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Toimintavuosi	  2013	  
Sääntöjen	  mukaan	  Tampereen	  Napapiiri	  ry	  edistää	  pirkanmaalaisten	  perheiden	  yhteistoimintaa	  sekä	  
edistää	  lapsiperheiden	  ja	  lasta	  odottavien	  perheiden	  hyvinvointia.	  Keskeisintä	  toimintaa	  on	  Napapiirin	  
tiloissa	  kokoontuvien	  yhdistysten	  ja	  ryhmien	  toiminnan	  mahdollistaminen	  ja	  tukeminen.	  Tampereen	  
Napapiiri	  järjestää	  toimintaa	  myös	  itse.	  Yhdistys	  järjestää	  vertaistuki-‐	  ja	  virkistystoimintaa,	  kulttuuri-‐	  
ja	  liikuntaharrastuksia	  sekä	  neuvolatyötä	  täydentäviä	  kursseja	  ja	  luentoja	  lapsiperheille	  ja	  lasta	  
odottaville	  perheille.	  Yhdistys	  ylläpitää	  myös	  Internet-‐sivuja,	  joilla	  tiedotetaan	  yhdistyksen	  
toiminnasta	  ja	  tiloissa	  kaikille	  avoinna	  olevista	  tapahtumista.	  Viestinnässä	  hyödynnetään	  myös	  
sosiaalista	  mediaa.	  	  
	  
Käytännössä	  toimintaa	  järjestävät	  joko	  riippumattomat	  tai	  yhdistyspohjalta	  toimivat	  vapaaehtoiset	  
vertaistoimijat	  tai	  yrittäjinä	  toimivat	  ammattilaiset.	  Uuden	  ryhmän	  voi	  perustaa	  kuka	  tahansa	  
kiinnostunut,	  ja	  kynnys	  toiminnan	  aloittamiseen	  pidetään	  tarkoituksella	  matalalla.	  Toiminnan	  on	  
tarkoitus	  olla	  kävijöiden	  näköistä	  ja	  saada	  voimansa	  pääosin	  innostuneista	  vapaaehtoisista.	  
	  
Vuosi	  2013	  oli	  Tampereen	  Napapiiri	  ry:n	  14.	  toimintavuosi.	  Kauden	  aikana	  Napapiirin	  tarjonta	  laajeni	  
jonkin	  verran.	  Erityisesti	  yrittäjävetoinen	  maksullinen	  kurssitarjonta	  laajeni	  ja	  oli	  suosittua.	  Asemansa	  
vakiinnuttaneet	  vertaisryhmät	  jatkoivat	  pääosin	  entiseen	  malliin.	  
	  
Toiminta	  jakaantui	  varsin	  selkeästi	  kevät-‐,	  kesä-‐	  ja	  syyskausiin.	  Näistä	  kevään	  ja	  syksyn	  aikana	  
toiminta	  oli	  pääasiallisesti	  Napapiirin	  ryhmämuotoista	  toimintaa.	  Kesän	  aikana	  toteutettiin	  Napapiirin	  
tilojen	  lattia-‐	  ja	  keittiöremontit,	  minkä	  vuoksi	  tila	  oli	  poissa	  käytöstä	  lähes	  koko	  kesän.	  Remontti	  oli	  
usean	  vuoden	  suunnittelun	  tulos	  ja	  merkittävä	  taloudellinen	  ponnistus	  yhdistykseltä.	  	  
	  
Napapiiri	  pyrki	  viestimään	  toiminnastaan	  perheiden	  parissa	  työskenteleville	  ammattilaisille,	  jotka	  
voivat	  ohjata	  asiakkaitaan	  tarpeen	  mukaan	  Napapiirin	  vertaistoimintaan.	  Vuoden	  2013	  aikana	  
Napapiirin	  toimintaan	  kävivät	  tutustumassa	  TAMK:n	  terveydenhoitajaopiskelijat	  sekä	  Tampereen	  
kaupungin	  itäisen	  alueen	  ehkäisevän	  perhetyön	  työntekijät.	  Syksyllä	  esiteltiin	  Tampereen	  itäisen	  
alueen	  neuvoloiden	  työntekijöille	  Tampereen	  Napapiirin	  toimintaa	  erityisesti	  vertaisryhmien	  osalta.	  
Joulukuussa	  käytiin	  tutustumiskäynnillä	  Lentävänniemen	  Kansalaistalo	  Mansikkapaikassa	  pohtimassa	  
yhteistyön	  mahdollisuuksia.	  Koko	  vuoden	  ajan	  tiedotustoimintaa	  on	  suunnattu	  erityisesti	  neuvoloihin.	  	  
	  
Tampereen	  Napapiiri	  ry	  teki	  kaudella	  2013	  yhteistyötä	  ainakin	  seuraavien	  yleishyödyllisten	  tahojen	  
kanssa:	  Aktiivinen	  Synnytys	  ry,	  Imetyksen	  tuki	  ry,	  Kestovaippayhdistyksen	  Tampereen	  seudun	  
paikallistoiminta,	  Tampereen	  doulapiiri	  ja	  Tampereen	  polkupyöräilijät	  ry.	  Tampereen	  Napapiiri	  ry	  
kuuluu	  Tampereen	  Perheverkko-‐yhteistyöverkostoon.	  	  

