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TOIMINTAKERTOMUS 2014

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 2014 Kehräsaaressa. Toimistomme jaettiin yhdessä toisten vihreiden 
yhdistysten kesken, joita oli Pirkanmaan Vihreä liitto, Tampereen seudun Vihreät naiset, Tampereen seudun Vihreät 
nuoret ja Vastedes ry.

2014 Tampereen vihreät ry:n toiminnan painopiste oli yhdistyksen rakennemuutoksen käytäntöön panossa - vuoden 
aikana siirryimme kahden puheenjohtajan malliin. TaVin 2013 syyskokouksen sääntömuutos saatiin käytännössä 
voimaan kesällä 2014. PRH:n soi meille oikeuden kahteen puheenjohtajaan ilman varapuheenjohtajia. Toisena 
merkittävänä muutoksena oli politiikkakoulun suunnittelun aloittaminen loppusyksystä. Lisäksi Tampereen vihreiden 
sääntöuudistus hyväksyttiin PRH:ssa, sääntöuudistuksella parannetaan kaupunginosayhdistyksien asemaa 
yhdistyksessä.

Vuoden aikana jäsenmäärämme hieman pieneni, vuoden lopulla meillä oli 255 maksanutta jäsentä. Pudotus johtui 
pääasiallisesti siitä, että karsimme listoiltamme pois jäsenet, jotka eivät olleet kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksua. 
Ensimmäistä kertaa hyväksyimme kaupunginosayhdistyksen jäseneksemme 22.11.2014. Hyväksytty 
kaupunginosayhdistys on 3.9.2014 perustettu Länsi-Tampereen Vihreät ry.

1. Hallitus ja kokoukset vuonna 2014

Vuonna 2014 Tampereen vihreiden toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi etupäässä hallitus, jonka 
puheenjohtajana toimivat Sonja Myllymäki ja Juhana Suoniemi. Juhana Suoniemi lähti rauhanturvajoukkohin ja 1.4. 
toiseksi puheenjohtajaksi valittiin Hannele Piitulainen. Muina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Sonja Harmaala, 
Jussi Kareinen, Juuso Kiiskinen, Sami Pesonen, Aksu Piippo ja Ilkka Veiström. Hallituksen varajäseninä 
sisäätulojärjestyksessä toimivat Veikko Pajunen, Johanna Roihuvuo, Mikko Murtonen, Ida Linja-Aho ja Tuila Jaatinen. 
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Jussi Kareinen.

Yhdistyksen palkattuna toiminnanjohtajana toimi Tarja Virtanen. Yhdistyksen toinen palkattu työntekijä Noora Hinkkanen 
on vastuussa yhdistyksen ja vihreiden valtuustoryhmän yhteistyöstä. Tarja Virtasen työtunnit olivat 30h/vko ja Noora 
Hinkkasen työtunnit nostettiin 10h/vko 1.3.2014 alkaen.

Hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Lisäksi 
perustettiin työryhmiä toiminnan kehittämiseksi. Tapahtumatiimin päävetovastuu oli Sonja Harmaalalla ja viestinnän 
päävetovastuu Sami Pesosella, Aksu Piippo perehdytti Samia viestintään. Jäsentyöryhmään kuuluivat: Hannele 
Piitulainen, Aksu Piippo, Sonja Myllymäki, Sonja Harmaala ja Tarja Virtanen. Hallinnolliseen työryhmään valittiin Ilkka 
Veiström, Sonja Myllymäki ja Jussi Kareinen.
Lisäksi elokuussa perustettiin eduskuntavaalityöryhmä jonka puheenjohtajaksi valittiin Johanna Roihuvuo ja muiksi 
jäseniksi Noora Hinkkanen ja Tarja Virtanen. Eduskuntavaalityöryhmä valmisteli eduskuntavaalikampanjaa koskevat 
yhteiset pelisäännöt, valvoi niiden toteutumista sekä valmisteli hallitukselle kaikki eduskuntavaaleja koskevat päätökset.

