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1. YLEISTÄ 

 
Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 20. 
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. 

 
Kuluneena vuonna yhdistys kiinnitti toiminnassaan huomiota erityisesti viestintään, 
jota kautta pyrittiin edistämään jäsenhankintaa ja yhdistyksen näkyvyyttä ja 
tunnetuksi tulemista. 

 
 

2. TOIMINTA 
 
Vuonna 2015 Lasten Tampere ry jatkoi hyvien tapojen edistämistä ja toimi 
lapsen äänen esille saamiseksi.  
 

 

 

2.1. 20-VUOTISJUHLAKONSERTTI 3.10.2015 FINLAYSONIN KIRKOSSA 

 

 

Konsertti onnistui erinomaisesti, ja kirkko oli täynnä tyytyväisiä kuulijoita. Ohjelma oli 
erittäin monipuolinen ja kiinnostava. Ohjelmassa kuultiin monenlaisia soitinryhmiä 
trumpeteista jousisoittimiin, ja kullekin ryhmälle oli varattu parisenkymmentä 
minuuttia esiintymisaikaa. Välillä laulettiin myös yhdessä yleisön kanssa.  
 
 
Mukana oli viisi tamperelaista musiikkikoulua: Tampereen Suzukikoulu, 
Musiikkikoulu Maija Salo, Tampereen Konservatorio, Pirkanmaan musiikkiopisto ja 
Tampereen ev.lut. seurakuntien musiikkikasvatus ja Kirkkomusikantit. Esiintyjille 
tarjottiin makeata ja suolaista, yleisölle makeisia. Pihamaalle tehty kuvasuunnistus 
keräsi paljon osanottajia. (Liite 1) 

 
 

2.2. LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN TAPAHTUMA 20.11.2015 LAIVAPUISTON 

PERHETALOSSA 
 

Yhdistyksen jäsenten lisäksi kaikki Vuoden Veturit oli kutsuttu tilaisuuteen 
henkilökohtaisilla kirjeillä.  YK:n Lapsen oikeuksien julistuksesta palautettiin mieliin 
tärkeitä kohtia.  
 
 



Tapahtumassa esitettiin Anna-Liisa Tarvaisen luoma Delfiini-teatterin lempeä Tonttu 
värivarjoteatteriesitys. Esitys pohjautuu Viktor Rydbergin rakastettuun Tonttu-
lauluun. Tarjolla oli myös kakkukahvit ja mehut. 
 
 
 

                 
 

 

 

2.3. VUODEN VETURIN VALINTA 

 
Vuoden Veturi on huomionosoitus, joka annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on 
edistänyt lasten asioita, lastenkulttuuria tai on erityisellä panoksella ottanut 
lapsinäkökulman huomioon päätöksenteossa. Vuonna 2015 Vuoden Veturi 
tunnustus luovutettiin sairaalaklovnitoiminnalle. Palkinto jaettiin Tampere-talon 

konsertin yhteydessä 1.12.2015. 

 

 

 

                 
 



 
2.4. KONSERTTI 1.12.2015 TAMPERE-TALOSSA  

 
Tampere-talo, Lasten Tampere ry ja Tampu ry tuottivat uuden puhallinmusiikin 
konsertin pieneen saliin otsikolla Lapset lavalla: ”Miten orkesteri leivotaan?” 
Konsertissa näyttelijä Sanna Majanlahti esitti runoja ja lapset ja nuoret 
jäsenyhteisöistämme Tampereen Konservatoriolta sekä Pirkanmaan 
musiikkiopistolta esiintyivät. Tampere-talon Pienisali oli loppuunmyyty. (Liite 2) 
 

2.5. TUNTEMATON TAMPERE - KIRJOITUSKILPAILU   

 

Kirjoituskilpailu oli suunnattu kaikille 12- 19-vuotiaille nuorille, ja se järjestettiin 
yhdessä Lastenkirjainstituutin kanssa. Muotona olivat sarjakuva, rap, tai tarina ja 
lajit olivat fantasia, rikos ja scifi. Kilpailuaikaa oli 18.10.2015 saakka. 
Kirjoituskilpailun kolme parasta palkittiin. Paras sai 100€, ja seuraavat kaksi 50€, 
lisäksi annettiin kirjapalkintoja. Palkituille kouluille järjestetään kirjailijavierailuja.  
Kaikille osallistujille jaettiin kunniakirjat ja kirjapalkinnot. Rakennusteollisuus Rt ry 
lahjoitti 400€ tätä tarkoitusta varten. Kirjoituskilpailusta pyritään saamaan 
toistuva tapahtuma. (Liite 3)  
 
 

2.6. YHTEISTYÖ 

 
Lasten Tampere tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Tapahtumat 
tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.   
Tapahtumien lisäksi yhteistyötä tehdään monien muiden tahojen, kuten esim. 
Tampereen Lasten Parlamentin, perusopetuksen ja toisen asteen, Tampere-
talon ja kulttuuritoimen kanssa. Toimijoiden kokonaismääräksi vuonna 2015 
olemme arvioineet 1150 henkilöä ja Tampereella järjestämiimme 
yleisötilaisuuksiin osallistuneiden kävijämääräksi 3000. 
 

2.7. VIESTINTÄ 

 
Lasten Tampere ry ylläpitää kotisivuja. Jäsenille lähetettiin kaksi perinteistä 
jäsenkirjettä ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä. Tapahtumista ja 
tilaisuuksista tiedotettiin lisäksi sidosryhmien, kulttuurialan toimijoiden ja 
yhteistyökumppaneiden välityksellä. Saimme myös tiedotteitamme ja uutisiamme 
läpi lehdistössä. 

 
3. HALLINTO 

 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 26.2.2015 Tampereen 
Seurakuntien talossa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja 
sihteerinä Arja Lanki.   

 

 



Vuosikokouksessa taideterapeutti Anna-Liisa Tarvainen piti esitelmän 
"Taideterapia voimaantumisen ja parantumisen välineenä".  

 

                          
 

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta 
on vastannut Tuija Järvinen. 
 
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on kuulunut 
puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.  
 

 
Vuonna 2015 hallitukseen kuuluivat: 
Riitta Ollila, puheenjohtaja 
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja 
Arja Lanki, sihteeri 
Anna-Liisa Tarvainen, jäsenvastaava 
Anne Tervo 
Raija-Liisa Vuorio 
Terhi Syrjänen 
Anne-Leena Rapo  
Matti Laine 

 
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana neljään kokoukseen.  

 
 
 
 
 



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 talouden pohjan 
luo jäsenmaksuista saatava tuotto, joka on kautta yhdistyksen historian ollut 
varsin vähäinen. Saimme vuonna 2015 ensimmäisen kerran kaupungin 
toiminta-avustusta 700 euroa. 
Taloudellisiin resursseihin nähden Lasten Tampere on toimiva ja vaikuttava yhdistys, 
joka täydentää monipuolisesti Tampereen lastenkulttuuritoimintaa.  
 

  
 

 

  
   
 

 


