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Saku 2001:ssä esillä Amiga-maailman uutuustuotteet

Merkkipaaluja Suomen Amiga-käyttäjät ry:n historiassa

Suomen suurin Amiga-tapahtuma, Saku 2001, kokoaa Amiga-käyttäjiä jälleen kerran Tiedekeskus Heurekaan tutustumaan Amigamaailman uutuustuotteisiin.

27.2.1993

Suomen Amiga-käyttäjät ry:ssä uskotaan, että Amiga-merkillä on lähivuosina oma paikkansa jatkuvasti uudistuvilla atk-markkinoilla.
Esimerkkinä uusista laitteista voidaan mainita PDA-kämmenmikrot (Personal Digital Assistant), jotka asettavat uusia haasteita tietokoneen käyttöjärjestelmälle ja laitteistolle. Amiga Inc.:n tarjoamat uuden sukupolven laite- ja ohjelmistopuolen ratkaisut ovat tulossa
markkinoille loppuvuodesta. Suomen Amiga-käyttäjät ry. esittelee näitä tuotteita toiminnassa ensimmäisenä Suomessa Saku 2001
–tapahtumassa.

4.4.1993

Jokaisella tarinalla on alkunsa. Suomen Amiga-käyttäjät ry:n lähtölaukaus ilmestyi Fidonet-tietoverkossa lauantaina 27.
helmikuuta 1993 kello 14.39 kirjoitetussa viestissä ”kerhoillaan”.
Suurin motivaattori Amiga-kerhon perustamiselle oli suomenkielisen Amiga-lehden puute. Kerhoidea materialisoitui saman
vuoden huhtikuussa Amigakerho 1 –levykelehtenä.

21.6.1993
Kesäkuuhun mennessä kerho oli saanut nimekseen Suomen Amiga-käyttäjien unioni eli SAKU. Uudistetun levykelehden
ensimmäinen numero, SAKU #1, ilmestyi 21.6.1993.

Suomen Amiga-käyttäjät ry. on historiansa aikana vaalinut hyviä suhteita ympäri maailmaa Amiga-emoyhtiöstä aina Amiga-alan
yrityksiin ja käyttäjiin saakka. Tämän ansiosta yhdistys tarjoaa Saku-tapahtumassa jälleen kerran koko tapahtumapäivän ajaksi
mielenkiintoista ohjelmaa ja mielenkiintoisia tuote-esittelyjä. Mukana on myös merkittäviä Amiga-yrityksiä ulkomailta.

6.8.1994

Saku 2001 lähestyy. Älä jätä väliin vuoden tärkeintä Amiga-tapahtumaa Suomessa. Saavu Saku 2001 -tapahtumaan, ja muista
ottaa kaverisikin mukaan!

23.9.1994

Tapahtumaterveisin,
Terho Henriksson
Tapahtumavastaava / Suomen Amiga-käyttäjät ry.

1.4.1995

Tapahtuma-aika ja -paikka
Suomen Amiga-käyttäjät ry. järjestää Saku 2001 -tapahtuman lauantaina 1. syyskuuta 2001 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.
Tapahtuma alkaa kello 12 ja päättyy kello 18. Sisäänpääsy on ilmainen. Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta löydät Internetistä Saku
2001 –sivustolta. (http://saku.amigafin.org/saku2001)

Saku 2001 –sivusto
Saku 2001 –sivusto sisältää ajan tasalla olevaa informaatiota Saku 2001 –tapahtuman järjestelyiden etenemisestä, ja voit myös
ladata sivustolta Saku 2001-mainosbannerit. Vieraile sivustolla usein! Tapahtumapäivänä sivustolta voi seurata kahden web-kameran
lähettämiä still-kuvia.

Suomen Amiga-käyttäjien unionin ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Assembly ’94 –tapahtuman yhteydessä Helsingin
jäähallissa seuraavan vuoden elokuussa.
Lehti jatkoi ilmestymistään. Suomen Amiga-käyttäjien unioni virallistettiin yhdistykseksi nimellä Suomen Amiga-käyttäjät.
Perustamiskirja allekirjoitettiin perjantaina 23.9.1994 ja lähetettiin rekisteröitäväksi.
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n ensimmäinen kokous järjestettiin aprillipäivänä 1995 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.
Ohjelmassa oli virallisen yhdistysosuuden lisäksi Amiga-laitteistoesittelyjä.

27.9.1997
Pieniä kokouksia seurasi muitakin, ja Saku-lehteä oli julkaistu jo 22 numeroa. Ensimmäinen yhdistyksen Saku-tapahtuma,
Saku 97, keräsi pienimuotoisille Amiga-messuille alle sata ihmistä.

28.3.1998
Puoli vuotta myöhemmin Saku 98 oli kasvanut jo noin 500 vieraan mittoihin. Myös Petro Tyschtschenko Amigan emoyhtiön
johtoportaasta vieraili Vantaalla järjestetyssä tapahtumassa.

5.12.1998
Suurempien tapahtumajärjestelyjen varjossa yhdistystoiminta jatkui. Joulukuussa 1998 järjestettiin yhdistyksen ensimmäiset
pikkujoulut pelaamisen, musiikin ja pikkupurtavan merkeissä.

4.9.1999
Viimeisin ja tiettävästi suurin Suomessa koskaan järjestetty Amiga-tapahtuma, Saku 99, järjestettiin syyskuussa 1999.
Tapahtumassa vieraili arvioiden mukaan jopa 600 henkilöä.

16.1.2000
Vuonna 1993 startannut Saku-lehti siirtyi levykkeeltä webiin tammikuussa 2000 numeron 31 myötä. Lehti oli alusta alkaen
ilmestynyt Internetissä, mutta nyt se sai uuden web-ilmeen.

1.9.2001
Edellisten Saku-tapahtumien ennätykset pistetään koetukselle, kun tietokoneharrastajat kokoontuvat Suomen Amiga-käyttäjät
ry:n neljänteen Amiga-tapahtumaan Tiedekeskus Heurekassa. Tervetuloa!

Sponsorit
Saku 2001 –tapahtuma on saanut kiitettävästi tukea eri tahoilta, ja pääsponsoriemme JPS-mainoksen ja Kirjapaino Öhrlingin työn
tulos näkyy mm. tämän esitteen muodossa. Olemme saaneet myös ulkomailta erilaisia lahjoituksia. Kiitokset kaikille mukana olleille
yrityksille arvokkaasta tuesta!
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