Varsinaisten hallituksen kokouksien lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta:

• 8.5 valittiin sähköpostikokouksella edustajat Pirvin ylimääräiseen yleiskokoukseen.



• 7.8 pidettiin toinen hallituksen sähköpostikokous, jossa kumottiin 12.8 järjestetyn hallituksen kokouksen yksi 
päätös. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.3. ympäristötietokeskus Moreeniassa Tampereella. 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11. Media 54:ssa (Satakunnankatu 18 A, 5. krs. Tampere).

Yhdistys järjesti ylimääräisiä yleiskokouksia 21.4, 11.6 ja 18.9, joissa hyväksyttiin eduskuntavaaliehdokkaat esitettäväksi 
Pirvin eduskuntavaalityöryhmälle.

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 2014:

22.1. Kohtuuden Sote-uudistus, Vanha kirjastotalo
Vihreiden varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Touko Aalto puhui kuntauudistuksen vahvuuksista ja heikkouksista. 

Alustuksessa oli ajankohtaista pohdintaa niin perustuslaista, muista vaihtoehdoista kuin uudistusten aikataulusta. Onko 

mahdollista toteuttaa kohtuuden sote-uudistus, josta niin kunnat, valtioneuvosto kuin kansalaiset voivat olla tyytyväisiä? 

Paikalla n. 10 henkilöä.

8.2. Avoimet ovet toimistolla
Jäsenille ja kiinnostuneille mahdollisuus tutustua Tavin toimintaan. Toimistolla tapahtumatiimin jäsenet tekivät yhdessä 
pinssejä ja suunnittelivat vuoden toimintaa.

18.3. Teknologinen murros ja politiikka -keskustelutilaisuus
Ville-Veikko Mastomäki ja Jaakko Stenhäll julkaisivat mielenkiintoisen pikkupamfletin Teknologinen murros ja politiikka. 
Keskustelutilaisuudessa pohdittiin olemmeko uuden teknologisen ja yhteiskunnallisen murroksen edessä. Olemme 
nähneet it-alan alkutaipaleen viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta vasta nyt alkaa hahmottua, ettemme ole nähneet 
vielä mitään. Julkaisussa teknologian kehitystä katsotaan erityisesti politiikan näkökulmasta. Paikalla n. 15 henkilöä.

25.3 Uusien jäsenien ilta
Uusille ja vanhoille jäsenille mahdollisuus tutustua Tavin ja muiden vihreiden yhdistysten toimintaan. Paikalla uusia ja 
vanhoja jäseniä sekä Tampereen vihreiden yhdistysten aktiiveja kertomassa toiminnasta.

2.4. Uusituvaa tankkiin, Työvänemuseo Werstas

Yhdessä Lempäälän vihreiden kanssa järjestetyssä bioliikenneillassa keskusteltiin liikenteen eri energiavaihtoehdoista 

nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi käsiteltiin bioenergian mahdollisuuksia synnyttää uusia työpaikkoja Pirkanmaalla ja EU:n 

laajuisesti sekä torjua ilmastonmuutosta. Keskustelemassa olivat Oras Tynkkysen kanssa kansanedustaja Riitta Myller ja 

tutkijatohtori Sinikka Torkkola. Lisäksi Suomen Bioauto Oy:n toimitusjohtaja Petri Villa kertoi biokaasuautoista, alan 

trendeistä, tankkausverkoston nykytilanteesta sekä esteistä ja mahdollisuuksista alan kehittymiselle ja verkoston 

laajenemiselle Pirkanmaalla ja koko Suomessa.

