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TOIMINTAKERTOMUS 2016

Tampereen vihreät on yhdistys, jonka tarkoituksena on:
1. Edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
2. Tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella
3. Yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Tampereen asukkaita
4. Edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tampereen vihreät on Vihreän liiton, Pirkanmaan Vihreän liiton ja Vihreän sivistysliiton jäsenjärjestö.

Tampereen Vihreiden toimisto sijaitsi vuonna 2016 Kehräsaaressa. Toimistomme jaettiin yhdessä toisten vihreiden 
yhdistysten kesken, joita oli Pirkanmaan Vihreä liitto, Tampereen Seudun Vihreät Naiset, Tampereen seudun Vihreät 
nuoret ja Vastedes ry. Toimistoa remontoitiin joulukuussa 2016, uusi laminaatti asennettiin molempiin 
toimistohuoneisiin, lisäksi hankittiin uudet kokoustilan tuolit sekä työpöydät työntekijöille.

2016 Tampereen vihreät ry:n toiminnan painopiste oli kunnallisvaaleissa ja politiikkakoulun jatkossa. Kaikille avoimen 
politiikkakoulun avulla tavoitettiin uusia jäseniä ja vihreästä toiminnasta kiinnostuneita kaupunkilaisia sekä uusia 
kuntavaaliehdokkaita. 

Vuoden aikana jäsenmäärämme kasvoi edelleen, vuoden lopussa meillä oli 315 maksanutta  jäsentä, 
kokonaisjäsenmäärä oli 327 jäsentä. Arviona on että hallituksen toimet ja puolueen hyvä oppositiopolitiikka lisäsivät 
ihmisten halukkuutta liittyä jäseneksi.

1. Hallitus ja kokoukset vuonna 2016

Vuonna 2016 Tampereen vihreiden toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi etupäässä hallitus, jonka 
puheenjohtajana toimivat Hannele Piitulainen ja Juuso Kiiskinen. Muina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat 
Tommi Jokinen, Tapani Lehtonen, Topi-Jussi Majanlahti, Arja Nikali, Sami Pesonen, Katri Tukiainen, Marja Tähtinen ja
Jaakko Vuorio. Hallituksen varajäseninä sisääntulojärjestyksessä toimivat Johanna Roihuvuo, Tommi Pfander, Tuomo
Pekkanen  ja Mikko Murtonen. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Tapani Lehtonen.

Yhdistyksen palkattuna toiminnanjohtajana toimi Tarja Virtanen. Yhdistyksen toinen palkattu työntekijä Noora 
Hinkkanen on vastuussa yhdistyksen ja vihreiden valtuustoryhmän yhteistyöstä. Tarja Virtasen työtunnit olivat 
35h/vko ja Noora Hinkkasen työtunnit 10h/vko.

Hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja 
ylimääräisiä yleiskokouksia ehdokkaiden nimeämiseksi järjestettiin 4 kertaa. Hallitus perusti työryhmiä toiminnan 
kehittämiseksi. Tapahtumatiimin päävetovastuu oli Sami Pesosella, lisäksi hän vastasi verkkosivuista yhdessä Tuomo
Pekkasen kanssa. Viestinnän päävetovastuu oli Tommi Jokisella ja viestintäryhmään kuuluivat  Tommin lisäksi Sami 
Pesonen ja Noora Hinkkanen. Jäsenvastaavana toimi Topi-Jussi Majanlahti ja poliittisina sihteereinä Jaakko Vuorio, 
Hannele Piitulainen sekä Juuso Kiiskinen. 

Kunnallisvaalien ohjausryhmä jatkoi kuntavaalien valmistelua. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Juuso Kiiskinen 
ja muina jäseninä vaalipäällikkö Tuure Pitkänen, Sami Pesonen, Johanna Roihuvuo, Jaakko Mustakallio ja Tarja 
Virtanen. Ohjausryhmää täydennettiin alkuvuodesta Tasvinan ja Virnun jäsenillä. Marraskuun hallituksen 
kokouksessa nimettiin varsinainen vaalityöryhmä. Jäseniksi Tavin puolelta nimettiin pj. Tuure Pitkänen, Juuso 
Kiiskinen, Sami Pesonen ja Tarja Virtanen. Lisäksi pyydettiin yhtä jäsentä valtuustoryhmästä.

