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1. YLEISTÄ 
 

Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 24. 
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. 
 
Lasten Tampere ry on saanut Tampereen kaupungilta luvan käyttää Perheiden talon 
tiloja(Itsenäisyydenkatu 21) yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin.   
 
Yhdistys kiinnitti edellisvuosien tapaan huomiota viestintään pyrkimällä edistämään 
jäsenhankintaa ja yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta tapahtumajärjestäjänä.  

 

2. TOIMINTA  
 
2.1.  “TAMPERE EUROOPAN LASTENKULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2026”- 

KESKUSTELUTILAISUUS 15.5., KULTTUURITALO LAIKKU  
 

Lasten Tampere ry:n aloitteesta joukko lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia 
tahoja kokoontui käsittelemään aihetta 15.5. Kulttuuritalo Laikkuun. 
Kulttuuripääkaupunkihausta alusti Tampereen Kulttuuripääkaupunkihaun luova 
johtaja Juha Hemanus. Paikalla oli noin 30 eri tahojen edustajaa, jotka kukin nostivat 
esille näkökulmia, joita olisi tärkeä huomioida hakuprosessissa ja sen painopisteitä 
valittaessa. Hemanus piti tilaisuutta hyvänä ja halusi jatkaa lasten parissa toimivien 
erilaisten tahojen kuulemista. Myös osallistujat pitivät tärkeänä, että he pääsevät 
jatkossakin osallistumaan ja vaikuttamaan hakuprosessiin. Muistion tapahtumasta 
kirjasi Jenni Taipalus, lastenkulttuurin koordinaattori Tampereen kaupungin 
kulttuuripalveluista. 
 
Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. 
Tampereen ja pääkuntakumppanin Mänttä-Vilppulan lisäksi haussa on mukana 15 
pirkanmaalaista kuntaa: Vesilahti, Orivesi, Sastamala, Hämeenkyrö, Parkano, 
Pälkäne, Lempäälä, Nokia, Ikaalinen, Kangasala, Pirkkala, Valkeakoski, Virrat, Ruovesi 
ja Ylöjärvi. Suomalaisen Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 valitsee EU:n 
nimeämä eurooppalainen paneeli ja valinnan vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriö 
vuonna 2021. 

 
Tällä hetkellä ideoita, ajatuksia ja kommentteja hakuun kerätään kaupunkilaisilta, 
työntekijöiltä, eri organisaatioilta ja yhteisöiltä. Kyselyiden pohjalta hiotaan haun 
teemat, strategia, painopisteet ja tavoitteet. Haku linkittyy parhaillaan tekeillä 
olevaan kulttuuristrategiaan. 
 



Lapset ja nuoret halutaan nostaa hakemuksen kärjeksi – lapsilla ja nuorilla, sekä 
lapsiperheillä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuuritoiminnalla voitaisiin 
auttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja helpottaa lasten hyvinvointiin liittyviä 
haasteita. Taide- ja kulttuurimenetelmät sosiaali- ja terveyspalveluissa olisivat 
eriarvoisuutta ennaltaehkäiseviä välineitä elämänhallintaan, ja voisivat ennalta 
ehkäistä huostaanottoja tai auttaa jo huostaanotettuja oman elämänsä 
haltuunotossa. Taiteen ja kulttuurin ei tarvitse olla sivuasia vaan pääasia, jossa lapsi 
loistaa ja osaamisesta tulee näkyvää. 
 
 

2.2.  “SANOILLA SEIKKAILUUN! TOIMINNALISET SANATADEMENETELMÄT OPETUKSEN 
TUKENA”-KOULUTUS 2. LUOKAN OPETTAJILLE 11.9. 

Lasten Tampere ry ja Sanataideyhdistys Yöstäjä järjestivät yhteistyössä ”Sanoilla 
seikkailuun! Toiminnalliset sanataidemenetelmät opetuksen tukena” – koulutuksen 
2. luokan opettajille tukemaan syksyllä järjestettyä Leikitään sanoilla-
kirjoituskilpailua. Koulutus pidettiin 11.9. klo 15 – 17 Lastenkirjainstituutissa. 
Kouluttajina toimivat Sanataideyhdistys Yöstäjän sanataideohjaajat. Lasten Tampere 
ry maksoi koulutuksen kuluja 400 €:lla, ja koulutus oli osallistujille maksuton. 

 
2.3. AVOIN YLEISÖTILAISUUS, LAPSIASIAVALTUUTETTU ELINA PEKKARINEN 

TAMPEREELLA 3.10. 

Lasten Tampere ry ja Tampereen kaupunki järjestivät jälleen yhteistyössä 
yleisötilaisuuden, jonka aiheena oli ”Perheen yhteinen aika”. (Ilmoitus liitteenä) 

Tampereen kaupungin valtuustosalissa järjestetyssä tilaisuudessa vilkkaana käytyä 
keskustelua alusti toukokuussa 2019 tehtävässä aloittanut uusi lapsiasiavaltuutettu 
Elina Pekkarinen.  Ennen tilaisuutta Pekkarinen oli Tampereen kaupungin vieraana 
tutustumiskäynneillä. Tampereen kaupunki vastasi myös tilaisuuden kahvi- ja 
mehutarjoiluista tarjottavineen. 