. 
10.4.Valtuutettujen pikatreffit, kahvila-ravintola Kahvilla.
Vihreät valtuutetut ja varavaltuutetut tapasivat kaupunkilaisia. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kysyä Tampereen tämän 
hetken ja tulevaisuuden tilanteesta. Mukana mm. Olli-Poika Parvianen,
Väinö Friman, Anna-Kaisa Heinämäki, Jaakko Mustakallio, Petri Siuro, Jaakko Stenhäll, Amu Urhonen,
Luottamushenkilöiden pikatreffeissä on kysymys vanhasta kunnon ”speed dating”-konseptista, jossa kukin 
luottamushenkilö viettää kaupunkilaisen kanssa keskustellen viisi minuuttia, jonka jälkeen kuntalaiset vaihtavat pöytää ja 
siirtyvät seuraavan luottamushenkilön pöytään. Paikalla muutamia kaupunkilaisia. 

23.4. Alkoivat Polkupyöräaamiaiset Rongankadun alikulkutunnelilla.
Vihreät aktiivit ja valtuutetut tarjoilivat aamupalaa kaupunkilaisille ja vastailivat ajankohtaisiin kysymyksiin Tampereen 



politiikassa. Tänä vuonna pyöräkorjaamo osallistui polkupyöräaamiaisiin ja tarjosi pyöränhuoltoapua ilmaiseksi. 
Kesäkuussa alkaneet pyöräaamiaiset jatkuivat 21.5 18.6, 28.8, 19.9 ja 15.10. Tarjoilupuolelta mukana aamupaloja 
tukemassa olivat Ravintola Kahvilla, ravintola Leo, lähiruokapuoti Lempi, Ruohonjuuri ja Runsaudensarvi. Jokaisella 
aamupalalla vieraili 80-100 kaupunkilaista.

25.4. Lisää työpaikkoja Pirkanmaalle,Työväenmuseo Werstas

Keskustelutilaisuudessa mukana mm. Tarja Chronberg, Olli-Poika Parviainen, elinkeinojohtaja Timo Antikainen, 

tutkijatohtori Sinikka Torkkola ja Veikko Kiili, Pirkanmaan yrittäjät. Tilaisuudessa kartoitettiin Tampereen ja Pirkanmaan 

työllisyyden nykyhetkeä ja tulevaisuuden näkymiä sekä politiikkojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. 

7.8. Tampereen Teatterikesässä feministi puhui kellon ympäri
Tampereen Seudun Vihreät Yhdistykset järjestivät Teatterikesän yhteydessä tempauksen. Teltalla feminismistä puhuivat 
yhteistyökumppanit ja asiasta innostuneet.

24.8 Luomuruokapiknik Sorsapuistossa
Yhdessä Vastedeksen kanssa kanssa järjestettiin luomuruokapiknik. Tapahtuma keräsi kaupunkilaiset, Tampereen ja 
lähitienoon yrittäjät sekä tuottajat yhteen ja tarjosi kaupunkilaisille makuelämyksiä ja nautintoja Luomu- ja lähiruoan 
merkeissä. Mukana tapahtumassa ravintola Leo ja ravintola Kahvilla. Ruohonjuuri ja Keittiö kadulla ja kylässä eivät 
päässeet paikanpäälle.

5.9 Tavin Hallituksen ja Valtuustoryhmän yhteinen saunailta Artturin saunalla.
Tilaisuudessa keskusteltiin Tavin hallituksen ja valtuustoryhmän yhteistyöstä ja politiikkakoulun aloittamisesta.

20.11 Uusien ilta ravintola Kahvilla
Uusien ilta järjestettiin yhdessä muiden Vihreiden yhdistysten kanssa. Puoluesihteeri Lasse Miettinen oli paikanpäällä 
inspiroimassa väkeä.

22.11. Vihreiden yhteiset pikkujoulut ja Tavin syyskokous Media 54:ssa.
Pikkujouluja juhlittiin yhdessä vihreiden Pirkanmaalaisten yhdistysten kanssa.
Mukana tapahtumassa Tavi, Pirvi, Virnu, Tasvina, Kalevi, Torvi ja Vastedes. Noin 30 henkilöä osallistui.

