Toimintasuunnitelma Vaasa Hacklab ry:lle 2017
Yleinen toiminta
●
●

Budjetin tai ulkoisen rahoituksen salliessa hankitaan hyödyllisiä laitteita tai materiaalia yhdistyksen
toimintaan
Jatketaan yhteistyötä muiden Suomen Hacklabien kanssa

Laitteiden käyttökoulutus
●

Työkaluja on osattava käyttää oikein. Vaarallisille työkaluille (esimerkiksi sirkkeli, sorvi,
laserkaiverrin) järjestetään käyttökoulutuksia.

Jäsen- ja tilamaksujen kerääminen, sekä jäsenasiat
●
●
●
●
●

Kiinnitetään huomiota erityisesti tilamaksujen maksamiseen.
Jäsenhankintaan kiinnitetään huomiota.
Jatketaan viikottaisia avoimia ovia.
Jaetaan Hacklab-flyereitä kaikkiin soveltuviin paikkoihin.
Tuplataan jäsenmäärä.

Tiedotus
●
●
●
●
●

Pidetään kotisivut ajan tasalla.
Jäsenistölle on sähköpostilista, jonne laitetaan kaikki jäsenistöä koskevat asiat. Myös kotisivun
blogi-postauksista tulee viesti listalle.
Sähköposti toimii Hacklabin ensisijaisena tiedotuskanavana.
Hyödynnetään sosiaalista mediaa markkinoinnissa ja tiedotuksessa (IRC, facebook etc).
Tehdään promomateriaalia Vaasa Hacklab -brändille.

Yhteisö
●

●
●

Kasvava jäsenmäärä tarkoittaa, että on löydettävä yhteisesti sovittuja toimintatapoja, lisättävä tilan
viihtyisyyttä ja pystyttävä kommunikoimaan jäsenistölle näiden muutosten tarve. Uusien ja vanhojen
jäsenten kokemuksia oikeudenmukaisesta tilan järjestämisestä otetaan huomioon.
Pidetään joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko yhteisö-miitti, jossa keskustellaan yhteisön
asioista
Järjestetään yhteisiä projekteja ja muuta yhteistä toimintaa jäsenten kesken. Tiedotetaan näistä
hankkeista yksityiskohtaisesti, jotta projektiin mukaan liittyminen helpottuu.

Tilan järjestys ja siisteys
●

●

Tilassa noudatetaan tavaroiden säilytystä ja järjestystä koskevia yleisiä ohjeistuksia ja tarvittaessa
sääntöjä. Ohjeistuksessa otetaan huomioon sekä henkilökohtaisten ja yhteisten tavaroiden säilytys.
Yhdistys kannustaa jakamaan henkilökohtaisia työkaluja ja materiaaleja kaikkien jäsenten käyttöön.
Siisteydestä huolehtivat kaikki yhdessä, työkalujen tulee löytää omalle paikalleen, eikä omia
projekteja sovi jättää lojumaan miten sattuu.

Tapahtumiin osallistuminen
●
●
●

Osallistutaan yhdistyksen toimintaan sopiviin tapahtumiin.
Yhdistys voi hallituksen päätöksellä osallistua tapahtumien kustannuksiin.
Yhdistyksen osallistuminen tapahtumiin harkitaan sekä yhdistyksen voimavarat että tapahtuman
soveltuvuus huomioon ottaen. Osallistumispäätöksissä painottuu yhdistyksen toiminnan esiin
tuominen, oman tunnettavuuden lisäämisen mahdollisuus, tapahtuman luonne ja osallistumisesta
aiheutuvat kustannukset. Yhdistyksen voimavarat suunnataan ensisijaisesti omaan toimintaan ja
tilaan panostamiseen.

Koulutus
●

Järjestetään jäsenistölle lyhyitä kursseja aiheista, jotka kiinnostavat jäsenistöä, sekä aiheista, joita
jokin jäsenistä osaa opettaa (esimerkiksi Blender 3D:n käyttö, Korunvalmistuskurssi, tee-se-itse
näppäimistö).