 

 

2.4. LEIKITÄÄN SANOILLA-KIRJOITUSKILPAILU KAKKOSLUOKKALAISILLE PÄÄTTYI 11.10. 
 

Lasten Tampere ry ja Lastenkirjainstituutti järjestivät kirjoituskilpailun tamperelaisille 
toisen luokan oppilaille. Kirjoituskilpailu oli järjestyksessään viides, ja tällä kertaa 
teemana oli “Leikitään sanoilla”. Sanaleikissä oli tarkoituksena tunnustella sanoja, 
etsiä niitä luonnosta, leikistä, luokasta jne. Tarkoituksena oli kuvailla asioita ja 
esineitä, kokeilla rajattomasti adjektiiveja, verbejä ja kirjoittaa lopputulos paperille. 
Kilpailuaika päättyi 11.10.2019. 
 
Kilpailun esiraadissa työskentelivät teatteriohjaaja ja ilmaisutaidon kouluttaja Marja-
Leena Haapanen, kirjallisuudentutkija Maria Ihonen, Lastenkirjainstituutin 



toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Kaisa Lange 
sekä nukketeatteritaiteilija Terhi Viljanen (Lasten Tampere ry). 
 
Kilpailun voittajat valitsivat runoilija Kari Aronpuro, runoilija ja sanataiteen 
läänintaiteilija Anna Elina Isoaro ja muusikko Janne Laurila. (Liitteet) 
 
  

 

  

 
 

2.5.  LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN LOP-TAPAHTUMA MONITOIMITALOSSA 23.11. 
 

Lasten Tampere ry:n osallistui LOP -tapahtumaan palkintojenjako-ohjelmalla.  
Leikitään sanoilla- kirjoituskilpailun voittajat julkistettiin ja palkittiin Tampereen 
kaupungin organisoimassa Lapsen oikeuksien päivän LOP-tapahtumassa 



Monitoimitalossa 23.11. Lasten Tampere ry kutsui LOP-tapahtumaan kaikki kilpailuun 
osallistuneet perheineen, ja voittajat palkittiin juhlallisesti 20€:n rahapalkinnoilla, 
kirjoilla ja kunniakirjoilla.  
Leivon leipomo lahjoitti tapahtumaan 8 laatikkoa pipareita tarjottaviksi palkittaville 
ja näiden omaisille. (Liitteenä osallistuneet luokat, palkitut ja palkintoperustelut) 
 

2.6.  YHTEISTYÖ 
  
Lasten Tampere ry teki edelleen toimintakulttuurinsa mukaisesti yhteistyötä 
useiden tahojen kanssa: tapahtumia tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  Tapahtumien lisäksi yhteistyötä tehdään 
Tampereen Lasten Parlamentin tukena. Tärkeä yhteistyökumppani on 
perusopetus, erityisesti alakoulut. 

 

2.7.  VIESTINTÄ 
 
Jäsenille lähetettiin jäsenkirje (liite) ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä. 
Tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotettiin lisäksi sidosryhmien, kulttuurialan 
toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden välityksellä.   
 
Lasten Tampere ry:n kotisivujen päivityksestä on vastannut Laura Ahola. Sivujen 
tarkoituksena on kertoa asioista helppolukuisesti ja ajankohtaisesti. 

 

3. HALLINTO 
 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 19.2.2019 Perheiden talolla. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki.  
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta 
on vastannut Tuija Järvinen. 

 
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on kuulunut 
puheenjohtajan lisäksi kymmenen varsinaista jäsentä.  

 
Vuonna 2019 hallitukseen kuuluivat: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Arja Lanki, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja 
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja 
Anne Tervo 
Terhi Viljanen 
Anne-Leena Rapo  
Matti Laine 
Tiina Kaijomaa 
Mari Sunell 

 



Vuosikokouksen lisäksi hallitus kokoontui toimintakauden aikana kolme 
kertaa ja järjesti työkokouksia.    
    

4. JÄSENET 
 

Lasten Tampere ry:llä voi olla sekä henkilö- että yhteisöjäseniä. 
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, joka on ollut yhdistyksen toimiaikana 
varsin vähäinen.  
 
Lasten Tampere ry on saanut taloudellista tukea Tampereen kaupungilta. 
Tampereen kaupungin toiminta-avustus oli 500 euroa. 

 
Taiteen edistämiskeskukselta(Taikelta) haettiin vuodelle 2019 “Sanasankari” -
hankkeeseen 9500 euron avustusta, mutta avustusta ei tällä kertaa saatu. 
Tavoitteena oli järjestää sanataidepajoja valikoiduille kouluille. Lisäksi tavoitteena oli 
järjestää kaikille koululaisille avoin kirjoituskilpailu.  
 
Lasten Tampere ry on toimiva ja aktiivisesti vaikuttava yhdistys, joka täydentää 
monipuolisesti Tampereen lastenkulttuuri. 
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