13.12. Haaviston vierailu
Haavisto tutustui TAYS:sin lasten psykiatrian osastolle. TAMK:lla järjestettiin kansainvälinen 
turvallisuuskeskustelutilaisuus missä Pekka Haavisto ja Juhana Suoniemi keskustelivat turvallisuudesta mm Isiksestä. 
Koskikeskuksen Linkosuolla järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa eduskuntavaaliehdokkaat ja kuntalaiset saivat kysyä 
Haavistolta ja eduskuntavaaliehdokkailta.

3. Tiedottaminen

Tiedottaminen oli vahvasti sähköistä. Tapahtumien tiedottamiseen ja mainontaan käytettiin 
pääsääntöisesti Facebook-mainontaa, verkkosivuja, Twitteriä sekä sähköpostilistoja. Facebook-mainontaan käytettiin 
myös pieniä summia rahaa.  Vuoden aikana kehitettiin kuukausittaisesta jäsenkirjeestä visuaalisempi ja 
lukijaystävällisempi. Perinteistä ilmoitustaulumainontaa ja -tiedottamista käytettiin vähemmän.

Vuoden alkupuoliskolla tehtiin viestintäsuunnitelma missä listattiin kaikki viestinnän välineet ja vastuut. Lisäksi 
ensimmäistä kertaa tehtiin kriisiviestintäsuunnitelma. Tiedotteita tehtiin Tampereen vihreiden nettisivuilla seuraavasti:

2.6.2014 Ensimmäiset neljä Tamperelaista eduskuntavaaliehdokasta nimetty
18.8.2014 Valtuustoaloite maauimalan saamisesta Tampereelle
18.8.2014 Valtuustoaloite aurinkovoiman lisäämisestä Tampereella
10.9.2014 Tiedote: Apulaispormestari Parviainen: Nekalan lähikirjaston toiminta jatkuu
13.10.2014 Tiedote: Vihreät moittivat TAMK:n pääoman viemistä liian suureksi
24.11.2014 Tampereen Vihreiden hallitus vuodelle 2015
Lisäksi valtuustoryhmän sihteeri Noora Hinkkanen teki jokaisesta Tampereen valtuustoryhmän kokouksesta yhteenvedon 
Tampereen vihreiden sivuille.



4. Politiikka ja vaalit

4.1 Politiikka

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

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana ja apulaispormestarina toimi Olli-Poika Parviainen. Valtuustoryhmän 
varapuheenjohtajina toimivat Anna-Kaisa Heinämäki ja Jaakko Mustakallio. Valtuustoryhmän sihteerinä jatkoi Noora 
Hinkkanen. Valtuustoryhmä ja kaupunginvaltuusto kokoontuivat vuoden aikana kaikkina muina kuukausina paitsi 
heinäkuussa, touko- ja marraskuussa kaupunginvaltuusto kokoontui kahdesti. 

Irene Roivainen edusti vihreitä kaupunginhallituksessa, kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vihreiden edustajana 
oli Jaakko Mustakallio ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa Anna-Kaisa Heinämäki.

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. Vihreitä puheenjohtajia olivat muun muassa Oras Tynkkynen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana, Johanna Roihuvuo Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana, 
Laitoshoidon johtokunnan puheenjohtaja Jouko Paukkeri sekä Atte Tahvola Tampereen Ateria liikelaitoksen 
johtokunnassa. Kulunut vuosi oli useille luottamushenkilöille haasteellinen kaupungin heikohkon taloudellisen tilanteen ja 
siitä aiheutuvien säästöpaineiden vuoksi, mutta siitä huolimatta vihreät ovat saaneet puolustettua niin joukkoliikennettä 
kuin toimeentuloasiakkaiden asemaa.

