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1. YLEISTÄ
Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995 ja kulunut vuosi oli yhdistyksen 17. toimintavuosi. Yhdistyksen
tavoitteena on edistää ja tukea lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvaa kulttuurityöttä. Yhdistys pyrkii
toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioidaan
toimenpiteiden vaikutus lasten asemaan yhteiskunnassa.
Kuluneena vuonna yhdistys kiinnitti toiminnassaan huomiota erityisesti hyvien tapojen edistämiseen ja lasten
itsensä tuottaman kulttuurin esille nostamiseen.

2. TOIMINTA
2.1. Hyvät tavat kampanja
Hyvät tavat kampanja toteutettiin alakouluilla keväällä 2012. Kampanjaa varten Lasten Tampere ry
teetti "Hyvän käytöksen ‐passin", jonka graafisesta suunnittelusta vastasi talkootyönä Minna Männistö.
Passien painatuskuluista vastasi Tampereen kaupunki.
Kampanjan sisältöä suunniteltiin yhteistyössä Lasten Tampere ry:n Hyvät tavat – työryhmän ja Tampereen
Lasten Parlamentin kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Kaija Reiman‐Salminen.
Kampanjaan osallistuivat seuraavat koulut: Hallila, Johannes, Lielahti, Liisanpuisto, Tesomajärvi, Olkahinen,
Sorila, Sampo, Kaukajärvi, Lentävänniemi, Amuri, Koivisto, Annala, Kalkku, Karonen, Kanjoni, Rahola
ja Pohjois‐Hervanta.
Kampanja onnistui hyvin ja koulut antoivat siitä hyvää palautetta. Kaikille kampanjaan osallistuneille
koululuokille annettiin Lasten Tampere ry:n kunniakirjat hyvien tapojen edistämisestä kouluilla.
Lasten Tampere ry:n tavoitteena on jatkaa Hyvän käytöksen kampanjaa seuraavana vuonna ja haastaa
mukaan myös uusia tahoja.
2.2. Lasten konsertti
Lastenkonsertti Karhunpojasta kimalaiseen järjestettiin Tampere‐talon pienessä salissa 7.10.2012.
Konsertti oli järjestyksessään neljäs Lasten Tampere ry:n ja Tampere‐talon yhdessä tuottama konsertti.
Perinteisesti ohjelma rakennettiin talkootyönä ja lippujen hinnat pidettiin alhaisina, jotta osallistuminen
kaikille haluaville oli mahdollista.
Konsertissa esiintyi yli kaksisataa lasta ja nuorta eri musiikkikouluista. Tapahtuma on lapsille ja nuorille
ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä osaamistaan ja nähdä toinen toistensa esityksiä. Tärkeää on myös, että
eri koulujen opettajat tapaavat toisiaan ja voivat näin tehdä yhteistyötä. Lasten Tampereen osuuden
koordinoinnista vastasivat Riitta Ollila ‐ idean äiti ja koollekutsuja ‐ sekä Anna‐Liisa Tarvainen – konsertin
käsikirjoittaja ja ohjaaja. Terhi Syrjänen vastasi konsertin taustakuvien tekemisestä Hennerin
leikkitoimintakeskuksen kanssa.
Lapset ja nuoret toivat musiikin, laulun ja tanssin välityksellä näyttämölle eläinystäviämme karhusta
kimalaiseen. Yleisö pääsi mukaan matkalle maanläheisistä, villeistä rytmeistä iloisiin ja herkkiin tunnelmiin.
Mukaansatempaava tapahtuma alkoi jo sisääntuloaulasta, jossa oli tarjolla musiikkiesityksiä. Konsertit ovat

olleet aina isoja elämyksiä niin yleisölle kuin esiintyjillekin.

Lasten konsertin esiintyjien esittely on vuosikertomuksen liitteenä.

2.3. 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.

Vuoden Veturiksi 2012 valittiin toimitusjohtaja Kalervo Kummola.
Kalervo Kummolan myötävaikutuksen ja tuen ansiosta Lasten
Tampere ry on voinut on järjestää Tampere‐talossa lastenkonsertteja,
joissa lapset ovat päässeet esiintymään kaupungin parhaassa
konserttisalissa.
Kalervo Kummola on halunnut siirtää tämän idean myös seuraajalleen.
Vuonna 2012 lokakuun 7. päivä järjestetty konsertti oli järjestyksessään
neljäs Lasten Tampere ry:n konsertti. Vuoden Veturi
tunnustus ojennettiin Kummolalle Lasten konsertissa.

