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VUOSIKERTOMUS 2009 
 
 
HALLINTO 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2009 kulttuuritoimen kokoustilassa. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki. Vuosikokous valitsi 
yhdistyksen hallituksen vuodeksi 2009. 
 
Hallitus: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Anne Tervo, rahastonhoitaja 
Arja Lanki, sihteeri   
Mikko Malkamäki  
Pia Hakala  
Raija-Liisa Vuorio  
Outi Mäki 
Terhi Syrjänen 
Kirsti Kujala 
 
Kirjanpidosta on vastannut Paula Tommila.  
   
 
Tilintarkastajina ovat toimineet sisäinen tarkastaja, JHTT Pirjo Toivo ja Kirsti Hakala. 
Varatilintarkastajina ovat toimineet toimistosihteeri Hanna Saressalo ja vanhempi verotarkastaja Eero 
Lempinen. 
 
Lasten Tampere ry:n hallitus on kokoontunut vuonna 2009 viisi kertaa:  
 . 
3.2., 25.2., 26.5., 14.9. ja 3.11.2009.   
 

 
JÄSENET 
 
Jäsenkirjeitä on lähetetty yksi 20.4.09.                                 
 
Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 10 !, yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 1-50 jäsentä 17 !, ja 
yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 51 jäsentä tai enemmän 34 !. 
  
 
 
                                                                            
 
 
 
 
TOIMINTA  



 
Palkintojenjakotilaisuus Koukkuniemessä 15.1.2009 
Lasten Tampere ry järjesti syksyllä 2008 yhteistyössä Tampereen Taideyhdistys ry:n kanssa 
piirustuskilpailun ”Minkälainen on vanha ihminen?”. Lapset kävivät tutustumassa Tampereen 
Taidemuseon näyttelyyn, Pitkältä tieltä, ja tekivät piirustukset sen pohjalta. 
Piirustuskilpailun juhlallinen palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Koukkuniemen vanhainkodissa 
15.1.2009. Juhlassa esiintyi nukketeatteri Vekkuli Kettu, joka esitti ”Helokeijun tarinan. 
Palkintoraadin puheenjohtajana toimi taidegraafikko Hannu Ojala ja kilpailussa oli mukana yli 700 
työtä. Tilaisuuteen osallistuivat myös vanhainkodin asukkaat, joille järjestettiin kahvitarjoilu. 
 
Vuoden Veturin 2008 palkitseminen 
Kansainvälisestikin ansioituneelle rokotetutkijalle professori Timo Vesikarille luovutettiin veturi ja 
kunniakirja Turtolan päiväkodissa 29.1.2009. Mukava tilaisuus, jossa lapset esiintyivät ja Timo 
Vesikari kertoi työstään rokotteiden kehittämisessä, sekä nautittiin pöydän antimista. 
 
Yhteistyö Tampereen Lasten Parlamentin kanssa 
Valtuutettujen ”Kättä päälle” -sopimuksia työstettiin yhdessä Tampereen Lasten Parlamentin 
kanssa. TLP:n hallitus vastasi myöntävästi yhteistyökutsuun ja kutsui Lasten Tampereen 
hallituksen edustajat kokoukseensa suunnittelemaan toteutusta tarkemmin 5.10.  
TLP:n hallituksen edustajat kävivät työntekijänsä avustamina informoimassa valtuutettuja ennen 
valtuuston kokousta ja solmivat ”Kättä päälle” -sopimuksia aulassa ja valtuustosalin kahvilassa 
kahtena valtuustoiltana 21.10 ja 16.11. Lähes kaikki valtuutetut sitoutuivat tekemään yhden 
lapsiystävällisen teon tulevan vuoden aikana. Sopimuksien toteutumista tullaan seuraamaan 
kotisivujen kautta.    
 
Lapsen Oikeuksien Juhlavuosi – 20v 
Tampereella vietettiin Lapsen oikeuksien juhlaviikkoa 16.- 22.10.09. Tuotimme ”Kättä päälle” t-
paitoja 16.11. kulkueeseen osallistuneille ja aktiivitoimijoille, Tampereen ev.lut. seurakunnat 
kustansi paidat. Yksi paidoista luovutettiin Helsingissä Suomen Lasten Parlamentin juhlaistunnon 
yhteydessä lapsiasiamies Maria-Kaisa Aulalle. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet järjestivät ja toteuttivat toimintanurkkauksen Tampere-talolla Hip 
hurraa - Harrastus- ja toimintasunnuntaissa Sorsapuistosalissa 22.11. klo 11 -15 väliseksi ajaksi.  
Tapahtumassa tehtiin ”Kättä päälle” – sopimuksia ja markkinoitiin yhdistyksen toimintaa. 
 
Onnittelimme 40-vuotiasta Haiharan nukketeatteria 
Puheenjohtaja Riitta Ollila kävi 18.10.09 yhdistyksen puolesta onnittelemassa 40 vuotta täyttänyttä 
Haiharan Nukketeatteria.  
 
Vuoden Veturi 2009 
Vuoden Veturiksi valittiin Yöstäjä ry. Yöstäjä ry kehittää ja edistää Tampereella ja muualla 
Pirkanmaalla tapahtuvaa lasten, nuorten ja aikuisten sanataiteen opetusta, koulutusta ja esitys- ja 
harrastustoimintaa. 

Palkinto luovutettiin Tampere-talolla 22.11.09. Riitta Ollila ja Kaija Reiman-Salminen huolehtivat 
Veturin luovutuksesta. 

 


