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1. YLEISTÄ
Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 25.
toimintavuosi, juhlavuosi, joka tullaan muistamaan korona-ajan takia vuotena,
jolloin toimintaa ei voitu lapsille ja perheille järjestää.
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.
Tampereen kaupungilta on saatu käyttöön Perheiden talon tilat (Itsenäisyydenkatu
21) yhdistyksen järjestämiä tilauksia ja kokouksia varten.

2. TOIMINTA
2.1. TAPAHTUMAT
Väinö Linnan jäljillä - Kirjoituskilpailu Tamperelaisille yläkoululaisille 2020
Väinö Linnan jäljillä – kirjoituskilpailun aiheena on kirjoittaa siitä, millainen on ollut
sinun, vanhempiesi, isovanhempiesi ja vielä aikaisempien sukupolvien polku
Tampereelle? Kilpailussa kuviteltu saa sekoittua todellisuuteen. Saa valita henkilön
ja näkökulman ja kirjoittaa hänen elämänpolultaan – vaikkapa käänteentekevästä
hetkestä. Lähtökohtana voi olla myös Väinö Linna tai joku hänen teostensa
henkilöistä, joista joku voisi kirjoittaa lukijalle. Tekstin muoto on vapaa, se voi olla
vaikkapa tarina, haastattelu, päiväkirjan sivu, kirja, tai dokumentti.
Kilpailuaika oli aluksi 30.10.2020 asti, mutta aikaa jatkettiin päivämäärään
26.2.2021. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Lastenkirjainsituutin, Työväenmuseo
Werstaan, Tampereen kaupungin ja Aamulehden kanssa.
Hallituksen kokoukset ja vuosikokous
Lasten Tampere ry:n hallitus kokoontui 30.1. Perheiden talolla ja 23.10., jolloin
samalla juhlistettiin 25-vuotiasta Lasten Tampere ry:tä, Ristorante Il Sicilianossa.
Etänä pidettiin järjestäytymiskokous 23.2.2020
Vuosikokous järjestettiin Perheiden talolla 25.2.2020.

2.2. YHTEISTYÖ
Lasten Tampere ry tekee toimintakulttuurinsa mukaisesti yhteistyötä useiden
tahojen kanssa. Tapahtumat tuotetaan yhdessä sidosryhmien ja
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumien lisäksi yhteistyötä tehdään
Tampereen Lasten Parlamentin tukena. Tärkeä yhteistyökumppani on
perusopetus, erityisesti alakoulut. Lasten Tampere ry tekee myös
kuntalaisaloitteita kulttuuriin ja osallisuuteen liittyen.
Kuntalaisaloite ”Meillä on unelma”
Lasten Tampere ry:n hallitus ideoi kokouksessaan 23.10 tyhjentyvän Sara
Hildénin museon ja sen ympäristön hyödyntämistä, ja suunnitelmissa on
tehdä asiasta 2021 kuntalaisaloite (liite):
”Tyhjentyvä museo ympäristöineen on parasta ja kauneinta, mitä
Särkänniemen alueella on. Se tulee varata monipuolisen lastenkulttuurin
käyttöön. Museoalueesta on mahdollista kehittää paikka, josta löytyy aina
jotain kiinnostavaa katseltavaa, kuunneltavaa ja tekemistä eri
lastenkulttuurin alueilta.
Piha-alue on kaikkina vuodenaikoina innostava ja ihana. Näsijärven upeassa
rantamaisemassa voi antaa lapsille virikkeen tanssiin, kuvaan, leikkiin,
tarinaan, rytmiin, rakentamiseen tai melodiaan. Vapaa-ajanvieton rinnalle
museorakennus ympäristöineen tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksenkin sisältöjen monipuoliselle
toteuttamiselle.
Alue kokoaisi yhteen lastenkulttuurin tekijöitä, tutkijoita, yhteisöjä ja
kokijoita. Yhdessä toimien rakennetaan alueen toiminnan sisällöt. Kaupunki
olisi luontevasti rakennuksen ja alueen omistajana sekä laajasti koko
toimintakentän tuntijana hankkeen vetäjä.”
”Tampere Euroopan lastenkulttuuripääkaupungiksi 2026”
Olemme mukana hakuvalmisteluissa Lasten Tampere ry:n aloitteesta
syntyneestä ideasta, jossa taide ja kulttuuri voivat olla pääasia, jossa lapsi
loistaa ja osaamisesta tulee näkyvää.

2.3. VIESTINTÄ
Jäsenille lähetettiin jäsenkirje 2020 ja vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä.
Vuosikokouksen jälkeen ei koronan takia pystytty järjestämään koko vuonna mitään
tapahtumia.
Lasten Tampere ry:n kotisivujen päivityksestä on vastannut Laura Ahola. Sivujen
tarkoituksena on kertoa asioista helppolukuisesti ja ajankohtaisesti.

3. HALLINTO
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Perheiden talolla 25.2.2020.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Ollila ja sihteerinä Arja Lanki.
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin Tuija Koponen. Kirjanpidosta
vastavaksi valittiin Tuija Järvinen.
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on
kuulunut puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä.
Hallituksella oli toimintakauden aikana 2 kokousta ja etänä pidetty
järjestäytymiskokous.
Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat:
Riitta Ollila, puheenjohtaja
Kaija Reiman-Salminen, varapuheenjohtaja
Arja Lanki, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja
Anne Tervo, jäsen
Terhi Viljanen, jäsen
Anne-Leena Rapo, jäsen
Matti Laine, jäsen
Tiina Kaijomaa, jäsen
Mari Sunell, jäsen

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 talous pohjautuu
jäsenmaksuista saatavaan tuottoon, lisäksi Lasten Tampere ry on saanut
taloudellista tukea Tampereen kaupungilta.
Lasten Tampere ry on koronavuonna muiden yhdistysten tavoin joutunut pitämään
toiminnassaan taukoa.

