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1. Puheenjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli toiminnantäyteinen ja ihastuttavan 

monipuolinen. Sanataiteesta nautittiin monen kirjallisuuden 

lajin ja kohderyhmän parissa: lorukylvettiin vauvaseurassa, 

kokattiin taikajuomia esikouluissa, seilattiin sanojen saarille 

alakoululaisten kanssa, pakopelailtiin Von Höplinghausenin 

kartanossa, runoiltiin tekstilaboratoriossa yläkoululaisten 

kanssa, jahdattiin omituisia otuksia Finlaysonin käytäviltä, 

tehtiin tavarataidetta valmistavien luokkien kanssa 

ja tutustuttiin ikäihmisten elämäntarinoihin Vuosien 

kokemuksella-hankkeessa. 
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Yöstäjän kevättä leimasi Kirjalitta kiertueella -kärkihanke 

ja siihen kuuluva Sanojen saaret -näyttely, jotka kuljettivat 

Yöstäjää Pirkanmaan kunnissa koko kevään ajan. Etenkin 

Sanojen saaret -näyttelyn saama ylistävä palaute osoitti, 

että sanataiteen edistämisen osalta oltiin oikealla polulla. 

Myös syksyllä viidettä kertaa järjestetty Tampereen 

Kirjalitta-festivaali toteutui yhteistyökumppaneiden tuella 

hienosti heikommasta avustustilanteesta huolimatta. 

Vaikka rahoituksen osalta vuosi ei ollut yhtä 

runsas kuin edellinen, kärkihankkeen ja aktiivisten 

yhteistyöhankkeiden myötä Yöstäjässä työskenteli osa-

aikaisten sanataideohjaajien lisäksi myös yksi osa-aikainen 

tapahtumatuottaja sekä kokopäiväinen projektityöntekijä 

Tampereen Tarinatehdas-hankkeessa. Kirjalitta-

tapahtumapäivät työllistivät Yöstäjän ohjaajien lisäksi 

lukuisia kirjailijavieraita, ja tapahtumat tuottivat hienoa 

yhteistyötä etenkin lähikuntien kirjastojen kanssa.

1. Puheenjohtajan katsaus
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Vuosi 2019 olikin entistä tiiviimmän verkostoitumisen 

vuosi. Yöstäjä osallistui mm. Lukeva Tampere -työryhmän 

toimintaan, Suomen sanataideopetuksen seuran 

Lukuliike koulussa -hankkeeseen sekä Tampereen 

kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjelmaryhmiin. Erityistä 

innostusta herätti yhteistyö Tarinatalo-työryhmässä, 

jonka pitkäaikainen tavoite on oman kirjallisuustalon 

perustaminen Tampereelle.

Yöstäjä kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, 

sanataideoppilaita ja tapahtumien yleisöä antoisasta 

vuodesta sanataiteen parissa!

1. Puheenjohtajan katsaus

Puheenjohtaja Minttu Tervaharju
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Tietoja vuoden 2019 toiminnasta:
• 21 jäsentä, sanataiteen ja sanataidekasvatuksen ammattilaisia

• arvio Yöstäjän ohjaus- ja esitystoiminnalla tavoitetusta 

henkilömäärästä: 10 800 henkilöä, lisäksi ulkoilmanäyttelyt

• 2019 sanataiteen ohjaustehtävissä 8 ohjaajaa, 

esiintymispalkkioita maksettiin 7 kirjailijalle.

• toimintaa järjestettiin Tampereen lisäksi 15 kunnassa: 

Helsingissä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Kihniössä, 

Luumäellä, Nokialla, Parkanossa, Pälkäneellä, Ruovedellä, 

Sääksjärvellä, Urjalassa, Valkeakoskella, Viialassa, Virroilla ja 

Ylöjärvellä.