Tilat	  
Tampereen	  Napapiirin	  toiminta	  sijoittuu	  kerhohuonemaiseen	  vuokratilaan,	  joka	  sijaitsee	  Tampereella	  
Kalevan	  kaupunginosassa	  osoitteessa	  Kaalamonaukio	  2.	  Tilan	  vuokranantaja	  on	  asunto-‐osakeyhtiö	  
Sammonkatu	  8-‐10.	  Salin	  puolta	  ei	  ollut	  remontoitu	  Napapiirin	  toimiessa	  siinä	  eli	  ainakaan	  kymmeneen	  
vuoteen,	  vaan	  tähän	  asti	  ainoa	  toteutettu	  parannus	  oli	  taloyhtiön	  aiemmin	  tekemä	  wc-‐tilojen	  remontti.	  
Pintamateriaalit	  ja	  vanhat	  ikkunat	  olivatkin	  jo	  kipeästi	  uusimisen	  tarpeessa.	  	  
	  
Merkittävin	  panostus	  Napapiirin	  tilojen	  kohentamiseksi	  oli	  kesän	  aikana	  toteutettu	  lattia-‐	  ja	  
keittiöremontti.	  Lattiaremonttia	  varten	  rahaa	  oli	  kerätty	  useamman	  vuoden	  ajan.	  Purkutöistä	  suuri	  
osa	  hoidettiin	  talkoovoimin,	  ja	  uuden	  lattian	  asensi	  Tampereen	  Pinta-‐asennus.	  	  Keittiöremontin	  
kustansi	  vuokranantaja	  Asunto-‐osakeyhtiö	  Sammonkatu	  8-‐10	  ja	  sen	  toteuttivat	  Lentolan	  Maalaus	  ja	  
AKB-‐Asennus.	  Keittiösuunnitelman	  teki	  Tampereen	  Keittiötukku	  yhteistyössä	  Napapiirin	  hallituksen	  
kanssa.	  Tampereen	  Keittiötukku	  myös	  toimitti	  keittiökalusteet	  osina.	  Remontin	  yhteydessä	  myös	  
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siistittiin	  sähköjohtoja.	  Remontin	  jälkeen	  tilan	  siivoaminen	  ja	  keittiön	  käyttäminen	  on	  helpottunut	  
huomattavasti,	  ja	  yleisilme	  on	  kutsuvampi.	  Tilan	  käyttömukavuutta	  on	  parantanut	  myös	  taloyhtiön	  
keväällä	  teettämä	  ikkunoiden	  ja	  ovien	  vaihtaminen	  uusiin	  sekä	  tilan	  ilmanvaihdon	  parantaminen.	  
	  
Remontin	  lisäksi	  tilaa	  kohennettiin	  kaksilla	  siivoustalkoilla	  sekä	  pienellä	  sisustamisella.	  IKEA	  lahjoitti	  
tiloihin	  lapsiportin	  ja	  hyllykön,	  jonka	  tarkempi	  käyttö	  jäi	  vielä	  avoimeksi.	  IKEAsta	  saatiin	  lahjoituksina	  
myös	  iso	  määrä	  kankaita	  ja	  pehmoleluja,	  joita	  on	  hyödynnetty	  hyväntekeväisyystarkoituksissa	  sekä	  
Napapiirin	  kannatustuotteiden	  materiaaleina.	  Wc-‐tiloihin	  saatiin	  vauvanhoitotaso	  yksityiseltä	  
lahjoittajalta.	  
	  

	  

	  

Monipuoliset	  vertaisryhmät	  
Tampereen	  Napapiirillä	  kokoontuu	  vertaistukiryhmiä,	  jotka	  on	  tarkoitettu	  lapsiperheille	  ja	  lasta	  
odottaville	  perheille.	  Vertaistuki	  alkaa	  Napapiirillä	  jo	  raskaana	  olevien	  ryhmistä,	  joissa	  toisten	  lasta	  
odottavien	  perheiden	  kanssa	  saa	  tutustua	  ja	  valmentautua	  raskauteen	  ja	  synnytykseen.	  Vauvan	  
synnyttyä	  perheet	  ovat	  tervetulleita	  lapsiperheille	  suunnattuihin	  ryhmiin.	  Vauva-‐arki	  voi	  yllättää,	  
jolloin	  muiden	  vanhempien	  tapaaminen	  ja	  asioista	  keskustelu	  auttaa	  uuteen	  elämäntilanteeseen	  
sopeutumisessa.	  Samassa	  tilanteessa	  olevien	  kanssa	  keskustelu	  auttaa	  usein	  myös	  silloin,	  kun	  
vanhempaa	  mietityttää,	  mikä	  on	  normaalia	  ja	  mikä	  mahdollisesti	  sellaista,	  mihin	  tulisi	  puuttua	  tai	  
ottaa	  esille	  neuvolassa.	  	  
	  

