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1. YLEISTÄ
Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen
19. 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 2014 Lasten Tampere ry jatkoi hyvien tapojen edistämistä ja
toimi lapsen äänen esille saamiseksi.
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2.1. TOVE JANSSON 100 VUOTTA-PIIRUSTUSKILPAILU

Tove Janssonin ”Kuka lohduttaisi Nyytiä?” sai valtavan määrän lapsia ja
opettajia tutustumaan teoksen maailmaan ja ajatuksiin: piirustuksia saapui
lähes 1800. Piirustuskilpailussa oli 4 sarjaa: esikoululaiset, 1-2-luokkalaiset, 3-4luokkalaiset ja 5-6-luokkalaiset. Kustakin sarjasta valittiin palkintotöiden lisäksi
vielä useita töitä näyttelyyn. Näyttelyn avajaiset ja palkintojen jako
järjestettiin Tampere-talon Talvipuutarhassa 3.10.14, ja näyttely oli avoinna
26.10. asti. Avajaisissa esiintyi MLL Tampereen osaston
musiikkileikkikoulunopettaja Inga-Maria Lundanin johdolla lasten "Sirkuttajat"
lauluryhmä esittäen Tove Jansonin Syyslaulun. Järjestäjinä olivat myös
Tampereen Taideyhdistys ry, Tampereen taidemuseo ja Tampereen kaupunki.
Juryyn kuuluivat kuvataiteilijat Hannu Ojala ja Katri Mononen, Muumilaakson
amanuenssi Elina Bonelius, Anna-Liisa Tarvainen sekä Terhi Syrjänen. Palkintoja
lahjoittivat kaikki järjestäjät.
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2.2. VUODEN VETURI

Vuoden Veturi on huomionosoitus, joka annetaan henkilölle tai yhteisölle,
joka on edistänyt lasten asioita, lastenkulttuuria tai on erityisellä panoksella
ottanut lapsinäkökulman huomioon päätöksenteossa. Vuonna 2014 Vuoden
Veturi tunnustus luovutettiin Kulttuuriosuuskunta Uululle piirustuskilpailun
palkintojenjaon yhteydessä 3.10.14 Tampere-talon Talvipuutarhassa.
Tilaisuudessa kuultiin Uulun esittämänä mainio musiikkiesitys, ja Vuoden
Veturin valinta sai hyvää julkisuutta mediassa.
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2.3. SOIVA SUOMI-LASTENKONSERTTI 12.10.14

Lähes 300 tamperelaisten musiikkioppilaitosten lasta ja nuorta nousi Tamperetalon ison salin lavalle 12.10. klo 15. He tulkitsivat rikasta ja monesta
kulttuurista koostuvaa suomalaista musiikkiperintöä musiikin, laulun ja tanssin
keinoin.
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Soiva-Suomi -konsertissa olivat mukana Tampereen konservatorio, Tampereen
musiikkiakatemian musiikki- ja tanssiopisto, Pirkanmaan musiikkiopisto,
Tampereen Suzukikoulu, Tampereen seurakuntien Kirkkomusikantit,
Musiikkikoulu Maija Salo, Linnainmaan koulu ja Hennerin leikkitoimintakeskus.
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Konsertin taustajoukot:
Käsikirjoitus: Tiina Kaijomaa, Terhi Syrjänen ja Anna-Liisa Tarvainen
Taustakankaan kuvat: Hennerin leikkitoimintakeskus
Kuvien editointi ja projisointi: Mika Pettissalo
Haltioiden maskeeraus ja kampaukset: Katarina Vakkuri
Valot: Jussi Kamunen
Äänet: Hannu Mäki-Laurila ja Marika Lehtoaro
Näyttämömiehet: Juha Kuitu ja Pasi Järvelä
Ohjaus: Anna-Liisa Tarvainen
Konsertin tuottajat: LASTEN TAMPERE RY ja TAMPERE-TALO
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2.4. LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄN TAPAHTUMA 22.11.14 TYÖVÄENMUSEO WERSTAALLA

Lasten Tampere jatkoi Tove Jansson 100 vuotta- teemaa tekemällä viihtyisän
lukunurkkauksen, jossa Johanna Loukaskorpi ja Riitta Ollila olivat lukemassa
Muumiaiheisia kirjoja. Kirjoja saatiin lainaksi Lastenkirjainstituutista ja kotoa
omista hyllyistä.
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2.5. KIRSI KUNNAS-KIRJOITUSKILPAILU
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Kirjoituskilpailun suunnittelu yläkoululaisille ja toiselle asteelle aloitettiin.
Raatilaisia on ilmoittautunut mukaan. Yhteistyökumppanin
Lastenkirjainstituutin uusi toiminnanjohtaja, Paula Halkola, aloitti vuoden 2015
alussa työnsä ja yhteistyötä jatketaan hänen kanssaan. Mahdollisia sponsoreita
pyritään hankkimaan lisää.
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2.6. YHTEISTYÖ

Lasten Tampere tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.
Tapahtumat tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Muu toiminta ja vaikuttamistyö kokosivat 2014 yhteensä noin 100
toimijaa.
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2.7. VIESTINTÄ

2014 uudistettiin Lasten Tampere ry:n esite ja otettiin siitä uusi painos. Lasten
Tampere ry:n nettisivuja päivitettiin. Jäsenille lähetettiin perinteinen
jäsenkirje ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä. Tapahtumista ja
tilaisuuksista tiedotettiin lisäksi sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden
välityksellä.
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3. HALLINTO
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 20.2.2014 Tampereen
Taidemuseon Muumilaaksossa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki. Vuosikokouksen aluksi Tampereen
Taidemuseon johtaja Taina Myllyharju piti mielenkiintoisen ja antoisan
puheenvuoron, jonka jälkeen osanottajat tutustuivat Taidemuseon
näyttelyyn. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Tuija
Koponen. Kirjanpidosta on vastannut Tuija Järvinen.
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on
kuulunut puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.
Vuonna 2014 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 viiteen kokoukseen.
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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 €.

5. TALOUS
Lasten Tampere ry toimii vapaaehtoispohjalta. Yhdistyksen talouden
pohjan luo jäsenmaksuista saatava tuotto, joka on kautta yhdistyksen
historian ollut varsin vähäinen. Toimintavuonna taloutta vahvistivat
yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan, Riitta Ollilan,
syntymäpäivämuistamiset yhteissummalla 1687 €.
Taloudellisiin resursseihin nähden Lasten Tampere on toimiva ja
vaikuttava yhdistys.
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