HSF15½ - Hacklab Summit Finland 2015 ja puoli 5.-7.6.2015
Paikkana Helsinki Hacklab ry
•
•
•
•
•

Takkatie 18 Frisbeekaupan takaa ramppia alas
+358 45 209 2929 labin seinällä oleva puhelin
http://helsinki.hacklab.fi/tila/yhteystiedot/
streetview: https://goo.gl/maps/tRC5D
Pajamäen Siwa: https://goo.gl/maps/0hOZW

Perjantai
• Saapuminen
• läbin ovet auki 17:00 (ja melko varmasti jo tätä ennen)
• tuo tavarasi ennen ravintolaan lähtemistä
• Kakkutarjoilu läbillä 18:00 ennen ruokailua, tule ajoissa!
• Ruoka 19:00 ja läbiesittelyt
• Takkatie 7A, portaat ylös
• sijaitsee vain 200m päässä
• vieressä maksuton liityntäpysäköintialue, iso parkkipaikka!
• streetview: https://goo.gl/maps/GSX7c
• Mahdollisesti saunan sisäänajo jos aikaa jää
Lauantai
• Paintball ilmottautuneille 12:30 - 14:30
• labilta lähtö 11:45
• tai 12:15 bunkkerilla
• Vaihtoehto-ohjelmana tutustuminen viereisen Pajamäen bunkkereihin
• labilta lähto 12:30
• http://www.hs.fi/kulttuuri/a1305960492842
• 16:00 Ruokailua labilla ja Tietovisa
• Hacklab.fi-suunnittelutiimi kokoontuu
• http://kirjoitusalusta.fi/hacklab-x-hacklab-fi
• http://kirjoitusalusta.fi/hacklab-x-espoo-mini-maker-fare
• 18:00 Robokisa
• http://kirjoitusalusta.fi/HSFS15-robokisa
• Hengausta
• Grillailua
• Sauna
Sunnuntai
•
•
•
•
•
•

Herääminen
Aamusauna
13:45 Hacklab.fi-suunnittelutiimin tulosten esittely
14:15 Robokisan palkintojenjako
Siivous
Poistuminen

Kimppakyytisivu
http://kirjoitusalusta.fi/hsf15japuoli-kimppakyydit
Tapahtuman oma sivu
http://helsinki.hacklab.fi/tapahtumat/hsf15japuoli/
Haluan osallistua tapahtuman kuluihin seuraavalla summalla *
15-30EUR, suositus 20EUR.
Jos matkakulusi ovat isot, budjettisi pieni, tai käyt tapahtumassa vain lyhyen aikaa, niin valitse itsellesi
sopiva summa järjestämisavustukselle. Ilmoittautumislomakkeessa ollut virhe on korjattu, ja nyt summan voi
päättää vapaammin.
Huom, jos ilmoittauduit perjantain ruokailuun, laske kuluihin lisäksi kymmenen euroa lisää.

Ilmoittautumisesta
Mukaan ovat kutsuttuina nyt myös muutkin kuin Hacklabit, jotta saadaan kattavammin edustusta erilaisista
porukoista. Ilmoittautumislomakkeen "mistä hacklabista tulet"-kohdan voi siis sivuuttaa, jos se ei tunnu
koskevan millään tavoin osallistujaa.

Ilmoittautumislomake
https://docs.google.com/forms/d/1mxka-5aVv9DP9fLEKrkPCVHS4AI1hPLJfuL6qO4ZpTM/viewform
Muistathan käyttää maksaessasi viitenumeroa 2015064.
Ilmoittautumislomakkeella on ehdotettu seuraavia ohjelmanumeroita
•
•
•
•
•

hacklab.fi -suunnittelutiimmi (mielellään vähintään yksi henkilö per kaupunki)
Frisbeegolf (Talin puisto, säävaraus)
Vierailu tekniikan museossa
Vierailu Heurekassa
http://www.paintballsissos.fi/bunkkeri

Muitakin vaihtoehtoja saa esittää, ja niistä voi keskustella vaikka tällä sivulla
Hacklab.fi-suunnittelutiimiin tarvitaan osallistujia jokaisesta läbistä, jotta työryhmä on tarpeeksi edustava.
Tarkempi ohjelma ja kysymykset
otetaanko myös rompetori ohjelmaan mukaan vaikka se ei ohjelma-aikaa sinänsä vie?
• Helsinki jakaa pois bonkkiaan koko tapahtuman ajan, jos joku löytää jotain kiinnostavaa hyllystä.
Rompetori mahtuu hyvin mukaan ohjelmaan.