Tampereen Napapiiri ry Kävijätilasto Vuosi 2013

Yhteensä Aikuiset Lapset Kertoja

Aikuiset 
keskimäärin 

per kerta

Lapset 
keskimäärin 

per kerta

Henkilöt 
keskimäärin 

per kerta

Perhekahvila 836 354 482 37 10 13 23

Vauvakahvila 556 269 287 39 7 7 14

Puistotreffit 328 141 187 18 8 10 18

International parents 246 94 152 24 4 6 10

Babycircus (ohjattu ryhmä) 170 92 78 11 8 7 15

Doulailta/-koulutus 157 132 25 12 11 2 13

Sirkustus (ohjattu ryhmä) 131 64 67 13 5 5 10

Imetystukiryhmä 131 70 61 11 6 6 12

Synnytysvalmennus (ohjattu ryhmä) 127 127 0 7 18 0 18

Taaperosirkustus (ohjattu ryhmä) 110 55 55 8 7 7 14

Synnytysteemailta 93 72 21 6 12 4 16

Taaperoimetysryhmä 73 35 38 7 5 5 10

Kantoliinatapaaminen 56 25 31 4 6 8 14

Inspiraatioilta (ohjattu ryhmä) 42 37 5 5 7 1 8

Kestovaippainfo 33 29 4 2 15 2 17

Ompeluseura 32 17 15 3 6 5 11

Vauvahieronta (ohjattu ryhmä) 28 17 11 3 6 4 9

Sateenkaariperheet 23 12 11 1 12 11 23

Kestovaippakahvila 18 10 8 3 3 3 6

Akupainanta synnytyksen tukena 5 5 0 1 5 0 5

YHTEENSÄ 3195 1657 1538 215
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Ryhmät	  ovat	  kaikille	  kiinnostuneille	  avoimia	  vertaisperiaatteella	  järjestettäviä	  kokoontumisia,	  joihin	  
ei	  yleensä	  edellytetä	  ilmoittautumista	  etukäteen.	  Ryhmien	  kävijöiltä	  toivotaan	  yleisimmin	  kahden	  
euron	  käyntimaksua,	  jolla	  katetaan	  tilan	  kuluja;	  maksaminen	  ei	  kuitenkaan	  ole	  edellytys	  
osallistumiselle.	  Vakiintuneista	  ryhmistä	  toimintansa	  lopetti	  vetäjän	  puuttuessa	  hypnoosivalmennus.	  
Vuoden	  aikana	  pidettiin	  yksi	  ryhmänvetäjien	  ja	  hallituksen	  yhteinen	  tapaaminen	  lokakuussa.	  
Seuraavassa	  esitellään	  tarkemmin	  Napapiirin	  vuoden	  2013	  vertaisryhmien	  toimintaa	  ja	  aktiivisuutta.	  

Odotus	  ja	  synnytys	  
Synnytysteemailta	  oli	  Aktiivinen	  synnytys	  ry:n	  järjestämä	  vertaistukeen	  perustuva	  keskustelullinen	  
kokoontuminen	  kerran	  kuussa.	  Jokaisella	  kerralla	  oli	  oma	  teemansa	  ja	  alustajansa.	  Teemaillat	  olivat	  
erittäin	  suosittuja	  jopa	  niin,	  että	  Napapiiriltä	  oli	  loppua	  tila	  kesken.	  
	  
Kerran	  kuussa	  tai	  joka	  toinen	  kuukausi	  Tampereen	  Doulapiiri	  järjesti	  doulapiiri	  -‐kokoontumisen.	  
Doula	  tarkoittaa	  synnytyksessä	  perhettä	  avustavaa	  tukihenkilöä,	  ja	  doulailtojen	  tarkoitus	  on	  jakaa	  
tietoa	  vapaaehtoisesta	  doulatoiminnasta	  sekä	  tarjota	  mahdollisuus	  tutustua	  Tampereen	  seudun	  
vapaaehtoisiin	  douliin.	  Tapaamisissa	  on	  siis	  voinut	  löytää	  tukihenkilön	  synnytykseensä.	  Doulat	  ovat	  
jatkuvasti	  kysyttyjä,	  ja	  yhä	  useammin	  synnyttäjä	  toivoo	  doulaa	  tuekseen	  puolisonsa	  lisäksi.	  

