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Apple Computerin historiaan tutustuneille nimellä
Homebrew Computer Club on aivan erityinen merkitys.
Vuosina 1975-77 toimineen Homebrew Computer Clubin
jäseniä olivat muun muassa tietokoneharrastajat Steve Jobs
and Steve Wozniak, jotka eräässä kerhon kokoontumisessa
esittelivät autotallissa rakentamansa Apple I –tietokoneen.

Vastaavanlaisia tietokoneharrastajien kerhoja, joissa
tapaamisten perusajatuksena on näyttää toisille jäsenille mitä
viime kokouksen jälkeen on puuhastellut ja käyttää muilta
jäseniltä saatuja neuvoja projektin läpiviemiseen, on
Piilaaksossa ollut Homebrew-klubin jälkeenkin. Kuitenkaan
alkuperäisen Homebrew-kerhon kulttimaineeseen eivät
seuraajat ole yltäneet.
Ohjelmointibailuissa syntyy koodia
Teknologiaharrastajien yhteistoiminta ei kuitenkaan
Piilaaksossa lopu kerhotoimintaan. Esimerkiksi
juhannusviikonloppuna on jälleen yksi
SuperHappyDevHouse-tapaaminen, jota oikeastaan pitäisi
kutsua hakkeribileiksi.
Juhlat järjestetään milloin missäkin, yleensä jonkun kerhoaktiivin
kotona, ja ensimmäiset vieraat saapuvat paikalle iltapäivällä.
Ajatustenvaihdon, kiivaan koodaamisen ja pikaisten
projektiesitysten välissä ehditään nauttia ruokaa ja juomaakin.
Mistään rymyillasta ei kuitenkaan ole kyse.
Bileet laitetaan lopullisesti purkkiin aamuyöstä, mutta osa
koodareista jatkaa ajatustenvaihtoa ohjelmoinnista vielä
tämänkin jälkeen lähimmässä Denny's-ravintolassa - nämä kun ovat
auki ympäri vuorokauden.
Kokoontumisia muillekin päivärytmeille
Jos SuperHappyDevHouse on yöeläjien koodauskollektiivi,
niin MashPit on vastaavanlainen vapaamuotoinen,
auringonvalon aikoihin järjestettävä koodausmaraton, joita on
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pidetty myös Piilaakson ulkopuolella. Tosin tämän hankkeen
aktiivisuus näyttää viimeaikoina laantuneen.
Monien tuntien koodauskokoontumisia järjestetään myös eri
teemojen ympärille. Näitä tapaamisia kutsutaan taas
BarCamp-nimellä. Seuraavan Piilaakson-kokouksen aihe
on sekin sopivan ajankohtainen: iPhonen Web-ohjelmointi.
Kokouksia milloin tahansa
Kaikille yllämainituille tapaamisille on yhteistä, että niille on
sovittu jokin ajankohta ja tapaamispaikka. Coworking on
taas termi kokoontumispaikoille, joissa kuka tahansa voi
pistää kokouksen pystyyn milloin tahansa. Coworkingpaikkoja voisi kutsua kahviloiksi ilman pakollista
kahvikuppia.
Coworking on sekin levinnyt Piilaakson ulkopuolelle. Jopa
Helsinkiinkin on listattu yksi avoin tapaamispaikka, joka
tarkemmassa tarkastelussa osoittautuu mobiiliyritys Jaikun
konttoriksi.
Tee se itse -viikonloput
Hakkereiden tapaamisista puhuttaessa ei sovi jättää
mainitsematta Maker-messujakaan. Tässä viikonlopun yli
kestävässä kokoontumisessa teknologiaharrastajat esittelevät
mitä mielikuvituksellisimpia laitteita ja keksintöjä, jotka ovat
rakennettu usein hyvinkin edullisista raaka-aineista.
Tapahtuman tee-se-itse miehille on oma lehtikin, O'Reillyn
julkaisema Make, jonka irtonumeroita on hauska selailla.
Lehden sivuilla esiteltyjä projekteja ei voi muuta kuin ihailla.
Sen verran kekseliäitä monet ratkaisut ovat.
Tekevältä aika loppuu
Kuten olen moneen kertaan maininnut, Piilaaksossa riittää
tapaamisia jokaiselle. Jopa matkapuhelimetkin ovat
saaneet omat hakkerikerhonsa, joka on kunniakkaasti
nimetty Homebrew Mobile Phone Clubiksi. Kun vielä saisi
oman opiskeluprojektin taas herätettyä henkiin, niin johonkin
näistä tapaamisista olisi syytä osallistua. Tiedä vaikka saisi
opiskelut vietyä jonkun kunnon koodarin kanssa oikein
kunnon harppauksen eteenpäin.
Hartti Suomela työskentelee Piilaaksossa
teknologiayrityksen kehittäjätuessa.
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