Varsinaisten hallituksen kokouksien lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous 19.4. pylväsmainospaikoista 
kunnallisvaaleihin 2017.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.4. Kehräsaaren Kupissa Tampereella. Sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 19.11. Media 54 tiloissa yhdessä Pirkanmaan Vihreiden kanssa. Lisäksi vuoden aikana pidettiin 
4 ylimääräistä yleiskokousta, joissa nimettiin kuntavaaliehdokkaita.



2. Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat

Tampereen vihreät järjesti vuoden aikana useita yleisötilaisuuksia. Lisäksi järjestettiin muita tilaisuuksia kuten 
tutustumiskäyntejä sekä osallistuttiin erilaisten tahojen järjestämiin tapahtumiin.

Tampereen vihreät ry:n järjestämät tilaisuudet vuonna 2016:

21.1. Punkkua ja politiikkaa - Ravintola 931
Tarjottiin mahdollisuus päästä keskustelemaan vapaasti , näissä illoissa punkkua ei tarvitse juoda, mutta politiikasta 
voi nauttia! Illan puheenaihetta vaihdeltiin osallistujien mielen mukaan. Olli-Poika Parviainen oli mukana 
keskustelemassa Sotesta ja muusta ajankohtaisesta.

4.2. Politiikakoulun avajaiset - Kahvila Kuppi, Kehräsaari
Aiheena kunnallinen päätöksenteko. Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki kertoi kunnallisesta päätöksenteosta 
Kaupungin organisaatiossa ja valtuustoryhmän toiminnasta. Maakuntahallituksen jäsen Minna Sorsa puolestaan 
kertoi maakunnallisesta päätöksenteosta ja tulevista uudistuksista.

10.2. Vihreät yhdistykset rekrytorilla Messukeskuksessa
Olimme mukana Pirkanmaan vihreän liiton, Tampereen vihreät nuoret ry:n sekä Vastedes ry:n kanssa esittelemässä 
toimintaamme.

21.2. Vihreä pulkkamäki - Eteläpuisto
Vihreä pulkkamäki tapahtumassa paistoimme makkaraa (kasvis ja ei-kasvis) sekä mukana oli susikoiria 
rapsuteltavana. Myös mäkeä laskettiin antaumuksella.

25.2. Punkkua ja politiikkaa - Ravintola 931
Tavin hallituksen jäseniä, valtuutettuja/varavaltuutettuja sekä muita aktiiveja oli keskustelemassa politiikasta yleensä.

3.3. Kunnallinen päätöksenteko II ja vihreä vaikuttaminen - Kahvila Kuppi, Kehräsaari
Politiikkakoulussa Tampereen kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi puhui kohtaamisesta kuntapäättäjien kanssa, 
miten kaupunkilainen ja poliitikko saa äänensä kuuluviin. Nokian kaupunginvaltuuston 2. puheenjohtaja Leo Lähde 
Vihreästä vaikuttamisesta ymäristökunnissa ja maakunnassa.

16.3. Vierailu SPR:n logistiikkakeskuksessa - Kalkku
Tämä tapahtuma järjestettiin yhdessä Länsi-Tamperen vihreiden kanssa. Kävimme tutustumassa 
logistiikkakeskuksen toimintaan ja kiersimme varastoalueet lävitse. Kuulimme eri toimintamuodoista kriisialueilla sekä
miten toimintaan voi tulla mukaan.

23.3. Punkkua ja politiikkaa - Ravintola 931
Illan keskustelulla perustulosta, alustajina keskustelulle toimivat Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja 
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio sekä varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen 
Olga Haapa-aho.

29.3. Vihreät yhdistykset tutuiksi – Uusien ilta - Kehräsaaren toimisto
Uusille jäsenille esiteltiin mikä on Tavi, ViNo, Pirvi tai Virnu. Myös TasViNa sekä Vastedes. Lisäksi kerrottiin 
toiminnasta yleisesti ja miten voi tulla mukaan toimintaan.

7.4. Politiikkakoulun vihreä järjestöilta - Kahvila Kuppi, Kehräsaari
Politiikkakoulussa esiteltiin eri Vihreisiin järjestöihin kuten Maaseutu- ja erävihreät (Mevi), Vihreät yrittäjät, Ekovihreät,
Viite, Vihreät naiset (Vina), Vihreät vaivaiset, Vihreät nuoret (Vino) sekä Ikävihreät.

