Tampereen Vihreät ry - Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
YLEISESTI
Tampereen Vihreät ry:n vuoden 2016 keskiössä tulee olemaan valmistautuminen vuoden 2017
kunnallisvaaleihin.
Vuonna 2016 yhdistys jatkaa panostamista jäsenhankintaan sekä mielekkääseen jäsenille suunnattuun
vihreän politiikkaa tukevaan toimintaan. Vuonna 2014 asetettu tavoite olla kunnallisvaaleissa 2017
Tampereen toiseksi suurin puolue on tavoitteemme yhä. Pääkaupunkiseutu on todistanut, että se on
mahdollista. Lähtökohtana toimintaan on matalan kynnyksen tapahtumien järjestäminen, toimivien
konseptien käyttäminen (kuten aamupalat kaupunkilaisille ja valtuutettujen tapaaminen kahvilassa) sekä
osallistuminen aktiivisesti muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Kaupuginosayhdistykset:
Tampereelle on perustettu vuonna 2011 kaksi kaupunginosayhdistystä, Kalevan Vihreät ry ja
Tammelantorin Vihreät ry. Vuonna 2014 perustettiin Länsi-Tampereen Vihreät. Vuoden 2012 aikana
käynnistetty työ kaupunginosayhdistysten huomioimiseksi yhdistyksen säännöissä saatettiin loppuun
vuonna 2013. Vuonna 2016 toivotaan syntyväksi uusia kaupunginosayhdistyksiä. Tampereen Vihreät ry
tukee jäsenyhdistyksiään taloudellisesti, henkilöstöresursseilla ja lainaamalla tapahtumamateriaalia.
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.
Valtuutetut ja muut vihreät toimijat:
Yhdistys pyrkii toimimaan aktiivisesti suhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi valtuutettujen ja muiden
vihreiden tahojen kanssa. Tämä tapahtuu esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia (näitä voivat olla
esimerkiksi valtuustoryhmän kokoukset ja yhteiset illanvietot).
Muut toimijat:
Yhdistys vahvistaa verkostoitumista muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen hallitus edistää
yhdistyksen tavoitteita myös suorilla päättäjäkontakteilla muihin puolueisiin ja virkamiehiin.

POLITIIKKAKOULU
Vuoden 2016 aikana yhdistys jatkaa politiikkakoulua sekä edelleen kehittää sitä aiempien kokemusten
pohjalta. Politiikkakoulu tulee 2016 valmistamaan meitä kunnallisvaaleja varten.

JÄSENET JA TAPAHTUMAT
Tapahtumissa tavoitteena on viestiä vihreästä politiikasta ja rekrytoida uusia jäseniä sekä pitää huolta
nykyisistä jäsenistä. Yhdistys järjestää säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tukee muiden
alueella toimivien vihreiden yhdistysten tapahtumatuotantoa. Yleisötilaisuuksia järjestetään
ajankohtaisista ja jäsenistön sekä yleisön toivomista aiheista julkisilla paikoilla esim. pääkirjastossa ja
kahviloissa. Yhdistys järjestää myös jäsentilaisuuksia, kuten uusien jäsenten iltoja ja
asiantuntijakuulemisia.
Vuonna 2016 yhdistys osallistuu ja näkyy aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa. Tällaisia ovat esimerkiksi
vaalitilaisuudet, kesän musiikki- ja kulttuuritapahtumat, markkinat ja muiden vihreiden yhdistysten
järjestämät tilaisuudet. Tapahtumia tulevat olemaan jatkossakin ”matalan kynnyksen tapahtumat” kuten
aamupalaa kaupunkilaisille ja valtuutettujen tapaamiset kahviloissa, kaavakävelyt,
valtuustonseurantabileet, dokumenttileffat jne.
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.

VAIKUTTAMINEN JA TIEDOTUS
Vaikuttaminen
Yhdistys pyrkii tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin ja saamaan some-, verkko- ja palstatilaa tempauksillaan
ja kannanotoillaan. 2016 on tavoitteena tehdä enemmän julkisia kannanottoja kuin edellisinä vuosina.
Lisäksi pyrittään suunnitelmalliseen vaikuttamiseen, joka tapahtuu yhdessä valtuutettujen kanssa.
Tiedotus
Verkkosivut ja sosiaalinen media toimivat viestinnän keskeisinä kanavina. Verkkosivuilla julkaistaan mm.
vihreiden aktiivien ja valtuutettujen kirjoituksia. TaVissa jatketaan 2015 käynnistettyä viestinnän
kehittämistä.

TIEDONHALLINTA
Yhdistyksen tavoitteena on vuonna 2016 löytää sopivat keinot tiedon eheään säilyttämiseen ja
jakamiseen. Tavoitteena on, että toiminnassa käytetty tieto voidaan säilyttää, jakaa, löytää sekä
varmuuskopioida nykyistä luotettavammin ja helpommin.

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuloja kasvatetaan lisäämällä jäsenmäärää ja kannustamalla jäseniä maksamaan ylimääräisä
maksuja kuukausittain. Varainhankinnan kehittäminen uusien rahoituskanavien löytämiseksi on yksi
painopiste vuoden 2016 toiminnassa. TaVin omissa tapahtumissa jatketaan 2015 aloitettua lipaskeräystä.

VAALIT
Vuoden 2017 kunnallisvaaleihin valmistaudutaan suunnitelmallisesti. Ehdokas hankintaa on käynnistetty
jo vuoden 2015 puolella, ja ensimmäisiä ehdokkaita nimetään heti vuoden 2016 alkupuolella.
Vaalipäällikkö kunnallisvaaleihin 2017 on valittu jo 2015 Lokakuussa. Tampereen vihreiden tavoite 2017
kunnallisvaaleissa on olla toiseksi suurin puolue ja siksi teemme määrätietoista työtä sen eteen jo hyvissä
ajoin.

