
Vaasa Hacklab ry toimintakertomus 2019 

 

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 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 pakolliset kiinteät menot - vuokran,            
vakuutuksen ja käyttötarvikkeet. Koneiden ja laitteiden huolto, toiminnan kehittäminen ja          
kaluston uusiminen vaativat kuitenkin ulkopuolista rahoitusta. 
 
Vuonna 2019 Vaasa Hacklab oli mukana perustamassa Hacklab Finland ry’tä, joka edistää            
kaikkien Suomen Hacklabien yhteistoimintaa. 
 
Mittarit  
Jäseniä: 118  
Facebook-seuraajia: 851 
Kursseja: 39 
Lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja: 4 
Blogipostauksia: 64 

Toimitila 

Vaasa Hacklab on ollut uusissa toimitiloissaan Kasarmin alueella, Stalli-rakennuksessa         
kesäkuusta 2018 asti. Vuoden 2019 aikana tilojen lapsiystävällisyyteen kiinnitettin erityistä          
huomiota ja peruskalustoa parannettiin budjetin sallimissa varoissa. Lounge-tilaan ja         
softlabiin hankittiin uusi sohvaryhmä,. 
 
Elektroniikka - Otto-robotti-setti hankittiin elektroniikkapuolelle ja sen avulla testattiin         
3D-tulostetun itseohjelmoitavan robotin toimintaa. Elektroniikkapuolella prentan 3D tulostin        
sai osaksi vuotta seurakseen lainaksi tulleen Ultimaker 3d-tulostimen.  
 
Laser - laser korjattiin pariin kertaan vuoden aikana, niin paineilmapumpun kuin virransyötön            
häiriöiden osuessa kohdalle. Laserille hankittiin myös lisää 4mm laseroitavaa interior-vaneria          
projekteja varten. 
 
Woodwork - puutyöpuoli eteni suuresti kun tiloihin hankittiin kytkentä puruimurille, uusi           
ruuvipenkki sekä kalustoon puukkosaha ja akkukäyttöinen monitoimikone. Kuluvien osien         
listalla oli tällä kertaa hankinnassa kärkisarja. 
 



Softlab - tilaan hankittiin vuoden 2019 aikana uusi sohva ja saumuri. Tarraleikkurin            
materiaalivalikoimaa laajennettiin projektien tuodessa mukana lisää lapsille ja nuorille         
suunnattuja kursseja. 2019 hankitut pimeässä hohtavat tarrat ja glitter -lämpösiirtokalvo          
kiinnostivat erityisesti alakouluikäisiä osallistujia. 
 
Hotwork - tilan varustelua jatkettiin hankkimalla sinne alkusammutuskalustoa, hitsi         
välineineen ja pieni metallijyrsin.  
 
Lounge - tilaan hankittiin uusi sohvaryhmä. Lapsille ja nuorille suunnatut, 2019 hankitut            
duplo coding express ja lego mindstorm -legosetit sijaitsevat loungessa ja palvelevat näin            
lapsia ja heidän vanhempiaan. Lapsille on saatavilla myös erilaisia askartelutarvikkeita ja           
-materiaaleja. 

Projektit 

 
Nissin Säätiö: 
Lapsille ja nuorille suunnattujen kurssien ja työpajojen järjestäminen 
 
Gustaf Svanljungin Säätiö: 
Perinteisten ja modernien käsityö-pienyrittäjien yhdistäminen 
 

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. 
 
Vaasan ikkunan tapahtumapalstaa hyödynnettiin tapahtumien markkinoinnissa. 
 
Paperimainos: kurssijuliste kaupoissa ja muualla, kurssijulisteflyerit, Hacklab Finland flyerit ja          
postikortit. 
 
Yhdistyksellä on Twitter- ja Facebook-tilit, joihin menee blogiin kirjoitetut artikkelit otsikon ja            
linkin kanssa. Yhdistyksellä on myös sähköpostilista jäsenistölle, sekä Instagram-tili. 

Avoimet ovet keskiviikkoisin 

Avoimet ovet ja keskiviikkopitsa: hacklabin tiloissa perustamisen jälkeen ja se on hyväksi            
havaittu. Uudet ihmiset on helppo kutsua mukaan tutustumaan toimintaan ja ihmisiin. 

Kurssit 

Yhdistys järjesti kursseja ja teemailtoja kesäkuukausia lukuunottamatta lähes joka tiistai. 
Kurssit ovat avoimia kaikille ja yhteensä niitä järjestettiin 39 kertaa. Kurssien puhujat ovat 
pääsääntöisesti Hacklabin jäseniä, jotka pitävät kursseja aiheista joista heiltä löytyy 
erikoisosaamista tai mielenkiintoa.  
 



Joka kuukauden ensimmäinen tiistai kurssi oli suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille. 
 

Muita huomionarvoisia projekteja 

● Tilojen ja projektien esittely Taiteiden yössä, johon osallistui runsaasti yleisöä. 
 

● Osallistuttiin tapahtumiin: HSF19, HSF19½,  
 

Saadut apurahat 

● Swanljung 
● Nissin Säätiö 
● Tehtaanjohtaja DI Reino Ignatiuksen Säätiö 

Tilojen käyttö 24/7 

Kerättiin kuukausittaista 5 - 50 euron suuruista tilamaksua. Jäsen sai itse päättää summan             
oman harkintakykynsä mukaan. Vuoden 2019 aikana tilamaksuilla ja vuokratuloilla katettiin          
tilan vuokrakulut kokonaan. 
 

Hallinto 

Hallituksen jäsenet 2019: 
● Kunnari Mikael, puheenjohtaja 
● Olmari Sami, varapuheenjohtaja 
● Niemikorpi Mikko, sihteeri 
● Höglund Thomas, jäsen 
● Forsberg Penjami, jäsen 
● Hiippala Ville, jäsen 
● Kniivilä Emmi, jäsen 

 
Toiminnantarkastajat vuodelle 2019: 

● Vainionpää Petteri, toiminnantarkastaja 
● Lehtimäki Jarmo, varatoiminnantarkastaja 


