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Tampereen työväenopiston opiskelijat ry
Sammonkatu 2
33540 Tampere

VUOSIKERTOMUS 1.10.2012-30.9.2013
YLEISTÄ
Yhdistys on toiminut yhteistyössä opiston kanssa. Se on ollut mukana opistolla erilaisten
tilaisuuksien järjestämisissä, syys- ja kevätlukukauden alkaessa puhelinilmoittautumisien
vastaanotossa ja opastustehtävissä Sampolassa.
Opiston syyslukukausi alkoi 3.9.2012 ja kevätlukukausi 7.1.2013.
Opistofuusio on ollut edelleen näkyvästi esillä opistolla. Tuntiopettajien palkkioiden
tasapainottamiseksi opisto on tehnyt niihin muutoksia.
Opettajat ovat ottaneet kantaa tähän ja lähettäneet "surullista"-kirjelmän opiston johdolle ja
opiskelijayhdistykselle.
Opiskelijayhdistys otti myös kantaa kirjelmään ja lähetti kannanottonsa rehtori Matti Saarelle.
Huomioitavaa on ollut Tammerkosken lukion ja työväenopiston erilaiset näkemykset luokkatiloista.
Yhteisiä pelisääntöjä ei ole vielä löytynyt. Olemme myös huomanneet, että esimerkiksi
ylioppilaskirjoitusten aika hankaloittaa opiston tunteja.
Tampereen työväenopiston opiskelijat ry on pitänyt kahviopalveluja Sampolassa rakennuksen
valmistumisesta alkaen. Nyt Tammerkosken lukion siirryttyä Sampolaan haluttiin sama toimija
opiskelijoiden ruokalaan ja kahvioon. Neuvottelimme Tampereen Aterian kanssa siitä, miten me
voisimme jatkaa kahviotoimintaa. Syksyn 2012 ajan pidimmekin Kahvio Akvaariota yhteistyössä
Tampereen Aterian kanssa. Olimme tehneet sopimuksen 3.9.- 6.12.2012 väliseksi ajaksi, mutta
joulukuun alussa Tampereen Ateria irtisanoi sopimuksen ja kahviotoiminta loppui yhdistyksemme
osalta kokonaan.
Tampereen Aterian kanssa käydyt neuvottelut eivät johtaneet meille myönteiseen tulokseen. Ateria
supisti heti aukioloaikoja. Opiskelijat kritisoivat jonkin verran sitä lähettämällä kirjelmän Aterialle.
Me olimme murheellisia toimintamme loppumisesta.
Jonkin verran yritimme palvella kevätnäytösten yhteydessä opiston omia ryhmiä.
Vaikka ylläpitäjä vaihtui, kahvioon on edelleen voinut maksaa kurssimaksuja. Erilaisten kulttuuri,tyky- ja virikeseteleiden käyttö maksuvälineinä on lisääntynyt. Opistojen yhdistyminenkin on
osaksi vaikuttanut siihen.
Lukuvuonna 2012-2013 netto-opiskelijoita 14255 kurssilaisia 32 020, kursseja 1846 ja tunteja
43 394.
27. - 28.5.2013 Kansalaisopistojen liitto KOL piti ajantasaseminaarin Orivedellä. Seminaarin
yhteydessä järjestettiin valtakunnallinen opiskelijayhdistystapaaminen.
Osallistujina olivat Sirkka-Liisa Jukarainen, Jaana Koivunen, Alina Koivunen ja Milja Palonen.
Yhdistys toimitti SampolAviisi-lehden 2013.
Kesäpirtillä 2013 kesän toiminta oli runsasta. Oli paljon järjestettyä ja ohjattua ohjelmaa.
Kesäpirttiläiset olivat aktiivisesti mukana tapahtumissa.
Yhdistyksen omat kotisivut löytyvät osoitteesta www.tto-opiskelijat.fi / Kesäpirtti
Tampereen työväenopiston opiskelijat ry:llä on facebookissa avoin ryhmä ja Kesäpirtillä suljettu
ryhmä.
Työväenopiston kotisivut on uusittu www.tampere.fi/top

