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Vaasa Hacklab ry toimintakertomus 2018 
 

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. 
 
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 Telegram-ryhmää, sosiaalista mediaa, postituslistaa ja kotisivujaan tuomaan         
näkyvyyttä. 
 
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 2018 - HSF18 tapahtumassa maaliskuussa Jyväskylässä, 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 
Yhdistys muutti toimitilansa kesäkuussa 2018 vanhalta saippuatehtaalta kasarmialueen        
Stalli-rakennukseen. 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.  

Jäsenhankinta 
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 muun muassa 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.  
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Kurssit 
Yhdistys järjesti kursseja ja teemailtoja kesäkuukausia lukuunottamatta lähes joka tiistai. Kurssit ovat 
avoimia kaikille ja yhteensä niitä järjestettiin 37 kertaa. Kurssien puhujat ovat pääsääntöisesti Hacklabin 
jäseniä, jotka pitävät kursseja aiheista joista heiltä löytyy erikoisosaamista tai mielenkiintoa. Kursseihin 
sisältyi vanhoja suosikkeja kuten laserkaiverrusta ja tarraleikkausta ja myös uusia aiheita keksittiin, kuten 
ompelukaavat, valokuvaus ja pizzamunakas. 

Huomionarvoisia projekteja 
● Uusiin tiloihin muutto, tilan remontointi ja käyttöönotto 
● Tilojen ja projektien esittely taiteiden yössä, johon osallistui runsaasti yleisöä median edustajia 
● Teemailtoja: Nahkatyöt, betonikoristeet, pelikehitys, sähkökulkuneuvot, tekoäly, heijastinkorut,       

polkupyörän huolto 
● Osallistuttiin tapahtumiin: HSF18, HSF18½, NASA Space Apps Challenge, Finnish Game Jam 

Saadut apurahat 
● DI Reino Ignatiuksen Rahasto - Syksyn 2018 ja kevään 2019 toiminnan järjestämiseen 650 € 
● Vaasan kaupunki, kulttuuritoimi - Toimintaan 1000 € 

Yhdistyksen päätöksenteko 
Jatkettiin hyväksi havaittua tapaa kerätä tilamaksuna kuukausittaista 10 - 50 euron suuruista maksua,             
summan saa jäsen itse päättää oman harkintakykynsä mukaan. 

Hallinto 
Hallituksen jäsenet 2018: 

● Kunnari Mikael, puheenjohtaja 
● Olmari Sami, varapuheenjohtaja 
● Niemikorpi Mikko, sihteeri 
● Höglund Thomas, jäsen 
● Forsberg Penjami, jäsen 
● Hiippala Ville, jäsen 
● Vesapuisto Maarit, jäsen 
● Hietanen Charotta, jäsen 

 
Rahastonhoitaja vuodelle 2018: 

● Pietilä Miika 
 
Toiminnantarkastajat vuodelle 2018: 

● Backlund Sinikka, toiminnantarkastaja 
● Mittilä Ari, varatoiminnantarkastaja 

 

Yhteenveto 


