Sanataideyhdistys Yöstäjä ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1. Puheenjohtajan katsaus
“Yöstäjän vuosi on ollut ennennäkemättömän vilkas ja
tapahtumantäyteinen. Sanataiteen ilosanomaa on levitetty
yhteensä 11 Pirkanmaan kunnassa kaiken ikäisille vauvasta
vaariin, yksisarvisista supersankareihin. On loruteltu suomeksi
ja arabiaksi, tehty aikamatkoja ikäihmisten kanssa, räpätty
koululaisten kanssa, purjehdittu sanojen saarille ja hiippailtu
yöpuvussa kuuntelemaan iltasatuja. On nautittu tarinoiden,
runojen ja satujen loputtomasta lumosta.
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1. Puheenjohtajan katsaus
Myös rahoittajat ovat huomioineet Yöstäjän toiminnan
merkityksellisyyttä runsain avustuksin. Keväällä 2018 yhdistys
sai Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastolta
kärkihankeavustuksen Pirkanmaan kunnissa kiertävään
Kirjalitta kiertueella -hankkeeseen, johon kuului kunnissa
järjestettävien tapahtumapäivien lisäksi toiminnallisen
Sanojen saaret -näyttelyn tuottaminen. Myös neljättä
kertaa järjestettyä Tampereen Kirjalitta-festivaalia
muistettiin festivaaliavustuksella. Iltasadun aika -hanke sai
avustusta kahdelta eri taholta. Hyvän rahoituspohjan ja
aktiivisen yhteistyön ansiosta Yöstäjässä työskenteli osaaikaisten sanataideohjaajien lisäksi myös yksi osa-aikainen
tapahtumatuottaja sekä kokopäiväinen projektityöntekijä
Tampereen Tarinatehdas-hankkeessa.
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Puheenjohtaja Minttu Tervaharju

1. Puheenjohtajan katsaus
On ollut suuri ilo päästä toteuttamaan suurhankkeita
niiden suunnitellussa laajuudessa, mikä ei suinkaan ole
itsestäänselvyys kirjallisuusalalla. Sanataidekentällä
puhaltavat tällä hetkellä lupaavat tuulet. Lukuinnon
heikentyminen huolestuttaa, ja monet toimijat ovat
alkaneet herätä sanataiteen mahdollisuuksiin lukuinnon
edistäjänä. Perustoimintansa lisäksi Yöstäjä on osallistunut
lukuinnon edistämiseen mm. Lukeva Tampere -työryhmässä,
jonka tavoitteena on parantaa kirjallisuuden ja sanataiteen
asemaa tamperelaisella taidekentällä. Yöstäjästä on
kehittymässä entistä vahvempi sanataidekasvatuksen
äänitorvi. Suunnatkaamme siis toiveikkaat katseet
tulevaisuuteen, jossa sanataidekasvatus on keskeinen osa
taiteen harrastuskenttää sekä koululaisten ja perheiden arkea.”
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Kielo Oleanteri Ukonhattu
Puheenjohtaja Minttu Tervaharju

2. YHDISTYS
Yöstäjän toimintamuotoja:
• sanataidetyöpajatoiminta lapsille ja nuorille
• sanataidekoulutukset aikuisille
• sanataidetapahtumat ja esitykset
• sanataidekasvatuksen tiedotus- ja verkostotoiminta
Tietoja vuoden 2018 toiminnasta:
• jäseniä 20, sanataiteen ja sanataidekasvatuksen
ammattilaisia
• 290 työpajaa, esitystä ja tapahtumaa, joilla tavoitettiin
6800 henkilöä, lisäksi ulkoilmanäyttelyt
• sanataiteen ohjaustehtävissä 12 ohjaajaa
• toimintaa Tampereen lisäksi 10 Pirkanmaan kunnassa
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3. HALLINTO
HALLITUS
puheenjohtaja Minttu Tervaharju
varapuheenjohtaja Pia Krutsin
sihteeri Paula Tanner
jäsen Päivi Haanpää
Toiminnanjohtaja (palkaton luottamustoimi) Pia Krutsin.
Pia Krutsin toimi myös Suomen sanataideopetuksen seuran
puheenjohtajana.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset: kevätkokous 24.5.2018
ja syyskokous 17.12.2018
Toiminnanjohtaja Pia Krutsin
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4. YHTEISTYÖKUMPPANEITA
TAMPEREEN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, lastenkulttuuri
Kulttuurikasvatusyksikkö Taite
Kaupunginkirjasto
Työväenopisto: Lasten ja nuorten sanataidekoulu
MUITA TÄRKEITÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA
Lastenkirjainstituutti
Nokian kaupunki
Pirkan opisto, Nokia
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste

7

5. SANATAITEEN OPETUS
Yöstäjän sanataidekoulu on perustettu 2007.
Sen tarkoituksena on lapsille ja nuorille suunnatun
sanataideopetustoiminnan järjestäminen ja siitä
tiedottaminen. Sanataidekoululla ei ole viikoittaista
harrastustoimintaa, vaan sanataideopetusta viedään
erityisesti hankemuotoisena kouluihin, päiväkoteihin
ja tapahtumiin.
Yöstäjän sanataideopettajat työskentelevät alueen kansalaisopistoissa lasten ja nuorten sanataiteen tuntiopettajina, ja
Yöstäjä tiedottaa myös näistä ryhmistä. Tampereen seudun
työväenopisto järjestää taiteen perusopetusta 9-18-vuotiaille,
ja ryhmien opettajina toimivat Yöstäjän sanataideopettajat.
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5. SANATAITEEN OPETUS
Kevätlukukaudella 2018 toteutui viisi viikoittaista lasten ja
nuorten sanataideryhmää:
• yksi ryhmä Nokialla Pirkan opistossa,
opettajana Minttu Tervaharju
• neljä ryhmää Tampereen seudun työväenopistossa,
opettajina Pia Krutsin ja Anna Isoaro
Syyslukukaudella 2018 toteutui neljä viikoittaista lasten ja
nuorten sanataideryhmää:
• yksi ryhmä Nokialla Pirkan opistossa,
ohjaajana Minttu Tervaharju
• kolme ryhmää Tampereen seudun työväenopistossa,
opettajina Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju
Lisäksi työväenopistossa toimi kaksi vauvoille ja taaperoille
suunnattua viikoittaista lorupiiriä, opettajana Pia Krutsin.
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6. KULTTUURIKASVATUSOHJELMAT
TAMPERE: TAIDEKAARI
Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö Taite tilasi
yhdistykseltä vuonna 2018 yhteensä 166 työpajaa. Näihin
työpajoihin osallistui noin 3000 oppilasta.
Yöstäjän toteuttamat sanataidesisällöt Tampereen
kulttuurikasvatusohjelmaan, Taidekaareen, muodostavat
Suomen laajimman perusopetukselle suunnatun vuosittaisen
sanataidetyöpajakokonaisuuden.

10

6. KULTTUURIKASVATUSOHJELMAT
Vuonna 2018 toteutettiin:
• 11 työpajaa valmistavalle opetukselle liittyen Vapriikin Kadonneet
kaunottaret -näyttelyyn
• 11 kuvitustyöpajaa valmistavalle opetukselle liittyen Vapriikin
Kadonneet kaunottaret -näyttelyyn
• 8 Betoniviidakon tarzanit -työpajaa erityisopetuksen 3. luokille
• 86 Betoniviidakon tarzanit -työpajaa yleisopetuksen 3. luokille
• 4 kehittämiskokonaisuuden työpajaa Normaalikoulun 3C-luokalle
• 36 työpajaa maahanmuuttajakoulutuksen Löytöretkiä Tampereelle
-kokonaisuuteen
• 10 museopedagogista Kätketty historia -kokonaisuuden työpajaa
yleisopetuksen 6. luokille.
NOKIA: KULTTUURIPOLKU
Nokian kaupunki tilasi yhdistykseltä sanataidetyöpajan kaikille
Nokian neljäsluokkalaisille, yhteensä 20 työpajaa.
Näihin työpajoihin osallistui noin 400 oppilasta.
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7. HANKKEET
Yöstäjä toteutti vuonna 2018 useita eri kohderyhmille suunnattuja hankkeita eri yhteistyökumppanien kanssa. Kaikkiin
hankkeisiin saatiin ulkopuolista rahoitusta.