2

HALLITUS
Hallituksen jäsenet osallistuivat toimikauden 2012–2013 aikana kokouksiin seuraavasti:
Sirkka-Liisa Jukarainen, puheenjohtaja
Matti Tila, varapuheenjohtaja
Suvi Lindholm, rahastonhoitaja
Tarja Hänninen, sihteeri
Alina Koivunen
Pauli Koivunen
Marja-Leena Kujansuu
Petri Kuvala
Kosti Mantonen
Milja Palonen
Nina Tila

6 kertaa
6 kertaa
4 kertaa
6 kertaa
3 kertaa
3 kertaa
6 kertaa
5 kertaa
5 kertaa
5 kertaa
4 kertaa

Muut kokousosallistujat:
Matti Saari, opiston rehtori
Tuula Vatanen, opiston apulaisrehtori

4 kertaa
1 kerta

Toimikaudella 1.10.2012 - 30.9.2013 pidettiin 6 hallituksen kokousta, joista pöytäkirjoihin kertyi
86 pykälää. 15.11.2012, 10.1., 21.3. 18.4. 18.7. ja 26.9.2013
Hallitus kokoontui viisi kertaa Talvipirtissä, Sammonkatu 2, Tampere ja kerran Kesäpirtillä,
Kesäpirtintie 48. Ylöjärvi.

ALATOIMIKUNNAT
Kesätoimikunta
Matti Tila
Pauli Koivunen
Tarja Hänninen
Jaana Koivunen
Marja-Leena Kujansuu
Tenho Hänninen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
talkooemäntä
ympäristövastaava

Kahviotoimikunta
Sirkka-Liisa Jukarainen

puheenjohtaja

Teatteri- ja retkivastaava
Tarja Hänninen

joka myös hoiti internetissä kotisivujen päivitykset

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 29.11.2012 Sampolassa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuvala,
sihteeriksi Osmo Muro ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Myllärniemi ja Marja-Leena Vuori.
Kokouksessa oli läsnä 25 yhdistyksen jäsentä.
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YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Toimikaudella 1.10.2012 - 30.9.2013 yhdistyksen nimenkirjoittajat olivat Sirkka-Liisa Jukarainen,
Matti Tila, Suvi Lindholm ja Tarja Hänninen. Säännöt § 11.

KAHVIO AKVAARIO
6.12 2012 Opiskelijayhdistyksen ylläpitämänä kahvion toiminta loppui Sampolassa. Sitä edelsivät
useat neuvottelut ja sähköpostiviestit Tampereen Aterian kanssa.
Ensimmäinen palaveri Aterian kanssa oli jo 28.6.2012. Seuraavat 17.9., 24.9., 12.11 ja 21.11.2012.
Neuvotteluissa opiskelijayhdistyksen puolesta oli puheenjohtajan lisäksi vaihdellen hallituksesta
Matti Tila ja Petri Kuvala sekä opiston apulaisrehtori Tuula Vatanen.
Kahvio oli auki syyslukukaudella 3.9.2012 - 4.12.2012 ja toimi yhteistyössä Tampereen Aterian
kanssa. Meidän työntekijänämme oli Rami Lehtinen.
26.11.2012 Tampereen Ateria ilmoitti päätöksestään lopettaa yhteistyö opiskelijayhdistyksen
kanssa.
Meidän mukana olomme loppui 6.12.2012 ja Rami Lehtinen jouduttiin irtisanomaan.
14.3.2013 pidettiin Tampereen Aterian kanssa palaveri, jossa keskusteltiin kahvioon tulleista
palautteista, aukioloajoista ja kahvion nimestä. Neuvottelussa oli mukana apulaisrehtori Tuula
Vatanen, järjestelymestari Janne Hietanen, emäntä Outi Östring, tiimipäällikkö Heidi Käpynen ja
asiakkuuspäällikkö Susanna Järvinen.
Kahvioon sai maksaa edelleen opiston kurssimaksuja. Vuodesta 2003 on pidetty tätä palvelua
Tampereen Ateria lupasi toimia samalla tavalla, eikä veloita siitä työväenopistoa.
KESÄPIRTTI
Kesäpirtin 5-vuotissuunnitelma vuosille 2012-2017 tarkistettiin.
1.12.2012 vietettiin Pikkujoulut Kesäpirtillä. Mukana oli yhteensä 40 henkilöä - lapsia ja aikuisia.
23.2-27.2.2013 Talvileirillä Kesäpirtillä oli 20-vuotisjuhlatalvileiri. Mukana oli 17 lasta ja nuorta
sekä 10 aikuista. Parhaimpana päivänä leirillä oli 55 ruokailijaa.
30.4.2013
1.6.- 31.8.
1.6.