Yöstäjän toimintamuotoja:
sanataidetyöpajatoiminta lapsille ja nuorille

sanataidekoulutukset aikuisille

sanataidetapahtumat ja esitykset

sanataidekasvatuksen tiedotus- ja verkostotoiminta

2. YHDISTYS
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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.

Yhdistys järjesti kaksi varsinaista kokousta:

kevätkokous 22.5.2019 ja syyskokous 17.12.2019

3. HALLINTO

Toiminnanjohtaja Pia Krutsin
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TAMPEREEN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, lastenkulttuuri

Kulttuurikasvatusyksikkö Taite

Kaupunginkirjasto

Työväenopisto: Viita-akatemian lasten ja nuorten sanataidekoulu

MUITA TÄRKEITÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA
Lastenkirjainstituutti

Nokian kaupunki

Pirkan opisto, Nokia

Sopimusvuorisäätiö

Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste

Valkeakosken, Ruoveden, Ylöjärven, Pälkäneen

ja Virtain kaupunginkirjastot

4. YHTEISTYÖKUMPPANEITA
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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.

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen jäsenten 

ohjaamista sanataideryhmistä, joita järjestetään opistojen 

toimesta Tampereella ja Nokialla. Tampereella opetuksen 

järjestäjä on Tampereen seudun työväenopiston Lasten ja 

nuorten sanataidekoulu, Nokialla Pirkan opisto.

5. SANATAITEEN OPETUS
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Kevätlukukaudella 2019 toteutui yhteensä viisi viikoittaista 

lasten ja nuorten sanataideryhmää ja syyslukukaudella viisi. 

Näiden ohjaajina toimivat Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju. 

Lisäksi työväenopistossa toimi kaksi vauvoille ja taaperoille 

suunnattua viikoittaista lorupiiriä, ohjaajina Pia Krutsin ja 

Mia Lempinen.

5. SANATAITEEN OPETUS
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TAMPERE: TAIDEKAARI
Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö Taite tilasi 

yhdistykseltä vuonna 2019 yhteensä 151 työpajaa. Näihin 
työpajoihin osallistui noin 2700 oppilasta. Lisäksi Taite 

tilasi opettajille suunnatun sanataidekoulutuksen, johon 

osallistui 12 opettajaa.

Yöstäjän toteuttama Tampereen kulttuurikasvatusohjelman 

sanataideosuus on Suomen laajin perusopetukselle 

suunnattu vuosittainen sanataidetyöpajakokonaisuus.

6. KULTTUURIKASVATUSOHJELMAT
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NOKIA: KULTTUURIPOLKU
Nokian kaupunki tilasi yhdistykseltä vuonna 2019 yhteensä 

24 työpajaa, kaikille Nokian neljäsluokkalaisille. Työpajojen 

aiheena olivat kauhutarinat. Näihin työpajoihin osallistui 
n. 490 oppilasta. 

6. KULTTUURIKASVATUSOHJELMAT
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Yöstäjä toteutti vuonna 2019 useita eri kohderyhmille 

suunnattuja hankkeita eri yhteistyökumppanien kanssa. 

Kaikkiin hankkeisiin saatiin ulkopuolista rahoitusta.

Hankkeissa järjestettiin yhteensä 41 työpajaa tai 
tapahtumaa, ja niiden arvioitu yleisömäärä oli 430 
henkilöä.

7. HANKKEET
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Tampereen Tarinatehdas
Tampereen Tarinatehdas oli maaliskuun ajan Finlaysonilla 

toiminut kirjallisuuden ja sarjakuvan pop up -tila. 

Tarinatehdas kokosi yhteen sarjakuvataiteilijoita, kirjailijoita, 

sanataiteilijoita, alan yhdistyksiä ja muita toimijoita. Yhdistys 

palkkasi Taiteen edistämiskeskuksen toimeksiannosta 

Tarinatehtaaseen projektityöntekijäksi Hanna Järvenpään.

