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Tampereen musiikkiluokkien oppilaiden vanhemmat ovat järjestäytyneet vuodesta 1976 saakka 

yhdistykseksi tukemaan tamperelaista musiikkiluokkatoimintaa sekä musiikkiluokkalaisten 

kuorotoimintaa. Tämän musiikkiluokkien kannatusyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja 

musiikkiluokkien sekä Pirkanmaan musiikkiopiston kuorojen yhteistyötä ja tukea em. luokilla ja 

kuoroissa tapahtuvaa musiikin harrastusta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä oppilaille 

esiintymistilaisuuksia; konsertteja, joista saadut varat käytetään musiikkiluokkalaisten musiikin 

harrastamisen tukemiseen. Varainkeruuta edustaa myös Musiikkiluokka T-paitojen hankinta ja 

myynti musiikkiluokkalaisille yhtenäisen esiintymisasun järjestämiseksi. Yhdistyksen tarkoitusta 

toteutetaan myös tukemalla musiikkiluokkatoimintaa stipendeinä, soitin- ja nuottihankintoina sekä 

leirikoulu- ym. avustuksina. 

 

Yhdistyksellä oli kyseisenä toimintavuonna varsinaisia jäseniä 239 kpl, musiikkiluokkien 

opettajajäseniä 18 kpl, kunniajäseniä 3 kpl sekä muita jäseniä 630 kpl (musiikkiluokkien oppilaat). 

 

Toimintavuoden aikana musiikkiluokkia oli Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalossa, 

Linnainmaan-, Pispalan-, Pohjois-Hervannan- ja Tampereen yliopiston normaalikoulujen 3. – 6. 

vuosiluokilla (15 luokkaa) sekä Linnainmaan-, Tampereen yliopiston normaalikoulun, Pohjois-

Hervannan koulun ja Wivi Lönnin koulun Pyynikin koulutalossa 7.- 9. vuosiluokilla (15 luokkaa). 

Musiikkiluokilla oli yhteensä 638 oppilasta.  
 

 

 

HALLITUS 

Toimikauden aikana ovat hallitukseen kuuluneet: 

 

Carita Iltanen  puheenjohtaja  

Päivi Chukwu  varapuheenjohtaja  

Hanni Nurmi                                         sihteeri 

Maija Verkkosaari-Salmi  rahastonhoitaja 

Elisa Aulamo  rahastonhoitaja   

Satu Kopare-Pitkänen  tiedotus 

Riina Kerppilä  puvustus 

Johanna Vänskä  konserttijärjestelyt, tekniikka 

Johanna Tohni  buffetti 

Sonja Hänninen  buffetti 

 
 

 

Yhdistyksen tilitoimistona on toiminut R-tilipalvelu Ky. Musiikkiluokkien yhdysopettajana on toiminut 

Merja Saikkonen Linnainmaan koululta.  

 

Hallitus kokoontui kauden aikana yhdeksän (8) kertaa, sekä s-postikokous yhden (1) kerran. 

Vuosikokous pidettiin 25.10.2017 Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalon juhlasalissa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Susanna Lehtonen. Tilaisuudessa esiintyivät uudet 

kolmasluokkalaiset ja paikalla oli 59 henkilöä. 
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Yhteistoiminta on jatkunut hallituksen, opettajien ja oppilaiden kanssa perinteiseen tapaan.  

Opettajien kanssa on pidetty yhteispalavereja yhteistyön ja konserttien suunnittelemiseksi. Tuen 

hallituksen jäsenet ovat käyneet lukukauden alussa vanhempainilloissa kertomassa ja 

muistuttamassa Tuen toiminnasta ja sen tukemisen tärkeydestä oppilaiden eduksi. 

 

MUSIIKKILUOKAT ovat Tuki ry:n tapahtumien lisäksi järjestäneet omia konsertteja ja tapahtumia 

lukuvuoden aikana esiintyen yhteensä noin 30 000 henkilölle. 

 

TUKI RY:N TAPAHTUMAT 

 

25.10.2017  Vuosikokous 3-luokkalaisten esiintyminen  

20.11.2017  Kaamoksenkarkoitus konsertti Tampereen Tullikamarin pakkahuoneella 

26.1.2018  Musiikkiluokkien opettajien ja tuen hallituksen kokous  

3.5.2018  Äitienpäiväkonsertti Tampere-talon pieni sali 

 
 

MUUTA TOIMINTAA 

 
 Tuki ry teetti syksyisen tavan mukaan t-paitoja luokkien esiintymisasuiksi sekä 

konserteissa myytäviksi tuotteiksi.  

