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Toimintavuosi 2018 
 
Sääntöjen mukaan Tampereen Napapiiri ry edistää pirkanmaalaisten perheiden        

yhteistoimintaa sekä lapsiperheiden ja lasta odottavien perheiden hyvinvointia. Keskeisintä         

on Napapiirin tiloissa kokoontuvien yhdistysten ja ryhmien toiminnan mahdollistaminen ja          

tukeminen. Tampereen Napapiiri järjestää itse esimerkiksi 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. Lisäksi          

viestinnässä hyödynnetään 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. Vuoden 2018 aikana Napapiirillä kävi yli 3300 kävijää. Tarkka           

tilastointi kävijöistä löytyy liitteestä 1. Kävijämäärä on pysynyt samana viime vuoteen           

verrattuna. Suosituimmat kokoontumiset (henkilöitä/kerta) vuonna 2018 olivat vauvakahvila,        

kantotreffit, kantovälineopastus, synnytysvalmennukset ja doulaillat. Myös isäkahvila ja        

teemakerrat Napapiirin toiminnasta kiinnostuneille tavoittivat hyvin kävijöitä vuoden aikana.         

Prosentuaalisesti eniten kävijöitä vieraili kantotreffeillä, kantovälineopastuksissa ja       

vauvakahvilassa.  

 

Vuoden 2018 painopisteet olivat viestinnän selkeyttäminen, vapaaehtoisten määrän        

lisääminen ja koulutus, sekä yhdistyksen arvojen esiintuominen viikottaisessa toiminnassa.         

Toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yhdistyksellä on riittävästi motivoituneita          

järjestäjiä ja ylläpitäjiä. Kuluneen vuoden aikana viestintää on selkeytetty ja          

somenäkyvyyteen panostettu. Napapiirin toiminta on houkutellut tämän toimintavuoden        

aikana uusia kävijöitä ja kahviloille on löytynyt uusia vetäjiä. Napapiirin arvoja on tuotu             

aktiivisemmin esiin muun muassa sosiaalisessa mediassa ja painotettu Napapiirin         

itseohjautuvuutta ja vapaaehtoisuutta.  
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Yhdistyksen kehittäminen ja hallinto 

Yhtenä suurimpana teemana toimintavuodelle oli edelleen viestinnän selkiyttäminen.        

Nettisivu-uudistus saatiin valmiiksi ja uudet nettisivut julkaistiin maaliskuussa. Nykyaikaiset,         

helposti päivitettävät ja mobiiliselaimella toimivat nettisivut tehostavat viestintää ja         

houkuttelevat uusia kävijöitä. Lisäksi hallituksesta valittiin tiedotusvastaava. Uudet nettisivut         

ja keskittämällä ryhmien ja tapahtumien tiedotus Napapiirin omalle Facebook-sivulle toivat          

viestintään selkeyttä. Tehostetun viestinnän avulla Napapiirille on saatu houkuteltua uusia          

kävijöitä ja kahviloille on löytynyt aktiivisia vetäjiä. Tällä hetkellä Napapiirillä kokoontuu           

ennätysmäärä erilaisia vertaisryhmiä. Kynnystä ryhmän perustamiseen on pyritty        

madaltamaan esittelemällä Napapiirin kahviloita Facebookissa ja julkaisemalla “ystäväkirjaa”        

ryhmänvetäjistä. Julkaisuissa on pyritty tuomaan esiin Napapiirin erityistä luonnetta         

omaehtoisena yhdistyksenä, joka pyörii täysin vapaaehtoisten voimin. Aktiivit kutsuttiin         

mukaan virkistysiltoihin sekä kevät- että syyskaudella. Doulille ja kantovälineopastajille         

järjestettiin myös paljon kiitetyt lisäkoulutukset. 