9.4. Vihreä startti kevääseen - Jugendtori
POK-vaaliehdokkaat esittäytyivät susikoirien kanssa Hämeenkadulla yhteistyössä Virtun ja Tasvinan kanssa.
21.4. Vierailu Tammervoimaan ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen - Tarastejärvi
Kävimme tutustumassa jätteiden kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön sekä jätevoimalan tekniikkaan. Lisäksi 
teimme kiertoajelun kaatopaikan alueella.

21.4. Osallistuttiin Vastedeksen järjestämään tapahtumaan: Vierailu Tammervoimaan ja Tarastejärven 
jätteenkäsittelykeskukseen - mitä tapahtuu roskapusseille.
Kiertoajelu alueella ja perehtyminen jätteiden kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön sekä jätevoimalan tekniikkaan. 



23.4. Osallistuttiin Vastedeksen järjestämään tapahtumaan: Vierailu Heurekaan - Tikkurila
Vastedeksen kanssa yhteistyössä kävimme tutustumassa tiedekeskus Heurekaan. Mukana lapsia ja lapsenmielisiä. 
Tilaisuus järjestettiin yhdessä Vastedeksen kanssa.

28.4. Punkkua ja politiikkaa - Ravintola 931
Vireää ja Vihreää keskustelua politiikasta.

7.5. Vihreät pönttötalkoot - Laukontori
Teimme linnunpönttömateriaalit valmiiksi ja kaupunkilaiset saivat tehdä pöntön ja viedä mukanaan omaan 
pihapuuhunsa. Tämä oli osana valtakunnallista Miljoona linnunpönttöä -hanketta.

12.5. Osallistuttiin Vastedeksen järjestämään tapahtumaan: Vaikuttaminen eduskunnassa ja puoluevaltuuskunnassa -
Kahvila Kuppi, Kehräsaari
Politiikkakoulussa ex-kansanedustaja Oras Tynkkynen oli puhumassa vaikuttamisesta eduskunnassa ja 
puoluevaltuuskunnan jäsen Iiris Suomela vaikuttamisesta puoluevaltuuskunnassa.

18.5 Taide poliittisena ilmiönä keskustelutilaisuus
Osallistuttiin Vastedeksen järjestämään tapahtumaan, joka oli osana Tanssivirtaa -nykytanssi festivaalin 
tapahtumaan. Paneelikeskustelussa keskustelemassa taiteen roolista politiikasssa Anniina Kumpuniemi, tanssija-
koreografi, toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen, kirjailija Matti Huhta aka Sere, muusikko Anne Lehtelä, kuvataiteilija

24.5 Tule mukaan tekemään vihertävämpää Tamperetta
Tapahtumassa keskityttiin kuntavaalien suunnitteluun, ja etenkin tulevaa kuntavaaliohjelman suuntaviivojen 
kartoittamiseen. Tapahtuma organisoitiin yhdessä Vihreiden Nuorten kanssa.

28.5 Vieraslajitalkoot Horhassa
Tampereen vihreät osallistuivat Vastedeksen ja Sarin Niittypalvelujen järjestämään talkooseen, missä kitkettiin lupiinia
Horhasta. Toiminnan tavoitteena oli vahvistaa kangasruohon kasvua, jota pikkuperhoset käyttävät ravintonaan.

3.6 Politiikka ja punkkua ilta
Olli-Poika Parviainen tuli keskustelemaan Panama papereista ja verotuksesta.

21.6 Punkkua ja politiikka kesäjatkot Sorsapuistossa
Kokoonnuttiin keskustelemaan tulevien kuntavaalien teemoista.

28.6 Punkkua ja politiikka kesäjatkot Sorsapuistossa
Kokoonnuttiin keskustelemaan rennossa hengessä politiikasta ja elämästä.

11.8 Virkamiesvalmistelut ja luottamushenkilönä toimiminen
Politiikkakoulun tilaisuudessa kokoonnuttiin keskustelemaan virkamiesvalmistelusta ja  luottamushenkilöiden 
toiminnasta. Keskustelussa asiantuntijoina Pauli Välimäki ja Johanna Roihuvuo.

21.8 Retki Kintulammen retkeilumajalla ja Vattulan luonnonsuojelualueelle
Tampereen vihreiden ja Vastedeksen yhdessä järjestämällä retkellä tutustuttiin Teiskon luontoon ja kerättiin sieniä, 
grillattiin makkaraa ja saunottiin. 

