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YLEISESTI

Tampereen Vihreät ry toimii Vihreä liitto rp:n kunnallisjärjestönä Tampereella. Yhdistyksen toiminnan runkona
ovat vaalityö, kuukausittaiset hallituksen kokoukset, keskustelu sähköpostilistoilla, viestintä ajankohtaisista 
poliittisista tapahtumista ja tapahtumien järjestäminen. 

Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Hallituksen kokouksiin kutsutaan 
alustajia esim. valtuutettuja kertomaan ajankohtaisista ja käsittelyssä olevista asioista. Yhdistys osallistuu 
aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon yhdessä vihreän valtuustoryhmän kanssa. Yhdistyksen poliittisia 
vaikuttamiskeinoja ovat mm. kontaktien ja verkostojen luominen, poliittisen materiaalin tuottaminen ja 
julkaiseminen, sekä tapahtumien järjestäminen yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden ja vihreiden 
yhdistysten kanssa. 

Jäsenmäärän kasvu on tasaantunut vuonna 2013. Vuonna 2014 yhdistys panostaa  voimakkaammin 
jäsenhankintaan. Jäsenmäärän kasvattaminen mahdollistetaan järjestämällä tilaisuuksia, osallistumalla eri 
tilaisuuksiin ja tekemällä johdonmukaista vihreätä politiikkaa. Tampereen vihreiden näkyvyyttä blogeissa ja 
sosiaalisessa mediassa parannetaan edelleen. Tapahtumiin ja sosiaaliseen mediaan luodaan selkeämmät 
välineet liittyä jäseneksi. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tampereen Vihreät ry:n hallituksen strategiatyön avulla kehitetään edelleen toiminnan rakenteita sekä 
toimintaa. Tähtäin on kunnallisvaaleissa 2016, jolloin tavoite on olla Tampereen toiseksi suurin puolue. 

Tampereelle on perustettu vuonna 2011 kaksi kaupunginosayhdistystä, Kalevan Vihreät ry ja Tammelantorin 
Vihreät ry. Vuoden 2012 aikana käynnistetty työ kaupunginosayhdistysten huomioimiseksi yhdistyksen 
säännöissä saatettiin loppuun vuonna 2013. Vuonna 2014 toivotaan syntyväksi uusia 
kaupunginosayhdistyksiä. Tampereen Vihreät ry tukee jäsenyhdistyksiään taloudellisesti, 
henkilöstöresursseilla ja lainaamalla tapahtumamateriaalia.

TAPAHTUMAT

Yhdistys järjestää säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tukee muiden alueella toimivien vuhreiden 
yhdistysten tapahtumatuotantoa. Yleisötilaisuuksia järjestetään  ajankohtaisista ja jäsenistön sekä yleisön 
toivomista aiheista.  Yhdistys järjestää myös jäsentilaisuuksia, kuten uusien jäsenten iltoja ja 
asiantuntijakuulemisia. Tilaisuudet järjestetään julkisilla paikoilla esim. pääkirjastossa ja kahvioissa 
näkyvyyden maksimoimiseksi. Tapahtumien järjestämisestä ja niiden koordinoinnista vastaa 
tapahtumatyöryhmä. 

Yhdistys osallistuu mahdollisimman aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
vaalitilaisuudet, kesän musiikkitapahtumat, kulttuuritapahtumat, markkinat ja muiden vihreiden yhdistysten 
järjestämät tilaisuudet.  Tapahtumissa jaetaan yhdistyksen materiaalia ja rekrytoidaan uusia jäseniä.

Tampereen Vihreät ry osallistuu vihreiden yhdistysten yhteiseen toimintaan ja kehittää uusia toimintamuotoja 
sekä pirkanmaalaisten että tamperelaisten vihreiden yhdistysten kanssa. Loppuvuodesta yhdistys järjestää jo
perinteiset kaikkien yhdistysten vihreät pikkujoulut.

OSALLISTUMINEN VIHREÄN LIITON TOIMINTAAN

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Vihreä liitto rp:n puoluekokoukseen, kuntapäiville, sekä 
puoluevaltuuskunnan ja hallituksen toimintaan. Yhdistys pyrkii varmistamaan täysimääräisen osallistumisen 
puoluekokoukseen ja muihin Vihreä liitto rp:n kokouksiin ja tapahtumiin.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti piirijärjestömme Pirkanmaan Vihreä liitto ry:n toimintaan. Yhdistys antaa 
lausuntoja ja kehitysideoita puolueen ohjelmatyöstä ja yleisestä toiminnasta. Yhdistys tekee tarvittaessa 
puoluekokousaloitteita.



TIEDOTUS JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Vuonna 2014 Tampereen Vihreät ry tekee ”Vihreän kaupunkikehitysvision”, joka julkaistaan sähköisesti. Sen 
tehtävä on kertoa millainen on vihreä kaupunki ja vastata yleiseen ajatukseen vihreistä ei-puolueena. Työ 
sisältää vihreitä näkemyksiä kaupunkikehityksestä, kulttuurielämästä, koulutuksesta, sosiaalisesta 
oikeudenmukaisuudesta ja palveluista, kuten liikunta, ikäihmiset ja lapset ja nuoret. 

Yhdistyksen www-sivuja on kehitetty aktiivisesti vuonna 2013 ja sivujen kävijämäärä onkin kasvanut selvästi.
Tätä työtä jatketaan edelleen. Sivuilla julkaistaan vihreiden aktiivien ja valtuutettujen kirjoituksia. 

Yhdistys vahvistaa verkostoitumista muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen hallitus edistää 
yhdistyksen tavoitteita myös suorilla päättäjäkontakteilla muihin puolueisiin ja virkamiehiin.
 
VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuloja kasvatetaan lisäämällä jäsenmäärää ja kannustamalla jäseniä siirtymään jäsenmaksun 
suoraveloitukseen. Varainhankinnan kehittäminen uusien rahoituskanavien löytämiseksi on yksi painopiste 
vuoden 2014 toiminnassa.

VAALIT

Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin valmistautuminen aloitetaan vuoden 2014 aikana. Hallitus kartoittaa 
valtuustoryhmän ehdokashalukkuutta ja selvittää muita mahdollisia ehdokkaita keväällä 2014. Paikallisia 
ehdokkaita tuetaan eurovaaleissa 2014.


