
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https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/14/valheenpaljastaja-tervetuloa-infodemian-aik
aan-naista-merkeista-tunnistat

Suunnitelkaa aprillipäivän kunniaksi partiokälli. Palauta suunnitelma
sähköpostilla: vesa.rintamaki@gmail.com
1.4. on aprillipäivä, voitte toteuttaa partiokällin tai muun aprillipilan silloin.
5. Vartion sivujen päivitys / Karppi
Vartion omalle sivulle on hyvä laittaa esimerkiksi vartion nimi, etäkokousaika, huuto,
tavoitteet, muistelu millainen oli paras retki tähän mennessä, mitä retkiä vartio aikoo
tehdä kun korona-poikkeusaika päättyy, vartiolaisten etunimet tai lempinimet ja
johtajien yhteystiedot. Sivujen päivittämisessä mielikuvitus on rajana ja sivuilla voi
kertoa vartion saavutuksista vuosien mittaan ja kisakokemuksista. Lisäksi olisi saada
vartiosta hyvä kuva sivuille ja vaikka oma logo? Oman kuvan sijaan jokainen voi
jakaa esim avatarin itsestään?
Vartio kerää tiedot ja lähettää ne Karpille antti.karppi@partio.fi

Viikon taskit (kokouksessa tai sen jälkeen kukin itsenäisesti)
1. Kuivalihan tekeminen / Vesa
Tarvittavat aineet: Mahdollisimman vähärasvaista jauhelihaa

1. Paista liha paistinpannulla ja kypsennä ilman voita tai öljyä miedolla lämmöllä.
Murenna liha mahdollisimman pieneksi paiston aikana. Älä kuitenkaan kärtsää lihaa.
2. Anna kypsän lihan jäähtyä leivinpaperin tai talouspaperin päällä. Pro tip:
ylimääräisen rasvan saa imettyä pois talouspaperiarkeilla. Rasvaton säilyy
paremmin.
3. Laita liha puhtaan leivinpaperin päälle. Laita uuniin 50 asteeseen ja jätä luukku
pikkuriikkisen auki. (Jätä vaikka puinen kapula uunin oven väliin)
4. Ota liha uunista pois heti, kun se on kuivunut. Kuivuuden voi tarkistaa
halkaisemalla ison murun keskeltä kahtia. Jos liha on kovaa, niin se on tarpeeksi
kuivaa. Kuivuminen kestää kiertoilmauunissa noin 3-3,5 tuntia.
Pakkaa sitten kuivattu liha annospusseihin. Säilytä kuivattu liha jääkaapissa
pakastimessa. Liha kannattaa maustaa vasta, kun varsinaisesti otat sen käyttöön.
Tehtävän palautus: ota kuva valmiista pusseista ja laita se sähköpostilla Vesalle
vesa.rintamaki@gmail.com
Sähköpostin otsikko: IOV-palautus, kuivaliha.
Muista laittaa viestiin oma nimi ja vartio

2. Kevätseuranta / Silli
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Jokainen nappaa pari kuvaa ulkona paikoista joissa kevät näkyy, tai uskoo että pian
kevät rupeaa näkymään. Ota viikon päästä kuva täsmälleen samasta paikasta ja
vertaa!
Tehtävän palautus: ota kuva ja laita se sähköpostilla Sillille: mikko@sillander.com
Sähköpostin otsikko: IOV-palautus, kevätseuranta
Muista laittaa viestiin oma nimi ja vartio
3. IOV logon suunnittelu / Silli
Suunnittele Internet of Veikkos -logo, josta voidaan tehdä kangasmerkki. Vaatimuksia
jotka tulevat brodeeraustekniikasta: Koko max 5x5cm, logossa on oltava reunat,
kuvion täytyy olla selkeä. Pieni piperrys ei näytä brodeerattuna hyvältä. Voit piirtää
logon tietokoneella tai tehdä sen käsin, kuvata ja lähettää Sillille.
Tehtävän palautus: ota kuva ja laita se sähköpostilla Sillille: mikko@sillander.com
Sähköpostin otsikko: IOV-palautus, logon suunnittelu
Muista laittaa viestiin oma nimi ja vartio
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