25.8 Politiikkabaari
Punkku ja politiikka tapahtumat nimettiin syksyllä uudelleen Politiikkabaareiksi. Syksyn alkuun saimme Outi Alanko-
Kahiluodon kertomaan varhaiskasvatuksesta, koulusta ja korkeakoulusta.

28.8 Hyvää ja aitoa, läheltä ja kaukaa
Neljännen kerran järjestettävä tapahtuma kutsuu Pirkanmaalaisia yrityksiä ja tuottajia Sorsapuistoon maistattamaan 
ja myymään kesän ja syksyn herkkuja. Tapahtuman tarkoituksena on kerätä kaupunkilaiset ja
Tampereen lähitienoon yrittäjät sekä tuottajat yhteen ja tarjota kaupunkilaisille makuelämyksiä ja nautintoja luomu- ja 
lähiruoan merkeissä, piknik-henkisessä tapahtumassa.

21.9 Aamupalaa Pinninkadun alikululla



Perinteinen Rongankadun alikulku sulkeutui rakennustyömaan takia ja siirryimme Pinninkadulle syksyksi jakamaan 
aamupalaa.

21.9 Vihreät yhdistykset Tullintorin rekrytorilla
Tampereen vihreät yhdistykset Tavi, Virnu ja Vastedes kertoivat toiminnastaan Tullintorilla rekrytorin työnhakijoille.

26.9 Antero Vartia: Yrittäjyys ja tulevaisuuden liikenne
Anteron vierailu Tampereella. Kävimme tutustumassa Anteron kanssa Uuden Tehtaan demolaan ja pidimme 
keskustelutilaisuudet TTY:llä ja Koskikeskuksessa. Keskustelutilaisuuteen osallistuivat Pasi Mäkinen, toimitusjohtaja 
Pirkanmaan Yrittäjistä, Linda Asikainen, viestintä- ja kehitysjohtaja Suomen Telecenter Oy:sta, Jocka Träskbäck, 
sarjayrittäjä, Kimmo Hokkanen, viestintäpäällikkö Ehta Raha Co-operative.sta. Keskustelua veti kaupunginhallituksen
2. varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

6.10 Politiikkakoulussa Euroopan tilanne ja Euroopan Parlamentti
Ilmari Putkonen, SPR:n humanitaarisen oikeuden kouluttaja kertoi kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta 
sekä tilanteesta Euroopassa ja lähialueilla. Aiheessa käsiteltiin myös sodan oikeussääntöjä ja miten suojella siviilejä? 
KansanedustajaSatu Hassi kertoi Euroopan parlamentin toiminnasta.

27.10 Politiikkabaari ravintola 931
Yhdyskuntalautakunnan varapj. Jaakko Stenhäll oli vastaamassa kysymyksiin kaavoituksesta ja muista ajankohtaista 
asioista.

7.11. Ratikkavaltuustoilta Villa Vintissä
Yhdistyksen uudet ja vanhat jäsenet seurasivat yhdessä ratikkavaltuustoa. Samalla keskusteltiin muistakin 
ajankohtaisista asioista ja suunniteltiin tulevaa toimintaa.

19.11. Vihreiden yhteiset pikkujoulut ja Tavin syyskokous Media 54 sauna
Pikkujouluja juhlittiin yhdessä vihreiden Pirkanmaalaisten yhdistysten kanssa.
Mukana tapahtumassa Tavi, Pirvi, Virnu, Tasvina, Kalevi,  LärVi  ja Vastedes. Noin 50 henkilöä osallistui. 

24.11. Politiikkabaari lähiruokateemalla
Marraskuussa politiikkabaarissa puhuttiin ruoasta. Mukana keskustelemassa olivat Nokian vihreiden Antti Tomminen 
ja Olga Haapa-aho Tampereen vihreistä.

1.12. Kunnallisvaaliglögit
Tampereen vihreiden politiikkakoulu järjesti  Kunnallisvaaliglögi-illan Kehräsaaren kahvila Kupissa.
Tilaisuuden avasi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Mukana illassa olivat  kaupunginvaravaltuutettu Olga 
Haapa-aho sekä ensikertalainen kuntavaaliehdokas Matti Hallamaa kertomassa ehdokkuudestaan.