tapahtuma koko perhee
u
t
a
s
ll e
Ilta

Hankkeissa järjestettiin yhteensä 52 työpajaa, esitystä tai
tapahtumaa, ja niiden arvioitu yleisömäärä oli yhteensä
900 henkilöä.
•
•
•
•
•
•
•

Kaksikieliset runokerhot
Iltasadun aika!
Tervetuloa tarinat!
Tampereen Tarinatehdas
Sanoilla seikkailuun!
Jokapäiväinen ihme
Lukeva Tampere

OHJELMASSA:
satutuokioita, työpajoja
& konsertti
Iltapalatarjoilu

Juontajana lastenkirjailija
Kaisa Happonen

ke 7
.11. klo 18-20
MLL:n Laivapuiston perhetalolla
Tiiliruukinkatu 1, Tampere
kirjalitta.fi/iltasadunaika
Tule kuulemaan lasten keksimiä iltasatuja
ja innostumaan satuaiheisista puuhista.
Voit saapua myös yöpuvussa!

12

KIRJALITTA

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN

!

Tapahtuma on ilmainen, MUTTA siihen on
ennakkoilmoittautuminen ajalla 22.10.-4.11.
Ilmoittaudu sähköpostitse:
posti@yostaja.fi
Mukaan mahtuu 80 ensiksi
ilmoittautunutta.

7. HANKKEET
Kaksikieliset runokerhot
Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö Taiten
kanssa toteutettiin monikielisen loruttelun pilottihanke, jossa
pidettiin suomalaisille ja maahanmuuttajataustaisille pikkulapsiperheille lorutuokiota kieliyhdistelmällä suomi-arabia.
Yhteensä näitä tuokioita järjestettiin viisi, ja niihin osallistui
38 lasta ja aikuista. Hankkeessa ohjaajina toimivat Pia Krutsin
sekä arabiankielinen vertaisohjaaja Laila Batty.
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7. HANKKEET
Iltasadun aika!
Taiteen edistämiskeskuksen ja Alli Paasikiven säätiön tuella
toteutettiin lasten iltasatuhanke Iltasadun aika!. Hankkeeseen sisältyi yhteensä 16 iltasatutyöpajaa päiväkodeissa,
kerhoissa ja Lastenkulttuurikeskus Rullassa syksyllä 2018.
Työpajaohjaajina hankkeessa toimivat Pia Krutsin ja Katja
Krekelä. Työpajoissa syntyneet sadut julkaistiin painettuna satukirjana, jonka kuvitti Jani Ikonen.
Hankkeen päätteeksi järjestettiin 7.11. Laivapuiston perhetalossa perheille suunnattu ohjelmallinen iltasatutapahtuma,
jossa perheille tarjoiltiin iltasatuja, Kulttuuriosuuskunta
Uulun konsertti, kirjavinkkejä ja iltapalaa. Lastenkirjailija
Kaisa Happonen juonsi illan. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi MLL:n Tampereen osasto, joka tarjosi tilat ja
tiedotusapua.
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7. HANKKEET

TERVETULOA, TARINAT!

Tervetuloa tarinat!
Taiteen edistämiskeskuksen hankerahoituksella toteutettiin
kahdelle valmistavan opetuksen luokalle suunnattu Tervetuloa tarinat! -hanke, johon sisältyi neljä sanataidetyöpajaa
sekä kuvitustyöpaja kullekin luokalle. Hankkeen tarkoituksena
oli luoda valmista sanataiteen opetusmateriaalia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetukseen. Kokonaisuuteen sisältyi neljä sanataidepajaa sekä yksi kuvitustyöpaja,
ja sen ohjaajina toimivat Pia Krutsin, Minttu Tervaharju
sekä Jani Ikonen. Hankkeen opetusmateriaali sekä siinä
syntyneet tarinat julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla.