 Hallitus on lähettänyt musiikkiluokkalaisille reppupostitse kotiin vietäväksi tietoa Tuen 

vuosikokouksesta, t-paitojen tilauksista, jäsenmaksuista, vapaaehtoistoiminnasta sekä 

konserttien lipunmyynnistä. 

  Kaamoskonsertin ja Äitienpäiväkonsertin lippujen painatus teetettiin KopioNiini Oy:llä           

aiempien kilpailutusten perusteella. 

 Yhteysopettaja on hoitanut useissa tapaamisissaan muiden opettajien kanssa tietoa 

konserteista ja niiden sisällöstä ja tuonut tietoa hallituksen kokouksiin. 

 V.2019-2020 Juhlatoimikunta on käynyt neuvottelemassa yhteistyöstä Tampere-talolla ja 

Tampereen työväen teatterilla  

 Tuki ry anoi tuotantotukea Tampereen kaupungilta Kaamoksen karkoituskonsertin sekä 

Äitienpäiväkonsertin järjestämiseen.   

 

 
AVUSTUKSET LUOKILLE JA KOULUILLE 

 

Leirikouluavustusta myönnettiin harkinnanvaraisesti anomusten mukaan 20 €/ oppilas ja 

opettaja(t). Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää kullekin luokalle kerran alakoulun ja 

kerran yläkoulun aikana. Harkintaan ja siis avustuksen myöntämiseen vaikuttaa se, onko luokan 

oppilaiden perheistä vähintään puolet jäseniä ja onko kyseinen musiikkiluokka osallistunut Tuki 

ry:n varainhankintaan esiintymällä Tuki ry:n tilaisuuksissa. 

Leirikoulu- ja opintoretkiavustuksia myönnettiin neljälle luokalle: Linnainmaan 6A (520€), 

Linnainmaan 9A (520€), Linnainmaan 5A (520€), Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalon 6B 

(520€), Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalon 5B (540€), Wivi Lönnin koulun Pyynikin 

koulutalon 9D (420€) ja Tampereen yliopiston normaalikoulun 5C (500€), yhteensä 3540 euroa. 
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Kevätjuhlien yhteydessä jaettiin stipendejä Tampereen musiikkiluokkien 6. ja 9. luokkien 

oppilaille, kullekin yli 16 oppilaan luokille kaksi stipendiä, alle 16 oppilaan luokille yksi stipendi. 

Nekalan Nuottiniekka -stipendi myönnettiin yhdelle Tampereen yliopiston normaalikoulun 

4.luokkalaiselle. 

Lisäksi yhteistyökuoroille myönnettiin stipendit seuraavasti: Tactus 2 stipendiä ja Sympaatti 3 

stipendiä. Yhteensä stipendejä jaettiin 21 kpl.  Myönnettyjen stipendien yhteisarvo oli 860 euroa. 
 

 

 
KUNNIAJÄSENET       

Tuki ry:n kunniajäsenet ovat Riitta Sompa-Hokkanen nro.1 ja Pekka Nikula nro.2 ja Hannu Jokelainen 

nro.3. 
 

 
 

TIEDOTUS        

Tuen tapahtumista on tiedotettu paikallislehdissä, reppupostitse musiikkiluokkalaisten koteihin ja 

yhdistyksen nettisivuilla  www.tampereenmusiikkiluokkientuki.yhdistysavain.fi sekä yhdistyksen 

Facebook ryhmässä:  https://www.facebook.com/pages/Tampereen-musiikkiluokkien-Tuki- 

ry/152365624800868 

 

 

Tapahtumien kuvia ja videoita on jaettu yhdistyksen Facebook-ryhmässä, Twitterissä sekä 

Youtube-kanavalla.

http://www.tampereenmusiikkiluokkientuki.yhdistysavain.fi/
https://www.facebook.com/pages/Tampereen-musiikkiluokkien-Tuki-ry/152365624800868
https://www.facebook.com/pages/Tampereen-musiikkiluokkien-Tuki-ry/152365624800868
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