Tampereen

NAPAPIIRIN
historiaa 2000–2015

Hei, Napapiirin ystävä!
Sinähän tiedätkin, mistä on kyse: siitä perheiden yhteisestä tilasta Tampereen Kalevassa. Siitä, jota ylläpitää sitoutumaton yhdistys, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi toimintaansa. Siitä kellarikerroksen
oleskelupaikasta, jossa olet istuskellut lattiatyynyillä muiden nykyisten tai tulevien vanhempien kanssa.
Ehkä olet myös keittänyt kahvit tai luutunnut lattian, sillä sinähän tiedätkin, että Napapiiri pyörii täysin
vapaaehtoisvoimin.

Napapiirillä tutustutaan, tehdään yhdessä, löydetään vertaistukea ja pidetään hauskaa – ja lapset ovat
tietenkin mukana kaikessa. Mutta mistä kaikki sai alkunsa silloin vuosituhannen vaihteessa?

Tämä on Tampereen Napapiirin 15-vuotisen taipaleen kunniaksi koottu pienoishistoriikki. Se on kevyt
peruskurssi Napiksen menneisyyteen. Historiikin on opinnäytetyönään taittanut Tredun painoviestinnän opiskelija Anna Korkea-aho.

Napapiirin historian kartoittaminen on vasta alkanut. Tähän ensimmäiseen julkaisuun eivät harmi kyllä
mahtuneet mukaan kaikki ihanat ja aikaansaavat napislaiset menneiltä vuosilta. Toivomme, että joku
innostuu pian kokoamaan syvällisemmän ja kattavamman esityksen Napapiiristämme. Sitä ennen pärjäillään tällä.

Isot kiitokset kaikille muistoja ja apua tarjonneille. Suurimmat kiitokset kaikille Napapiirin kävijöille ja
toimijoille vuosien varrelta. Teidän ansiostanne Napapiiri voi edelleen hyvin, ja vanhat ja uudet kävijät
ovat sinne aina yhtä tervetulleita.

Lämpimin terveisin
Tampereella keväällä 2015
historiikin koonneet Veera Intihar ja Tuikku Pirhonen

4

Napapiiri - ideasta yhdistykseksi

Nykyisen Napapiirin tapahtumien historia alkaa
2000-luvun alusta, jolloin Aktiivisen Synnytyksen
liepeille muodostunut äitiporukka keräsi rahaa yhteistä lapsiperhetilaa varten. Äitien joukko järjesti
esimerkiksi ”Äitien survival-sunnuntai” –hemmotteluiltoja päiväkotien tiloissa. Osallistujia haettiin
mm. kaupan seinäilmoituksilla, ja ohjelmassa oli
milloin hierontaa, milloin rentoutusta, jalkakylpyjä tai luovaa toimintaa kuten runojen lukemista
tai muovailua. Rahaa kerättiin myös järjestämällä
synnytysvalmennuksia ja rantariehoja sekä erilaisia myyntituotteita kauppaamalla.

Vuonna 2000 saatiinkin vuokrattua Teiskontie
9:stä pieni kaksihuoneinen liiketila. Toiseen huoneeseen ommeltiin lattiatyynyjä, toiseen saatiin
huonekaluliikkeen lahjoituksena pirttikalusto.
Ensimmäisenä toimintana alkoivat Hanna Hirvosen pitämät viikottaiset muskarit. Myös imetystukiryhmä oli mukana alusta saakka. Kumppaneina
olivat myös yhdistykset Äidit irti masennuksesta ja
Tampereen seudun kotiäidit.

Mediajulkisuutta uusissa tiloissa.
Tampereen Napapiirin historiaa
• ennen vuotta 2000: suunnittelua ja rahan
keräämistä

2000
• Toiminta alkaa Teiskontiellä
• Mukana Äidit irti masennuksesta ry, Tampereen Seudun kotiäidit, Aktiivinen synnytys ry,
Imetystukiryhmä
• Viikottaiset muskarit
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Teiskontieltä Kaalamonaukion reunalle
Hanna Hirvonen muistelee Teiskontien tilan olleen kuuma ja tukala sekä liian pieni. Sattumalta
löytyi vuonna 2003 Sammonkadun varresta Kaalamonaukion laidalta nykyinen kellarikerroksen tila,
jossa oli toiminut aiemmin pyörä- tai mopokorjaamo. ”Siellä oli jotain öljylänttejä lattialla, se oli aivan kamala. Se oli niin todella hirveessä kunnossa.”
Lukuisilla talkoilla tila maalattiin ja lattia päällystettiin muovimatolla, lasivillat revittiin katosta ja
takaseinään kiinnitettiin peilit. Huonekaluja haalittiin lahjoituksina.

Kantoliinatanssin ryhmä 2000-luvun alussa.

Muita alkuvaiheen toimintoja olivat Tiia Kauppisen pitämät itämaisen tanssin kurssit, Merja
Pennasen äitiysjooga ja Pia von Essenin erilaiset
askartelukurssit unisiepparin teosta kirjansidontaan. Anu-Maria Visakoivu-Nopolan Kengurupiiri
toi kantoliinat Napapiirille. Napapiiri järjesti myös
synnytysvalmennusta, alussa yhteistyössä TAYS:n
kanssa ja sittemmin omana toimintanaan. Valmennuksen erikoisuus oli TAYS:n vesialtaassa tapahtunut vesivalmennus.

Luonnonlapsi-piirin ohjelmaa 2000-luvun alusta.

Myös uuden Napapiirin ryhmät olivat enimmäkseen vapaaehtoisten vetämiä. Pientä korvausta
saivat ainoastaan muutamat pienyrittäjät, jotka kantoivat osuutensa maksamalla Napapiirille
vuokraa.

2001
• Itämainen tanssi
• Äitiysjooga
• Kengurupiiri
• Askartelukerhoja talkooperiaatteella

Piirroskuvat: Hannamari Matikainen