yostaja.fi

SANATAIDETEHTÄVIÄ JA KIRJAVINKKEJÄ VALMISTAVILLE LUOKILLE
Sanataideyhdistys Yöstäjä

ALKUKIRJAINJUMPPA

Jumppa aloitetaan esittelemällä kaikki ryhmän jäsenet (jos
eivät ole jo tuttuja). Sen jälkeen valitaan yksi henkilö aloittamaan alkukirjanjumpan. Ensin mietitään, mikä on hänen
nimensä alkukirjain, ja miten sen voisi ilmaista keholla
(esimerkiksi P:n kaaren voi näyttää käsillä, A:ssä astutaan
leveään haara-asentoon ja tehdään käsivarsilla jalkojen väliin ”poikkiviiva”). Kun asento on valittu, lausutaan yhteen
ääneen loru: ”Abdullah on minun nimeni, mikä mahtaa olla
kirjaimeni? Se on tietenkin A, A niin kuin Abdullah.” Toistetaan loru, kunnes jokainen ryhmän jäsen on esitelty.

TARINAELÄIN

•

Tarinaeläin on kartongista askarreltu kaksiulotteinen eläinhahmo, jonka avulla oppilas kertoo oman elämäntarinansa
vaiheita itse valitsemillaan sanoilla ja kuvilla.
Tarvikkeet:
- suuria (mielellään A2), eri värisiä kartonkeja
- värillistä paperia A4
- lehdistä leikattuja kuvia (Kannattaa valita kuvia, jotka voisivat liittyä lasten elämänpiiriin, kuten Suomeen
liittyviä aiheita, urheiluun, ruokaan, ulkoiluun, leikkeihin ja eläimiin liittyviä aiheita ja erilaisia esineitä.) tai
aikakauslehtiä ja mainoksia, joista oppilaat voivat itse
leikata
- kirjoitusvälineet, värikynät, sakset ja liima

Työvaiheet:
1. Piirretään itse valitun eläimen ääriviivat suureen kartonkiin ja leikataan irti. Tehkää eläimistä niin suuria kuin
kartonkiin vain mahtuu. Eläin voi olla myös mielikuvitusolento, kuten lohikäärme!

3. Liimataan pyörylät tasaisin välein eläinkartonkiin ja kirjoitetaan niiden sisään tapahtumia oman elämän varrelta,
esimerkiksi: ”Synnyn Irakissa vuonna 2008.”; ”Autan isää
kaupassa 5-vuotiaana.”; ”Tulen lentokoneella Suomeen.”
Kannattaa käyttää verbien preesens-muotoa, jotta sanat on
helpompi taivuttaa.

2. Piirretään värilliselle paperille (esim. mukin avulla) suurehkoja pyörylöitä 4-8 kpl ja leikataan ne irti. Pyörylöiden
pitää olla tarpeeksi suuria, jotta niiden sisään mahtuu kirjoittamaan lauseen tai pari.

