Siirretty wikiin 8.1 http://5w.fi/wiki/HSF12#Kokouksen_p.C3.A4.C3.A4t.C3.B6kset
• Yhteinen kattodomain (hackerspace.fi/hacklab.fi?) ja sen alle tulevat palvelut
• hacklab.fi kattodomainiksi
• helsinki.hacklab.fi
• hallitus@hacklab.fi -> helsinki-hallitus@hacklab.fi
• turku.hacklab.fi
• Tatu Aalto Digitalta@iki.fi
• hackerspace.fi
• rekisteröity 5w:lla
• ohjaa urlit suoraan vastaavaan hacklab.fi:hin
• rss aggregointi
• Rambo, rostbach, marant, oulu?,dTA
• sähköpostilista
• Hackerspace "brandi" suomessa. Pitäisikö kaikkien olla Hacklabeja sekaannusten vähentämiseksi?
• Kaikki paitsi tampere on jo valmiiksi haclabejä, joten sillä brandillä mennään, Tampere miettii
keskenään mitä tekevät
• Uusille järjestöille suositellaa nimeksi hacklab:iä
• Pää URL-space hacklab.fi
• Helsinki muuttaa helsinki.hacklab.fi:hin
• Joka yhdistyksen hallituksessa pitää olla joku yhteyshenkilö "kattojärjestön" suuntaan
• "kattojärjestö" on tässä vaiheessa kokoelma aktiiveja eri porukoista jotka säätävät
yhteisiä asioita jäsenten mandaatilla ilman että pitää joka detailista kysyä kaikilta.
• Yhteiset projektit
• Sääpallokuvio ?
• Helsinki puuhastelee sääpalloprojektin kanssa, lisätietoja Suovulalta, tervetuloa
mukaan.
• Kiertoprojekti ? Kiertävä joku päätön pienehkö projekti jota voi lähettää mestasta toiseen.
• Modulaarinen kuularata Turusta lisätietoa
• mobiili hacklab
• Tulevat tapahtumat ja yhteistyö niissä (Stream, Assembly..)
• Helsingissä Reaktori 2012 (vko8?), nuorisotapahtuma, itse tapahtuma helsinkikeskeinen mutta
paikalle tulee nuoriso-ohjaajia ympäri suomen.
• Helsinki edustaa täällä, pitäisi tietää mikäli muualla suomessa kiinnostaa hacklabejä
lähteä nuorisotoimintaan mukaan.
• ASM
• Stream: streamparty.org, demoparty Tampereella. (viime vuonna 20.-22. toukokuuta)
• Instanssi: instanssi.org Jyväskylässä demoparty.
• model expo
• normiständikuvio, rakentelumeiningillä,
• saadaan muitakin mukaan, helsinki toimii yhteyshenkilönä expon suuntaan.
• "open hardware summit" (nimi ehkä muuttuu)
• Tampereella Demolassa kesäkuun alulla, enemmän harrastajille.
• Järjestäjänä mm COSS
• Yhteisstandi taas.
• Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa kansallisen näkyvyyden kasvattamiseksi (liittyy osittain
edelliseen)
• miten saada mukaan heterogeenisempaa porukkaa
• radioamatöörit
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• lennokkiharrastajat
• robosotailijat
• elektroninen taide?
• tietokonekerhot (onko niitä vielä, vai onko 80-lukua?)
• luontoliitto (vaatetuunaus, laitteiden korjaus)
• muusikot
• martat
Maker Faire kyselyn yhteenveto
• Runsaasti kiinnostuneita tahoja
• Kritiikkiä mahdollisesta helsinkikeskeisyydestä
Maker Faire Helsinki
• nimi -> "Maker Faire Finland"
• Alt / Hub Helsinki mukana
• http://lists.altparty.org/pipermail/altparty-future/2011/000088.html
• http://lists.altparty.org/pipermail/altparty-future/2012/000100.html
• Jos kaapelitehtaalla järjestettäisiin ko. tapahtuma, niin mikä olisi tilantarve?
• Löytyykö hakkereista innokkaita projektin vetäjiä?
• Sopiva aikataulu (montako päivää/miten auki)?
• Mistä rahoitusta?
• Tapaaminen Alternative Party ry:n kanssa
• http://www.doodle.com/2n394idv6tfr97re
• Hacklabit tai hackerspacet eivät ota vetovastuuta tässä vaiheessa, odotetaan muita tahoja
HSF13 paikka
• Katsotaan tilanteen mukaan, kesätapaaminen sai kannatusta. Pääkaupunkiseudulla?
Uusien hackerspacejen käynnistymisen helpottaminen, onko jotain mitä nykyiset voi tehdä?
• "Perustamispaketti"
• Sääntötemplate periaatteella vaihda nimi ja osoite
• Dos and Don'ts
• Perustarpeet / -työkalut
• Talouden pyörittäminen (mm. miten rahoittaa tilaa)
yhteismatka viro/ruotsi/tanska/saksa/
• jos joku on menossa, niin ilmoittakoon muillekkin