Lapsiperheet	  
Vauvakahvila	  on	  vapaaehtoisten	  äitien	  kerran	  viikossa	  pitämä	  vapaamuotoinen	  kokoontuminen	  
vauvaikäisille	  ja	  heidän	  vanhemmilleen.	  Vauvakahvilassa	  ei	  ole	  ollut	  erityisiä	  teemakertoja,	  vaan	  
keskustelua	  on	  käyty	  kävijöiden	  mielen	  päällä	  olevista	  aiheista;	  suosikkeina	  pysyivät	  uniasiat	  sekä	  
kiinteän	  ruoan	  aloitus	  sormiruokaillen	  tai	  soseilla.	  Vauvakahvilassa	  on	  ollut	  mahdollista	  tutustua	  
kantoliinavuokraamon	  välineisiin	  ja	  vuokrata	  niitä,	  mikä	  onkin	  ollut	  suosittua.	  Kahvila	  on	  
muotoutunut	  matalan	  kynnyksen	  paikaksi,	  jonne	  vanhemman	  on	  helppo	  tulla	  ihan	  pienenkin	  vauvan	  
kanssa,	  kun	  lähtee	  ensimmäisiä	  kertoja	  tutustumaan	  ulkomaailmaan.	  
	  
International	  Parents	  on	  kansainvälinen	  viikoittainen	  perhekahvila,	  jossa	  käyttökielenä	  on	  lähinnä	  
englanti.	  Ryhmä	  on	  suunnattu	  erityisesti	  monikulttuurisille	  ja	  maahanmuuttajaperheille,	  mutta	  
tervetulleita	  ovat	  kaikki	  aiheesta	  kiinnostuneet.	  	  
	  
Perjantain	  perhekahvila	  on	  matalan	  kynnyksen	  kohtaamispaikka	  perheille	  kerran	  viikossa.	  
Perhekahvilassa	  on	  usein	  lyhyt	  ohjelmateema,	  minkä	  jälkeen	  siirrytään	  vapaaseen	  leikkiin	  ja	  
keskusteluun.	  	  Keväällä	  teemoina	  olivat	  vapaaehtoisen	  ammattilaisen	  pitämä	  muskari,	  
kantoliinateemaiset	  kokoontumiset	  sekä	  ammattilaisen	  vapaaehtoistyönä	  pitämä	  
kuvataidekasvatushetki.	  Syksyllä	  näiden	  teemojen	  lisäksi	  järjestettiin	  myös	  askartelukertoja	  ja	  
lauluhetkiä.	  Perhekahvila	  on	  selvästi	  vakiinnuttanut	  paikkansa	  suosittuna	  vanhempien	  ja	  lasten	  
yhteisenä	  tapaamistuokiona.	  
	  
Kesäkuukausien	  ajan	  Napapiirin	  tilan	  ollessa	  remontissa	  perhekahvilatoimintaa	  järjestettiin	  
Tampereen	  kaupungin	  leikkipuistoissa.	  Puistotreffit-‐nimellä	  toiminut	  kesäperhekahvila	  kokoontui	  
kesäkuun	  alusta	  elokuun	  puoliväliin	  aina	  maanantaisin	  Emil	  Aaltosen	  puistossa	  Tammelassa	  ja	  
perjantaisin	  Sorsapuiston	  leikkipuistossa	  Kalevassa.	  Puistotreffeille	  järjestettiin	  perhepyöräily-‐
teemakertoja	  yhteistyössä	  Tampereen	  Pyöräilijäinseuran	  kanssa,	  kestovaippa-‐teemakertoja	  
yhteistyössä	  Kestovaippayhdistyksen	  kanssa	  ja	  kantoliinateemakertoja	  paikallisen	  kantoliina-‐aktiivien	  
ryhmän	  kanssa.	  	  
	  
Kantoliinatapaamisia	  järjestettiin	  noin	  kahden	  kuukauden	  välein,	  kesällä	  kerran	  kuukaudessa.	  
Tapaamisissa	  vaihdellaan	  vinkkejä	  ergonomisesta	  kantamisesta	  ja	  tutustutaan	  muihin	  kantamista	  
harrastaviin	  perheisiin.	  
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Vertaistukiperiaatteella	  toimiva	  Imetystukiryhmä,	  Imetyksen	  tuki	  ry:n	  ryhmä	  kokoontui	  kerran	  
kuussa,	  ja	  sitä	  veti	  koulutettu	  ja	  kokenut	  imetystukiäiti.	  Tampereen	  imetystukiryhmä	  on	  toiminut	  jo	  
vuodesta	  1996.	  
	  
Kerran	  kuussa	  kokoontui	  taaperoimetysryhmä,	  vertaistukiryhmä	  yli	  1-‐vuotiasta	  imettäville	  tai	  
aiheesta	  kiinnostuneille.	  Ryhmään	  olivat	  tervetulleita	  tutustumaan	  myös	  ammattinsa	  puolesta	  
aiheesta	  kiinnostuneet.	  Ryhmän	  jatkuva	  suosio	  viestii	  siitä,	  että	  myös	  yli	  1-‐vuotiaan	  imetyksessä	  
vertaistuki	  ja	  vinkit	  ovat	  välillä	  tarpeen.	  
	  
Kestovaippayhdistyksen	  paikallisen	  toimintaryhmän	  järjestämä	  kestovaippakahvila	  antoi	  neuvontaa	  
ja	  vertaistukea	  kestovaippoihin	  liittyvistä	  asioista	  kevätkaudella.	  Kestovaippakahvilaa	  pidettiin	  
muutaman	  kuukauden	  ajan	  joka	  toisella	  viikolla.	  	  
	  