4. Etsitään elämäntarinan kuvitukseksi sopivia ja kiinnostavia kuvia mainoksista ja lehdistä ja liimataan ne tarinaeläimeen. Lopuksi oman eläimensä voi vielä koristella piirtämällä ja värittämällä.
5. Esitellään lopuksi omat elämäntarinat muille ja opitaan
kunkin eläimen nimi.
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7. HANKKEET
Tampereen Tarinatehdas
Tampereen Tarinatehdas oli marraskuun 2018 ajan Finlaysonilla toiminut Taiteen edistänmiskeskuksen järjestämä kirjallisuuden ja sarjakuvan pop up -tila. Tilan projektityöntekijänä
työskenteli Yöstäjän Hanna Järvenpää.
Yöstäjän sanataideohjelma Tarinatehtaassa sisälsi: loruaamut
kolmena tiistai-aamuna, Iltasadun aika -työpaja ja lorukorttiaskartelu Kirjalitta-viikolla, sanataidepikkujoulut 29.11.
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7. HANKKEET
Sanoilla seikkailuun!
Pia Krutsin ja Jani Ikonen toteuttivat Pirkanmaan lastenkulttuurin Pirkkaset-kuukauden kiertävän sanataide-esityksen.
Yhteensä 11 esitystä 10 eri Pirkanmaan kunnassa.
Jokapäiväinen ihme
Anna Elina Isoaro ja Janette Hannukainen tuottivat
äitiysaiheisen runodialogiesityksen Jokapäiväinen ihme,
jota esitettiin vuonna 2018 neljä kertaa: Maailman runouden
päivänä Tammelassa Perheiden talolla, Vanhan kirjallisuuden
päivien ennakko-ohjelmassa Pukstaavissa, Oulaisten kirjastossa sekä Muusajuhlat-sanataidefestivaalilla.
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7. HANKKEET
Lukeva Tampere
Yöstäjän aloitteesta perustettiin Tampereen kaupungin
usean toimialayksikön (kirjasto, työväenopisto, perusopetus,
lastenkulttuuri, nuorisopalvelut), Lastenkirjainstituutin sekä
Taiteen edistämiskeskuksen työryhmä, jonka tavoitteena on
luoda kaupunkiin lasten ja nuorten lukutaitoa tukeva yhteistyöverkosto ja toimintamalleja. Työryhmä kokoontui neljä
kertaa vuonna 2018.
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8. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
Yhdistys järjesti Kirjalitta-festivaalin 5.-11.11.2018 yhteistyössä
Lastenkirjainstituutin ja muiden toimijoiden kanssa. Neljättä
kertaa järjestetty lastenkirja- ja sanataidefestivaali levittäytyi
pop-up -hengessä ympäri Tamperetta. Lisäksi festivaali levisi
laajasti sosiaaliseen mediaan mm. kirjavinkkausten muodossa.

KIRJALITTA

LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI
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8. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
Viikon ohjelmaan kuului mm. kirjailijavierailuita, työpajoja,
iltasatutapahtuma, näyttelyitä ja Katti Matikaisen juontama
päätapahtuma Kulttuuritalo Laikussa. Mukana oli vaikuttava
joukko lastenkirjallisuuden, kuvituksen ja sanataiteen
ammattilaisia: Kirjalitassa vierailivat mm. kirjailijat Arja
Puikkonen, Hannu Hirvonen, Kaisa Happonen, Tapani
Bagge ja Tuula Kallioniemi, kuvittajat Pasi Pitkänen ja
Anne Vasko, sanataideopettaja Maami Snellman, lasten
tietokirjailijat Karoliina Suoniemi ja Titta Kuisma sekä
tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen. Päätapahtumassa nähtiin
myös kirjatietokilpailun jännittävä finaali, kun tamperelaiset
viidesluokkalaiset kisasivat Pirkanmaan lukudiplomin kirjojen
pohjalta Kirjaviisaat-mestaruudesta.

Lue kirjat luokkasi kanssa
ja osallistu kilpailuun!
Nyt syksyllä!

KIRJAVIISAAT
Kirjatietokilpailu tamperelaisille 5.-luokille

Kilpailukysymykset perustuvat
Pirkanmaan lukudiplomin
5. luokan diplomikirjoihin.