Uusia aktiiveja houkuteltiin paikalle matalan kynnyksen tapaamisissa. Alkuvuodesta pidettiin         

“uusien ilta” ja keväällä laajemmin markkinoidut Avoimet iltakahvilat. Nämä tavoittivat hyvin           

kävijöitä ja saivat kiitosta. Syksyllä järjestettiin strategiaillat Napapiirin sankarit I ja II.            

Tarkoituksena oli miettiä yhdessä Napapiirin tulevaisuutta ja seuraavan hallituksen         

muodostamista, esitellä hallitustyöskentelyä ja hallituslaisten vastuualueita. Tapaamisen       

pohjalta järjestettiin toinen vapaamuotoinen keskustelukerta hallitustyöskentelystä      

kiinnostuneiden kesken. Napapiirin sankarit II -illassa mietittiin vuoden 2019         

toimintasuunnitelmaa ja tulevia painopisteitä.  

Napapiirin toiminta eroaa monesta muusta kerhotoiminnasta itseohjautuvuutensa ansiosta.        

Lisäksi yhdistys pyörii täysin vapaaehtoisten voimin. Vertaistuki- ja tieto ja sitoutumattomuus           

ovat osa Napapiirin perustoimintaa. Yhdistyksen arvoja on tuotu aktiivisemmin esiin          

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Perusarvoja vahvistettiin muun muassa hallituksen        

tekemällä päätöksellä käyttää tiloissa ekologisia pesuaineita ja kasvimaitoja sekä         

vaihtamalla sähkö ekosähköön.  
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Toukokuussa voimaan tuli EU:n tietosuoja-asetus GDPR, joka vaikutti myös yhdistyksen          

tietosuoja-asioihin. Yhdistyksen ylläpitämille rekistereille laadittiin asetuksen vaatimat       

rekisteri- ja tietosuojaselosteet. 

Vuosikokous pidettiin 13.2.2018. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Toikkanen ja         

hallituksen muiksi jäseniksi Linda Hirvelä, Hanna-Kaisa Karhinen, Saana Kuikka, Emilia          

Toivakainen ja Katri Urponen. Hallitus kokousti 11 kertaa vuoden 2018 aikana.           

Perehdyttämisessä ja työnjaossa oli apuna Perehdytyskansio. Hallituksen keskinäinen        

viestintä jatkui kokousten ja tapaamisten lisäksi Whatsapp-ryhmän kautta. 

Tilat 

Tampereen Napapiirin toiminta sijoittuu kerhohuonemaiseen vuokratilaan, joka sijaitsee        

Tampereella Kalevan kaupunginosassa osoitteessa Kaalamonaukio 2. Tilan vuokranantaja        

on asunto-osakeyhtiö Sammonkatu 8-10. Tilaa on remontoitu viime vuosina niin Napapiirin           

kuin taloyhtiönkin taholta. Kuluneen vuoden aikana tilan varustelua päivitettiin jälleen.          

Suurimpana investointina oli ulko-oveen asennettu numerokoodilla toimiva sähkölukko.        

Loppuvuodesta pidettiin leluinventaario. Vanhoista leluista laitettiin osa kiertoon ja         

lelukeräyksen myötä saatiin uusia, kierrätettyjä leluja tilalle. Tilaan hankittiin käytettynä myös           

mikro. Siivoustalkoiden yhteydessä olemassa olevaa tarpeistoa käytiin läpi ja muun muassa           

kahdesta pinnatuolista luovuttiin.  

Viestintä 

Tampereen Napapiirin nettisivujen uudistaminen saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2018 ja         

uudet nettisivut julkaistiin 9.3.2018. Kaikki nettisivujen tekstit päivitettiin ja ryhmien kuvauksia           

uusittiin. Uudet nettisivut saivat hyvää palautetta ja erityisesti sivujen toimivuutta puhelimella           

selatessa kehuttiin. Nettisivut pidettiin koko vuoden ajan tasalla päivittämällä säännöllisesti          

sivuille ryhmien teemoja sekä tapahtumia ja kursseja. Nettisivut löytyvät edelleen tutusta           

osoitteesta www.tampereennapapiiri.fi. 

