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TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2004 

 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.2.2004. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta 
Ollila, sihteerinä Arja Lanki ja pöytäkirjan tarkastajina sekä ääntenlaskijoina Kaija Reiman-
Salminen ja Reija Huovila. Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituksen vuodeksi 2004. 
 
Hallitus: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Karin Siitonen, rahastonhoitaja 
Reija Huovila  
Jari Juhola  
Päivi Petäjäniemi  
Raija-Liisa Vuorio  
Pentti Pietiläinen   
Terhi Syrjänen  
Arja Lanki  
   
 
Tilintarkastajina ovat toimineet reviisori Pirjo Toivo ja vanhempi verotarkastaja Eero Lempinen. 
Varatilintarkastajina ovat toimineet toimistosihteeri Hanna Saressalo ja koordinaattori Tuula Pessa. 
 
Lasten Tampere ry:n hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana neljä kertaa 19.2.04, 16.4.04, 
24.8.04  ja 19.10.04. 
 
Jäsenkirjeitä on lähetetty kaksi: 16.2.04 ja 28.9.04. 
 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin henkilöjäseniltä 10 !, yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 1-50 jäsentä 
17 !, ja yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 51 jäsentä tai enemmän 34 !. 
   
 
  
 
 



 
 
 
VARSINAINEN TOIMINTAVUOSI 
 
 
Osallistuimme Haiharan talvipäivän järjestämiseen 7.3.04 
 
Yhdistys oli mukana järjestämässä Haiharan talvipäivätapahtumaa Haiharan kartanolla. Talvipäivä 
oli koko perheen tapahtuma, ohjelmaa oli sekä siätiloissa että ulkona. Lasten Tampereesta kertovaa 
materiaalia oli esillä infopöydässä. 
 
 
Kuntalaisaloite 6.4.04 lastenkulttuurikeskuksen perustamiseksi Tampereelle 
 
Lasten Tampere ry esitti, että Tampereelle perustetaan lastenkulttuurikeskus ja että asiasta tulisi 
päättää jo vuoden 2005 talousarvion yhteydessä. Toimitilojen riittämättömyys ja jatkuva 
epävarmuus on monien lastenkulttuurilaitosten päänvaivana. Tampereelta sekä Pirkanmaan alueelta 
löytyy paljon hienoja lastenkulttuuritekijöitä, uusia innovatiivisia toimintamalleja ja hankkeita, 
mutta näitä yhdistävä ja lastenkulttuuria kohottava tekijä puuttuu. Näiden ongelmien poistamiseksi 
Tampereelle olisi luotava lastenkulttuurikeskus, joka voisi toimia koko Pirkanmaan lastenkulttuurin 
keskuksena. Keskus palvelisi lastenkulttuuriasioissa niin lapsia ja heidän vanhempiaan kuin myös 
lastenkulttuuritekijöitä. 
 
  
Eläköön Unelmat Aamulehden auditoriossa 8.10.04 
 
Lasten Tampere ry ja Aamulehti järjestivät toisen kerran Eläköön Unelmat-tapahtuman, nyt aiheena 
oli lastenkulttuuri. Tilaisuuden aloitti Helsingin yliopiston professori Kari Uusikylä luennoimalla 
aiheesta ”Lapsen oikeus hyvään elämään”.                  . 
Paneelissa Amurin päiväkodin esikoululaisten, Tampereen Lasten Parlamentin, Tampereen 
Nuorisofoorumin ja yleisön tentittävinä olivat Uusikylän lisäksi  vs kulttuuritoimenjohtaja Tuula 
Martikainen, luokanopettaja ja oppikirjailija Markku Töllinen, Tampere-talon toimitusjohtaja 
Kalervo Kummola, Teatteri Mukamaksen johtaja Mansi Stycz ja TAITE:n vetäjä Marjaana 
Kalliokoski. Tilaisuuden juonsi toimittaja Maila-Katriina Tuominen.  
Tilaisuus oli onnistunut, ja se päättyi järjestäjienkin yllätykseksi professori Kari Uusikylän 
saksofoni-sooloon. 

 
               
Vuoden veturin julkistaminen 8.10.04 
Vuoden veturiksi Eläköön Unelmat-tapahtumassa julkistettiin  vs kulttuuritoimenjohtaja Tuula 
Martikainen, joka on sekä työssään että vapaa-ajallaan edistänyt tamperelaista lasten kulttuuria. 
Vuoden veturi oli yllättynyt ja kiitollinen valinnastaan. 
 
 
Piirustuskilpailu ”Kotikaupunkini Tampere” 
Järjestimme yhteistyössä Tampereen Taideyhdistys ry:n kanssa piirustukilpailun ”Kotikaupunkini 
Tampere” Tampereen kaupungin 225-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Piirustuksia kilpailuun tuli yhteensä 
866: 18 päiväkodin lapselta 236, 14 koulun 1. – 2. luokkalaiselta 333 ja 15 koulun 3. – 4 luokkalaiselta 
297. Sarjojen parhaat palkittiin pääkirjasto Metsossa järjestetyissä piirustuskilpailun näyttelyn avajaisissa 



maalaustarvikkein. Palkintojen jako ja näyttelyn avajaistilaisuuteen 1.11. kutsuttiin lapset perheineen. 
Kilpailun taso oli korkea ja näyttely jatkoi pääkirjastosta Hervannan kirjastoon. 
 
 
Musiikillinen joulukalenteri 12.12.04 Tampere-talossa 
Lasten Tampere ry ja Tampere-talo järjestivät lasten konserin, jossa esiintyivät Tampereen Suzukikoulun 
oppilaat, Maija Salon musiikkileikkikoululaiset, sekä Tampereen konsevatorion ja Pirkanmaan 
musiikkiopiston oppilaat.  
Tavoitteena oli tarjota nuorille musiikinharrastajille mahdollisuus esiintyä. Onnistunut tilaisuus oli 
loppuunmyyty, yleisöä oli yli neljä sataa. Tilaisuuden juonsi Maija Salo.  
 
 
Hyvää yhteistyötä jatkettiin edellisvuoden tapaan uuden lapsiasiamiehen ja muiden alan 
toimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit vuoden aikana olivat Tampereen 
Taideyhdistys, Maija Salon Musiikkileikkikoulu, Tampere- talo ja Aamulehti. 
 
 
Tuotantotukea kulttuuritoimelta 
Lasten piirustukilpailun ja Musiikillisen joulukalenterin toteutumisen mahdollisti Tampereen 
kaupungin kulttuuritoimen myöntämä tuotantotuki. Tukea saatiin piirustuskilpailun järjestämiseen 
400 euroa ja lasten konsertin järjestämiseen 500 euroa. 
 
 
 

 
 
 


