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1. YLEISTÄ
Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 21.
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 edellisvuoden tapaan huomiota viestintään, jota
kautta pyrittiin edistämään jäsenhankintaa ja yhdistyksen näkyvyyttä ja
tunnettuutta.
2. TOIMINTA
2.1. LAURI VIITA 100-RUNOKILPAILU

Lämminhenkisessä palkintojenjakotilaisuudessa 12.12.2016 Lauri Viidan Museolla
Ahti Jokinen lausui voittajarunoja sekä Viidan tuotantoa. Heikki Salo kertoi omia
kokemuksiaan siitä, miten hänestä kasvoi kirjoittaja. Lauri Viita -seuran puolesta
saatiin opastus museoon ja kuultiin Lauri Viidan elämästä. Pieni museo
oli täynnä nuoria ja heidän vanhempiaan.
Kilpailu järjestettiin yhdessä Lastenkirjainstituutin kanssa.
Kulttuuritoimen myöntämä 400 euron tuotantotuki oli käytettävissä kilpailun
toteuttamiseen. (Liitteet Juliste ja tiedote Lauri Viita-runokilpailusta 12- 19vuotiaille pirkanmaalaisille nuorille)

2.2. HYVÄ SUOMI! – LASTENKONSERTIN SUUNNITTELU

Konsertti järjestetään sunnuntaina 19.2.2017 klo 15 Tampere-talon isossa salissa.
Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin 17.5. ja syksyn aikana konsertin tiimoilta
kokoonnuttiin useita kertoja. Pirkanmaan liitolle myönnetystä
valtionavustuksesta Suomi 100 -ohjelmahankkeitten avustuksiin myönnettiin 1200
euron avustus konserttia varten.
Konsertti on saanut luvan käyttää Suomi 100 -tunnusta.
Hallituksestamme Tiina Kaijomaa ja Terhi Syrjänen käsikirjoittavat ja ohjaavat
konsertin, jonka kesto tulee olemaan 40 + 20 minuuttia.
Mukana ovat Tampereen Musiikkiakatemia, Musiikkikoulu Maija Salo, Tampereen
Suzukikoulu, Tampereen seurakuntien Kirkkomusikantit, Hennerin
leikkitoimintakeskus ja Sara Hilden -akatemia. (Liite, konsertin juliste)

2.3. LOP-TAPAHTUMA PERHEIDEN TALOSSA 20.11. 16

Lasten Tampere ry:n edustajat Riitta Ollila ja Tiina Kaijomaa olivat järjestämässä LOPtapahtumassa pelipistettä, jossa oli tarjolla monenlaisia lautapelejä eri-ikäisille lapsille
ja vanhemmille. Tapahtuman monipuoliseen toimintaan osallistui runsas joukko
lapsiperheitä.

2.4. YHTEISTYÖ

Lasten Tampere tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Tapahtumat
tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tapahtumien lisäksi yhteistyötä tehdään Tampereen Lasten Parlamentin
tukena ja yhteistyökumppanina perusopetuksen- ja toisen asteen oppilaiden
kanssa.

2.5. VIESTINTÄ

Jäsenille lähetettiin jäsenkirje ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä.
Tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotettiin lisäksi sidosryhmien, kulttuurialan
toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden välityksellä.
Lasten Tampere ry ylläpitää kotisivuja. Yhdistyksen kotisivuja uusitaan, ja Kaija
Reiman-Salminen hoitaa jatkossa sivujen päivityksen. Sivujen tarkoitus on kertoa
helposti ajankohtaisista ja muista asioista.
3. HALLINTO
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 24.2.2016 MLL: n Laivapuiston
perhetalolla. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja
sihteerinä Arja Lanki. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin Tuija
Koponen. Kirjanpidosta on vastannut Tuija Järvinen.
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on kuulunut
puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.
Vuonna 2016 hallitukseen kuuluivat:
Riitta Ollila, puheenjohtaja
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja
Arja Lanki, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja
Anne Tervo
Raija-Liisa Vuorio
Terhi Syrjänen
Anne-Leena Rapo

Matti Laine
Tiina Kaijomaa
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja
Hallituksella oli toimintakauden aikana kolme kokousta, lisäksi pidettiin
työkokouksia.

4. JÄSENET
Lasten Tampere ry:llä voi olla sekä henkilö- että yhteisöjäseniä.
Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 10 €, yhteisöiltä/yhdistyksiltä, joilla on 150 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 2016 Tampereen kaupungin kulttuuritoimen
toiminta-avustusta 800 euroa ja tuotantotukea 400 euroa.
Taloudellisiin resursseihin nähden Lasten Tampere on toimiva ja vaikuttava yhdistys,
joka täydentää monipuolisesti Tampereen lastenkulttuuritoimintaa.

