
Vaasa Hacklab ry toimintakertomus 2021
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.

Vuosi 2021 meni koronan merkeissä. Keväällä ja kesällä julkiset tapahtumat olivat
pääasiassa tauolla ja loppusyksyn aikana tilanne parani sen verran että avoimia ovia
pidettiin taas. Etäkurssikonseptia kokeiltiin pitämällä laserleikatun dinosauruksen
kokoamisesta ja piirilevyjen suunnittelusta kurssit.

Tilat oli edelleen käytettävissä tilankäyttöoikeudesta maksaville jäsenille. Yhteisön toimintaa
siirrettiin tapahtumaan etänä järjestämällä Hacklab Finlandin tarjoaman
Jitsi-videopalaverialustan kautta tapaamisia keskiviikkojen avoimien ovien sijaan.

Koronaviruksen aiheuttamasta aktiivisuuden laskusta huolimatta yhdistyksen taloudellinen
tilanne on suhteellisen vakaa. Tilinpäätös näyttää miinusmerkkiseltä, mutta tilillä olevat
puskurirahat ja tulot kattavat pakolliset kiinteät menot eli vuokran, vakuutuksen ja
käyttötarvikkeet. Puskuria tilillä on useammaksi vuodeksi nykyisellä kulutustahdilla.

Koneiden ja laitteiden huolto, toiminnan isompi kehittäminen ja kaluston uusiminen vaativat
ulkopuolista rahoitusta. 2021 haettiin muutamia apurahoja, mutta niistä myönnettiin vain
yksi.

Mittarit
Jäseniä: 72
Kursseja: 5
Lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja: 2
Blogipostauksia: 21

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

Elektroniikka - Tilaan ei tehty vuoden aikana isompia muutoksia tavanomaista järjestelyä
lukuun ottamatta.

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. Käyttämätöntä
puutavaraa heitettiin pois sälälaatikosta.



Softlab - Tilaa järjestettiin paremmin aktiiviseen käyttöön soveltuvaksi.
Teollisuusompelukone siirrettiin pois tiloista ja pilalle menneitä kankaita siivottiin pois.

Hotwork - Vuoden aikana metallityötilan varustusta ja järjestystä muuteltiin jonkin verran.

Lounge - Oleskelutilan järjestystä muutettiin ja tilaa siivottiin pari kertaa erikseen
yhteistuumin. Keittiöön saatiin uusi isompi tiskikone.

Projektit
Tiloihin alettiin asennetaan loppuvuodesta Mirka oy:ltä saatua elektronimikroskooppia.

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.

Paperimainos: kurssijuliste kaupoissa ja muualla, kurssijulisteflyerit, Hacklab Finland flyerit ja
postikortit. Uutta flyeriä suunniteltiin.

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
ja kesällä jäsenten kesälomien takia. Loppuvuodesta koronatilanteen parannuttua avoimia
ovia järjestettiin taas normaaliin tapaan.

Kurssit
Yhdistys järjesti kursseja ja teemailtoja kesäkuukausia lukuunottamatta lähes joka tiistai.
Kurssit ovat avoimia kaikille. Joulun alle järjestetään yleensä muutama ohjattu työpaja, joihin
osallistujat pääsevät rakentamaan joululahjoja työtilan eri laitteita ohjatusti.

Kurssien esittäjät 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.

Saadut apurahat
● KPO Kannustajat -sponsoriraha

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 2021:

● Niemikorpi Mikko, puheenjohtaja
● Höglund Thomas, varapuheenjohtaja
● Olmari Sami, sihteeri
● Hiippala Ville, jäsen
● Kunnari Mikael, jäsen
● Kniivilä Emmi, jäsen
● Martinvuo-Helo Katri, jäsen

Toiminnantarkastajat vuodelle 2021:
● Vainionpää Petteri, toiminnantarkastaja
● Lehtimäki Jarmo, varatoiminnantarkastaja