alkoivat kevättalkoot.
kesäkausi
avajaiset. Perinteisesti nostettiin isännänviiri, juotiin kahvit ja isäntä piti puheen.

Kesäpirtin keittiötyöntekijänä oli Rami Lehtinen. Lehtisen vapaapäivät ja vuosiloma hoidettiin
talkoilla.
Talkoorinkiin kuuluivat Sirkka-Liisa Jukarainen, Nina Tila, Matti Tila, Anita Jokinen,
Tarja Hänninen ja Marja-Leena Kujansuu, joka toimi talkooemäntänä.
Kesän ajalle oli tehty talkoolistat käymälöiden siivouksista, saunojen pesuista, tiskivuoroista,
kassavuoroista ja viikkoisäntäviikoista.
Syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana tehtiin ahkerasti talkootöitä.
Saunapuiden sahausta ja pilkkomista riitti runsaasti.
Talkootöinä huollettiin ja korjattiin kiinteistöjä.
Päärakennuksen, Pirtin, ulkomaalaus tehtiin loppuun.
Poikakämpän ulkokuori remontoitiin ja Teerenpoika kunnostettiin sisäremontilla.
Ison ja pikkusaunan kiukaat korjattiin.
Kesäpirtin sähkö ja vakuutukset kilpailutettiin. Päätettiin jatkaa Leppäkosken sähkön
ja Vakuutusyhtiö Turvan kanssa.
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Ostoskeskus Elossa oli kyläpäivät, jossa Antaverkan kylätoimikunta esitteli toimintaansa.
Kesäpirtin esitteitä oli siellä jaossa.
Elokuussa kävi terveystarkastaja suorittamassa tarkastuksen. Saimme pienen hymynaaman.
Keittiön / ravintolan omavalvontasuunnitelma päivitettiin.
Turun työväenopiston opiskelijayhdistyksen jäseniä kävi heinäkuussa vierailulla Kesäpirtillä.
23.8.2013 oli opiston henkilökunta Kesäpirtillä pitämässä kokoustaan ja saunomassa.
7.-8.9.2013 oli Tampereen seudun työväenopiston kasvinvärjäyskurssi Kesäpirtillä.
Ruokalan aukioloaikoja muutettiin, koska päätettiin luopua aamupuuron / keiton tarjoilusta.
Ruokala oli kesä-, heinä- ja elokuun avoinna ma – pe kello 16.00 - 17.00 ja la – su kello
14.00 – 15.00.
7.9.2013 syystalkoot alkoivat heti päättäjäisten jälkeen seuraavana viikonloppuna.
Kesäpirtin ympäristövastaava Tenho Hänninen huolehti esim. pienmetallin ja lasin kierrätyksen.
Kesäpirtin tapahtumakalenteri 2013
25.5
Opiston järjestämä Hyvänolonpäivä -kurssi Tiina Huovilan ohjauksella.
1.6
Avajaiset
8.6
Bingo ja karaoke, bingoemäntänä Tarja Hänninen ja karaokeisäntänä Matti Tila.
21.6
Juhannustanssit Seppo Kapasen säestyksellä. Runsaat arpajaiset ja komea kokko.
22.6
Rannaltaongintakilpailun järjestelyistä vastasi Taisto Laaksonen ja
voittaja oli Topi Liljeqvist.
30.6
Pirtin mestaruuskisa: tikka, rengas ja petanque. Matti Tila toimi ylituomarina.
5.7
Yhteislauluilta Pirtissä. Nyyttikestinä tuotiin pientä naposteltavaa ja juomia.
Tarja Hänninen toimi esilaulajana.
6.7
Nuortenkisat ja myös leikkimielisille aikuisille. Vetäjinä Matti Tila ja Norbert
Schmidt.
14.7
Kirpputori ja kahvila, vastuuhenkilönä Tarja Hänninen.
27.7
Aatamien ilta, koollekutsujana Matti Tila.
3.8
Tanssikoulu, vetäjänä Anne Sillman
10.8
Nuortenilta. Vastuunkantajina illan onnistumiselle olivat Lotta ja Saara Tila
sekä Julia Perera.
24.8
Pelattiin kaikille sopivia seurapelejä, vetäjänä Nina Tila
31.8
Päättäjäiskahvit perinteisine puheineen juotiin päivällä. Toimihenkilöitä muistettiin
ruusulla ja puheenjohtaja Sirkka-Liisa Jukaraista merkkipäivän johdosta opiston
lahjakortilla. Illalla oli karnevaalit aiheena sirkus / tivoli. Illanvietosta vastasivat Nina
Tila ja Marja-Leena Kujansuu.