3. Tiedottaminen 

Tiedottaminen oli vahvasti sähköistä. Tapahtumien tiedottamiseen ja mainontaan käytettiin
pääsääntöisesti Facebook-mainontaa, verkkosivuja, Twitteriä sekä sähköpostilistoja. Facebook-mainontaan käytettiin 
myös rahaa.  Vuoden aikana kehitettiin kuukausittaisesta jäsenkirjeestä visuaalisempi ja lukijaystävällisempi. 
Perinteistä ilmoitustaulumainontaa ja -tiedottamista käytettiin vähemmän. Erityisesti Facebookissa julkaisuja oli 
useita, sivuilla jaettiin niin puoluetoimiston, eduskuntavaaliehdokkaiden, luottamushenkilöiden kuin yhdistyksen omaa
materiaalia. Tavoitteena oli myös aktivoida twitter-tilillä, jossa joissain määrin onnistuttiin. 

Tiedottamisessa käytettiin aiempaa enemmän myös verkkovideota. Kevään ajan yhdistyksessä oli työkokeilussa 
Stefan Gofferje (6h/pvä), joka toimi kuvaajana ja editoijana videoille.

Vuonna 2016 tehtyjä videoita:

Politiikkakoulu
3.3.2016 Kunnallisnyrkkeilyä, politiikkakoulun mainos, esiintyjä Anna-Kaisa Heinämäki

Politiikkakoulun tapahtumista tehtiin 10 kappaletta tallenteita (22.2.- 14.5.2016) joissa esitellään poliittista 
päätöksentekoa sekä Vihreitä järjestöjä.

Netti Haltuun! -koulutukset



16.2., 15.3. ja 17.5.2016 pidettyjen koulutusten tallenteet katsottavissa YouTube-kanavalla, muutama kymmenen 
katsojaa per tallenne.

Vihreän valtuustoryhmän kokousterveiset
18.1.2016-14.6.2016 lähetettiin videoterveisiä 6 kertaa. Videoiden pituus 2-4 minuuttia ja katsojia 20-130 per tallenne.

Lisäksi kesällä 2016 kuvattiin minuutin mittainen Lähde ehdokkaaksi -mainos sekä Sillä on väliä -yleismainos jotka 
esitetty kuntavaalien 2017 yhteydessä. Videot jaettu pääosin Tampereen Vihreiden Youtube-kanavalla sekä 
valikoidusti myös Facebookissa.

Valtuustoryhmä jatkoi ahkeraa tiedottamistaan ja  ryhmäaloitteesta lähetettiin sekä tiedote medioille että tiedotettiin 
Tavin FB- sekä kotisivuilla. Lisäksi valtuustoryhmän sihteeri Noora Hinkkanen teki jokaisesta Tampereen 
valtuustoryhmän kokouksesta yhteenvedon Tampereen vihreiden sivuille. Tiedottamiseen tulisi panostaa myös ensi 
vuonna sekä parantaa ja tehostaa sitä. 

4. Politiikka ja vaalit

4.1 Politiikka 

Tampereen vihreä valtuustoryhmä ja muut vihreät luottamushenkilöt jatkoivat vuoden aikana toimintaansa 
kaupunginvaltuuston valtakoalitiossa. Valtakoalition muodostavat Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä, SDP, 
Vasemmistoliitto sekä Vihreät.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana ja apulaispormestarina toimi Anna-Kaisa Heinämäki. Valtuustoryhmän 
varapuheenjohtajina olivat Jaakko Mustakallio (1. varapuheenjohtaja) ja Olli-Poika Parviainen ( 2. 
varapuheenjohtaja). Valtuustoryhmän sihteerinä jatkoi Noora Hinkkanen. Valtuustoryhmä ja kaupunginvaltuusto 
kokoontuivat vuoden aikana kaikkina muina kuukausina paitsi heinäkuussa, marraskuussa kaupunginvaltuusto 
kokoontui peräti kolme kertaa raitiotiepäätöksen vuoksi. 

Jaakko Mustakallio edusti vihreitä kaupunginhallituksessa, kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vihreiden 
jäsen oli  Petri Siuro. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa Olga Haapa-aho toimi 1. varapuheenjohtajana. 

Tampereen vihreiden puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet osallistuivat valtuustoryhmän kokouksiin ja tilaisuuksiin. 
Lisäksi yhdistyksen jäseniä toimi kaupungin lauta- ja johtokunnissa, muiden toimielinten ja yritysten hallituksissa sekä
käräjäoikeuden lautamiehissä. Kuluvan vuoden aikana kaupungin hallintomallia uudistettiin, ja johtokunnat päättivät 
toimintaansa. Osa johtokunnista jatkaa yhteistoiminta-alueen alaisuudessa. 