Loppuvuodesta	  Napapiirille	  teki	  paluun	  kaikille	  avoin	  käsityöharrastajien	  ryhmä	  Ompeluseura.	  
Ryhmässä	  pääpaino	  on	  aikuisten	  harrastajien	  yhdessä	  tekemisessä	  ja	  vertaisoppimisessa,	  mutta	  lapset	  
ovat	  tähänkin	  ryhmään	  tervetulleita	  mukaan.	  Ompeluseura	  sai	  osakseen	  paljon	  kiinnostusta	  ja	  
jatkaakin	  myös	  keväällä	  2014	  kokoontumistaan	  joka	  toinen	  viikko.	  

Kurssit	  
Napapiirillä	  järjestettiin	  vuoden	  aikana	  myös	  kursseja	  ja	  yksittäisiä	  teemailtoja.	  Näistä	  odotukseen,	  
synnytykseen	  ja	  vauvanhoitoon	  liittyivät	  Vauvantain	  järjestämät	  kuukausittaiset	  
synnytysvalmennukset,	  Kestovaippayhdistyksen	  Kestovaippainfot	  ja	  Villahousujen	  tee-‐se-‐itse	  –ilta	  
sekä	  akupunktiohoitaja	  Eeva	  Koskisen	  ohjaamat	  vauvahierontakurssit	  ja	  akupainantakurssit.	  	  
Lapsiperhe-‐elämään	  liittyviä	  kursseja	  ja	  iltoja	  olivat	  ammattijärjestäjän	  inspiraatioillat,	  	  rintojen	  
omatarkkailukoulutus	  yhteistyössä	  Pro	  Mama	  ry:n	  kanssa	  sekä	  Kokemuksia	  äitiydestä	  ja	  naiseudesta	  –
kurssi,	  jonka	  ohjasivat	  TAMKin	  kätilöopiskelijat.	  Liikuntakurssien	  tarjonta	  keskittyi	  lapsen	  ja	  aikuisen	  
yhteiseen	  sirkusharrastukseen	  Sirkustuksen	  järjestämän	  Taaperosirkustuksen	  ja	  LifeCircusin	  
BabyCircus-‐ryhmän	  muodossa.	  
	  
Napapiirillä	  oli	  41	  yksittäistä	  lapsiin	  liittyvää	  tilavarausta,	  joita	  ovat	  esimerkiksi	  vapaamuotoisten	  
perheryhmien	  kokoontumiset	  ja	  lyhytkurssit.	  Napapiirin	  tiloja	  on	  ollut	  mahdollista	  vuokrata	  myös	  
muiden	  kuin	  lapsiperheyhdistysten	  käyttöön,	  mikäli	  tiloissa	  ei	  ole	  ollut	  Napapiirin	  varsinaiseen	  
toimintaan	  liittyvää	  käyttöä.	  Tällaisia	  muita	  kuin	  lapsiin	  liittyviä	  tilavarauksia	  oli	  koko	  vuonna	  10	  
kappaletta.	  Edellisestä	  vuodesta	  lapsiperheisiin	  liittyvien	  varausten	  määrä	  nousi	  jonkin	  verran	  ja	  
muiden	  varausten	  väheni	  selvästi.	  	  	  

Tapahtumat	  
Keväällä	  järjestettiin	  yhdet	  aktiivien	  ompelutalkoot,	  joissa	  ommeltiin	  Napapiirille	  kannatustuotteita	  
myyntiin.	  	  Toukokuussa	  järjestettiin	  lastentarvikekirpputori	  yleisenä	  ”Siivouspäivä”-‐
kirpputoripäivänä	  25.5.	  Napapiirillä	  oli	  tapahtumassa	  oma	  myyntipöytänsä,	  jossa	  myytiin	  
kannatustuotteita.	  Tapahtuman	  jälkeen	  kokoonnuttiin	  yhteiselle	  piknikille	  Sorsapuistoon.	  Sää	  suosi	  
tapahtumaa,	  mutta	  kävijöitä	  oli	  melko	  vähän.	  12.6.	  pidettiin	  Napapiirin	  yleinen	  siivouspäivä,	  jossa	  
karsittiin	  irtaimistosta	  huonokuntoiset	  lelut	  ja	  tarvikkeet	  pois	  sekä	  pakattiin	  tavaroita	  valmiiksi	  
varastoon	  remonttia	  varten.	  
	  
20.6.-‐11.8.	  Napapiiri	  oli	  suljettuna	  remontin	  takia.	  26.-‐27.6.	  lattiaremonttiin	  liittyen	  järjestettiin	  
Napapiirin	  tilan	  tyhjennystalkoot	  ja	  lattian	  purkamista	  talkoovoimin.	  	  
	  
