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1. YLEISTÄ 

 
Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 22. 
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. 

  

Tampereen kaupunki on antanut yhdistykselle luvan käyttää Perheiden talon tiloja 
yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Perheiden talo sijaitsee ositteessa Itsenäi-
syydenkatu 21.  

 
Yhdistys kiinnitti edellisvuosien tapaan huomiota viestintään pyrkimällä edistämään 
jäsenhankintaa ja yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.  

 
2. TOIMINTA 

   

  

 2.1.  HYVÄ SUOMI! – LASTENKONSERTTI – päivä poistettu otsikosta 
 

Hyvä Suomi-konsertti järjestettiin sunnuntaina 19.2. klo 15 Tampere-talon isossa 
salissa. Konsertissa oli esiintyjiä noin 230. Lasten Tampere ry sai 1 200 euron 
avustuksen konsertin järjestämiseen Pirkanmaan liitolta. Avustus oli osa Pirkanmaan 
liitolle myönnetystä valtionavustuksesta Suomi 100 -ohjelmahankkeitten 
toteuttamiseksi. Avustuksen myötä konsertti sai luvan käyttää Suomi 100 -tunnusta.  
 
Hallituksestamme Tiina Kaijomaa ja Terhi Viljanen käsikirjoittivat ja ohjasivat konsertin 
yhdessä Lisbeth Nyströmin kanssa. Konsertin kesti tunnin.  Mukana olivat Tampereen 
Musiikkiakatemia, Musiikkikoulu Maija Salo, Tampereen Suzukikoulu, Tampereen 
seurakuntien Kirkkomusikantit, Hennerin leikkitoimintakeskus ja Sara Hilden -
akatemia. (Liite, konsertin juliste) 
 
Konsertti onnistui helmikuussa niin hienosti, että saimme lukuisia pyyntöjä uusinnasta 
tamperelaisille esikoululaisille ja alakoululaisille. Esiintyjät halusivat myös toteuttaa 
toisen konsertin, joka toteutettiin 17.5.  Uusintakonsertista ei tullut kuluja, koska 
kaupunki maksoi Tampere-talolle esiintyjien ruokailun ja tekniikan kuluja noin 4500€. 
Myös tämä konsertti oli suuri menestys. 

 
2.2. VUODEN VETURIKSI 40-VUOTIAS PIKKU KAKKONEN 

Lasten Tampere ry on myöntänyt Vuoden Veturi tunniustuspalkinnon vuodesta 2007 
alkaen. Tunnustuspalkinto annetaan henkilölle tai taholle, joka on edistänyt lasten 
asioita, lastenkulttuuria tai on ottanut lapsinäkökulman huomioon päätöksenteossa. 
Vuoden Veturi 2017 myönnettiin 40 – vuotiaalle lasten ohjelma Pikku Kakkoselle. 
Perusteluina valinnalle olivat: 



Lapsia arvostava ja aidosti osallistava ohjelma on erinomainen esimerkki siitä, miten 
lapsille tuotetaan korkeatasoista ohjelmaa niin televisiossa kuin verkkoympäristössä. 
Ohjelma kestää aikaa ja samalla on uudistuva ja vahva vaikuttaja lastenkulttuurin 
kentässä. 

Palkinto luovutettiin Hyvä Suomi –lastenkonsertissa Tampere-talossa ja sen 
vastaanottivat Pikku Kakkosen toimittaja Iina Suominen ja tuottaja Teija Röysä. 

Vuoden 2017 Vuoden Veturi tunnustus oli viimeinen Lasten Tampere ry:n Vuoden 
Veturi tunnustus. 