Kilpailuohjeet löydät osoitteesta
www.kirjalitta.fi/kirjaviisaat
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Kilpailun finaali on Kirjalitta-festivaalilla
Kulttuuritalo Laikussa 10.11.2018.
KIRJALITTA
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8. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
Muuta festivaaliviikon ohjelmaa:
• Kirjaviisaat-tietokilpailu Tampereen viidesluokkalaisille
Pirkanmaan lukudiplomin kirjojen pohjalta
• Nuorten kirjoittajien Lue luontoa -sanataidenäyttely
Tampereen katukuvassa ja mainostauluissa
• Näsinpuiston satukätköt, joissa yhdistyivät luontoon
liittyvät faktat ja mielikuvitusta ruokkivat sanataidetehtävät,
yhteistyössä Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa
• Pirkkalaiskirjailijoiden Roosalupi aikuisille
• Iltasadun aika! -tapahtuma Laivapuiston perhetalossa,
yhteistyössä MLL:n Tampereen osaston kanssa
Kirjalitta-festivaalin tapahtumien yleisömäärä oli yhteensä
arviolta 1000 henkilöä. Avoimessa kaupunkitilassa järjestettyjen sanataidenäyttelyiden yleisömäärä on vaikeaa arvioida,
mutta viikon aikana tekstejä lukivat todennäköisesti tuhannet
ihmiset.
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9. KIRJALITTA KIERTUEELLA: SKR:n Pirkanmaan rahaston kärkihanke
Kirjalitta kiertueella valittiin Suomen kulttuurirahaston
Pirkanmaan rahaston kärkihankkeeksi ja sille saatiin 45 000
euron apuraha. Hankkeeseen sisältyy seitsemän Kirjalittafestivaalipäivää seitsemässä eri Pirkanmaan kunnassa sekä
kouluille suunnattu toiminnallinen sanataidenäyttely
Sanojen saaret. Minttu Tervaharju palkattiin apurahalla
hankkeen osa-aikaiseksi tuottajaksi.
Kiertuehankkeen käynnisti viikolla 45 järjestettävä Tampereen
Kirjalitta-festivaali ja sitä seurasi Pirkkalan kaupunginkirjastossa järjestetty Kirjalitta kiertueella -festivaalipäivä 8.12.
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9. KIRJALITTA KIERTUEELLA: SKR:n Pirkanmaan rahaston kärkihanke
Sanojen saaret
Sanojen saaret -näyttely oli ensimmäistä kertaa esillä
Pirkkalan kirjastossa joulukuussa 2018. Sanojen saaret oli
sanataiteen keinoin toteutettu mielikuvitusnäyttely, joka
toimi vuorovaikutteisena oppimis- ja kokemusympäristönä.
Sen tarkoituksena oli innostaa koululaisia lukemaan
ja kirjoittamaan ja tarjota uusia ideoita sekä valmiita
tehtäväsisältöjä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen.
Näyttely sisälsi lavasteiden ja esinerekvisiitan keinoin
rakennettuja toimintaympäristöjä sekä sanataidetehtäviä
alakoululaisille. Näyttelyyn kuului myös opettajan pedagoginen
materiaali. Näyttelyn käsikirjoitti ja rakensi Pia Krutsin, ja sen
materiaalien graafisesta suunnittelusta vastasi Jani Ikonen.
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10. MUUT SANATAIDETAPAHTUMAT, ESITYKSET JA TYÖPAJAT
Hankkeiden ulkopuolisia työpajoja ja esityksiä pidettiin
yhteensä 52 kertaa kouluissa, päiväkodeissa, museoissa,
palvelukeskuksissa ja lastentapahtumissa. Näillä tavoitettiin
arviolta 1500 henkilöä.
Kaikki esitykset ja tapahtumat olivat pääsymaksuttomia.
Suurin osa toteutettiin toimeksiantoina, eli ulkopuolisen
tilaajan maksamina.
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10. MUUT SANATAIDETAPAHTUMAT, ESITYKSET JA TYÖPAJAT
Poimintoja vuoden ohjelmasta:
• 4 lorukylpytuokiota Tampereen taidemuseon
perhepäivissä, ohjaajana Pia Krutsin
• Opetus- ja kulttuuriministeriön lukutaitofoorumin työpaja
8.-luokkalaisille Takahuhdin koulussa Tampereella
Ryhmätoimintaa ikäihmisille
• Ikäihmisten ja päiväkotien Taidevire-ryhmä Peurankalliokeskuksessa yhteensä 11 kertaa: monitaiteinen,
