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Johdanto
Akateemisen Tuubaseuran vuosi 2012 oli menestyksekäs. Seura onnistui vakiinnuttamaan paljon
tapahtumaperinteitä ja toimintamuotoja, ja samalla vanhoista perinteistä pidettiin kiinni. Myös yhdistyksen
talous pysyi kunnossa.
Tuubaseura kehitti vuoden 2012 aikana erityisesti hallinnollista läpinäkyvyyttä, sekä omaa kerhotilaansa,
Opiskelijaluolaa, enemmän koko jäsenistön olohuone –tyyppiseksi kohtaamispaikaksi. Samalla
perustoiminta, tuubaaminen, pysyi vireänä ja seuran keskeisimpänä toimintana. Hallitustyöskentely oli
sujuvaa ja mahdollisti onnistuneet ja vaivattomat tuubatapahtumat. Myös yhteistyö monien
kumppanuusjärjestöjen ja taloudellisten yhteistyökumppaneiden kanssa oli onnistunutta. Seuran talous
kohenikin muun muassa haalarimerkki- ja joulukalenterimyynnin sekä tuubanhuoltopalvelun kautta.
Kalentereita myytiin yhteistyötaho Tuubaduunarit ry:lle, joka samalla on monien tuubaseuralaisten
ammattiliitto.
Vuonna 2012 yhdistyksen jäsenmäärä hieman suppeni, mutta toisaalta toiminta säilyi yhtä vireänä, ja
aiempaa suurempi osa jäsenistä on nyt HYYn jäseniä. Tuubaseura toimii HYYn piirissä, ja HYYn vuosittainen
toiminta-avustus muodostaa merkittävän tukipylvään yhdistyksen taloudelle.
Kaiken kaikkiaan vuotta 2012 voi pitää Akateemisen Tuubaseuran osalta vakauden ja vakiintumisen, sekä
onnistuneen perustoiminnan vuotena.

Organisaatio ja hallinto
Akateemisen Tuubaseuran hallituksessa vuonna 2012 toimivat seuraavat henkilöt:
Tiina Putkimäki, puheenjohtaja
Tuomo Tuupanen, varapuheenjohtaja
Heikki Rassila, sihteeri, huoltomestari
Emelie Eikumäki, taloudenhoitaja
Toni Torvila, vuokrausvastaava
Anni Ailinen, tilavastaava
Aaro Aakkonen, taivastaava
Hallitustoiminta oli vuonna 2012 aiempaa aktiivisempaa, hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä
kymmenen kertaa ja läsnä oli täyden hallituksen ohella aina useita hallitukseen kuulumattomia seuran
jäseniä.
Tuubatalenttien tukirahasto
Akateemisen Tuubaseuran sääntöjen mukainen rahasto, Tuubatalenttien tukirahasto, kartutti pääomaansa
vuonna 2012, tosin hyvin maltillisesti. Rahastosta jaettiin yhteensä 5€ stipendeinä tuubankäytössä
ansioituneille seuran jäsenille.

Kurssivalmennus Oy
Tuubaseuran kokonaan omistama musiikkitieteellistä ja taiteellista valmennuskurssipalvelua tarjoava yritys
Kurssivalmennus Oy oli jälleen vuonna 2012 tukevasti voitollinen. Liikevoitto investoitiin edelleen
Kurssivalmennuksen opetusvälineistöön ja henkilöstötyöhön sekä kirjattiin voitoksi Kurssivalmennuksen
tilille. Johtuen kerhotilan hankinnan yhteydessä vuonna 2009 tehdyistä omaisuuden tuloutuksista
Tuubaseuran kassaan ei tuloutuksia haluttu vuonna 2012 tehdä. Näin Kurssivalmennuksen taloutta saatiin
tasapainotettua, ja se onkin nyt vakaalla pohjalla.
Tavoiteohjelma
Yhdistyksen toiminnan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi laadittiin hallituksen työtä ohjaamaan
tavoiteohjelma, jonka aikajänne on kaksi vuotta. Tuubaseuran tavoiteohjelma tehtiin laajapohjaisen
jäsentoimikunnan avulla. Tavoiteohjelma toimii jatkossa yhdistyksen toimintasuunnitelmien laatimisen
lähtökohtana.

