
Tampereen Akvaarioseura ry 1(4)
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

1.  YLEISTÄ
Vuosi 2011 on Tampereen Akvaarioseura ry:n 65. toimintavuosi. 
Tampereen Akvaarioseura ry:n toiminta keskittyy pääasiassa yhdistyksen 
vuokraamiin kerhotiloihin. Tiloissa järjestetään erilaisia tapaamisia, kokouksia, 
kursseja ja esitelmätilaisuuksia sekä hoidetaan ja viljellään akvaariokaloja ja 
akvaariokasveja. 

2.  HALLINTO
Yhdistyksen toimintaa johtaa syysvuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus nimeää 
tarpeelliset avustajat ja toimikunnat hoitamaan erilaisia tehtäviä valvonnassaan. 
Hallitus ja sen nimeämät toimikunnat kokoontuvat tarpeen vaatiessa 
puheenjohtajansa kutsusta. 

Ylläpidetään ja kehitetään vuonna 2009 hyväksyttyjä yhteistoimintaperiaatteita, jotka 
helpottavat hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden tehtävien hoitamista. 

Yhdistyksen hallitus ryhtyy selvittämään tarpeita yhdistyksen toimintasääntöjen 
päivittämiseksi. 

3. VUOSIKOKOUKSET
Hallitus kutsuu koolle vuosikokoukset keväällä ja syksyllä sääntöjen edellyttämällä 
tavalla. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. 

4.  KOKOONTUMISET
Yhdistyksen kokoontumiset järjestetään tapahtumakalenterin mukaisesti. 
Tapahtumakalenteri koostetaan kaksi kertaa vuodessa ja julkaistaan jäsenlehdessä 
sekä yhdistyksen internetsivuilla ja internetissä Aqua-Web -keskustelupalstalla.
Kokoontumiset pidetään pääsääntöisesti kerhotilassa. Lisäksi vieraillaan mm. 
akvaarioliikkeissä ja Särkänniemen Akvaariossa. 

Yhdistys kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi 
kerhotiloja käytetään aktiivisesti omalla ajalla tapahtuvaan harrastustoimintaan. 

Joulukuussa järjestetään pikkujoulujuhla. 

5.  KERHOTILAN MUU KÄYTTÖ
Kerhotilaa käytetään paitsi em. tapahtumien ja kokoontumisten pitopaikkana, myös 
akvaariokalojen ja akvaariokasvien viljelyyn, sekä erilaiseen tee-se-itse rakentelu- ja 
kurssitoimintaan. 

Kerhotilassa on myös kirjastohuone, jossa on laaja valikoima akvaarioalan 
kirjallisuutta, akvaariolehtiä sekä jonkin verran myös multimediateoksia. Kirjasto on 
kaikkien jäsenten käytössä. 

Valitaan yhdistykselle kerhoemäntä tai -isäntä, joka huolehtii kerhotilan juoksevista 
hankinnoista ja yleisestä siisteydestä. Kerhoemäntä, -isäntä tai muu nimetty 
vastuuhenkilö on paikalla kerhotiloissa ennalta suunniteltuina ajankohtina esimerkiksi 
joka toinen viikko, jolloin kerhotila on kaikkien jäsenten vapaassa käytössä. 
Kerhotilan viihtyisyyttä lisätään mm. hankkimalla ikkunoihin kangasverhoja 
helpommin puhdistettavat sälekaihtimet. Kerhotilassa organisoidaan yleinen 
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siivouspäivä kerran tai kaksi kertaa vuodessa, jolloin mm. viedään tiloista 
ylimääräiset irtaimistot pois, hävitetään ongelmajätteet, pestään ikkunat ja siivotaan 
tilat. 

6.  JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina kiivasta tahtia. Jäsenhankinnassa 
panostetaan edelleen nuorisojäsenten (alle 16 v.) sekä nuorten aikuisten 
mukaantuloon. 

Jäsenmäärää kasvatetaan ja vanhat jäsenet pidetään mukana yhdistyksen 
toiminnassa tiedottamalla toiminnastamme entistä tehokkaammin erityisesti 
internetissä ja suunnittelemallayhdessä koko jäsenistölle mielekästä toimintaa. 

Tarjotaan kaikille mahdollisuus antaa internetsivujen kautta helposti ja jatkuvasti 
rakentavaa palautetta ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
Tehdään yhteistyösopimuksia akvaarioliikkeiden ja akvaarioverkkokauppojen kanssa. 
Voimme näin järjestää lisää jäsenetuja myös sellaisille TAS:n jäsenille, jotka eivät asu 
Tampereen lähellä. 

