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1. YLEISTÄ 
 

Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 23. 
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. VANHEMPAINILTA: Mitä kuuluu Tampereen lapsille ja nuorille lapsiasiavaltuutettu 
Tuomas Kurttilan havainnoimana? 
 

Lasten Tampere ry järjesti yhteistyössä Perheiden talon kanssa avoimen yleisö-
tilaisuuden Sammon keskuslukion auditoriossa 24.4.2018. Illan teema oli ”Mitä 
kuuluu Tampereen lapsille ja nuorille lapsiasiavaltuutetun havainnoimana?” 
Alustajana oli lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, joka johdatteli yleisön vilkkaaseen 
keskusteluun. 
 
Tilaisuuden päätyttyä antoisaa keskustelua jatkettiin MLL Tampereen osaston 
tarjoamalla illallisella, johon vieraamme lisäksi osallistuivat Riitta Ollila, Kaija Reiman-
Salminen ja lapsiasiamies Tiia Heinäsuo. 
 

                                       
Kuvassa vasemmalta apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, lapsiasiavaltuutettu Tuomas 
Kurttila, Lasten Tampere ry:stä Riitta Ollila, Anne Tervo, Kaija Reiman-Salminen ja Arja Lanki 
 



2.2. SANOISTA SATU! SATUKIRJOITUSKILPAILU  
                         
 

                     
 

Lasten Tampere ry ja Lastenkirjainstituutti ja järjestivät satuaiheisen kirjoituskilpailun 
1.- 4. luokkalaisille tamperelaisille. 

 
Kilpailussa oli neljä sarjaa: 
1. Satu (1.-2.-luokkalaiset) 
2. Satu (3.-4.-luokkalaiset) 
3. Satu ja kuva (1.-2.-luokkalaiset) 
4. Satu ja kuva (3.-4.-luokkalaiset) 

Voittajat julkistettiin 10.11.2018 Laikussa Kirjalitta-festivaalin yhteydessä. 
Voittajat palkittiin raha- ja kulttuuripalkinnoilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen lasten kanssa. 
Palkintojenjakotilaisuus oli ihastuttava. Kaikki palkittavat saapuivat paikalle, useat 
koko perheen voimin isovanhempia myöten. Tilaisuudesta jäi hyvä ja kannustava 
mieli.  (Liitteet: kilpailujuliste ja –ohjeet) 

Tämä oli jo kolmas kirjoituskilpailu, jonka järjestimme yhdessä Lastenkirjainstituutin 
kanssa. Nyt uutena yhteistyökumppanina oli mukana Tampereen Taideyhdistys ry. 



2.3. LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN (LOP) TAPAHTUMA 
  
Tampereen kaupungin lapsiasiamiehen koordinoima LOP –tapahtuma järjestettiin 
Monitoimitalolla 17.11.2018. Hallituksesta tapahtumaan osallistui Mari Sunell. Lasten 
Tampere ry:n pelipisteessä oli tarjolla pelejä eri-ikäisille lapsille, ja myös aikuisille. 
Pisteellä vieraili runsaasti lapsia erityisesti isien kanssa. 
 

2.4. ELÄKÖÖN UNELMAT! Lastenkulttuuripaneeli 
 
Lasten Tampere ry, Aamulehti ja Tampereen kaupunki järjestivät 21.11.2018 
Aamulehden auditoriossa Eläköön unelmat! -lastenkulttuuripaneelin.  Paneelissa 
keskustelijoina olivat: Billy Elliot tähdet Juho Mönkkönen ja Osku Perkiö, professori 
Marita Mäkinen, aivotutkija Tanja Linnavalli, sirkustirehtööri Taina Kopra, 
projektipäällikkö Sanni Pöntinen. Tilaisuuden juontajana toimi kulttuuritoimittaja 
Anu Ala-Korpela. 
 
Paneelikeskustelun aiheina olivat mm. miten taide tekee hyvää lapselle, onko 
lapsiperheillä varaa kulttuuriin ja kuuluuko kulttuuri kaikille lapsille. 
 
Yleisön joukossa oli myös Tampereen Lasten Parlamentin edustajia, jotka tekivät 
tiukkoja kysymyksiä panelisteille. Yleisö osallistui muutenkin aktiivisesti 
keskusteluun. 
Aamulehti julkaisi seuraavan päivän lehdessä sivun kokoisen jutun tilaisuudesta. 
Aamulehti mainosti tilaisuutta näyttävästi koko sivun ilmoituksilla. 
Tilaisuuden suunnitteluryhmään kuuluivat yhdistyksen työryhmän lisäksi 
lastenkulttuurin johtava koordinaattori Marianna Lehtinen ja Anu Ala-Korpela. 
(liitteet:  Aamulehden ilmoitus ja jutun artikkeli) 

 

2.5. 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. Tärkeä yhteistyökumppani on perusopetus, 
erityisesti alakoulut. 

 

2.6. 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 22.2.2018 Perheiden talolla. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki.  
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta 
on vastannut Tuija Järvinen. 

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

 
Vuonna 2018 hallitukseen kuuluivat: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Arja Lanki, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja 
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja hallituksen ulkopuolelta 
Anne Tervo 
Raija-Liisa Vuorio 
Terhi Viljanen 
Anne-Leena Rapo  
Matti Laine 
Tiina Kaijomaa 
Mari Sunell 

 
Hallituksella oli toimintakauden aikana neljä kokousta, lisäksi pidettiin 

 työkokouksia.  
 

                            
                          Hallituksen kokous 18.10.2018 Perheiden talolla. Kuvassa vasemmalta Tuija Järvinen, Terhi       
                          Viljanen, Riitta Ollila, Mari Sunell, Arja Lanki ja kameran takana Kaija Reiman-Salminen. 
 

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. 
Tampereen kaupungin toiminta-avustus oli 500 euroa. Tampereen 
taideyhdistys tuki kirjoituskilpailua 100 euron avustuksella. 

 

Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) on haettu vuodelle 2019 “Sanasankari” -
hankkeeseen 9500 euron avustusta. Tavoitteena on järjestää sanataidepajoja 
valikoiduille kouluille. Lisäksi tavoitteena on järjestää kaikille koululaisille avoin 
kirjoituskilpailu. 
 
Taloudellisiin resursseihin nähden Lasten Tampere on toimiva ja vaikuttava yhdistys, 
joka täydentää monipuolisesti Tampereen lastenkulttuuri. 
 