Vihreitä puheenjohtajia olivat muun muassa Oras Tynkkynen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana sekä Johanna Roihuvuo Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana. 
Valtuustovuonna kaupungin talous oli jälleen alijäämäinen, mutta siitä huolimatta vihreät saivat säästettyä 
subjektiivisen päivähoito-oikeuden.  Vuoden suurin onnistuminen oli kuitenkin raitiotiepäätös, jota valtuusto pui peräti 
kahden kokouksen ajan. Lopulta raitiotien rakentaminen päätettiin marraskuussa, ja vihreiden vuosia ajama hanke 
saatiin viimein maaliin!

5. Tampereen vihreät ry:n edustajat puolueen muiden tahojen elimissä

Puoluehallituksessa 2016 Tampereen vihreistä oli varsinaisena jäsenenä Heikki Sairanen.

Puoluevaltuuskunnassa toimi 2016 Pirkanmaalaisina jäseninä Iiris Suomela ja Mika Taipalus sekä heidän 
varajäseninään Olga Haapa-aho ja Ville Hämäläinen. Tampereen vihreiden hallituksen jäsen  Marja Tähtinen oli 
puoluevaltuuskunnan varajäsen Vihreiden Naisten mandaatilla.

Pirkanmaan Vihreässä liitossa toimivat  Hannele Piitulainen, Marja Tähtinen  ja Tapani Lehtonen.

6. Osallistuminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin



9.4. TaVin kevätkokous pidettiin Kehräsaaren Kupissa
Puoluesihteeri Lasse Miettinen vieraili tilaisuudessa päivittämässä puolueen kuntavaalisuunnitelmia ja 
onnittelemassa Tavin ensimmäisiä kuntavaaliehdokkaita.

21.-22.5.  Vihreän liiton puoluekokous Lahdessa
Yhdistyksen äänivaltaisina edustajina toimivat Heikki Sairanen, Tommi Pfander, Tapani Lehtonen, Jaakko Vuorio, 
Marja Tähtinen, Juuso Kiiskinen, Jarrah Kollei, Jaakko Stenhäll, Juhana Suoniemi, Tommi Jokinen, Väinö Friman ja 
Milla Lehti.

2.11. Saippuakurssi 
Saippuakurssi järjestettiin yhdessä Vastedeksen kanssa. Kahtena iltana osallistujia kurssille oli 25 henkilöä. 
Saippuakurssia toivottiin uudestaan ensi vuodelle.

19.11 Lasten muksudisko
Järjestimme yhdessä vihreän kulttuuriyhdistys Vastedes ry:n ja Tasvinan kanssa muksudiskon Monitoimitalo 13:lla. 
Paikalla vieraili n.30 henkilöä. 

19.11.Pirkanmaan Vihreän liiton syyskokous
Yhdistystä edustivat syyskokouksessa Ilkka Veiström, Juuso Kiiskinen, Tommi Pfander, Sami Pesonen, Juhana 
Suoniemi, Tarja Virtanen, Karo Tammisto, Matti Hallamaa, Noora Hinkkanen, Hannele Piitulainen, Jarrah Kollei ja 
Milla Lehti.

7. Yhteistyö

Tampereen vihreät teki aktiivista yhteistyötä muiden tamperelaisten ja pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten kanssa.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Pirkanmaan Vihreä Liitto ry, Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry ja 
Tampereen vihreät nuoret ry. Yhteistyö Vihreän valtuustoryhmän kanssa jatkui tiiviinä.

Yhteistyötä tehtiin myös eri aloilla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa. Näitä oli muun muassa Vastedes ry. 

8. Toiminnan kehittäminen

Tampereen Vihreät ry:n toiminnan uudistaminen oli varsin maltillista vuonna 2016. Yhdistyksen toiminnan pääpaino 
oli kuntavaaleissa ja sen prosessien kehittämisessä.

9. Talous

Yhdistyksen talous säilyi vakaana koko toimintavuoden. Tärkeimpänä tulonlähteenä olivat puolueverot.
Suurimmat kulut koituivat palkoista ja tilaisuuksista. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ylijäämä oli 10 163,63 euroa. 
Ylijäämä siirrettiin säästöön ja käytetään kunnallisvaalien kuluihin.

Tampereen vihreät ry.
Kehräsaari B-talo
33200 Tampere


