
Vaasa Hacklab ry toimintakertomus 2020
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.

2020 alkupuolen toiminta sujui tuttuun tapaan eli kursseja ja keskiviikon avoimia pidettiin
normaaliin tapaan. Lisäksi helmikuun ajan kokeiltiin avoimia ovia myös lauantaisin ja
ajatuksena oli jatkaa käytäntöä myös jatkossa.

Maaliskuussa 2020 koronaviruspandemia rantautui Vaasaan ja julkiset tapahtumat laitettiin
aluksi kuukaudeksi tauolle. Tilanne parani Vaasassa kesään mennessä ja taukoa jatkettiin
taas syksyllä uuden tartunta-aallon tullessa. Tämä tauko kesti koko loppuvuoden ajan.

Tilat oli edelleen käytettävissä tilankäyttöoikeudesta maksaville jäsenille ja muutamia tilojen
esittelyjä pidettiin etukäteen varattuina aikoina yksittäisille henkilöille. Yhteisön toimintaa
siirrettiin tapahtumaan etänä järjestämällä Jitsi-videopalaverialustan kautta tapaamisia
keskiviikkojen avoimien ovien sijaan.

Koronaviruksesta huolimatta yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa, tulot kattavat
pakolliset kiinteät menot eli vuokran, vakuutuksen ja käyttötarvikkeet. Kaupungilta saatiin
koronan takia 3kk ilman vuokraa. Koneiden ja laitteiden huolto, toiminnan kehittäminen ja
kaluston uusiminen vaativat kuitenkin ulkopuolista rahoitusta.

Mittarit
Jäseniä: 115
Kursseja: 10
Lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja: 3
Blogipostauksia: 46

Toimitila
Vaasa Hacklab on ollut uusissa toimitiloissaan Kasarmin alueella, Stalli-rakennuksessa
kesäkuusta 2018 asti. Samoissa tiloissa toimii alivuokralaisena Vaasan Taidegraafikot ry.

Elektroniikka - Radioamatöörikerho Vaasan Kuutoset ry luopui toimitiloistaan ja Vaasa
Hacklab sai ylimääräiseksi jääneen elektroniikkatyöpöydän. Työpöytä asennettiin loungen
nurkkaan ja siirretään sieltä myöhemmin elektroniikkahuoneeseen jos/kun tilaa saadaan
järjestettyä.

Laserkaiverrin - Kaiverrinta kohdistettiin uudelleen, siivottiin ja huollettiin vuoden aikana.
Laser-huoneen takana oleva jäsenten laatikoiden varasto järjesteltiin uusiksi.

Woodwork - Puutyötila on aktiivisesti käytössä koko vuoden ajan.



Softlab - Tilaan hankittiin kangaspuut ja uusi ompelukone, ja huonetta järjestettiin paremmin
aktiiviseen käyttöön soveltuvaksi. Sähkölaitteisiin ostettiin kellokytkimellä varustetut
pistorasiat turvallisuuden parantamiseksi.

Hotwork - Metalli/-tulityöila hakee edelleen vähän muotoaan. Vuoden aikana tilan varustusta
ja järjestystä muuteltiin jonkin verran.

Lounge - Oleskelutilan järjestystä muutettiin ja tilaa siivottiin pari kertaa erikseen
yhteistuumin.

Projektit
Gustaf Svanljungin Säätiö: Perinteisten ja modernien käsityö-pienyrittäjien yhdistäminen
viimeiset kurssit 2019 apurahasta.

Nissi Evald ja Hilda säätiön apurahalla järjestettiin kursseja erityisesti lapsille.

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.
Avoimet ovet olivat pääasiassa tauolla kevään kokoontumisrajoitusten voimaantulon jälkeen.

Kurssit
Yhdistys järjesti kursseja ja teemailtoja kesäkuukausia lukuunottamatta lähes joka tiistai.
Kurssit ovat avoimia kaikille ja yhteensä niitä järjestettiin 10 kertaa. Luku jäi koronaviruksen
takia keskeytettyjen julkisten tilaisuuksien peruuntumisen takia suunniteltua listaa
vähäisemmäksi.

Kurssien puhujat ovat pääsääntöisesti Hacklabin jäseniä, jotka pitävät kursseja aiheista
joista heiltä löytyy erikoisosaamista tai mielenkiintoa. Joka kuukauden ensimmäisen tiistain
kurssi oli suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille.



Muita huomionarvoisia projekteja
Isona uudistuksena yhdistyksen toimintaan oli uuden jäsenhallintajärjestelmän käyttöönotto.
Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä Tampereen ja Helsingin hacklabien kanssa. Osittain
käyttöönoton pakotti Holvin pankkipalvelujen muutokset, joiden takia vanhan jäsenhallinnan
automaatioita ei pystytty enää käyttämään. Järjestelmää kehitetään edelleen.

Yhdistystä esiteltiin etänä Taiteiden yössä kirjastossa pidetyn näyttelyn avulla ja samaan
aikaan tiloja esiteltiin netin kautta varattavissa olleiden esittelyaikojen avulla.

Vaasa Hacklabin jäsenet perustivat Vaasa Hacklab Hikers -ryhmän metsäretkiä varten.

Saadut apurahat
● Nissi Evald ja Hilda säätiö: Kursseja lapsille ja nuorille
● Wärtsilä sponsoriarvonta

Tilojen käyttö 24/7
Kerättiin kuukausittaista 10 - 50 euron suuruista tilamaksua. Jäsen sai itse päättää summan
oman harkintakykynsä mukaan. Uuden jäsenhallinnan myötä jäsenille tuli mahdolliseksi
maksaa tilankäytöstä omalla viitenumerolla toistuvalla tilisiirrolla, joita aktiiviset jäsenet ovat
hyödyntäneet hyvin.

Hallinto
Hallituksen jäsenet 2020:

● Korja Maija, puheenjohtaja
● Kunnari Mikael, varapuheenjohtaja
● Niemikorpi Mikko, sihteeri
● Hiippala Ville, jäsen
● Höglund Thomas, jäsen
● Kniivilä Emmi, jäsen
● Olmari Sami, jäsen

Toiminnantarkastajat vuodelle 2020:
● Vainionpää Petteri, toiminnantarkastaja
● Lehtimäki Jarmo, varatoiminnantarkastaja


