
Vaasa Hacklab ry toimintakertomus 2017 

 

Yleistä 

Vaasa Hacklab ry pyrkii yhdistyksen sääntöjen mukaan "kehittämään ja edistämään jäsentensä sekä            
lähiseutunsa tieteellisiä, teknillisiä, taiteellisia sekä kädentaidollisia harrastusmahdollisuuksia". Vaasa        
Hacklab ry on perustettu 27.3.2013 ja on ollut olemassa viitisen vuotta. 
 
Hacklabin toiminta on kasvanut kohtuullisen hyvin ja toimintaa on viety eteenpäin jäsenten kiinnostuksen             
kohteiden sekä Suomen muiden hacklabien toimivaksi havaittujen käytäntöjen mukaan. Yhdistys käyttää           
aktiivisesti apunaan IRC-kanavaa, sosiaalista mediaa, postituslistaa ja kotisivujaan tuomaan näkyvyyttä.          
Yhdistyksen jäsenten määrä kolmannen toimintavuoden aikana kasvoi 70:stä jäsenestä lähes 100:n. 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa, tulot kattavat kaikki pakolliset menot. Pääosa toimitilassa            
olevasta materiaalista ja työkaluista on lahjoitettuja tai lainaksi saatuja. 
 
Kävimme myös Hacklab Summit Finland 2017 - HSF17 tapahtumassa tammikuussa Tampereella, johon            
kokoontui ympäri Suomen eri hacklabien porukkaa kertomaan kuulumisia, vaihtamaan ideoita ja yleisesti            
tutustumaan toisiinsa. HSF:ssä oli myös erilaisia vapaamuotoisia luentoja. Tapahtumassa järjestettiin myös           
robokisa, jossa ideana oli saada robotti kulkemaan radan läpi itsenäisesti ja toisessa kategoriassa ohjatusti.              
Lähes jokaiselta Suomen hacklabilta osallistuttiinkin vähintään yhden robotin voimin. 
 

Toimitila 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Vanhalla Saippuatehtaalla. Tila on noin 150m². Tilat ovat olleet ahkerasti             
käytössä, koska jäsenmäärä on kasvanut. 
 
Vuoden aikana tiloja on järjestetty ja kalustettu paremmin yhdistyksen käyttöön soveltuviksi ja tiloihin ovat              
jäsenet lainanneet erilaisia työkaluja. Vaasan kaupunki on kaavoittanut tontin käytettäväksi          
kerrostalotonttina epämääräisellä aikataululla, mutta yleisesti ottaen tila on ollut suuri menestys.  
 

Jäsenten hankinta 

Yhdistykseen on hankittu lisää jäseniä eri keinoin, joista tehokkaimpia ovat olleet jäsenten pitämät kurssit,              
tulostetut mainokset Vaasan kaupoissa ja kouluissa olevilla ilmoitustauluilla sekä keskiviikkoisin pidetyt           
avoimien ovien tilaisuudet. 
 
Kerran viikossa pidettävät avoimien ovien tilaisuudet ovat olleet muissa hacklabeissa toimiva ratkaisu            
yhteisön tapaamisiin. Vaasassa hacklabin perustajajäsenet kävivät pizzalla keskiviikkoisin jonkin aikaa          
ennen yhdistyksen perustamista. Tapaa jatkettiin hacklabin tiloissa perustamisen jälkeen ja se on hyväksi             
havaittu. Uudet ihmiset on helppo kutsua mukaan tutustumaan toimintaan ja ihmisiin. 
 
Vanha kunnon paperimainos on osoittautunut hyväksi tavaksi tavoittaa varsinkin opiskelijat. Kaikki tilatut            
5000 flyeriä käytiin levittämässä ympäri Vaasaa muunmuassa kauppojen, liikkeiden ja koulujen           
ilmoitustauluille ja kaikki onkin jaettu pois. 
 
Yhdistyksellä on Twitter- ja Facebook-tilit, joihin menee blogiin kirjoitetut artikkelit otsikon ja linkin kanssa.              
Sivuille tulee jonkin verran liikennettä tätä kautta, mutta yhteydenottoja ei ole sitä kautta juurikaan tullut.               
Yhdistyksellä on myös sähköpostilista jäsenistölle, sekä Instagram-tili. 



 

Huomionarvoisia projekteja 

● Toimitilojen organisointi ja järjestely 
● Interaktiivinen maalaustaideteos -projekti Taiteiden yöhön Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella 
● LoRaWAN -verkon suunnittelua ja toteutusta 
● Teemailtoja: Kynttilöiden teko, FreeCad 3D:n perusteet, Tarraleikkurin käyttö, hopeakorut 
● Osallistuttiin tapahtumiin: Fiilis-messut, Taiteiden yö, HSF17, HSF17½, NASA Space Apps          

Challenge, Finnish Game Jam sekä Global Game Jam 

Saadut apurahat 

● Tehtaanjohtaja, Diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen rahasto, Yhteisöllinen työ- sekä askartelupaja, 
465 € 

● Taike, Interaktiivisen maalaustaideteoksen tuotantokuluihin, 1500 € 
● Ragnar Ekbergin Säätiö, Tiloja ja työkaluja tekniikan harrastamiseen & kehittymiseen, 1000 € 

 

Yhdistyksen päätöksenteko 

Syyskokouksessa oli paikalla runsaasti jäseniä. Jatkettiin hyväksi havaittua tapaa kerätä tilamaksuna           
kuukausittaista 5 - 50 euron suuruista maksua, summan saa jäsen itse päättää oman harkintakykynsä              
mukaan. Hallitus valtuutettiin tarpeen vaatiessa vuokraamaan uudet toimitilat. 
 

Hallinto 

Hallituksen jäsenet 2017: 
● Olmari Sami, puheenjohtaja 
● Kunnari Mikael, varapuheenjohtaja 
● Niemikorpi Mikko, sihteeri 
● Pietilä Miika, rahastonhoitaja 
● Höglund Thomas, jäsen 
● Forsberg Penjami, jäsen 
● Vainionpää Petteri, jäsen 
● Hiippala Ville, jäsen 

 
Toiminnantarkastajat vuodelle 2017: 

● Backlund Sinikka, toiminnantarkastaja 
● Mittilä Ari, varatoiminnantarkastaja 

 

Yhteenveto 

Yhdistyksen viides vuosi jatkui hienosti ja aktiivijäsenet saivat rakennettua hyvää pohjaa tulevan varalle.             
Jäsenistöäkin alkaa olla sen verran että pajalla on toimintaa useamminkin kuin avoimien ovien päivänä.  
 
Jäsenten hankintaa jatketaan muun muassa mainoslappujen avulla ja sosiaalisen median avulla. Muita            
kiinnostavia toiminnan kohteita on myös muissakin Hacklabeissa hyväksi havaitut kurssi- ja teemaillat,            
hackviikonloput sekä show & tell -tapahtumat. 