Teatteritarjontaa on ollut runsaasti. Teatteriesityksistä tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla.
Varaukset tehtiin sähköpostilla Tarja Hänniselle. Kesäaikana teatterikansio oli Kesäpirtillä.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous oli 29.11.2012 Sampolassa. Paikalla oli 25 jäsentä.
Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa
Kesätoimikunta kolme (4) kertaa
20.11.2012. 19 osallistujaa
26.3.2013. 23 osallistujaa
17.5.2013. 24 osallistujaa
11.8.2013. 22 osallistujaa
Kahvio- ja vaatesäilytystoimikunnan asioita käsiteltiin hallituksessa puheenjohtajien esityksistä.
Vaatesäilytystoimikunta kokoontui 20.2.2013 ja silloin oli koulutustilaisuus uusille talkoolaisille.
JÄSENISTÖ
Lukukauden 2012 - 2013 aikana Tampereen työväenopistossa opiskeli 14255 opiskelijaa. Hallitus
on kokouksessaan 15.11.2012 § 9 hyväksynyt opiskelijat ry:n jäseniksi kaikki, jotka ovat
opiskelleet lukukaudella 2012-2013 sekä kannatusjäsenet. Hallitus päätti edelleen olla toistaiseksi
hyväksymättä jäsenikseen Seppo Koskimaa ja Hans Parvikoskea sääntöjemme 5§ ja aiempien
kirjelmien johdosta, koska he ovat aiheuttaneet yhdistyksellemme vääriin tietoihin perustuvaa
kielteistä julkisuutta.
Kannatusjäseniä oli 22 henkilöä.
Jäsenmaksut
29.11.2012 Vuosikokous päätti kannatusjäsenmaksuksi 20 € / kalenterivuosi. Muut jäsenet 0 €.

EDUSTUKSET JA MUUT TEHTÄVÄT
12.12.2012 Puheenjohtaja oli kutsuttuna Sampolan yhteistyön kehittämishankeen ohjaustyöryhmään. Hanke kuuluu TOP School -hankkeeseen. Hanke kestää vuoden loppuun.
21.4.2013

Sampolan Työväenopiston Tanhuajat ry juhlivat 30-vuotisjuhlaansa Sampolassa.
Sirkka-Liisa Jukarainen ja Tarja Hänninen hoitivat kahvituksen ja edustivat
yhdistystä.

