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Tekijämessut Maker Faire hengessä
• Paikka: Uusi Tehdas, Tampere
• Aika: Alkukesä 2012
• Kesto: 1 päivä (la tai su)

Taustaa
Suomen hackerspace yhteisöissä on syntynyt halu järjestää Maker Faire tyyppinen tapahtuma Suomeen.
Helsinki haluaa järjestää sen Helsingissä. Osa Tamperelaisista haluaa järjestää tapahtuman Tampereella.
Maker Faire tapahtumat ovat onneksi luonteeltaan hyvinkin paikallisia, joten ei siinä mielessä ole estettä
järjestää kahdessa eri kaupungissa. Toki olisi hienoa, jos tapahtumat olisivat vielä samana päivänä, niin
sanotusti yhtä aikaa.
Maker Faire:sta voi lukea lisää täältä.

Osallistujat / Järjestäjät
Nimi (nick) alla olevaan listaan, jos löytyy kiinnostusta olla mukana.
• kyb3R, vielä vähän arveluttaa. Pienellä varauksella mukana
• cos^(5w)
• namochan (5w)
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Aiheeseen liittyvää
http://5w.fi/wiki/Hackerspace.fi

Mahdollisia yhteistyöstä kiinnostuneita yhteisöjä
Kysymättä
Saa keksiä lisää.
• Alt Party
• Finhack
• OH3NE
• OH3TR
• TELOK
• Robottiseura (mikä olikaan)
• Robosota
• Treen RC-Lennättäjät
• Keksintösäätiö

Kysytty
Inventaario esiteltävistä laitteista
• Kuularobotti (Assyilla esillä ollut)
• Wiishooter
• Syntikka
• Sukellusvenesimulaattori (kesken)
• Viivanseuraaja
• Optimum prime(?)
• Ultimaker
• Miikan robottikäsi?

Muita ohjelmanumeroita
• Muotokuvia laserkaivertimella (tms)
• Joku työpajapöytä

TODO
Alla on listaa asioista, jotka on tehtävä. Laita nimesi hakasulkeiden sisään, kun otat tehtävän hoitaaksesi.
• Lähestyä Uuden Tehtaan vastuuhenkilöitä asian tiimoilta ja varmistua siitä että alustava lupa tilalle
saadaan [kyb3R, 11.11.11 pistin emailia]
• Kysyä Uuden Tehtaan väeltä mitkä ajankohdat (joku lauantai) kävisi heille. [vastuuhenkilö]
• Selvittää kannattaako hakea Maker Fair-brändiä vai keksiä oma nimi. Tapahtuman nimi kannattaa
kuitenkin olla suomenkielinen.
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