hacklab.fi
• RSS aggregointi <- DONE
• labit kartalle <- DONE
• Introtekstit ja muut parannusehdotukset
• http://kirjoitusalusta.fi/hacklabfi-tekstit
• http://tampere.hacklab.fi/ osoittamaan oikeaan ip:hen <- DONE
• helsinki: rambo, dist
• tampere: fixie, spiikki
• turku:
• waasalle mailman-listat?
• tiedotuksen sisällöt: (tähän siis tiedotusvastaavat)
• helsinki: anacron, kimka (kurssivastaava: vihannes)
• tampere: (ei valittua, hallitus@)
• ...
http://openmeetings.apache.org/
http://code.google.com/p/bigbluebutton/
• Web conference
• Yhteistyöprojekti idea
• Atlanssian lisenssi
• https://www.atlassian.com/licensing/purchase-licensing#licensing-4
• Atlassian Community Licenses are designed for official not for profit
organisations and charities which are not for profit, non-government, nonacademic, non-commercial in nature, have no religious affiliation and that
would not otherwise be able to afford Atlassian software.
• https://www.atlassian.com/software/views/community-license-request
• IPA+SSO, Confluence ja JIRA
• FreeIPA (CentOS, tms virtuaalikone) + Atlassian Crowd
• Pystytetään käyttäjätietokanta, SSO, wiki+blogi ja tarjotaan palvelu muille labeille
jotta ei tarvisi joka labin erikseen tätä tehdä, varsinkaan kun voi olla että ei ole ketään
kiinnostunutta ylläpitämässä, webisivut voi jäädä helposti tekemättä, tai hyvin
yksinkertaiseksi.
• Tällätavalla, kunhan löytyy labista kiinnostunut henkilö kirjoittelemaan mitä labissa tapahtuu
niin ei tarvisi ensin murehtia ja miettä et kuka tekee webin ja mihin se laitetaan. (Blogiin voi
• Lisäksi olen miettinyt systeemiä milla saataisiin jäsenmaksujen yms teko toimimaan
puoliautomaattisesti.
• a) Rahastonhoitaja hakee verkkopankista tiliotteen sopivassa muodossa
• b) kopioidaan se palvelimelle, josta scripti käy läpi jäsenmaksut viitenumeroiden
perusteella. Jos jäsen on maksanut ylimääräistä, voidaan tämä summa vaikka lisätä
jäsenen "tilille" josta hyvitetään myöhempiä jäsenmaksuja, tai ostoksia (juomat
jääkaapista jne.)
• Tarjotaan tämä palvelu jokaiselle labille. Halutaanko tuosta pyytää jotain rahaa?
• Asiasta kiinnostuneet voivat ylläpitää tätä järjestelmää. Luulen että kun mukana on
useampi labi, niin ylläpitoon kiinnostuneita henkilöitä löytyy tarpeeksi.
• Mihin tämä laitetaan pyörimään?
• Tarkempi suunnitelma, ja jokin aikataulu? Kuulostaako idea hyvältä?

-> Jatkoa http://kirjoitusalusta.fi/Hacklab-palvelukehitys
Kurssimateriaalit jakoon
Yhdessä iteroimalla paremmat materiaalisetit. Helsinki koitta kinuta Jarin slidet jakoon.
Tapahtumaideoita varastettavaksi
• Show and tell esim. kerran kuussa
• Tarkoituksena on kerätä yhteen hetkeen valmistuneet ja keskeneräiset projektit jossa on jotain
esiteltävää.
• Toimisi hyvin myös vierailijoille jotka näkevät mitä uutta pajalla on tehty
Hacklabien Google Hangout (tai muu videolinkki) tiistaisin?
• tukeeko Hangout tarpeeksi hyvin useita videolinkkejä vai pelkästään kahdenvälisiä?
• tukee
• vois riittää kerran kuussa, joko yhteinen show and tell tai sitten juuri sen jälkeinen tiistai?
• Muita teknisiä vaihtoehtoja esim. VLC:llä tehty livestreamaus webcamista tai bambuser
(selainpohjainen) tai esim justin.tv
Model Expo
- Workshop expolle
- Liittyminen model expossa
- Yhteystiedot?
Ideat kesän/ensi vuoden HSF:ään?
Jos Oldskool -> kävijöiden rajoitus?
• kuinka rajoitetaan?
• nopeimmat ensin, tosin "sisäpiiri" tietää kuitenkin aina nopeimmin... Ei se Demolakaan huono
ollut, muutamilta osin jopa parempi, mutta saunan puute on vakava asia.
• Ehdotus (cos): Jos oldskoolilla niin 40 hengen raja, kutsut ensin hallituksille (=pienillä labeilla
varmasti mahdollisuus päästä) ja sitten vasta "julkinen" ilmoittautuminen.
Kesä viestikalliolla ? http://www.viestikallio.fi/
• Onko kellään suhteita?

Ideat ja pointit Skrolli-artikkeliin
Esityeslistaa esille
Saunakeskustelut
Robosota kilpa-ajon päätteeksi
Finnish Game Jam -käynti Demolassa