Yhdistys järjesti kuukauden aikana ohjelmaa Tarinatehtaalle 

kahtena päivänä:

21.3. Nuorten Open Mic

23.3. Yöstäjän lorupäivä Työväenmuseo Werstaalla 

7. HANKKEET
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Taidevire
Taidevire-taidetyöpajatoimintaa järjestetään lähitorien ja 

palvelukeskusten ja päivähoidon asiakkaille Tampereen 

Kulttuuripalvelujen tilauksesta. Yöstäjän Pia Krutsin ohjasi 

Peurankallion lähitorin ryhmää yhdessä kuvataideohjaaja 

Inka Ylihärsilän kanssa. Yksittäisiä työpajoja järjestettiin 

myös Kuuselan ja Pispan palvelukeskuksissa.

7. HANKKEET
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Lukuliike koulussa
Yöstäjä osallistui Lukukeskuksen ja Suomen 

sanataideopetuksen seuran Lukuliike koulussa -hankkeeseen, 

jossa työpajoja, kirjailijavierailuja ja kirjallisuustapahtumia 

vietiin kouluihin ympäri Suomen. Yöstäjä toteutti yhteensä 

kuusi työpajaa Lempäälässä, Luumäellä ja Kihniössä. Pajoja 

ohjasivat, Pia Krutsin, Päivi Haanpää ja Jani Ikonen.

7. HANKKEET
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Vuosien kokemuksella
Palvelutaloissa asuville ikäihmisille suunnattuun Vuosien 

kokemuksella -hankkeeseen saatiin Taiteen edistämiskeskuksen 

3000 euron erityisavustus, ja hanke käynnistettiin syksyllä 2019.

Hankkeen sisältönä oli kerätä tavallisten ihmisten tarinoita 

ja koota ne julkaisuksi suosituksi tulleen ”sankaritarinoita”-

teostyypin innoittamana. Hankkeen ohjaajina toimivat 

Paula Tanner ja Pia Krutsin. Osallistujat olivat 

Peurankalliokeskuksen ja Koivupirtin palvelukodin asukkaita 

ja päivätoiminnan asiakkaita sekä Sopimusvuorisäätiön 

Linnainmaan asumisyksikön asukkaita. Koivupirtin 

viikoittaisissa ryhmissä oli yhteensä 15 osallistujaa, 

Linnainmaalla 10 ja Peurankalliokeskuksessa neljä.

7. HANKKEET

Kun Esteri myöhemmin kertoi Lapin sodan aikaisista koke-

muksistaan lapsenlapselleen, oli poika tuohtunut: “Mitä ne 

sellaista tekivät, minun mummulle! Enää en lue sanaakaan 

saksaa enkä Lidlissä käy!” Tytär soitti ja kyseli jälkeenpäin, 

että mitä ihmeen juttuja se mummu nyt oli kertoillut. Mitäpä 

muuta kuin tositarinoita eletystä elämästä.

Vuosien kokemuksella -tekstiantologia on osa Sanataideyhdistys 

Yöstäjän toteuttamaa sanataidehanketta, jossa on nostettu esiin 

tamperelaisten ikäihmisten elämäntarinoita. Jokainen jaettu tarina 

on ainutlaatuinen ja arvokas — kukaan ei ole kulkenut samoja pol-

kuja pitkin.

yostaja.fi
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Kirjalitta kiertueella valittiin Suomen kulttuurirahaston 

Pirkanmaan rahaston kärkihankkeeksi keväällä 2018. Hanke 

käynnistyi marraskuussa 2018 ja jatkui toukokuuhun 

2019. Hankkeeseen sisältyi yhteensä seitsemän Kirjalitta-

festivaalipäivää seitsemässä eri Pirkanmaan kunnassa sekä 

kouluille suunnattu toiminnallinen sanataidenäyttely 

Sanojen saaret.