Syyskausi	  avattiin	  6.8.	  Napapiirin	  käyttöönottojuhlilla	  remontin	  valmistuttua.	  Elokuussa	  syksyn	  
toimintaa	  markkinoitiin	  osallistumalla	  Hämeenpuiston	  Puistofiestaan	  11.8.	  ja	  Kalevan	  iltapäivään	  
18.8.	  ja	  syyskuussa	  Pajumaja-‐lastentarvikeliikkeen	  avajaisiin	  21.9.	  Tapahtumissa	  Napapiirin	  
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Hyväksytty	  vuosikokouksessa	  25.2.2014	  
	  
esittelypisteellä	  kerrottiin	  Napapiirin	  syksyn	  tarjonnasta,	  tarjottiin	  kestovaippa-‐	  ja	  
kantoliinaneuvontaa	  sekä	  aktivoitiin	  lapsia	  hernepussin	  heittokisalla.	  	  
	  
4.9.	  järjestettiin	  perinteiset	  Napapiirin	  Avoimet	  ovet	  klo	  10-‐18.	  Tapahtumassa	  esiteltiin	  Napapiirin	  
ryhmiä	  ja	  toimintaa,	  tarjolla	  oli	  aktiivien	  leipomia	  herkkuja	  sekä	  kahvia	  ja	  teetä.	  Tapahtumasta	  
tiedotettiin	  laajasti	  eri	  tapahtumakalentereihin	  ja	  medialle,	  ja	  paikalle	  kutsuttiin	  erikseen	  myös	  
neuvoloiden	  väkeä	  sekä	  Tampereen	  kaupungin	  Lasten	  ja	  nuorten	  lautakunnan	  jäsenet.	  Kiinnostuneita	  
kävi	  paikalla	  useita	  kymmeniä,	  heidän	  joukossaan	  myös	  neuvolatyöntekijöitä.	  Tapahtuman	  yhteydessä	  
Yle	  Tampere	  teki	  napapiiriläisistä	  radiohaastattelun,	  jota	  esitettiin	  radiossa	  useaan	  kertaan	  päivän	  
aikana.	  Jutusta	  ilmestyi	  myös	  tekstiversio	  ”Yhteisöllisyys	  siirtyi	  tuvista	  yhdistyksiin”	  Yle	  Tampereen	  
nettisivuilla	  5.9.	  
	  
28.9.	  klo	  10-‐12	  pidettiin	  lastentarvikkeiden	  vaihtopäivä	  Napapiirillä.	  Tapahtumassa	  tarvikkeet	  ja	  
vaatteet	  vaihtoivat	  omistajaa	  ilman	  rahaa.	  Vaihtumatta	  jääneet	  tuotteet	  lahjoitettiin	  Humani-‐järjestön	  
kautta	  Venäjän	  ja	  Itä-‐Viron	  venäläisvähemmistön	  lapsille.	  Tapahtuma	  keräsi	  kävijöiltä	  erittäin	  paljon	  
myönteistä	  palautetta.	  
	  
Hallituksen	  ja	  aktiivien	  pikkujoulut	  pidettiin	  30.11.	  hyvän	  ruoan	  ja	  lautapelien	  merkeissä.	  Koko	  
Napapiirin	  yhteiset	  pikkujoulut	  pidettiin	  to	  12.12.	  illansuussa.	  Ohjelmassa	  oli	  koko	  perheelle	  
askartelua,	  joululauluja	  ja	  jouluista	  syömistä	  yhteisestä	  herkkupöydästä.	  	  

Lainaamot	  
Napapiirillä	  toimii	  synnytykseen	  ja	  vauvan-‐	  ja	  lastenhoitoon	  liittyvien	  välineiden	  vuokraamoja.	  
Lainaamon	  kautta	  on	  mahdollista	  vuokrata	  tarvitsemaansa	  välinettä	  edullisesti	  kokeilua	  tai	  
lyhytaikaista	  tarvetta	  varten.	  Näitä	  välineitä	  ovat	  synnytyskivun	  hoitamiseen	  tarkoitetut	  TENS-‐laitteet,	  
lapsen	  ergonomisen	  kantamisen	  mahdollistavat	  kantoliinat	  ja	  –reput,	  imetyksen	  tueksi	  tarkoitetut	  
rintapumput	  sekä	  Napapiirin	  odotus-‐,	  synnytys-‐	  ja	  lapsenhoitoteemainen	  kirjasto.	  Vuokratuloilla	  
katetaan	  toiminnan	  menoja	  kuten	  kuluvia	  osia	  ja	  täydennetään	  lainaamotarjontaa.	  
	  
TENS-‐laitteiden	  kysyntä	  oli	  suurimman	  osan	  vuodesta	  suurta.	  Neljä	  laitetta	  olivat	  lähes	  jatkuvasti	  
lainassa.	  Yhden	  laitteen	  laina-‐aika	  on	  neljä	  viikkoa.	  Kuluneena	  vuonna	  ei	  hankittu	  uusia	  vuokrattavia	  
TENS-‐laitteita,	  mutta	  tulevana	  vuonna	  uuden	  hankkimista	  on	  syytä	  harkita	  kysynnän	  vuoksi.	  TENS-‐
laitteiden	  lainaamista	  on	  hoitanut	  koulutettu	  kätilö	  vapaaehtoistyönä,	  mikä	  on	  palvellut	  hyvin	  
synnytystä	  suunnittelevien	  lainaajien	  tiedon-‐	  ja	  avuntarvetta.	  
	  