 

Nettisivujen lisäksi vuonna 2018 viestintä painottui aktiiviseen Facebookin hyödyntämiseen.         

Napapiirin Facebook-viestintää keskitettiin poistamalla kahviloiden omia vähällä käytöllä        

olleita ryhmiä ja arkistoimalla Tampereen Napapiiri ry -sivu. Arkistoidulla sivulla on aiemmin            
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julkaistu lähinnä yhteisöjäsenten mainoksia. Uudistuksen myötä yhteisöjäsenillä oli        

mahdollisuus mainostaa itseään yhdistyksen omalla Facebook-sivulla kaksi kertaa        

toimintavuoden aikana ja saada näin paremmin näkyvyyttä.  

 

Uudistusten jälkeen tiedotus keskittyi Facebookin Tampereen Napapiiri -sivulle.        

Facebook-tiedottamiseen panostettiin myös budjetoimalla markkinointirahaa 100 euroa       

keväälle ja 200 euroa syyskaudelle. Markkinoinnissa keskityttiin erityisesti ryhmien ja          

tapahtumien mainostamiseen sekä aktiivien esittelyyn “Napiksen ystäväkirjan” muodossa.  

Verkostot 

Napapiiri jatkoi jäsenenä vapaaehtoistoimintaan perustuvien pehmeiden arvojen yhdistysten        

Puolukka-yhteistyöverkostossa. Kuluneen vuoden aikana yhteistyötä tehtiin jakamalla       

kokemuksia esimerkiksi taloushallinnosta yhteisessä Facebook-ryhmässä. 

Napapiiri jatkoi myös Tampereen kaupungin lapsiperhetoimijoiden yhteistyöverkostossa       

Perheverkossa ja osallistui sen kokoontumisiin. Loppuvuodesta ollut       

kohtaamispaikkaverkoston tapaaminen kartoitti kohtaamispaikkoja Lapsiperheiden     

muutosohjelman (LAPE) nimissä. Napapiiri oli paikalla esittelemässä toimintaansa. 

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa oli kuluneena vuonna opiskelijakäynnin muodossa. Tredun         

lähihoitajaopiskelijat tutustuivat Tampereen seudun lasten ja nuorten palveluihin ja kävivät          

sen puitteissa tutustumassa Napapiirin toimintaan.  

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,          

vanhemmuuteen ja synnytykseen. Vauvan synnyttyä perheet ovat tervetulleita lapsiperheille         

suunnattuihin ryhmiin. Vauva-arki voi yllättää, jolloin muiden vanhempien tapaaminen ja          

asioista keskustelu auttavat 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. 
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Ryhmät ovat kaikille avoimia vertaisperiaatteella järjestettäviä kokoontumisia, joihin ei         

yleensä edellytetä ilmoittautumista etukäteen. Ryhmien kävijöiltä toivotaan kahden euron         

käyntimaksua, jolla katetaan tilan kuluja. Maksaminen ei kuitenkaan ole edellytys          

osallistumiselle. Vaikka Napapiirin peruskahviloihin kuuluva Perhekahvila joutuikin       

lopettamaan vapaaehtoisten vetäjien puutteen vuoksi kevään jälkeen, perustettiin uusiakin         

kahviloita. Kynnys uuden ryhmän perustamiseen halutaan pitää Napapiirillä matalalla.         

Vanhemmat saavat tapaamisissa toisistaan tukea ja itseluottamusta perustaa oman         

osaamisensa mukaan ryhmiä ja kursseja. Lapset keikkuvat mukana toiminnassa ja yhdessä           

harrastaminen katkaisee arkisia puuhia. Tällä hetkellä Napapiirillä kokoontuu ennätysmäärä         

vertaisryhmiä ja näin tarjolla on erittäin monipuolisesti tapaamisia erilaisissa         

elämäntilanteissa oleville perheille.  