Tilat ja kalusto
Opiskelijaluola-tila
Akateemisen Tuubaseuran omistama osakehuoneisto Kiinteistö Oy Opiskelijaluolassa, kutsumanimeltään
Opiskelijaluola, toimi vuonna 2012 yhdistyksen toiminnan keskipisteenä ja jäsenten olohuoneena. Taannoin
vuonna 2010 lahjoitusvaroin ja pankkilainan turvin hankittu huoneisto on muodostumassa yhä
tärkeämmäksi osaksi Tuubaseuran toimintaa ja luonnetta. Osakehuoneiston hankkiminen on myös
helpottanut yhdistyksen omistaman Kurssivalmennus Oy:n toimintaa sekä tuubanhuolto- ja
tuubanvuokrauspalveluiden järjestämistä, kun yhdistyksen tuuballe on nyt saatu kunnollinen säilytyspaikka.
Opiskelijaluola-tilan hankkiminen on joidenkin toimijoiden mielestä myös muuttanut seuran luonnetta
enemmän mukavaksi seurusteluksi, ja vähentänyt taiteellista kunnianhimoa sekä radikaalia muutosvoimaa
yhdistyksessä. Aiheesta järjestettiin runsaan osanoton kerännyt paneelikeskustelutilaisuus toukokuussa, ja
asiaa käsiteltiin myös yhdistyksen hallituksen kokouksissa.
Kalusto
Yhdistyksen omistamat laitteet ja kalusto ovat pääasiassa konserttien järjestämiseen liittyvää välineistöä
kuten tuuba, vahvistin ja muita pienempiä äänilaitteita, sekä kerhotilan kalusteita ja laitteita kuten tuoleja,
kokouspöytä, tietokone, kahvinkeitin ja mikroaaltouuni. Kalustoon hankittiin vuonna 2012 lisäksi
aktiivikaiuttimet sekä vedenkeitin, ja samalla joitakin kuluneita ja rikkinäisiä kalusteita poistettiin.

Toiminta
Akateemisen Tuubaseuran toiminta vuonna 2012 jakautui karkeasti ottaen kahteen tyyppiin:
kulttuuritoimintaan eli tuubatoimintaan ja muuhun yhdistystoimintaan. Toiminta oli yleisesti ottaen hyvin
vireää, ja varsinaisten tapahtumien ja kokousten ohella Tuubaseuran jäsenistö kokoontui usein
Opiskelijaluolassa iltaisin.
Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoiminta on Tuubaseuran varsinaista ydintoimintaa, onhan yhdistys perustettu nimenomaan
tuubakulttuurin vaalimiseksi ja edistämiseksi yliopiston piirissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Yhdistyksen
maineikas orkesteri, Akateemisen Tuubaseuran Orkesteri ATO, pienempi kvartetti-kokoonpano sekä
vuonna 2012 perustettu Torvijaosto esiintyivät jälleen useissa tapahtumissa vuoden mittaan. Tämän lisäksi

järjestettiin tuubanvuokrausta ja –huoltoa, neuvontaa tuuba-asioissa sekä vapaamuotoisia tuubasessioita
kerhotilassa.
Tapahtumista keskeisimmät olivat jälleen kerran perinteiset konsertit yliopistolla, vappuna
Ullanlinnanmäellä sekä joulun alla kirkossa. Pienempiäkin konsertteja järjestettiin yhdessä yhteistyötahojen
kanssa, ja spontaani tuubataide esimerkiksi laskiaisriehan yhteydessä oli jälleen oleellinen osa yhdistyksen
kulttuuritoimintaa. Konserttitoimintaa pyritään edelleen kehittämään ja laajentamaan nyt, kun
harjoitteluolosuhteet ovat oman kerhotilan myötä parantuneet huomattavasti.
Muu yhdistystoiminta
Varsinaisen tuubatoiminnan ohella Akateeminen Tuubaseura järjesti monenlaista muutakin toimintaa
jäsenistölleen sekä muille kiinnostuneille. Myös yhdistyksen hallitus kokoontui aktiivisesti pitkin vuotta.
Edunvalvonnallista työtä Tuubaseura edisti esimerkiksi järjestämällä kiitosta keränneen Valitusvartin
tuubatieteen laitoksen toiminnasta sekä paneelikeskustelun opintojen sujumisesta. Tuuba-alojen
opiskelijoiden näkökulmaa pidettiin laajemminkin esillä esimerkiksi yhdistyksen blogissa sekä tapaamalla
sidosryhmiä yliopistolla, tuubapiireissä ja muissa yhteyksissä.
Jäsenille järjestettiin virkistystoimintaa ainaisen tuuban vastapainoksi. Virkistystapahtumia olivat vuoden
mittaan esimerkiksi karaokebaarikierros, laskiaisrieha, kesäpiknik, leffaillat, saunaillat, mehukestit sitsit
Hanuriseuran kanssa sekä monet vapaamuotoiset kokoontumiset kerhotilassa.
Urheilutoimintaakin oli säännöllisesti sählyvuoron muodossa. Tämän lisäksi joukko innokkaita tuubaihmisiä
kävi aika-ajoin yhdessä lenkillä ja tulivat saunomaan Opiskelijaluolaan.
Myös uusille jäsenille suunnattua toimintaa oli, esimerkiksi fuksi-ilta ja osallistuminen yliopiston
avaijaiskarnevaaleille. Myös jouluglögeille kutsuttiin mahdollisia uusia jäseniä, ja jäsenmäärä lähtikin
pienoiseen nousuun loppuvuodesta.

___________________________

___________________________

Tiina Putkimäki,

Tuomo Tuupanen,

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