Kuvassa toimitusjohtaja Kalervo Kummola ja Lasten Tampere ry:n
puheenjohtaja Riitta Ollila.

2.4. LOP – tapahtuma
Perinteinen Tampereen kaupungin lapsiasiamiehen koordinoima Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma.
LOP, järjestettiin Tampere talossa 17.11.2012.
Lasten Tampere ry osallistui tapahtumaan tuottamalla sinne toiminnallisen pisteen, jossa lapset,
vanhemmat ja muut tapahtumaan osallistujat saivat osallistua ohjattuun musiikkituokioon. Pisteessä

laulettiin uusia ja vähän vanhempiakin lastenlauluja. Musiikkipiste olikin suosittu ja siinä riitti laulajia
koko tapahtuman ajan. Toimintapisteessä säestäjänä toimi Lasten Tampere ry:n puheenjohtaja Riitta Ollila ja
avustajana toimi lapsi‐ ja perhetyön ohjaaja Essi Pakarinen MLL Tampereen osastosta.
2.5. Yhteistyö
Lasten Tampere tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Tapahtumat tuotetaan yhdessä sidosryhmien
ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lasten konsertti tuotettiin yhdessä Tampere‐talon kanssa ja konsertissa esiintyivät Tampereen Musiikkiakatemian,
Pirkanmaan musiikkiopiston, Tampereen ev.lut. seurakuntien musiikkiopetuksen, Musiikkikoulu Maija Salon,
Tampereen Suzukikoulun ja Hennerin leikkitoimintakeskuksen lapset.
Hyvät tavat – kampanjan suunnittelussa Tampereen Lasten parlamenttia edusti Jesse Kosunen ja
Tampereen kaupunkia Mia Nivala.

2.6. Viestintä
Lasten Tampere ry:n nettisivut uudistettiin vuoden lopulla. Uudistustyöstä vastasi talkootyönä Anna‐Liisa
Tarvainen.
Jäsenille lähetettiin yksi jäsenkirje kuluneen vuoden aikana. Vuosikokouksesta ilmoitettiin Aamulehdessä.
Tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotetaan lisäksi sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välityksellä.
Media tiedottaa jonkin verran yhdistyksen tapahtumista, huomiota sai Vuoden Veturin valinta.

3. HALLINTO
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon on kuulunut puheenjohtajan lisäksi yhdeksän
varsinaista jäsentä.
Vuonna 2012 hallitukseen kuuluivat:
Riitta Ollila, puheenjohtaja
Kaija Reiman‐Salminen, varapuheenjohtaja
Arja Lanki, sihteeri
Anne Tervo
Raija‐Liisa Vuorio
Outi Mäki
Terhi Syrjänen
Anna‐Liisa Tarvainen
Anne‐Leena Rapo
Matti Laine
Hallitus piti vuoden aikana kolme kokousta. Lisäksi kokoonnuttiin erilaisin kokoonpanoin pienemmissä
työryhmissä yhdistyksen tapahtumien edellyttämällä tavalla.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.2.2012 Mäkelän kabinetissa Vanhalla kirjastotalolla.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Kaija Reiman‐Salminen ja sihteerinä Arja Lanki.
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2012valittiin Kirsti Kujala ja varatoiminnantarkastajaksi Tuija Koponen.
Kirjanpidosta on vastannut Tuija Järvinen.

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 €.
Hallituksen puitteissa on keskusteltu usein siitä, että jäsenhankintaan ja jäsenviestintään tulisi kiinnittää erityistä
huomiota. Tulevan vuoden haasteena onkin ajantasaisen ja toimivan jäsenrekisterin luominen.

5. TALOUS
Lasten Tampere ry toimii vapaaehtoispohjalta. Yhdistyksen talouden pohjan luo jäsenmaksuista saatava
tuotto, joka on kautta yhdistyksen historian ollut varsin vähäinen.
Taloudellisiin resursseihin nähden lasten Tampere on toimiva ja vaikuttava yhdistys.