 

Odotus ja synnytys 

Synnytysteemaillat olivat Aktiivinen synnytys ry:n järjestämä vertaistukeen perustuva        

keskustelullinen kokoontuminen kerran kuussa. Jokaisella kerralla on ollut oma teemansa ja           

joillan kerroilla myös alustajansa. 

Joka toinen kuukausi Tampereen Doulapiiri järjesti doulailta -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 

Erilaiset kahvilat ovat Napapiirin vakiintuneinta ja kenties näkyvintä toimintaa. Vauvakahvila          

on vapaaehtoisten äitien keskiviikkoisin pitämä vapaamuotoinen kokoontuminen       

vauvaikäisille ja heidän vanhemmilleen. Perjantain perhekahvila kokoaa yhteen vanhempia         

ja eri-ikäisiä lapsia. Vapaamuotoisten tapaamisten lisäksi vuoteen mahtui askartelukertoja.         

Vetäjien vähyyden vuoksi kahvila jouduttiin laittamaan tauolle kevätkauden jälkeen.         

Taaperokahvila aloitti syksyllä uusien vetäjien voimin. Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n        

KiVa-kahvila jatkoi kerran kuussa tapaamisia. Duo Familia ry piti Duo Olohuone           
-tapaamisia, jotka kohdentuivat kahden kulttuurin perheille. Suomi-Saksa- ja        
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Suomi-Ranska -kahvilat jatkoivat myös vertaistuellisia tapaamisia monikulttuurissa       

merkeissä. Lisäksi Isien ja lasten kahvila jatkoi kokoontumisiaan kerran kuussa.          

Iltakahviloissa jutusteltiin isien kesken ja vietettiin aikaa lasten kanssa rennoissa merkeissä.  

Uusina ryhminä vuonna 2018 alkoivat kerran kuussa kokoontuvat Ei-binääristen         

vanhempien tapaamiset, Suomi-Italia -kahvila ja Adoptioperheet ry:n Adoptioperheiden        
turinatuokiot. Joka toinen viikko tapaamiset aloittivat Kasvisperheet. Syksyn ajan         

Napapiirillä kokoontui Imetyksen vertaistuelliset keskusteluillat kerran kuussa. Ryhmä        

vaihtuu vuodenvaihteessa viralliseksi Imetyksen tuki ry:n imetystukiryhmäksi ryhmän vetäjien         

käytyä syksyn aikana Imetyksen tuen koulutuksen.  

Toukokuun loppupuolella kahvilatoiminta Napapiirillä hiljeni, mutta tapaamiset jatkuivat        

ulkoilmassa. Kesäkuussa tavattiin koko Napapiirin yhteisillä puistotreffeillä       
keskiviikkoaamupäivisin Sorsapuistossa. 

Kasvatusaiheisten kirjojen lukupiiri jatkoi kuukausittaisia kokoontumisiaan. Ryhmässä       

juteltiin rennossa tunnelmassa kulloinkin käsittelyssä olevan kirjan aihepiiristä ja sen          

liepeiltä. Kasvatusaiheisen lukupiirin lisäksi kaunokirjallisuuteen keskittyvä kirjapiiri jatkoi        

tapaamisia kerran kuussa. 

Tampereen Napapiirin kantovälinelainaamo piti koko vuoden 2018 kuukausittaisia        

kantovälineopastuskertoja, joissa keskityttiin kantovälineiden käytön opastukseen.      

Tampereen seudun kantajat jatkoivat lisäksi kuukausittaisia kantokahviloita, jotka kokosivat         

yhteen kantamisesta kiinnostuneita rennosti kahvitellen. Lisäksi pidettiin ylimääräisiä        

teemakertoja sekä yksittäisiä opastuksia lainaamojen asiakkaille. 

Varsinaisista aktiivien illoista luovuttiin, mutta tammikuussa pidettiin uusien ilta ja          

huhtikuussa ja toukokuussa avoin iltakahvila. Erityisesti iltakahvilat saivat paljon kiitosta ja           

tavoittivat hyvin kävijöitä. Syksyn aikana pidettiin lisäksi strategiaillat Napapiirin sankarit I ja            

II. 