2.3. LASTEN TAMPERE RY:N JA PERHEIDEN TALON YLEISÖTILAISUUS 7.9 
 
Lastenpsykiatrian professori Kaija Puura luennoi otsikolla "Miten kasvatan lapsestani 
mukavan aikuisen?" lähes täydelle valtuustosalilliselle ensimmäisessä Lasten Tampere 
ry:n ja Perheiden talon yhteistilaisuudessa, joka järjestettiin 
7.9.2017. Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi järjesti tarjolle pientä tarjoilua 
ennen tilaisuutta. Tällaisille lasten kasvatukseen liittyville vanhempainilloille tuntuu 
olevan tarvetta, joten hallitus päätti jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Perheiden 
talon kanssa. Tavoitteena on järjestää pari tilaisuutta vuodessa, keväisin ja syksyisin. 
Perheiden talon puolesta vetäjänä oli Kirsi Koponen. Meiltä Anne Tervo ja Riitta 
Ollila ottivat vetovastuun. (liitteet) 
 
2.4. KIRJOITUSKILPAILU ”MITES SIINÄ SILLAI KÄVI”  
 
Kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran siten, että uutena yhteistyökumppanina oli 
Työväenmuseo Werstas Lastenkirjainstituutin lisäksi. Kilpailuun saivat osallistua 6.-8. -
luokkalaiset pirkanmaalaiset nuoret.  
 
Kilpailussa eläydyttiin Suomen historiaan Työväenmuseo Werstaalla marraskuun 
lopussa avautuvan Vapauden museo -näyttelyn kuva-aineiston pohjalta. Keitä me 
olemme ja mitä meille on tapahtunut? Kilpailutöiden laji oli draama. Tampereen 
kaupungin kulttuuritoimi myönsi tapahtumalle tukea 150 €.  
 



 
Kirjoituskilpailun kärki Työväenmuseo Werstaalla palkintojenjakotilaisuudessa 
6.12.2017 
  
 
2.5. LOP-TAPAHTUMA MONITOIMITALOSSA  
  
Tampereen kaupungin lapsiasiamiehen koordinoima LOP –tapahtuma järjestettiin 
Monitoimitalolla 18.11.2017. Hallituksesta tapahtumaan osallistuivat Riitta Ollila, 
Raija-Liisa Vuorio.  Järjestimme viime vuoden menestyksen innoittamina uudelleen 
pelipisteen, jossa oli tarjolla pelejä eri-ikäisille lapsille, ja myös aikuisille.  
 

 

2.6. YHTEISTYÖ 
  

Lasten Tampere ry tekee toimintakulttuurinsa mukaisesti yhteistyötä useiden 
tahojen kanssa. Tapahtumat tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.  Tapahtumien lisäksi yhteistyötä tehdään Tampereen 
Lasten Parlamentin tukena ja yhteistyökumppanina perusopetuksen- ja toisen 
asteen oppilaiden kanssa. 

 

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 kotisivut on uudistettu, ja niiden päivityksestä on vastannut 
Laura Ahola. Sivujen tarkoituksena on kertoa asioista helppolukuisesti ja ajan-
kohtaisesti. 

 



 
3. HALLINTO 

 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 23.2.2017 Perheiden talolla. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki.  
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta 
on vastannut Tuija Järvinen. 

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

 
Vuonna 2017 hallitukseen kuuluivat: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Arja Lanki, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja 
Anne Tervo 
Raija-Liisa Vuorio 
Terhi Viljanen 
Anne-Leena Rapo  
Matti Laine 
Tiina Kaijomaa 
 
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja 

 
Hallituksella oli toimintakauden aikana neljä kokousta, lisäksi pidettiin 

 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. 
Lisäksi Lasten Tampere ry on saanut taloudellista tukea Tampereen 
kaupungilta ja Pirkanmaan Liitolta. 
Tampereen kaupungin kulttuuritoimen toiminta-avustusta 500 euroa ja 
tuotantotukea 150 euroa. 
Pirkanmaan Liitolta saatiin 1200 € konsertin tuottamisesta varten. 
 
Talousresursseihin nähden Lasten Tampere on toimiva ja vaikuttava yhdistys, joka 
täydentää monipuolisesti Tampereen lastenkulttuuritoimintaa.  