Keväällä 2019 järjestetyt Kirjalitta-tapahtumapäivät olivat:

• Valkeakosken pääkirjasto, teemana fantasiametsä

• Ruoveden kirjasto, teemana arvoitukset ja rikostarinat

• Ylöjärven pääkirjasto, teemana kummituskekkerit

• Pälkäneen kirjasto, teemana sanoilla leikkiminen ja runot

• Virtojen kirjasto, teemana sankarit ja kelmit

8. KIRJALITTA KIERTUEELLA:
SKR:n Pirkanmaan rahaston kärkihanke

Tervetuloa Kummituskekkereihin! Koko perheen tapahtuma!

PÄÄKIRJASTO LEIJASSA KLO 11-14

Ohjelmassa :

Kirjailijavieras Harri István Mäki

Sanataideyhdistys Yöstäjän kauhuolentopiste

Nukketeatteri Leijan Ketunkeitto-esitys

Kummitustietokirjailija Eero Ojanen 

Kummituskirja-arvonta

Lastenkirjakauppa Satunurkan myyntipöytä kirjalitta.fi/kiertue

Harri István Mäki    -    Kuva: Tammi



18

Tapahtumat sisälsivät kirjailija- ja asiantuntijavierailuja, 

sanataidepajoja, lasten tekstejä, näyttelyitä ja muuta 

osallistavaa ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille.

Tapahtumiin osallistui keväällä 2019 n. 650 henkilöä.

8. KIRJALITTA KIERTUEELLA:
SKR:n Pirkanmaan rahaston kärkihanke



19

Sanojen saaret
Tapahtumapäivien lisäksi hankkeessa toteutettiin 

kunnissa kiertävä, toiminnallinen Sanojen saaret -näyttely, 

jonka tarkoituksena oli innostaa koululaisia lukemaan 

ja kirjoittamaan ja tarjota uusia ideoita sekä valmiita 

tehtäväsisältöjä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. 

Näyttelyn käsikirjoitti ja rakensi Pia Krutsin, ja sen 

materiaalien graafisesta suunnittelusta vastasi Jani Ikonen.

Sanojen saaret oli esillä Valkeakosken Sorrilan koulussa 8.1.-

29.1.2019, Ruoveden yhtenäiskoulussa 31.1.-4.3.2019, Ylöjärvellä 

Metsäkylän koulussa 6.3.-2.4.2019, Pälkäneellä Kostian 

koulussa 4.4.-2.5.2019, ja Virroilla Rantatien koulussa 6.5.-

24.5.2019. Viimeiseksi näyttely oli esillä Lastenkulttuurikeskus 

Rullassa Tampereella 29.5.–28.6.2019.

8. KIRJALITTA KIERTUEELLA:
SKR:n Pirkanmaan rahaston kärkihanke
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Sanojen saaret
Oppilaat pääsivät näyttelyssä kokeilemaan esimerkiksi:

• varjoteatterin käsikirjoittamista ja esittämistä

• suullista kerrontaa tarinankerrontakorteilla

• perinteisellä kirjoituskoneella kirjoittamista

• runomuistipelin pelaamista ja runo-ongintaa

• henkilöhahmon rakentamista vaate- ja esinerekvisiitan 

avulla.

Sanojen saaret -näyttelyyn osallistui yhteensä n. 4700 
henkilöä.

8. KIRJALITTA KIERTUEELLA:
SKR:n Pirkanmaan rahaston kärkihanke
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Yhdistys järjesti viidennen Kirjalitta-festivaalin 4.-10.11.2019 

yhteistyössä Lastenkirjainstituutin ja muiden toimijoiden 

kanssa. Kirjalitta 2019 nosti esiin liikunta-, urheilu- ja 

peliaiheista lastenkirjallisuutta ja pohti, miten tarinat ja 

liikkuminen yhdistyvät toisiinsa.

Festivaalin teemana oli ”Kirjalitta liikuttaa”.