Vihreä valtuustoryhmä käytti vuoden aikana valtuustossa 164 puheenvuoroa ja valtuustoaloitteita jätettiin 13 kappaletta. 
Vihreät ovat saaneet edistettyä itsenäisesti ja vahvalla yhteistyöllä monia 2012 vaaliohjelmassa linjattuja vaalitavoitteita. 
Tärkeä poliittinen prioriteetti kaupunkiraitiotie saatiin hyväksyttyä.

Tammikuussa vihreä valtuustoryhmä kutsui Turun vihreän valtuustoryhmän vierailulle. Turun valtuustoryhmän vierailun 
aluksi järjestettiin kaupunginvaltuuston istuntosalissa raitiotie-seminaari, johon oli kutsuttu puhumaan useita hankkeen 
asiantuntijoita. Myös Tampereen vihreiden hallitus osallistui seminaariin. Vierailun päätteeksi pidettiin valtuustoryhmien ja 
hallituksen yhteinen sauna-ilta. 

Valtuustoryhmä ja Tavin hallitus kokoontui keskustelemaan syyskuussa sauna-illan yhteydessä tulevista 
eduskuntavaaleista sekä kaupunginvaltuuston syksyn ohjelmasta. 

4.2 Vaalit

Europarlamenttivaalit olivat kevään 2014 teema. Tamperelainen Oras Tynkkynen oli alueemme pääehdokas- 
Tampereella kävi aktiivisesti myös muita ehdokkaita mm. 21.5 Antero Vartia, Otso Kivekäs bongattiin Rongankadun 
aamupalalla jne.

9.5-24.5 Luomukahvilla varustettu eurovaalimökki seisoi torilla ja keräsi kiinnostuneita kyselijöitä sekä kahvinjuojia. 
Tämän lisäksi vapaaehtoiset sekä tukiryhmät jakoivat vaalilehteä.

Menetimme yhden paikan Europarlamentissa, mutta Tampereen alueella keräsimme kuitenkin toiseksi eniten 
Kokoomuksen jälkeen ääniä.

4.3 Eduskuntavaalit 2015 työryhmä

Syksyllä 2014 perustimme eduskuntavaalityöryhmän jonka tehtävänä oli luoda sääntöjä ja tarkastella objektiivisesti 
yhdistyksen toimintaa vaalien alla. Työryhmän tavoitteena on taata mahdollisimman tasapuolinen ehdokkaiden 
tukeminen. Työryhmään nimettiin Tarja Virtanen, Noora Hinkkanen ja Johanna Roihuvuo.



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

Puoluehallituksessa 2014 Tampereen vihreistä oli varsinaisena jäsenenä Heikki Sairanen.

Puoluevaltuuskunnassa varapuheenjohtajana toimi Jaakko Stenhäll, sekä jäseninä Jaakko Mustakallio, Juhana 
Suoniemi sekä heidän varajäseninään Hanna-Kaisa Heilimo ja Mika Taipalus.

Pirkanmaan Vihreässä liitossa toimivat Sonja Myllymäki, Hannele Piitulainen, Katri Pihlaja ja Tapani Lehtonen.

6. Osallistuminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin

25.1. Turun valtuustoryhmä vieraili Tampereelle. Tapahtumaan osallistui valtuustoryhmä ja TaVin edustajat.

12.2. Vihreät yhdistykset Rekrytorilla
Vihreät yhdistykset esittelivät toimintaansa Rekrytorilla.

29.3. TaVin kevätkokous ja Pirkanmaan Vihreän liiton kevätkokous ympäristökeskus Moreeniassa.
Kokousedustajina toimivat Sami Pesonen, Petri Siuro, Ilkka Veiström, Sonja Myllymäki, Noora Hinkkanen, Sonja 
Harmaala, Hannele Piitulainen, Tarja Virtanen ja Tapani Lehtonen.