Suunnitellaan ja painatetaan uusi jäsenesite. Jäsenesitteitä varten hankitaan 
akryylistandyja, joissa esitteitä voi pitää saatavilla esimerkiksi akvaarioliikkeissä. 

7. KOULUTUSTOIMINTA 
Kerhohuoneella järjestetään esitelmätilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia ja opastettua 
akvaarion hoitotoimintaa. Järjestetään lisäksi erilaisia opastettuja tee-se-itse- ja 
rakentelukursseja. Lisäksi järjestetään opastusta mm. akvaarion rakentamisesta, 
huoltamisesta ja akvaarion sisustamisesta. 

Opastetaan jäseniä akvaarioseuran tutkimusmikroskoopin käytössä. 

Järjestetään teemapäivä jossakin akvaarioliikkeessä, joka tekee yhdistyksemme 
kanssa yhteistyötä. Opastetaan liikkeessä paikan päällä mm. uusia aloittelevia 
akvaarioharrastajia. 

Kutsutaan vierailevia esitelmöitsijöitä mahdollisuuksien mukaan. 

Järjestetään koulutus- ja tiedotustoimintaa akvaarioharrastusta aloitteleville. 
Kartoitetaan mahdollisuutta kirjoittaa suppea akvaarionperustamisen ja hoidon opas, 
joka toisi samalla näkyvyyttä yhdistykselle. Opasta voitaisiin levittää esimerkiksi 
akvaarioliikkeiden välityksellä. 

Tehdään yhteistyötä Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa ja pyydetään 
heidät jatkossakin mukaan TAS:n järjestämään akvaariohuutokauppatapatumaan 
ilman erillistä pöytävuokraa. Pyydetään Pesu ry:n edustajaa myös esitelmöimään 
TAS:n kerhohuoneelle eläinten suojeluun liittyvistä näkökohdista 
akvaarioharrastuksessa. 

8.  HUUTOKAUPPA JA KIRPPUTORI
Järjestetään tammi-helmikuussa akvaariokirpputori kerhohuoneella.
Järjestetään lokakuussa akvaariohuutokauppatapahtuma edellisvuosien tapaan. 
Akvaariohuutokauppa on yhdistyksen vuoden merkittävin tapahtuma, johon on 
saapunut kävijöitä eripuolilta Suomea. 
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9.  RETKET JA VIERAILUT
Vierailemme Särkänniemen Akvaariossa kaksi kertaa vuodessa (huhti- ja 
joulukuussa). Jäsenistölle on tällöin ilmainen sisäänpääsy. 

Tiedustellaan jäsenistöltä sopivia retkikohteita ja toteutetaan toiveet.

Jatketaan vierailuita TAS:n jäsenten koteihin akvaarioita katselemaan. TAS kustantaa 
kaikille osallistujille kahvit ja pullat, joten isännän/emännän ei tarvitse panostaa 
vierailuun taloudellisesti. 

Järjestetään retki Helsingin Akvaarioseura ry:n akvaariohuutokauppaan keväällä sekä 
mahdollisuuksien mukaan myös muihin Suomessa järjestettäviin akvaarioalan 
tapahtumiin. 

Tutkitaan mahdollisuuksia järjestää mielipidekyselyssä toivottu akvaarioaiheinen retki 
Ruotsin tai Keski-Eurooppaan. Ulkomaanmatka toteutettaisiin omakustanteisesti ja 
seura toimisi tällaisella matkalla matkanjärjestäjänä. Tiedustellaan jäsenistöltä 
mieluisia retkikohteita tarkemmin sekä mahdollisia matkan vetäjiä huolehtimaan 
retken juoksevista asioista. 

Toukokuussa järjestetään elävän ruoan pyydystysretki Tampereen lähimaastoon, 
mikäli sopiva lammikko löytyy. 

Alkukesästä tai kesätapahtumana järjestetään kantojen ja uppopuiden keräysretken 
Kaukajärven rantamaisemiin. 

10.  TIEDOTUSTOIMINTA
Jäsenlehti Botia ilmestyy kaksi kertaa vuonna 2011. Botia tulostetaan taloudellisen 
tilanteen salliessa nelivärisenä. Kilpailutetaan jäsenlehden painatuskustannukset. 

