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INTERNET OF VEIKKOS 
Viikko 14, Discordilla  
 

Kokouksen aiheet 
1) Info: Jokaisen vartiolaisen kannattaa liittyä PPOS-WhatsApp –ryhmään, 

jossa pääsee suoraan käsiksi tietoon. Linkin saa VJ:ltä. 
 

2) Info: JOTI 
Jamboree-On-The-Internet –tapahtumasta on erillinen ohje IoV-nettisivulla. 
 
Sopikaa vartion kesken aika milloin kokoonnutte linjoille, muistakaa että tähän leiriin 
osallistumisesta saa toimintakisassa leirin pisteet! 

Palautus: Vartio tekee pienen raportin esim screenshoteilla ja palauttaa sen Sillille 
sähköpostilla mikko@sillander.com 
Pisteet: leirin pisteet 50p 
 

3) Task: Juttu Metsäveikkosanomiin, ohje ja vinkkejä alla. Kirjoittakaa vartion kokouksessa tai 
sen jälkeen. 

Palautus: Juttu ja kuvat palautetaan Sillille sähköpostilla mikko@sillander.com 
Pisteet: 15p 
 

4) Info: Torstaina on Teemu Malisen online-kertomus kuinka pelastaudutaan uppoavasta 
laivasta. Teemu on töissä merillä ja siitä riittää hurjaa juttua! Paikka: Discord, Aika: Torstai 
2.4., tarkka kellonaika ilmoitetaan PPOS-WhatsApp –kanavalla. 

Pisteet: kokouksen pisteet 15p 
 

5) Info:  Minecraft-leiri on tulossa viikon päästä viikonloppuna 
 

6) Task: Varustehuolto. Voitte jutella aiheesta kokouksessa ja tehdä tämän taskin kokouksen 
jälkeen. IoV-sivulle tulee varustehuoltoon ohjeita. 

Palautus: Pari kuvaa varustehuollosta palautetaan Sillille sähköpostilla 
mikko@sillander.com 
Pisteet: 10p 

Muista palauttaa toimintakisapisteet! Linkki IoV-sivulla 

 

Juttu Metsäveikkosanomiin  

Miksi juttuja kirjoitetaan? Metsäveikkosanomat ovat osa Metsäveikkojen historiankirjoitusta, lehdestä 

löytyy juttuja jo siltä ajalta kun isoisänne olivat teidän ikäisiä. Millaisia he olivat silloin ja millaista partio oli 

silloin, se lukee Metsäveikkosanomissa! Sanomilla on paljon lukijoita jotka eivät näe vartioiden toimintaa 

ikinä, mutta lukiessaan he tuntevat edelleen kuuluvansa lippukuntaan ja tulevat ehkä raksalle joskus tai 

tulevat roudaamaan jotain kesäleirillä. Metsäveikkosanomat on se yhteydenpitoväline, se radiolähetin joka 

pitää suuren yhteisömme kasassa. Jos signaalia ei lähetetä, kaikki satelliitit katoavat avaruuteen. 

Kannattaa pohtia seuraavia asioita ennen kuin ryhtyy toimeen: Mikä on jutun aihe? Mistä jutussa on 

kysymys? Mitä haluat jutulla kertoa? Minkä tyyppisestä jutusta on kysymys? Onko se henkilöhaastattelu, 
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reportaasi, uutinen, kolumni, mielipidekirjoitus vai jotakin muuta? Mikä on jutun näkökulma? Ketä jutussa 

voisi haastatella? Kuka osaisi kertoa aiheesta parhaiten? Mitä hänet löytää? Alustavat 

haastattelukysymykset. Suunnitteluvaiheessa riittää jo parikin kysymystä. Miten juttua on tarkoitus 

kuvittaa? Kuvasuunnitelmassa on syytä miettiä, mikä kuva havainnollistaisi aihetta parhaiten? 

Tekstin kirjoittaminen, esimerkkivaihtoehtoja kokoukseen: 

Lista kysymyksiä joihin yksi henkilö kirjoittaa vastauksen, tai lista lauseiden aloituksia. Toinen tekee 

vastauksesta paremman lisäämällä siihen hyvän pointin, vielä kolmas lisää jotain. Lopuksi joku laittaa 

tekstikappaleet järjestykseen, joku voi karsia tekstistä tyhjät ja tylsät pätkät pois ja yhdistellä lauseita. 

Vartio sopii millainen juttu tehdään (esimerkiksi vartioesittely tai retkikertomus) ja kuinka jutun tekeminen 

toteutetaan. Vartiolaiset selailevat eri lehtiä ja katsovat mallia erilaisista juttutyypeistä. He keräävät 

materiaalia juttua varten, haastattelevat ja ottavat kuvia. Kun kaikki on kasassa, vartio/pari viimeistelee 

jutun ja julkaisee sen. 

Muutamia ehtoja 

 Pituus: Sopiva aiheelle. Alle puolen A4-sivun juttu tuskin kertoo mitään, yli sivun mittainen juttu voi 

tuntua liian pitkältä jos aihe on pieni. Panostakaa sanojen sisältöön eikä määrään. 

 Älä käytä yhtään mitään tekstimuotoiluja. 

 Kirjoita juttuun aina otsikko ja ingressi, eli iskevä ensimmäinen lause. Joskus tämä on helpointa 

kirjoittaa lopuksi. 

 Pyydä jotakuta lukemaan juttu ja käytä aina apua oikeinkirjoituksen tarkistamisessa. 

 Loppuun allekirjoitus 

Palautus 

1. Juttu ja kuvat lähetetään Sillille osoitteeseen mikko@sillander.com.  

2. Jutusta annetaan palautetta jonka perusteella vartio, VJ tai joku vartiosta viilaa jutun valmiiksi.  

3. Painokelpoiset jutut julkaistaan Metsäveikkosanomissa. Jos samasta aiheesta tulee monta juttua, 

näitä porrastetaan eri numeroihin tai yhdistellään yhdeksi isommaksi jutuksi. 

Juttuaiheita 

Voit käyttää näitä aiheita tai voitte keksiä itse paremman! 

Vartion esittely 

Vastatkaa jutussa ainakin kysymyksiin: Keitä vartioon kuuluu, kuinka kauan vartio on ollut 

yhdessä, millaisia ja montako retkeä olette tehneet, mitä retkillä tehdään, mikä retkillä on 

parasta. Jos vartiolla on oma merkki, siitä kuva mukaan. Ehdottomasti vartiosta täytyy olla 

kuva, ja kuvan mukana täytyy lähettää AINA kuvassa olevien koko nimet. 

 

Retkikertomus 

Mitä retkeily on 2020-luvulla? Mitä kokouksessa sovitaan ennen retkeä, miten retkelle 

mennään, mitä siellä tehdään, mainintaa parista legendaarisesta jutusta retkellä ja 

retkieväistä. Mikä retkillä on tärkeää ja mikä ei? 

 

Elämää koronan alla 
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Esimerkiksi kuvaus miten tavallinen päivä sujuu, tuttavapiirin kuulumisia. Mitä aiotte tehdä 

kun korona-aika on ohi? Parhaat koronavitsit? 

 

Varuste-esittely 

Pari eri varustetta vertaillaan rinnakkain. Esim vartion kaikki makuualustat, otsalamput tai 

rinkat. 

 

Päivitysjuttu 

Katso malliksi jokin vanha juttu Metsäveikkosanomista tai jostain toisesta lippukuntalehdestä 

ja kerro vastaavat asiat omalla kokemuksella päivitettyinä ja muokattuina. 

 