Viikon ohjelmaan kuului:

• kirjailija -ja kuvittajavierailuja

• työpajoja, esityksiä ja näyttelyitä

• Kirjalitan koululaispäivä pääkirjasto Metsossa

• Nuortenkirja nyt -seminaari

• päätapahtuma Lastenkulttuurikeskus Rullassa ja 

Kulttuuritalo Laikussa

9. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
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Metson koululaispäivä
Metsossa järjestetyssä Kirjalitan koululaispäivässä 2.- ja 

5.-luokkalaiset pääsivät osallistumaan mm. Roope Lipastin 

kirjailijavierailuun ja Sanataideyhdistys Yöstäjän Tarinan 

tähti -kirjallisuuspeliin. Viidesluokkalaisten Kirjaviisaat-

tietokilpailussa voiton vei Tammelan koulun 5CK-luokka.

9. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
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Kirjailijavierailut
Tampereen kaupunginkirjasto järjesti viikon aikana useita 

kirjailijavierailuja lähikirjastoissa, joissa esiintyivät muun muassa 

Tapani Bagge, Tuula Kallioniemi ja Tuutikki Tolonen. Viikon 

ohjelmaan kuuluivat myös kirjailija Siri Kolun esiintyminen ja 

työpaja Lue minut -näyttelyssä Lastenkulttuurikeskus Rullassa 

sekä Pirkkalaiskirjailijoiden Roosalupi, jossa vierailivat kirjailijat 

Magdalena Hai, Jari Mäkipää ja Alexandra Salmela. 

9. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
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Nuoret kirjoittavat kaupunkia -näyttely
Nuorten kirjoittajien tekstinäyttely ilahdutti jälleen 

kaupunkilaisia yhteensä seitsemässä kaupunkikohteessa 

Pispalan portailta Tampereen uintikeskukseen. Tällä kertaa 9-17 

-vuotiaiden sanataidekoululaisten tekstinäyttelyn teemana oli 

liikunta ja urheilu. 

Kirjalitta-festivaalin tapahtumien yleisömäärä oli 
yhteensä arviolta 1100 henkilöä. Avoimessa kaupunkitilassa 

järjestettyjen sanataidenäyttelyiden yleisömäärä on vaikeaa 

arvioida, mutta viikon aikana tekstejä lukivat todennäköisesti 

tuhannet ihmiset.

9. LASTENKIRJA- JA SANATAIDEFESTIVAALI KIRJALITTA
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Hankkeiden ulkopuolisia työpajoja ja esityksiä pidettiin 

yhteensä 22 kertaa kouluissa, päiväkodeissa, museoissa 

ja lastentapahtumissa. Näillä tavoitettiin arviolta 700 
henkilöä.

Kaikki esitykset ja tapahtumat olivat pääsymaksuttomia. 

Suurin osa toteutettiin toimeksiantoina, eli ulkopuolisen 

tilaajan maksamina. 

10. MUUT SANATAIDETAPAHTUMAT, ESITYKSET JA TYÖPAJAT
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Poimintoja vuoden ohjelmasta:

Omituisten otusten seikkailupäivä 
Yöstäjä osallistui kesäkuussa Lasten Finlayson -tapahtumaan 

Omituisten otusten seikkailu -toimintaradalla, jossa luotiin 

omia mielikuvitusolentoja. Pisteet sijaitsivat Finlaysonin 

alueella.

Sanataidekoulutus opettajille 
Yöstäjä toteutti Lasten Tampere ry:n ja Lastenkirjainstituutin 

Leikitään sanoilla -kirjoituskilpailuun liittyvän 

opettajakoulutuksen otsikolla ”Sanoilla seikkailuun! 

Toiminnalliset sanataidemenetelmät opetuksen tukena”. 

Koulutus oli suunnattu 2. luokkalaisten opettajille, ja siihen 

osallistui 21 opettajaa.

10. MUUT SANATAIDETAPAHTUMAT, ESITYKSET JA TYÖPAJAT
Kuva: Hannu Peltonen
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Runoselfietyöpaja itsenäisyyspäivän tanssiaisissa
Lasten itsenäisyyspäivän tanssiaisissa Tampere-talossa 

juhlittiin yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta teemalla 

“Sä saat olla oma itses. Sä saat kuulua.” Yöstäjän runoselfie-

työpajassa tehtiin runomuotoisia omakuvia itsestä tai 

läheisestä.