Rintapumppujen	  kysyntä	  oli	  aiempia	  vuosia	  suurempaa.	  Rintapumpun	  lainaustilanne	  on	  usein	  myös	  
imetystukitilanne,	  joten	  lainaajalle	  tuo	  suurta	  lisäarvoa	  se,	  että	  lainauksia	  hoitava	  henkilö	  on	  
koulutettu	  ja	  kokenut	  imetystukiäiti.	  
	  
Kantoliinalainaamon	  valikoima	  laajeni	  kuluneena	  vuonna	  melko	  paljon	  suurelta	  osin	  lahjoitusten	  
ansiosta.	  Kantoliinalainaamo	  ottaa	  vastaan	  lahjoituksia	  sekä	  yksityishenkilöiltä	  että	  kaupallisilta	  
toimijoilta	  ja	  ostaa	  kantovälineitä	  mahdollisuuksien	  mukaan	  myös	  itse.	  Lainaamon	  uudet	  välineet	  ovat	  
Miraakkelin	  lahjoittama	  uusi	  trikooliina,	  Wompat-‐kantoreppu	  vauvalle,	  Liinalapsen	  lahjoittama	  
Wompat-‐kantoreppu	  taaperolle	  ja	  Tula-‐kantoreppu.	  Lisäksi	  lainaamoon	  saatiin	  Ipanaisen	  kautta	  
vanhan	  Tuli-‐merkkisen	  repun	  tilalle	  uusi	  vauvakokoinen	  Tula-‐kantoreppu	  pikkuvauvatuella.	  
Ennestään	  lainaamon	  valikoimissa	  oli	  trikoisia	  ja	  kudottuja	  pitkiä	  kantoliinoja,	  neliöliinoja,	  rengasliina	  
ja	  kaksi	  Manduca-‐kantoreppua.	  Erityisen	  lainattuja	  vuonna	  2013	  olivat	  kaikki	  kantoreput.	  
Kantovälineiden	  lisäksi	  lainaamoon	  hankittiin	  laadukas	  ohjausnukke,	  jonka	  avulla	  eri	  kantovälineiden	  
käyttöä	  on	  helppoa	  ja	  turvallista	  havainnollistaa	  ja	  harjoitella.	  Ohjausnukkea	  käytetään	  myös	  
imetysasentojen	  ohjaamiseen.	  
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Hallituksen	  esitys	  vuosikokoukselle	  25.2.2014	  
	  
Napapiirin	  kirjasto	  jatkoi	  entiseen	  malliin	  kaikille	  kävijöille	  avoimena	  luku-‐	  ja	  lainauspisteenä.	  
Kirjaston	  aihepiireinä	  ovat	  raskaus,	  synnytys,	  imetys	  ja	  muu	  lastenhoito,	  painotuksena	  
lapsentahtisuus.	  Kirjaston	  valikoimasta	  osaa	  ei	  ole	  saatavilla	  Tampereen	  alueen	  kunnallisista	  
kirjastoista.	  Vuonna	  2013	  kirjaston	  tarjonta	  laajeni	  vain	  yhden	  teoksen	  verran:	  Hanna-‐Mari	  Arosillan	  
ym.	  kirja	  Minä	  syön	  itse	  –	  sormiruokailun	  käsikirja	  saatiin	  kävijälahjoituksena.	  	  

Jäsenet	  
Vuonna	  2013	  Tampereen	  Napapiiri	  ry:n	  jäseneksi	  liittyi	  11	  uutta	  jäsentä.	  Vuoden	  lopussa	  jäsenmäärä	  
oli	  330.	  Vuonna	  2012	  jäseneksi	  liittyi	  17	  jäsentä	  ja	  vuonna	  2011	  21	  jäsentä,	  eli	  uusien	  jäsenyyksien	  
määrä	  on	  jatkuvassa	  hitaassa	  laskussa.	  Vuonna	  2013	  jäsenyyttä	  ei	  mainostettu	  erityisesti	  eikä	  
jäsenhankintaan	  juuri	  kiinnitetty	  huomiota.	  Toisaalta	  Napapiirin	  toiminnan	  kantavana	  periaatteena	  on	  
avoimuus,	  jolloin	  yhdistyksen	  jäsenyyttä	  ei	  edellytetä	  toimintaan	  osallistuvilta	  vaan	  kyseessä	  on	  
kannatusluontoinen	  teko.	  	  
	  
Uusia	  yhteisöjäseniä	  liittyi	  neljä.	  Koska	  osa	  vanhoista	  yhteisöjäsenistä	  ei	  jatkanut	  jäsenyyttään,	  	  
vuoden	  lopussa	  yhteisöjäseniä	  oli	  kahdeksan,	  joista	  yksi	  on	  yksityinen	  kannatusjäsen.	  Yhteisöjäsenien	  
ehtoja	  uudistettiin	  selkeämpään	  suuntaan	  niin,	  että	  yhteisöjäsenyys	  oikeuttaa	  nyt	  suurempaan	  
määrään	  mainospaikkoja	  kuin	  aikaisemmin.	  Muutoksien	  siirtymäaikaa	  oli	  31.12.	  saakka.	  