Yhdistyksen internetsivuja ylläpidetään jatkuvasti. Sivujen avulla tiedotetaan 
yhdistyksen toiminnasta ja kerhotilan sijainnista, sekä kerrotaan yhdistyksen 
jäseneduista ja tarjotaan mahdollisuus liittyä jäseneksi. Internetsivuston etusivun 
uutisia päivitetään jatkossakin aktiivisesti ja tiedotetaan tulevista tapahtumista, 
mahdollisista muutoksista tapahtumakalenteriin sekä sivuille tehdyistä päivityksistä. 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös internetin akvaarioaiheisilla 
keskustelupalstoilla. TAS:lla on Suomen suurimmalla akvaariokeskustelupalstalla 
Aqua-Webissä myös oma, vain TAS:n jäsenille avoin keskustelualue. Myös 
Facebookiin on avattu TAS:n jäsenille oma yhteisö. 

Muu kuin jäsenlehden, internetsivujen ja akvaariokeskustelupalstan kautta tapahtuva 
tiedotus hoidetaan sähköpostilistan välityksellä. Sähköpostilistan käytöstä on laadittu 
yksinkertaiset ohjeet, jotka ovat saatavilla yhdistyksen internetsivuilla sekä 
jäsenlehdessä. 

Sääntömääräisistä kokouksista tiedotetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
Akvaarioseuran toiminnasta ja jäseneduista kertovaa painettua esitettä jaetaan 
akvaarioalan liikkeisiin Tampereella. Selvitetään mahdollisuutta toimittaa 
jäsenesitettä koulujen ja lukioiden terveydenhoitajien odotustiloihin, joissa on usein 
tarjolla myös runsaasti erilaisia harrastustoimintaan liittyviä esitteitä. 
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Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Tampereen kaupungin nuorisotoimen 
julkaiseman Mitä tekisin? -oppaan välityksellä sekä isompien tapahtumien yhteydessä 
myös paikallislehtien avulla. 

11. SUHDETOIMINTA 
Pidetään yllä ja lisätään yhteistyötä muiden akvaarioyhdistysten kanssa siten, että 
molemmat osapuolet hyötyvät toiminnasta. Vaihdetaan muiden akvaarioseurojen 
kanssa jäsenlehtiä.

Suunnitellaan ja toteutetaan vierailuja (esim. muiden akvaarioyhdistysten 
kokoukset), yhteistä toimintaa ja epävirallisempia tapaamisia sekä illanistujaisia, 
joissa akvaristit voisivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa keskenään ajatuksia. 

12.  KIRJASTO
Hankitaan kaikki saatavilla olevat suomenkieliset akvaarioteokset.
Tilataan kirjastoon edelleen seuraavat akvaariolehdet: Practical Fishkeeping, Datz 
(Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift) ja The Aquatic Gardener (AGA). Uutena lehtenä 
tilataan kirjastoon Suomen Biologian Seura Vanamo ry:n kausijulkaisu 
Luonnontutkija. Uusia lehtiä ja kirjoja hankitaan jäsenistön ehdotusten perusteella. 

13.  VARAINHANKINTA
Kerhotilan vuokra- ja sähkökulujen peittämiseksi hoidetaan edelleen julkisten tilojen 
akvaarioita, joista saadaan hoitovastike. Akvaarioiden hoito tapahtuu 
vapaaehtoisvoimin. Hoitoakvaarioilla on nimetyt vastuuhenkilöt, jotka pitävät huolta 
akvaarioista vapaa-ajallaan pientä kulukorvausta vastaan. 

Hankitaan ainakin yksi uusi hoitoakvaario. 

Pääosa yhdistyksen tarvitsemista varoista pyritään hankkimaan omatoimisesti. 
Anotaan Tampereen kaupungilta lisäksi kohtuullista toiminta-avustusta. Järjestetään 
arpajaisia ja erilaisia myyjäisiä, tehostetaan jäsenhankintaa ja ylläpidetään edelleen 
pienimuotoista pientarvikemyyntiä. 

14.  KALUSTO
Uusia kalustohankintoja suoritetaan tarpeen mukaan. 

Kerhohuoneelle hankitaan yksi tai muutama karanteeniallas, joka on jäsenten 
vapaassa käytössä esimerkiksi muuton aikana (kuitenkin maksimissaan 3 kuukauden 
ajan kerrallaan). 


