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1. YLEISTÄ 
 

Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995, ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 27. 
toimintavuosi. 
   
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 
asemaan yhteiskunnassa. 

  

2. TOIMINTA  
   

2.1. TAPAHTUMAT 
  

 

Kirjoituskilpailu ”Yksinäisten postitoimisto” 
 
Kirjalitta ja Lasten Tampere ry järjestävät tamperelaisille 6. luokan oppilaille 
suunnatun kirjoituskilpailun. Kilpailutehtävänä oli postikortille mahtuvan 
rohkaisevan viestin kirjoittaminen. Kilpailuaikaa oli 23.9. asti ja kilpailutyöt 
toimitettiin sähköpostitse Lastenkirjainstituuttiin. 
 
Kilpailuohjeena oli keksiä mielenkiintoinen hahmo, joka saattoi olla ihminen, eläin 
tai mielikuvitusolento. Ohjeena oli miettiä, miksi hän on yksinäinen ja kirjoittaa 
hahmolle kannustava viesti, joka mahtui postikorttiin. Viestin tarkoituksena on 
rohkaista löytämään oma tapa selvitä yksinäisyydestä. Tekstin tuli olla tiivis. 
 
Kilpailutekstien voittajat valitsi raati, johon kuului Lasten Tampereen, 
Sanataideyhdistys Yöstäjän ja Lastenkirjainstituutin edustajia. Parhaat tekstit 
palkittiin raha- ja kulttuuripalkinnoilla. 
 
Kilpailun voittajat julkistettiin Kirjalitta-festivaalilla marraskuun alussa ja 
palkintotilaisuus pidettiin 12.11. Monitoimitalo 13:ssa. Viisi voittajatekstiä 
asetettiin näytteille Tampereen keskusta- alueen valomainostauluihin viikoilla 45–
46. Lisäksi voittajatekstejä oli esillä Monitoimitalo 13:n tiloissa Kirjalitta-
festivaalilla. 
 

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. 
 
Aloite ”Perinteinen Lasten Puistofestari” 
  
Lasten Tampere ry teki loppu syksystä aloitteen lähteä yhteistyössä 
valmistelemaan ja järjestämään työnimellä ”Perinteinen Lasten Puistofestari” 
ilmaista, matalan kynnyksen festivaalia lapsille ja perheille Viinikan puistoon 
kesällä 2023.  
 
Tampereelta puuttuu lasten oma festivaali, varsinkin perinteisiin ja hauskaan 
tekemiseen perustuva ilmaistapahtuma puistossa. 
 
Puistofestareilla voisi tutustua erilaisiin perinteisiin harrastuksiin ja tehdä 
kaikkea kivaa käsillä - taide olisi vahvasti läsnä. Osallistuminen olisi 
maksutonta, niin että kaikilla olisi mahdollisuus päästä nauttimaan hauskasta 
päivästä. Puistofestareista voisi tehdä perinteen, joka kiertäisi Tampereen 
kaupungin eri kaupunginosissa. 

 

2.3. VIESTINTÄ 
 

Jäsenille lähetettiin jäsenkirje 2022 ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä.       
 
Lasten Tampere ry:n kotisivujen päivityksestä on vastannut Laura Ahola. Sivujen 
tarkoituksena on kertoa asioista helppolukuisesti ja ajankohtaisesti.  

 

 

3. HALLINTO 
 
 

Hallituksen kokoukset ja vuosikokous 
 
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on 
kuulunut puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitus 
kokoontui toimintakauden aikana 3 kertaa. 
 
Lasten Tampere ry:n hallitus kokoontui etäkokouksessa 23.2.22 valmistelemaan 
yhdistyksen vuosikokousta, jota oli valmisteltu siihen asti sähköpostitse. 
 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Teams-kokouksena 24.2.22. 
Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Ollila, 
varapuheenjohtajaksi Terhi Viljanen ja sihteeriksi Arja Lanki.  
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta 
vastavaksi valittiin Tuija Järvinen ja jäsenasianhoitajaksi Satu Söyrinki. 
 

 



Järjestäytymiskokous pidettiin Hellerin tiloissa 28.4.22 Ennen kokousta Terhi Viljanen 
esitteli Hennerin leikkitoimintakeskuksen tilat ja kertoi sen toiminnasta. 

 
Hallituksen vuoden viimeinen kokous järjestettiin 11.10.22 Taysin tiloissa. Ennen 
kokousta Sanna Maja esitteli Suomen ainoan sairaalahuvipuiston, Särkänniemen 
sairaalahuvipuiston. Kokous pidettiin Sannan työpisteessä Tampereen Lastenklinikan 
Tuki ry:ssä Finnmedi 1:ssä, jonka toiminnasta Sanna myös kertoi. 

 
Vuonna 2022 hallitukseen kuuluivat: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Terhi Viljanen, varapuheenjohtaja 
Arja Lanki, sihteeri 
Satu Söyrinki, jäsenasiainhoitaja 
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja  
Anne Tervo, jäsen 
Anne-Leena Rapo, jäsen  
Mari Sunell, jäsen 
Sanna Maja, jäsen 

4. JÄSENET 
 

Lasten Tampere ry:llä voi olla sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, 
henkilöjäseniä oli vuonna 2022 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 €.   

 

5. TALOUS 

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

 
 

  


