
LASTEN TAMPERE RY  

TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

 

 

 
 

       

 



 

 

 

 

Lasten Tampere ry 
 

Toimintakertomus 2021 
 

 
 

 
Sisältö 
 
1.    Yleistä 
 
2.    Toiminta 
 

 2.1. Tapahtumat 
 

 2.2. Yhteistyö 

 
 2.3. Viestintä 

 
 3.    Hallinto 

 
 4.    Jäsenet 

 
5.    Talous



 

1. YLEISTÄ 
 

Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 26. 
toimintavuosi, joka yhdistyksen juhlavuoden 2020 tavoin tullaan muistamaan 
korona-ajan vuotena, jolloin lähitoimintaa ei voitu lapsille ja perheille järjestää. 
  
Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja tukea lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvaa 
kulttuurityötä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kaikessa 
suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioidaan toimenpiteiden vaikutus lasten   
  

2. TOIMINTA  
   

2.1. TAPAHTUMAT 
  

 

Kirjoituskilpailu ”Kuvan maailma” 
 

Lasten Tampere ry ja Lastenkirjainstituutti järjestivät tamperelaisille esikoululaisille ja 
1.-2.-luokkalaisille kirjoituskilpailun. Kilpailussa tarkasteltiin kuvia ja kirjoitettiin 
niiden pohjalta teksti. Kilpailuaikaa oli 5.11.21 asti ja osallistua sai yksin, pienen 
oppilasryhmän tai koko luokan yhteisellä kirjoituksella. Kilpailu järjestetään 
yhteistyössä Lastenkirjainstituutin, Työväenmuseo Werstaan, Tampereen kaupungin 
ja Aamulehden kanssa. 

 
Kirjoittamisen pohjaksi sai valita yhden Anna-Liisa Tarvaisen tekemästä kolmesta 
kuvasta. Kuvan pohjalta piti kirjoittaa katkelma ja kertoa siitä, mitä kuvassa ei näy. 
Sai kertoa, miten oli päädytty kuvan esittämään tilanteeseen tai mitä oli jätetty 
kuvan ulkopuolelle tai vaikkapa mitä liikkui kuvan henkilöiden mielessä juuri kuvan 
hetkellä.    

 

Hallituksen kokoukset ja vuosikokous 
  
Lasten Tampere ry:n hallitus kokoontui etäkokouksessa 23.2.21 valmistelemaan 
yhdistyksen vuosikokousta. Vuosikokous järjestettiin Teams-kokouksena 25.2.21. 
Järjestäytymiskokous pidettiin etäkokouksena 18.4.21 ja Teams-kokoukseen 
hallitus kokoontui 10.11.21 
  
 

2.2. YHTEISTYÖ 
  

Lasten Tampere ry tekee toimintakulttuurinsa mukaisesti yhteistyötä useiden 
tahojen kanssa. Tapahtumat tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  Tapahtumien lisäksi yhteistyötä tehdään 



Tampereen Lasten Parlamentin tukena. Tärkeä yhteistyökumppani on 
perusopetus, erityisesti alakoulut. Lasten Tampere ry tekee myös 
kuntalaisaloitteita kulttuuriin ja osallisuuteen liittyen. 
 
Kuntalaisaloite ”Meillä on unelma” 
Lasten Tampere ry:n tekemä kuntalaisaloite ”Meillä on unelma” etenee 
valtuustoaloitteena eteenpäin: tavoitteena on saada Sara Hildenin 
taidemuseo tulevaisuudessa ympärivuotisesti monipuolisen lastenkulttuurin 
käyttöön. 

 

2.3. VIESTINTÄ 
 

Jäsenille lähetettiin jäsenkirje 2021 ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä. 
Toimintavuotena ei koronan takia pystytty järjestämään fyysisiä tapahtumia.     
 
Lasten Tampere ry:n kotisivujen päivityksestä on vastannut Laura Ahola. Sivujen 
tarkoituksena on kertoa asioista helppolukuisesti ja ajankohtaisesti.  

 

 

3. HALLINTO 
 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Teams-kokouksena. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki.  
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta 
vastavaksi valittiin Tuija Järvinen ja jäsenasianhoitajaksi Satu Söyrinki. 

 
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on 
kuulunut puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä. 
Hallituksella oli toimintakauden aikana 2 etäkokousta ja 2 Teams-
kokousta. 

 
Vuonna 2021 hallitukseen kuuluivat: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Arja Lanki, sihteeri 
Satu Söyrinki, jäsenasiainhoitaja 
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja  
Anne Tervo, jäsen 
Terhi Viljanen, jäsen  
Anne-Leena Rapo, jäsen  
Matti Laine, jäsen 
Tiina Kaijomaa, jäsen 
Mari Sunell, jäsen 



4. JÄSENET 
 

Lasten Tampere ry:llä voi olla sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, 
henkilöjäseniä oli vuonna 2021 42 ja yhteisöjäseniä 19. Jäsenmaksu oli 
henkilöjäseniltä 10€, yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 1-50 jäsentä 17€, 
ja yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 51 jäsentä tai enemmän 34 €. 
Yhteisö/yhdistysjäseniä oli (24) ja henkilöjäseniä (46). 

 

5. TALOUS 

 
Lasten Tampere ry toimii vapaaehtoispohjalta. Yhdistyksen talous pohjautuu 
jäsenmaksuista saatavaan tuottoon, lisäksi Lasten Tampere ry on saanut 
taloudellista tukea Tampereen kaupungilta. 

 
 

Lasten Tampere ry on toisena koronavuotena joutunut edelleen pitäytymään fyysisen 
toiminnan järjestämisestä ja kehittää jatkossa toiminnan suuntaamista ajan 
vaatimusten mukaisesti. 
  