Hirviöakatemia 5.-luokkalaisille Järvenpään kirjastossa
Järvenpään kirjaston tilauksesta järjestettiin joulukuussa 

viidesluokkalaisille kolme Hirviöakatemia-työpajaa. 

Työpajoissa rakennettiin yhteisöllisin menetelmin oma 

kauhukoulu ja kokeiltiin kauhutarinan kirjoittamiseen 

liittyviä sanataidetehtäviä. Työpajat pidettiin Järvenpään 

pääkirjastossa.

10. MUUT SANATAIDETAPAHTUMAT, ESITYKSET JA TYÖPAJAT
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Lukeva Tampere
Yöstäjän aloitteesta perustettiin Tampereen kaupungin 

usean toimialayksikön (kirjasto, työväenopisto, 

opetuspalvelut, lastenkulttuuri), Lastenkirjainstituutin 

sekä Taiteen edistämiskeskuksen työryhmä, jonka 

tavoitteena on luoda kaupunkiin lasten ja nuorten 

lukutaitoa tukeva yhteistyöverkosto ja toimintamalleja. 

Työryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2019, ja sen 

aloitteesta käynnistettiin Tampereen perusopetuksen 

kirjallisuuskasvatuskokonaisuuden, Lukukaaren, suunnittelu.

11. VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOTYÖ
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11. VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOTYÖ

Tarinatalo-työryhmä
Tampereen Tarinatehtaan pohjalta läänintaiteilijat Anna Isoaro 

ja Ville Pirinen edistivät keskustelua pysyvän kirjallisuustalon 

perustamisesta Tampereelle. Yöstäjän Minttu Tervaharju ja 

Pia Krutsin edustivat yhdistystä Tarinatalon työryhmässä. 

Työryhmä keskusteli Tampereen kaupungin edustajien 

kanssa erityisesti tämänhetkisestä kirjallisuusalan toimijoiden 

tilanteesta ja tilakysymyksistä. Konkreettisena toimenpiteenä 

keskusteltiin Tarinatalo-yhdistyksen perustamisesta.

Tampereen kulttuuripääkaupunkihanke
Yöstäjä osallistui aktiivisesti Tampereen 

kulttuuripääkaupunkihankkeen kirjallisuuden ja 

lastenkulttuurin ohjelmaryhmiin. Ohjelmaryhmissä ideoitiin 

ja arvioitiin näiden alojen ohjelmasisältöjä tulevaan 

kulttuuripääkaupunkihakuun. Kirjallisuuden ohjelmaryhmässä 

Yöstäjän edustajana oli Minttu Tervaharju ja lastenkulttuurin 

ohjelmaryhmässä Pia Krutsin.
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Sanataiteen aseman työryhmä
Yöstäjä jatkoi Suomen sanataideopetuksen seuran 

ylläpitämän, valtakunnallisen sanataiteen aseman työryhmän 

toiminnassa. Työryhmän tarkoituksena on edistää 

sanataiteen verkosto- ja vaikuttamistyötä, ja se kokoontui 

vuoden 2019 aikana neljä kertaa. Yöstäjästä työryhmään 

osallistuivat Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju.

11. VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOTYÖ
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Tekstikokonaisuus Tampereen raitiovaunuihin
Yöstäjä tuotti yhteistyössä Tampereen Raitiotie Oy:n ja Frei 

Zimmer Oy:n kanssa sanataidekokonaisuuden Tampereen 

tuleviin raitiovaunuihin. Ratikan ikkunarastereita koristavat 

tulevaisuudessa tekstit neljältä tamperelaiselta kirjailijalta ja 

kahdelta sanataideoppilaalta.