26.4. Teltta ja Tavin sekä muiden Tampereen vihreiden tahojen aktiivit Tammelan torille

7.6 Pirkanmaan Pride.
Tavi pystytti teltan Väinö Linnan aukiolle ja tavoitti muutamia uusia ja kiinnostuneita potentiaalisia jäseniä.

6.-8.6. Puoluekokous Jämsässä
Yhdistyksen äänivaltaisina kokousedustajina toimivat Sami Pesonen, Hannele Piitulainen, Jaakko Mustakallio, Noora 
Hinkkanen, Heikki Sairanen, Sonja Myllymäki, Sonja Harmaala, Aksu Piippo, Petri Siuro, Karo Tammisto, Heli Suuronen 
ja Jaakko Stenhäll. 

19.7. Tampere Pride
Tampereen vihreät olivat esillä tapahtumassa.

19.7. Vihreät Teiskon markkinoilla
Vihreät esittelivät toimintaansa Teiskon markkinoilla.

26.9 Pirkanmaan Vihreän liiton syyskokous, Ylöjärvi
Yhdistystä edustivat, Hannele Piitulainen, Sami Pesonen, Ilkka Veiström, Tommi Pfander, Tarja Virtanen, Petri Siuro, 
Sonja Myllymäki, Karo Tammisto ja Tapani Lehtonen

29.10 Rantatunneliin tutustuminen
Rantatunneliin tutustuminen järjestettiin yhdessä Pirvin kanssa.

6.11. Kaavakävely Eteläpuistossa, Jaakko Stenhäll

15.11 Lasten pikkujoulut
Järjestimme yhdessä vihreän kulttuuriyhdistys Vastedes ry:n kanssa Lasten pikkujoulut Monitoimitalo 13:lla. Paikalla 
vieraili 150-200 henkilöä. 

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. Edellisten 
lisäksi järjestimme Europarlamenttivaalien alla puoluerajat ylittävän keskustelutilaisuuden.

Edellisten lisäksi vuoden lopussa sekä Tarja Virtanen että Noora Hinkkanen lähtivät puolueen mukana tutustumaan 
europarlamenttiin. Yhteyksien luomisen lisäksi konkreettinen hyöty on ollut Heidi Hautalan viikottaiset sähköpostiviestit, 
joissa hän kertoo toiminnastaan parlamentissa.

8. Toiminnan kehittäminen

Tampereen Vihreät ry:n toiminnan ja rakenteiden kehittäminen aloitettiin heti vuoden alussa uuden hallituksen kanssa. 
Vuoden aikana hallitus on tehnyt strategiatyötä, jonka tuloksena mm. toimintatapoja on kirjattu ja parannettu (mm. 
tiedotuskäytännöt). Strategiatyön pohjalta aloitettiin myös politiikkakoulun suunnittelu loppusyksystä 2014.

Strategiatyön pohjalta kesken on vielä osa uudistuksista - alueita joilla TaVissa on vielä kehitettävää ovat esimerkiksi 
jäsenmäärän kasvattaminen, alueellinen yhteistyö sekä yhä kattavampi yhteistyö esimerkiksi valtuustoryhmän kanssa.

Jäsenhankinnan helpottamiseksi tehtiin Tampereen virheiden käyntikortit mitä voi jakaa kiinnostuneille, kortissa on 
yhteystiedot ja QR-koodi siten, että voi käyttää myös ilmoitustaululla. Kortteja on jaettu tapahtumissa. 
Ilmoitustaulumainontaan tehtiin myös ilmoitustaulupohja mitä ei vuoden
2014 aikana otettu käyttöön.

9. Talous

Yhdistyksen talous säilyi vakaana koko toimintavuoden. Tärkeimpänä tulonlähteenä olivat puolueverot.
Suurimmat kulut koituivat palkoista ja tilaisuuksista. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ylijäämä oli 17 791,11 euroa. Ylijäämä 
siirretään säästöön odottamaan seuraavia kunnallisvaaleja.


