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YLEISTÄ 

Tampereen  Musiikkiluokkien  Tuki  ry tukee  Tampereen  kaupungin  kaikkien 

musiikkiluokkien  toimintaa.  Voittoa  tavoittelemattoman  yhdistyksen  tarkoituksena  on 

edistää kodin ja musiikkiluokkien yhteistyötä ja tukea em. luokilla tapahtuvaa musiikin 

harrastusta. Toiminnan lähtökohtana on oppilaiden omaehtoisen ja aloitteellisen musiikin 

harrastuksen tukeminen sekä kodin ja musiikkiluokkien yhteistyön edistäminen. 

Yhdistys järjestää esiintymistilaisuuksia ja musiikin harjoittelua, tukee musiikkiluokkien, 

soitinvarustelua  sekä nuottien, esiintymisasujen ja  muun vastaavan tarpeiston hankintaa. 

Lisäksi yhdistys myöntää harkinnanvaraista avustusta leirikoulutoimintaan. 

Yhdistys tekee kiinteää yhteistyötä Tampereen kaupungin musiikkiluokkakoulujen sekä 

Pirkanmaan musiikkiopiston kuorojen kanssa. Kuorot Tactus ja Sympaatti siirtyivät vuoden 

2014 alusta yhdistyksen hallinnon alaisuudesta osaksi musiikkiopiston toimintaa. 

Esiintymismatkoille osallistuminen huoltojoukkoina on yksi yhdistyksen mahdollinen 

tukimuoto. Musiikkiluokat voivat myös resurssiensa mukaisesti osallistua 

hyväntekeväisyystoimintaan. 

TALOUS JA HALLINTO 

Yhdistys  kerää  aktiivisesti  varoja  musiikkiluokkien  toiminnan  tukemiseksi  sekä saa 

vuosittain tuotantotukea tapahtumien järjestämiseen Tampereen kaupungilta. 

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääosin tamperelaisista musiikkiluokkalaisista sekä heidän 

perheenjäsenistään. Yhdistyksen hallitus koostuu musiikkiluokkalaisten vanhemmista sekä 

musiikkiluokkien opettajajäsenestä. Toimintaan pyritään aktivoimaan kaikki 

musiikkiluokkalaisten vanhemmat. 

Avustuksia toiminnan tueksi haetaan Tampereen kaupungilta ja tarvittaessa myös muilta 

tahoilta kuten opetusministeriöltä, seurakunnilta, Pirkanmaan maakuntarahastolta jne. 

Yhdistyksen  kirjanpitäjänä  kaudella  2019-2020  toimii  kirjanpitotoimisto R-tilipalvelu Ky. 
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LUOKILLE ANNETTAVA TALOUDELLINEN TUKI 

Taloudellista tukea annetaan voimavarojen mukaan huomioiden tasapuolisesti eri luokkien 

tarpeet. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa kaikilla Tampereen 

koulujen musiikkiluokilla on tasavertaisesti riittävä ja laadukas, musisointiin ja musiikin 

opiskeluun tarkoitettu välineistö käytössään. 

Toimintavuoden 2019-2020 aikana pyritään tukemaan mahdollisimman montaa koulua 
instrumenttihankinnoissa sekä musisointivälineistön ajan tasalle saattamisessa opettajien 

kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. 

Yhdistys jakaa vuonna 2019-2020 aktiivisille musiikkiluokille avustusta luokkaretkiin. 
Lisäksi jaetaan keväällä stipendejä 6. ja 9. -vuosiluokkien  oppilaille sekä Nekalan 

nuottiniekkojen stipendit 4. luokille. Stipendejä jaetaan myös musiikkiluokkien 

yhteistyökuoroille Tactukselle ja Sympaatille. 

VARAINHANKINTA JA TAPAHTUMAT 2019-2020

Varainhankintakeinoja ovat konserttien järjestäminen ja konserttilippujen sekä musiikkiluokkien 

T-paitojen myynti.

Vuosikokous järjestetään Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalon juhlasalissa 

lokakuussa 2019. Esiintymässä uudet 3.-luokkien musiikkiluokkalaiset. Tapahtumassa 
esitellään yhdistys 3.-luokkalaisten vanhemmille. 

Musiikkiluokkien Tuki ry:n hallitus käy esittelemässä yhdistyksen toimintaa luokkien 

vanhempainilloissa sekä musiikkiluokkatoimintaa kielivalintailloissa 2.luokkien oppilaille 

mahdollisena valintana 3.-luokalta lähtien. 

30.10.2019 järjestetään musiikkiluokkien juhlakonsertti yhdessä Tampere 
Filharmonian kanssa Hilla ja Liisi -musiikkisadun merkeissä. Esiintymään pääsevät 
musiikkiluokkien 3.- ja 4.- luokkalaiset, lisäksi lapsikuoro Tactus sekä nuorisokuoro 
Sympaatti.  Hilla ja Liisi -musiikkisatu esitetään yhteensä 3 kertaa, 2 koululaisesitystä ja 
juhlaesitys.

Toukokuussa 2020 järjestetään PeterPan -musikaali yhteisteistyössä Tampereen 
Työväen Teatterin kanssa. Esityksiä on yhteensä 6 kpl. Musikaalissa voi työllistyä 
eri tehtäviin: puvustukseen, lavastukseen, mainontaan ja näyttelemiseen, laulamiseen ja 
soittamiseen. Projektissa on mukana musiikkiluokkien 5.- 9. -luokat erilaisissa tehtävissä. 

Tuen järjestämien konserttien lisäksi luokilla on omia luokkakohtaisia varainkeruukonsertteja 

ja esiintymisiä pitkin vuotta. 
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TIEDOTUS 

Yhdistys lähettää musiikkiluokkien vanhemmille nk. Reppupostia 2-4 kertaa 

vuodessa. Reppupostissa tiedotetaan kaikkia luokkia koskevasta yhteistoiminnasta sekä 

aktivoidaan vanhempia  mukaan  yhdistyksen toimintaan.  Luokkien opettajat  vastaavat 

Reppupostin välittämisessä vanhemmille. 

Musiikkiluokkien nettisivuja ylläpitää ensisijaisesti yhdistyksen hallituksen 

Tapahtumista ja konserteista jäsenet (http://tampereenmusiikkiluokkientuki.yhdistysavain.fi/). 

ilmoitellaan aktiivisesti myös Facebookissa. 

 Yhteyksiä paikallisiin tiedotusvälineisiin ylläpidetään erityisesti tapahtumiin liittyen. 

MUU TOIMINTA  

Toimintavuoden tapahtumia ja toimintaa kehitetään jatkuva yhteistyössä yhdistyksen 

ja luokkien kesken. Vuoden aikana järjestetään yhteinen koulutus-, suunnittelu- 

ja tutustumisillanvietto musiikkiluokan opettajien ja tuen hallituksen kanssa. 

http://tampereenmusiikkiluokkientuki.yhdistysavain.fi/