16.6.2013

Antaverkan yksityistien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kesäpirtillä.
Edustajinamme olivat Kosti Mantonen ja Tenho Hänninen.
Yhdistyksemme jäsen Jari Partanen toimii edelleen Antaverkan yksityistien
tiehoitokunnan puheenjohtajana.

MUITA TILAISUUKSIA
30.11.2012 Opiston henkilökunnan pikkujoulujuhlat. Hallitus oli kutsuttu mukaan ja hoiti
tarjoilun sekä järjesti Joulupukkiohjelmaa.
4.12.2012

Ylöjärven työväenopiston henkilökunnan pikkujoulut opistotalo Valossa.
Opiskelijayhdistys hoiti tarjoilun.
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12.12.2012

Hallituksen päätöksellä puheenjohtaja Sirkka-Liisa Jukaraisen järjesti
keskustelutilaisuuden opiskelijoille, opettajille ja päättäjille ”huu - haa”- kursseista
Sampolassa. Mukana olivat apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja tilaajapäällikkö
Lauri Savisaari.
Antoisaan keskustelutilaisuuteen osallistui n. 25 henkilöä. Muutama opettaja otti
yhteyttä sähköpostilla.

17.12.2012 Sara Hildén -akatemian henkilökunnan pikkujoulut afrikkalaisella teemalla.
Opiskelijayhdistys hoiti tarjoilun.
3.1.2013

Kahvio Akvaarion keittiö tyhjennettiin ja tavarat siirrettiin Kesäpirtille.

14.1.2013

Sampolan henkilökunnalle oli infotilaisuus TOP School -hankkeesta.
Sirkka-Liisa Jukaraisella oli siellä puheenvuoro.

14.3.2013

Hallitus oli kutsuttu tutustumaan Ylöjärvelle koulutuskeskus Valoon.

13.4.2013

Puheenjohtaja tarjosi yhdistyksen puolesta pullakahvit lehtiavustajan
työkalupakkikurssilaisille, koska he osallistuivat SampolAviisin tekoon.

6.5.2013

Pekka Siimes ja Jukka Kujansuu olivat talkoissa Sara Hildén -akatemiassa.

23.5.2013

Ylöjärven työväenopiston opiskelijayhdistys oli vieraanamme tutustumassa
Sampolaan Tuula Vatasen opastuksella.

18.6.2013

Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry:n toimikunnan jäsenet olivat tutustumassa
Kesäpirttiin.

Kevään 2013 aikana Sampolassa oli paljon tanssinäytöksiä, opistoteatterin esityksiä ja konsertteja,
joihin opiskelijayhdistys järjesti väliaikakahvituksen myymällä käytävällä kahvia, kahvileipää ja
virvokkeita.
29.8.2013

Lukukauden avajaiset Sampolassa. Hallitus kutsuttiin mukaan ja hoiti tarjoilun.

28.9.2013

Tampere-päivänä Sampolassa oli avoimet ovet remontoidun rakennuksen kunniaksi.
Opiskelijayhdistyksellä oli oma piste, jossa sai mm. esittää kurssitoiveitaan.