Kokoukset	  ja	  hallitustoiminta	  
Vuosikokous	  pidettiin	  4.4.2013.	  Yhdistyksen	  puheenjohtajaksi	  valittiin	  Tuikku	  Pirhonen,	  hallituksen	  
jäseniksi	  Veera	  Intihar,	  Riina	  Jukola,	  Pihla	  Keränen,	  Laura	  Poutanen	  ja	  Silja	  Seppänen	  ja	  varajäseniksi	  
Katri	  Inkinen,	  Salla	  Heinänen,	  Petra	  Höglund	  ja	  Anna	  Kulmala.	  	  
	  
Yhdistyksen	  hallitus	  kokousti	  vuoden	  2013	  aikana	  12	  kertaa.	  Kokouksiin	  olivat	  tervetulleita	  kaikki	  
toiminnasta	  kiinnostuneet.	  Kokousten	  lisäksi	  yhteyttä	  pidettiin	  aktiivisesti	  erityisesti	  sähköpostilla.	  
Hallituksen	  ja	  yhdistyksen	  aktiivien	  yhteisenä	  virkistystoimintana	  järjestettiin	  elokuussa	  remontin	  
valmistuttua	  Napapiirin	  käyttöönottojuhlat	  ja	  joulukuussa	  pikkujoulut.	  	  

Talous	  
Vuoden	  suurin	  yksittäinen	  menoerä	  oli	  tilojen	  lattiaremontti	  materiaaleineen.	  Muuten	  suurin	  osa	  
yhdistyksen	  rahoista	  kului	  vuokraan,	  sähköön	  ja	  ryhmien	  toiminnassa	  kuluviin	  taloustarvikkeisiin.	  
Suurimmat	  tulonlähteet	  olivat	  edellisen	  vuoden	  tapaan	  kahvion	  puolen	  alivuokralaisen	  maksama	  
vuokra,	  kävijämaksut,	  yrittäjien	  toiminnasta	  ja	  yksityisvarauksista	  kertyvät	  Napapiirin	  tilan	  
käyttömaksut	  sekä	  Tampereen	  kaupungin	  myöntämä	  1	  400	  euron	  suuruinen	  toiminta-‐avustus.	  
Taloustilanne	  pysyi	  vakaana	  ja	  varsin	  samanlaisena	  kuin	  edellisenä	  vuonna,	  sillä	  erotuksella,	  että	  
remontteja	  varten	  aiemmin	  säästetty	  rahasumma	  on	  nyt	  käytetty	  pois.	  

Viestintä	  
Jäsenille	  ja	  Napapiirin	  kävijöille	  tarkoitettu	  viestintä	  siirrettiin	  suurimmaksi	  osaksi	  Facebookin	  
Tampereen	  Napapiiri	  ry	  -‐sivulle	  ja	  -‐ryhmään.	  Omien	  nettisivujen	  tiedotus	  ja	  uutisointi	  oli	  vireää	  ja	  
ajantasaista.	  Aiempina	  vuosina	  palvellut	  jäsenten	  suljettu	  keskustelufoorumi	  lakkautettiin	  
alkuvuodesta	  tietoturvaongelmien	  vuoksi	  ja	  jäsenille	  suunnattu	  sähköpostitiedotuslista	  vähäisen	  
käytön	  vuoksi.	  	  Facebook-‐ryhmä	  vaikuttaisi	  kannustavan	  vastavuoroiseen	  viestintään,	  ja	  ryhmän	  
kautta	  myös	  muiden	  lapsiperhetoimijoiden	  on	  ollut	  mahdollista	  tavoittaa	  Napapiirin	  kävijöitä.	  	  
	  
Napapiirin	  perinteistä	  nelisivuista	  toimintaesitettä	  painettiin	  alkusyksystä	  1000	  kappaletta.	  Näitä	  
esitteitä	  postitettiin	  noin	  80	  lapsiperheiden	  kanssa	  toimivalle	  taholle	  Tampereelle	  ja	  lähikuntiin	  sillä	  
toiveella,	  että	  niitä	  laitettaisiin	  asiakkaiden	  saataville.	  Postia	  lähti	  mm.	  neuvoloihin,	  kirjastoihin,	  
leikkitoimintakeskuksiin	  ja	  seurakuntien	  perhetyöhön.	  Esitteitä	  jaettiin	  myös	  syksyn	  tapahtumissa,	  ja	  
niitä	  on	  ollut	  saatavilla	  myös	  Napapiiriltä.	  Pienempiä	  esitteitä	  mm.	  tapahtumien	  mainostamiseen	  on	  
laadittu	  ja	  kopioitu	  tarpeen	  mukaan	  20-‐200	  kappaleen	  painoksia.	  	  
	  


