Tiedote: Espoo Mini Maker Faire juhlii tee-se-itse-kulttuuria
Mini Maker Faire Espoo
13.-14.10.2017
Iso-Omenan Palvelutori, Espoo
Mini Maker Faire juhlistaa tee-se-itse -kulttuuria ja kaiken maailman värkkääjiä!
Maailmaa valloittanut maker-kulttuuri on vilkasta myös Suomessa ja nyt on aika järjestää
toinen kansainvälinen, koko perheen tapahtuma Mini Maker Faire. Iso Omenan Palvelutori
täyttyy värkkääjistä eli tekijöistä (englanniksi makers) 13.-14.10.2017.
Maker Faire (www.makerfaire.com) on koko kansan tapahtuma, jossa esitellään
monimuotoisesti tee-se-itse -kulttuuria värkkäyspisteiden, työpajojen, keskustelujen,
tietoiskujen ja performanssien kautta. Tapahtuma on innostumisen, uskaltamisen, oppimisen,
käsillä tekemisen ja osaamisen jakamisen suurta juhlaa, yleisötapahtuma, joka liikkuu tieteen,
taiteen ja teknologian rajapinnassa.
Tapahtuman tavoitteena on tarjota noin 60:lle värkkääjälle tilaisuus esitellä intohimoisen
tekemisensä hedelmiä ja osaamistaan sekä antaa noin 8000:lle kävijälle mahdollisuus kokeilla
ja innostua uusista asioista. Tulevaisuudessa erikokoisia Maker Faire -tapahtumia on tarkoitus
järjestää säännöllisesti.
Tekijöitä/värkkääjiä tapahtumaan haetaan avoimella Open call -lomakkeella elokuusta alkaen.
Mukana ovat jo mm. Heureka ja Innokas-verkosto.
Järjestäjinä toimivat Aalto Fablab, Espoon kaupunginkirjasto ja Wärk ry. Aalto Fablabissa
yhdistyvät innovatiivinen ja verkostomainen tekeminen sekä tiedon jakamisen periaate. Aalto
Fablab -työpajasta löytyvät mm. laser- ja vinyylileikkurit, CNC-työpöytäjyrsimiä ja elektroniikan
prototyyppien valmistuslaitteistoa. Fablab (fabrication laboratory) on pienimuotoiseen
digitaaliseen valmistukseen tarkoitettu työpaja, jonka konsepti on peräisin Massachusetts
Institute of Technology -yliopistosta (MIT). Fablab on verkosto, jossa on yli 1000 fablabia
ympäri maapalloa.
Espoon kirjastoissa on monenlaista (maker) pajatoimintaa. Ison Omenan kirjaston paja tarjoaa
asiakkaille mahdollisuuden käyttää ja kokeilla erilaisia laitteita kuten 3D-tulostimia, vinyyli- ja
laserleikkurin, lämpöprässin, ompelukoneen ja saumurin. Kirjastossa on myös äänitys- ja
musiikkistudio. Pajassa on tarkoitus oppia kokeilemalla itse tai yhdessä henkilökunnan
kanssa. Pajan laitteiden käyttö on maksutonta.
Wärk ry on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja vahvistaa
luovuutta, kekseliäisyyttä ja kokeiluja tee-se-itse -kulttuurin kautta. Yhdistys ja sen jäsenet
ovat olleet järjestämässä ensimmäistä Espoo Mini Maker Fairea 2015.
Lisätietoja: Pauliina Jalonen, pauliina.jalonen@gmail.com, 040 8488 753 (Wärk ry:n
puheenjohtaja), Pudi Kettunen, pudi.kettunen@espoo.fi, p. 043 824 9345 ja Antti Luoto,
antti.luoto@espoo.fi, p. 046 877 3039 (Ison Omenan kirjasto)

http://espoo.makerfaire.com/;
twitter:
https://www.facebook.com/espoomakerfaire/

@espoomakerfaire;

facebook:

Mini Maker Faire: all about celebrating the DIY culture and makers of all kinds!
The Maker Movement is blooming all over the globe - also in Finland. Time is ripe for the
second international Mini Maker Faire, aimed at everyone from small kids to the elderly. Iso
Omena Palvelutori in Espoo will be packed with makers and their projects during 13th and
14th October 2017.
Maker Faire (www.makerfaire.com) is an all-ages gathering where the DIY (do-it-yourself)
culture is introduced to the public through a wide selection of maker stands, workshops,
discussions and performances. It is a celebration of learning, daring, crafting and sharing and
it features innovation and experimentation across the spectrum of science, engineering and
art.
The goal of the event is to give around 60 passionate makers a chance to show what they
have made and learned and to invite an audience of 8000 to experiment with new, exciting
topics. In the future, more Maker Faire events will be organized on a regular basis.
The call-for-makers form will be available in August for those interested in presenting their
projects at Espoo Mini Maker Faire. Heureka and Innokas-network have already joined the
party.
Espoo Mini Maker Faire is organized by Aalto Fablab, Espoo City Library and Wärk ry. Aalto
Fablab is part of a global network of 1000 Fab Labs originating from Massachusetts Institute
of Technology (MIT). A Fab Lab is a technology prototyping platform where learning,
experimentation, innovation and invention are encouraged through curiosity, creativity, handson making and crucially through open knowledge sharing.
Espoo library Paja (makerspace) offers its patrons with the opportunity to use and experiment
with a wide variety of equipment. At Iso Omena library´s Paja you can try different kind of
equipment for example 3D printers, vinyl cutter, laser engraving machine, heat press, sewing
machine and overlocker. There is also a music and recording studio available. The Paja
devices are free of charge.
Wärk ry, a non-profit association of volunteers who aim to advance creativity, curiosity and
experimentation by supporting the DIY culture. The association has organized the first Espoo
Mini Maker Faire 2015.
Additional information:
Pauliina Jalonen, pauliina.jalonen@gmail.com, 040-8488 753 (Chair, Wärk ry)
Pudi Kettunen, pudi.kettunen@espoo.fi, p. 043 824 9345 and Antti
antti.luoto@espoo.fi, p. 046 877 3039 (Iso Omena library)

Luoto,