JÄSENYYDET
Kansalaisopistojen liitto KOL
Antaverkka-Petäjän kyläyhdistys ry.
Antaverkan yksityistieosakas

KOULUTUSTOIMINTA
27.- 28.5.2013 KOL:n Ajantasaseminaari Orivedellä. Seminaarin yhteydessä oli valtakunnallinen
opiskelijayhdistystapaaminen. Osallistujina olivat Sirkka-Liisa Jukarainen, Jaana Koivunen, Alina
Koivunen ja Milja Palonen.
Tutustuminen taidekeskus Purnuun oli myös ohjelmassa.
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15.11.2012 Talenomista Linda Husu oli Talvipirtissä opettamassa Matti Tilaa, Suvi Lindholmia,
Jaana Koivusta ja Sirkka-Liisa Jukaraista E-laskujen tekoon ja Talenomin kirjanpito-ohjelman
käyttöön.
10.4., 15.4. ja 25.4.2013. Talenomin aamiaiskoulutuksiin osallistuivat rahastonhoitaja Suvi
Lindholm ja puheenjohtaja Sirkka-Liisa Jukarainen.

MERKKIVUOSIA TÄYTTIVÄT:
27.12.2012 Anja Kyllikki (Kyltsy) Soininen täytti 80 vuotta. Kyltsy on ollut kesätoimikunnan
sihteerinä, kuulunut toveritoimikuntaan, ollut aktiivinen kesäpirttiläinen ja
retkeilytoimikunnan kokki.
10.1.2013 Seppo Kapanen täytti 70 vuotta. Toisen sukupolven kesäpirttiläinen, joka aikanaan
tahditti harmonikallaan kaikki illanvietot ja tanssit talkoilla Pirtissä. Nykyään
juhlissa ja juhannustansseissa on ollut edelleen valmis talkoilemaan.
14.5.2013 Jaana Koivunen täytti 50 vuotta. Jaana on ollut kesätoimikunnan rahastonhoitajana
useamman vuoden.
19.5.2013 Eero Ahonen täytti 70 vuotta, pitkäaikainen kesäpirttiläinen, apuisäntä ja ahkera
talkoolainen.
7.9.2013
Harry Partanen täytti 80 vuotta. Entinen aktiivinen kesäpirttiläinen useamman vuoden
takaa.
7.9.2013
Sirkka-Liisa Jukarainen täytti 70 vuotta. Ollut vuonna 1983 - 84 kesät palkattuna
työntekijänä Kesäpirtin keittiössä ja aktiivinen yhdistyksen jäsen vuodesta 1984 alkaen. Kesäpirtin
isäntänä kymmenen vuotta, jonka jälkeen vuodesta 2000 yhdistyksen puheenjohtajana ja on
edelleen. Kansalaisopistojen liiton hallituksen varsinaisena jäsenenä kaksi kautta sekä useamman
vuoden varajäsenenä. On aktiivinen opiston opiskelija, joka valittiin vuonna 2002 vuoden
aikuisopiskelijaksi.