viikoittainen, sukupolvet ylittävä työpajatoiminta,
ohjaajina Pia Krutsin ja kuvataiteilija Inka Hannula
• Ikäopisto: kaksi.nolla Oy:n toteuttamat Kontukodin
sanataidetyöpajat muistisairaille ikääntyneille, 15 pajaa,
ohjaajina Päivi Haanpää ja Paula Tanner
• Pispan palvelukeskuksen Aikamatka muistoihin -sanataidepajat, 5 pajaa, ohjaajana Paula Tanner
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10. MUUT SANATAIDETAPAHTUMAT, ESITYKSET JA TYÖPAJAT
• Leikkimuistelmat: nonstop-työpajapiste
lastentapahtumissa Tampereella ja Nokialla, 3 kertaa
• Mielikuvituskoulu: tietoisku sanataiteen harrastusryhmistä
19.8. Puistofiestassa Tampereen Hämeenpuistossa
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11. TIEDOTUS- JA MARKKINOINTITOIMINTA
Tärkeimmät tiedotuskanavat: yhdistyksen internetsivut,
Facebook- ja Instagram-sivut.
Markkinoinnissa panostettiin yleisö- ja mediahuomiota
saavaan toimintaan: järjestettiin Kirjalitta-festivaali ja tuotiin
erityisesti verkossa enemmän esille toiminnan sisältöjä sekä
lasten kirjoittamia tekstejä. Lisäksi pidettiin useita työpajoja
avoimissa yleisötapahtumissa.
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11. TIEDOTUS- JA MARKKINOINTITOIMINTA
Vuonna 2018 sanataiteen ja yhdistyksen näkyvyys lisääntyi
monien eri tekijöiden seurauksena:
• opetus- ja kulttuuriministeriön lukutaitofoorumi synnytti
yleistä kiinnostusta lukutaitoasioihin
• sanataiteen valtakunnallinen läänintaiteilija Karoliina
Suoniemi organisoi sanataiteen aseman valtakunnallisen
työryhmän ja siihen liittyviä koulutuksia
• yhdistyksen hallituksen pitkäaikainen jäsen Anna Isoaro
valittiin Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan
toimipisteen kirjallisuuden läänintaiteilijaksi, ja alueella
järjestettiin paljon sanataiteeseen ja kirjallisuuteen
liittyvää toimintaa
• yhdistykselle myönnettiin useita avustuksia ja apurahoja,
joiden avulla toimintaa pystyttiin toteuttamaan palkatusti
ja aiempaa laajempana.
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12. TALOUS
Taloudenhoitaja: Minttu Tervaharju
Kirjanpito: Pluscom Taloushallinto Tampere Oy
Tilintarkastaja: Heikki Suominen, Taitoisa Oy
Yhdistyksen tulonlähteet:
jäsenmaksut, kurssituotot, esitykset, avustukset sekä oma
varainhankinta
Yöstäjän vuoden 2018 kurssitoiminnan tuotto oli 39 336,08
euroa, ja lisäksi saatiin apurahoja ja avustuksia 62 500 euroa.
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12. TALOUS
Avustukset ja apurahat
• Tampereen kaupunki: toiminta-avustus 3000 euroa sekä
tuotantotuki 1500 euroa Kirjalitta-festivaalin järjestämiseen
• Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto: kärkihankeapuraha 45 000 euroa Kirjalitta kiertueella -hankkeeseen
käytettäväksi vuosina 2018-19
• Taiteen edistämiskeskus: festivaaliavustus 5000 euroa
Kirjalitta-festivaalin järjestämiseen sekä kirjallisuuden
erityisavustus 4000 euroa Iltasadun aika -hankkeeseen
• Alli Paasikiven säätiö: 4000 euroa Iltasadun aika -hankkeeseen
Yhdistyksen tilinpäätöksen tulos oli 3274,57 euroa.
Ylijäämä käytetään seuraavan vuoden toiminnan kustannuksiin.
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12. TALOUS
Yöstäjän talous on riippuvainen vuosittain myönnetyistä
apurahoista ja avustuksista, ja avustussummat pitkälti
määrittelevät toiminnan laajuuden eri vuosina. Vuosittainen,
toiminnan laajuutta ja laatua heijastava toiminta-avustus olisi
tärkeää toiminnan vakiinnuttamiselle ja taiteenalan
kehittämiselle.
Yöstäjän lähitulevaisuuden tärkein taloudellinen tavoite
on toimitilan hankkiminen.
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