Kurssit, luennot ja koulutustilaisuudet 

Tampereen Napapiiri järjesti syksyllä 2018 Toimiva perhe -kurssin, jota oli paljon toivottu.            

Neljän päivän kurssi varattiin nopeasti täyteen ja oli palautteen mukaan paljon pidetty.            

Kouluttajana toimi Elina Kauppila. 
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Vauvantai jatkoi suosittujen synnytysvalmennusten pitämistä Napapiirillä kuukausittain.       

Synnytysvalmennusten lisäksi Vauvantai on pitänyt Napapiirillä arki-iltoina lyhytkursseja mm.         

synnytykseen ja imetykseen liittyen.  

Minna Vuorenmaa piti äitiysjoogakurssin loppukeväällä ja alkusyksystä Hämeen        

Naisvoimistelijoiden nimissä.  

Uusi yhteisöjäsen Life Circus järjesti loppuvuodesta vauvasirkuskurssin Napapiirin tiloissa ja          

uusista kursseista ensi vuodelle on jo sovittu.  

Tampereen Doulapiirin Liikuta lasta lantiossa -kurssi järjestettiin syyskuussa yhteistyössä         

Kätilön käsistä yrityksen kanssa. Kurssille osallistui 16 doulapiirin doulaa ja se sai paljon             

kehuja.  

Joulukuussa Hanna Grankvist piti kantovälinelainaamon opastajille kantovälinekoulutuksen.  

Tapahtumat 

Uusien ilta järjestettiin 29.1. 

Vuosikokous pidettiin 13.2. 

Ylimääräinen vuosikokous pidettiin 21.5 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan       

valinnan sekä yhden hallituksen jäsenen poisjäännin vuoksi.  

Virkistysilta ryhmänvetäjille ja hallitukselle pidettiin ravintola Muusassa 9.6. 

18.6. pidettiin siivouspäivä, jolloin Napapiirin tilaa siivottiin ja järjesteltiin talkoohengessä. 

Strategiaillat Napapiirin sankarit I ja II pidettiin 22.8. ja 1.10.  

 

Aktiivien virkistysilta pidettiin 3.11. ravintola Bistro 14:ssa. 

Pikkujoulut pidettiin 3.12. Paikalla oli niin aktiiveja kuin Napapiirillä ensimmäistä kertaa           

käymässä olleitakin. Tarjolla oli jouluisia herkkuja ja tunnelma oli lämmin ja iloinen.  
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Lainaamot 

Kantoliinalainaamo 

 

Lainaamon kuukausittaiset kanto-opastustapahtumat ovat edelleen olleet hyvin suosittuja ja         

lisäksi lainaamon opastajat ovat tehneet paljon yksityisopastuksia mm. vastasyntyneiden         

vanhemmille. Edelleen suosituimpia lainauskohteita ovat Tulan Free-To-Grow-kantoreput       

sekä rengasliinat. Vuoden aikana hankittiin kotimaiselta Wompatilta välikokoinen Onbuhimo         

sekä Vanamon tukeva puuvilla-pellava rengasliina. Lisäksi hankittiin Manducan        

kantoreppuun Ellipse ja Size-It -lisäosat, jotta voidaan opastaa vanhempia myös niiden           

käytössä. Sling Studiolta saatiin arvonnan kautta lahjoitusvoittona lainaamolle vitosen         

mittainen liina. Lainaamon väki pääsi myös loppuvuonna kurssilla opettelemaan mm.          

keskosten ja kaksosten kantamista ja niihin liittyviä erikoisasioita. Lainaamoa ovat olleet           

pitämässä: Heli-Maaria Luoma, Jenna Kortekangas, Tytti Tuomisto sekä Piritta Pajakoski. 