Kirsi Kunnakselta ja Salla Simukalta valittiin jo aiemmin 

julkaistut tekstit. Pekka Kytömäki kirjoitti hanketta varten kaksi 

ratikka-aiheista palindromirunoa ja Jari Mäkipää kohtauksen 

kuvitteellisesta kirjasta Etsiväkerho Hurrikaani ja raiteiden 

taikuri. Kokonaisuuteen otettiin mukaan myös pitkäaikaisten 

sanataideoppilaiden, 17-vuotiaan Lukas Jokilehdon ja 

12-vuotiaan Milja Niemen ratikka-aiheiset tekstit.

11. VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOTYÖ
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Vuonna 2019 yhdistyksen tiedotuksesta huolehtivat 

hallituksen jäsenet yhdessä. Tiedotus tapahtui pääasiassa 

yhdistyksen nettisivujen sekä Facebook- ja Instagram-sivujen 

kautta. Lisääntynyt someaktiivisuus toi Yöstäjälle paljon 

uusia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Somessa julkaistiin 

mm. lasten tekstejä, kuvia työpajoista, tapahtumista ja 

koulutuksista sekä jaettiin sanataidekentän uutisia.

Joulukuussa julkaistiin joka päivä jouluaiheisia 

sanataideoppilaiden tekstejä Yöstäjän 

sanataidejoulukalenterissa. Someaktiivisuutta lisäsivät 

myös Kirjalitta-festivaali ja Kirjalitta kiertueella-hanke, jotka 

tavoittivat somessa tuhansia ihmisiä. Facebookissa Yöstäjällä 

on 582 tykkääjää ja 600 seuraajaa ja Instagramissa 348 

seuraajaa.

12. TIEDOTUS- JA MARKKINOINTITOIMINTA
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12. TIEDOTUS- JA MARKKINOINTITOIMINTA

Mediahuomiota haettiin somen lisäksi myös 

perinteisemmistä medioista. Maaliskuussa 2019 Yöstäjän 
Pia Krutsin, Minttu Tervaharju ja Päivi Haanpää 

vierailivat Radio Moreenin Taidekohdassa keskustelemassa 

sanataiteen tilasta Suomessa. Huhtikuussa Pia Krutsin ja 

Minttu Tervaharju ottivat Aamulehden mielipidesivulla 

kantaa Tampereen oman kirjallisuustalon tarpeeseen ja 

sanataidekasvatuksen tilaan. Kirjalitta kiertueella -hankkeesta 

kirjoitettiin kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kuntien 

paikallislehdissä.
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Taloudenhoitaja: Minttu Tervaharju
Kirjanpito: Pluscom Taloushallinto Tampere Oy

Tilintarkastaja: Heikki Suominen, Taitoisa Oy

Yhdistyksen tulonlähteet: jäsenmaksut, kurssituotot, 

esitykset, avustukset sekä oma varainhankinta

Avustukset ja apurahat:
• Tampereen kaupunki: toiminta-avustus 3000 euroa 

sekä festivaaliavustus 3000 euroa Kirjalitta-festivaalin 

järjestämiseen

• Taiteen edistämiskeskus, 3000 euroa Vuosien 

kokemuksella -hankkeeseen

• Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto: 

kärkihankeapuraha, jäljellä 20 000 euroa Kirjalitta 

kiertueella -hankkeeseen

13. TALOUS
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Yhdistyksen tilinpäätöksen tulos oli 51,77 euroa. Ylijäämä 

käytetään seuraavan vuoden toiminnan kustannuksiin.

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 tavoite on asiakaspohjan 

laajentaminen. Erityisesti Pirkanmaan ja sen lähiseutujen 

kirjastojen kanssa sekä sosiaali- ja hyvinvointialan järjestöjen 

kanssa pyritään lisäämään yhteistyötä ja toteuttamaan 

monipuolista hanketoimintaa. Tavoitteen toteutumiseksi 

yritämme löytää uusia keinoja viestinnän ja näkyvyyden 

lisäämiseen eri kohderyhmille.

13. TALOUS