TIEDOTUSTOIMINTA
Sisäistä tiedotusta pidettiin edelleen yllä opiston ilmoitustaulun avulla.
Teatterikansiota olemme pitäneet Kahviossa ja kesällä Kesäpirtillä.
Kesäpirttitiedote ilmestyi keväällä.
Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja kirjeitse vain niille, joilla ei ole sähköpostia.
Sivumme löytyvät internetistä osoitteesta www.tto-opiskelijat.fi / Kesäpirtti
Työväenopiston sivut www.tampere.fi/top / opiskelijayhdistys
Opiskelijayhdistyksellä oli edelleen sivut opiston syksyn ja kevään opetusohjelmaesitteessä.
Yhdistyksen lehti, SampolAviisi, toimitettiin. Painosmäärä oli 1000 kpl. Se oli jaossa 2013
tammikuussa Sampolassa. Jaettiin myös kaupungin eri toimipaikkoihin ja postitettiin kaikille
yhteistyökumppaneillemme.
Yhdistys tilaa Aamulehteä kesäajaksi Kesäpirtille
Facebookissa suljettu Kesäpirttiryhmä ja avoin ryhmä Tampereen työväenopiston opiskelijat ry
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TALOUS
Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti tilitoimisto Talenom.
Tilitoimiston kanssa meillä on ollut useita keskusteluja asioinnin kanssa.
Hallitus kilpailutti tilipalvelut/ kirjanpidon. Päätimme kuitenkin jatkaa Talenomin kanssa.
Yhdistyksen päärahastonhoitajana on toiminut Suvi Lindholm, joka on hoitanut maksuliikenteen,
tositteiden järjestelyt tilitoimistoa varten sekä seurannut Kahvion ja Kesäpirtin kassoja ja
maksuliikennettä. Hän on huolehtinut myös kalustokortistosta.
6.9.2012 hallituksen kokous päätti E-laskutukseen siirtymisestä. Kesäpirtin kaikki maksut hoidettiin
joko käteisellä, pankkikortilla tai laskulla.
Kesätoimikunnan rahastonhoitajana on toiminut Jaana Koivunen, joka on hoitanut kassan ja
kassakirjan sekä maksuliikenteen Kesäpirtillä.
Kahvio Akvaarion kassakirjan ja kurssimaksujen tilitykset opistolle keväällä 2012 aikana on
hoitanut Rami Lehtinen ja pankkitilitykset Sirkka-Liisa Jukarainen. Syksyn 2012 aikana nämä hoiti
Tampereen Ateria, koska toiminta siirtyi Aterialle.
Vaatesäilytyksen narikkamaksua nostettiin. Maksu oli ennen 1 €. Nyt maksu 1,50 €/ takki
Teatterilippujen hankinnat ja tilitykset on hoitanut Tarja Hänninen.
Kahvio Akvaarion toiminnan loppuminen.
3.10.2012 allekirjoitettiin yhteistoimintasopimus Tampereen Aterian kanssa. Aterian tukimaksuksi
yhdistyksellemme sovittiin 123 € / päivä.
Kahvio Akvaariossa meidän työntekijänämme toimi Rami Lehtinen. Kahvion toiminta siirtyi
syyskuun alusta Tampereen Aterialle. Me maksoimme Lehtiselle palkan ja Ateria meille tukea
3.9.- 6.12.2012 väliseltä ajalta. Yhteistyö loppui 6.12.2012.
Meillä oli myös palkattuina tuntityöntekijöinä syksyn aikana tarvittaessa Kaisa Tila ja Julia Perera.
Tämän hyvin epäselvän tilanteen johdosta hallitus käsitteli asiaa useamman kerran. Emme olisi
halunneet luopua kahvion pidosta, mutta toisin kävi. Kahvion toiminta evakossa Pellervon koululla
oli jo edellisellä tilikauden tappiollinen. Tämän tilikauden tappio oli meille paljon suurempi, koska
Rami Lehtinen oli sairauslomalla 28.11 - 10.12.2012 ja lomautettuna 10.12.2012 - 6.1.2013.
Ateria ilmoitti 26.11.2012, ettei jatka meidän kanssamme yhteistyötä. Irtisanoimme Lehtisen ja
jouduimme maksamaan hänelle myös kolmen (3) kuukauden irtisanomisajan palkan 10.3.2012
saakka, koska emme olleet osanneet ennakoida tätä tilannetta oikein. Tämä vaikutti osaltaan tappion
syntymiseen.
Rami Lehtinen oli 1.6.2013 alkaen Kesäpirtillä vastaavana keittiötyöntekijänä määräaikaisella
työsopimuksella.
Kesäpirtin mökkien/majoitustilojen vuokria nostettiin tuntuvasti n.35 %.
Opiskelijayhdistys on Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunnan alaisena.
Työväenopistolta saimme 5 000 € yleisavustusta toimintamme tukemiseen vuodelle 2013.
SampolAviisi-lehti painettiin Tammerprint Oy:ssa. Painos oli 1000 kpl.
Yhdistykselle hankittiin uusi sirullinen pankkikortti puheenjohtajan nimellä.
Tilikauden tappio 3746,60 € jätetään tilikauden voitto / tappiotilille.
Tilien tarkastuksen suoritti HTM Marja-Leena Roito.