 

Rintapumppulainaamo 

 

Napapiirin rintapumppuja vuokrattiin vuoden aikana 17 kertaa ja imetysapulaitteita 8 kertaa.           

Vuokraamon varustus säilyi entisenlaisena, ja vuokraamolle tehtiin ainoastaan normaaleja         

varaosahankintoja. Vuoden loppupuolella vuokraamossa siirryttiin viitemaksuihin ja       

käteiskassasta luovuttiin. Samalla myös panttikäytännöstä luovuttiin ja määritettiin Medelan         

pumppujen sekä imetysapulaitteiden minimivuokra-ajaksi 1 kk. Amedan minimivuokra-aika        

pysyy edelleen 2 viikossa. Vuokraamon hoitajana jatkoi koulutettu imetystukiäiti, joten          

vuokraustilanteeseen saatiin usein liitettyä luontevasti myös imetystukea. 

 

 

TENS-lainaamo 

 

Napapiirin TENS-lainaamossa oli käytössä kuluneen vuoden aikana 5 kpl TENS-laitteita.          

TENS-laitteita vuokrattiin vähän yli 50 kertaa. Lainaamolle hankittiin laitteiden käyttöön          

vaadittuja elektrodeja. Lainaamon uusi vastaava aloitti kesän alussa. Samalla siirryttiin          

viitemaksuihin ja käteiskassasta luovuttiin. 
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Kirjasto 

Kirjaston lainausoikeus pidettiin ainoastaan yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla       

henkilöillä. Kirjat ovat kuitenkin kaikkien luettavissa ryhmien kokoontumisten aikana. Siten          

kirjojen käyttö ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Kirjastoon saatiin kolme lahjoituskirjaa:          

Jackie Silberg: Leiki vauvasi kanssa, Linda Skugge: Äiti, minulla on nälkä! ja Richard C.              

Woolfson: Vireä vauva - Tue lapsesi kehitystä. 

Jäsenet 

Vuodenvaihteessa Napapiirin jäsenmäärä oli 498. Vuosi sitten jäseniä oli 454, eli uusia            

jäseniä liittyi vuoden 2018 aikana 44 kappaletta. Jäseneksi liittymistä ei juurikaan           

mainostettu, mutta Napapiirin jäsenyys on tuonut mukanaan useita jäsenetuja ja syksystä           

2017 lähtien tilaa on vuokrattu yksityiskäyttöön vain jäsenille. Yhdistyksen jäsenet ovat           

saaneet jäsenetuna esimerkiksi lainaamoiden tuotteita vuokralle alennettuun hintaan        

(esimerkiksi TENS-laitteen jäsenhinta on 35€ ja normaalisti 40€). Napapiirin toiminnan          

kantavana periaatteena on kuitenkin avoimuus, ja yhdistyksen jäsenyyttä ei edellytetä          

toimintaan osallistuvilta. Kyseessä on ennen kaikkea kannatusluontoinen teko. Keväällä         

2018 Tampereen Napapiiri siirtyi käyttämään sähköistä jäsenkorttia. Uudet jäsenet saavat          

automaattisesti sähköisen jäsenkortin ja vanhat jäsenet pyydettäessä. 

Lisäksi Napapiirillä oli vuoden lopussa yhteisöjäsenenä 7 yritystä tai yrittäjää: Vauvantai,           

Pajumaja, Life Circus, Fiilis Fitness, Miraakkeli, Hämeen Naisvoimistelijat ry ja Hyvä olo            

Ilona. Yhteisöjäsenet saavat mainostilaa Napapiirin verkkosivuilta ja heidän on mahdollista          

vuokrata tilaa käyttöönsä. 

 

Talous 

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot muodostuivat edellisten vuosien tapaan        

kävijämaksuista, kursseista, lapsiperhetoiminnan tilankäyttötuloista, TENS-laitevuokrista,     

kantovälinevuokrista, rintapumppuvuokrista ja doulapiirin kursseista. Varainhankintaan      

kuuluivat yksityishenkilöiden ja yhteisöiden jäsenmaksut, lahjoitustuotot, lahjoitustuotot       

doulapiirille, vuokratuotot alivuokralaisesta ja muut varainhankinnan tuotot.  
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Vuosikertomus 2018 
Hallituksen esitys vuosikokoukselle 13.2.2019 
 
Suurimmat kuluerät muodostivat päivittäistavarahankinnat, kurssien kulut, toimitilan vuokra        

ja sähköisen markkinoinnin kulut. Päivittäistavaroissa panostettiin laadukkaisiin ja ekologisiin         

tuotteisiin, kuten luomukahviin ja -teehen, kasvimaitoihin sekä ekologisiin pesu- ja          

puhdistusaineisiin. Uutena kulueränä tuloslaskelmalla oli sähköisen markkinoinnin kulut.  

 

Tilikauden aikana yhdistys siirtyi käyttämään verkkopohjaista kirjanpito-ohjelmaa, jotta        

kirjanpidon hoitaminen nykyaikaistuisi ja helpottuisi. Uudistuksella haettiin myös kirjanpitoon         

automaatiota, joka vähentäisi rahastonhoitajan työtä. Kirjanpito-ohjelman vaihdon       

yhteydessä tilikarttaa tarkasteltiin ja siihen tehtiin joitakin vähäisiä muutoksia. Yhdistyksen          

taloudenhoidon käytäntöjä tarkennettiin ja terävöitettiin tilikauden aikana. Lainaamot siirtyivät         

vuoden aikana entistä enemmän viitemaksuihin.  

 

Ryhmien kävijöiltä toivottiin edelleen vapaaehtoista noin kahden euron kävijämaksua. Koska          

Tampereen Napapiiri haluttiin pitää kaikille avoimena tilana riippumatta kävijän         

varallisuustilanteesta, kävijämaksun maksaminen ei ollut edellytys Napapiirillä käymiselle.        

Kävijämaksujen väheneminen jatkui kolmatta tilikautta peräkkäin. Vähenemistä selittää        

osaltaan alkuvuonna kokoontuneiden ryhmien vähyys. Loppuvuonna kävijöiden määrä ja         

samalla kävijämaksut kääntyivät nousuun, kun säännölliset, viikottain kokoontuvat ryhmät         

kuten vauvakahvila ja taaperokahvila aloittivat uudelleen uusien vetäjien voimin.         

Kävijämaksujen ja kävijöiden seurantaa uudistettiin 26.11.2018 alkaen siten, että jokaisen          

ryhmän jälkeen ryhmänvetäjä on kirjannut osallistujamäärän lisäksi ryhmän aikana kertyneet          

kävijämaksut. Uudistuksen tarkoituksena oli saada tarkempaa tietoa ryhmäkohtaisesti        

kävijöistä ja kävijämaksuista sekä täyttää yhdistyksen taloushallinnon tarpeet.  

 

Kannatustuotteiden myynti lopetettiin 19.6.2018. Kannatustuotteiden myynti on ollut viime         

vuosina hyvin vähäistä, eikä kannatustuotteille ole löytynyt aktiivisia tekijöitä. Loput          

kannatustuotteet jäivät yhdistyksen tiloihin “Saa ottaa” -periaatteella.  

 

Lainaamoille vuosi 2018 oli hyvä, sekä TENS-vuokrat, kantovälinevuokrat että         

rintapumppuvuokrat lisääntyivät vuoden aikana. Aiemmilta tilikausilta tilittämättä jääneet        

TENS-vuokrat kirjattiin taseeseen oikaisemalla oman pääoman tiliä edellisten tilikausien         

ylijäämä/alijäämä.  
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Yhdistys sai Tampereen kaupungilta toiminta-avustusta 2500,00 euroa. Toiminta-avustuksen        

jälkeen tilikauden tulos oli 602,51 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 16 821,94            

euroa ja nettovarallisuus 15 927,07. Kaikkiaan yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä.  

 


