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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 2015 Kehräsaaressa. Toimistomme jaettiin yhdessä toisten vihreiden
yhdistysten kesken, joita oli Pirkanmaan Vihreä liitto, Tampereen seudun Vihreät naiset, Tampereen seudun Vihreät
nuoret ja Vastedes ry.
2015 Tampereen vihreät ry:n toiminnan painopiste oli eduskuntavaaleissa ja politiikkakoulun pilotoinnissa sekä
käynnistämisessä. Kaikille avoimen politiikkakoulun avulla tavoitettiin uusia jäseniä ja vihreästä toiminnasta
kiinnostuneita kaupunkilaisia. Politiikkakoulu toteutetaan uudestaan 2016.
Vuoden aikana jäsenmäärämme kasvoi, vuoden lopulla meillä oli 275 maksanutta jäsentä, kokonaisjäsenmäärä oli
308 jäsentä. Kasvu johtui osin eduskuntavaalien tuloksesta. Hyvä eduskuntavaalitulos mutta oppositioasema lisäsivät
ihmisten halukkuutta liittyä jäseneksi.

1. Hallitus ja kokoukset vuonna 2015
Vuonna 2015 Tampereen vihreiden toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi etupäässä hallitus, jonka
puheenjohtajana toimivat Hannele Piitulainen ja Juuso Kiiskinen. Muina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat
Tiina Jarvanne, Tapani Lehtonen, Hilkka Luosa, Arja Nikali, Sami Pesonen, Pertti Suomela, Marja Tähtinen ja Ilkka
Veiström. Hallituksen varajäseninä sisääntulojärjestyksessä toimivat Tommi Pfander, Johanna Roihuvuo 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 olivat 10h/vko.
Hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.
Lisäksi perustettiin työryhmiä toiminnan kehittämiseksi. Tapahtumatiimin päävetovastuu oli Juuso Kiiskisellä ja
viestinnän päävetovastuu viestintäryhmällä. Viestintäryhmään kuuluivat Hilkka Luosa, Sami Pesonen ja Noora
Hinkkanen. Jäsentyöryhmään kuuluivat: Hannele Piitulainen, Tiina Jarvanne ja Tarja Virtanen. Poliittisina sihteereinä
toimivat Pertti Suomela, Marja Tähtinen ja Arja Nikali. Koulutusvastaavana toimivat Tapani Lehtonen ja Pertti
Suomela
Eduskuntavaalityöryhmä jatkoi toimintaansa alkuvuoden, ryhmän puheenjohtajana toimi Johanna Roihuvuo ja muina
jäseninä Noora Hinkkanen ja Tarja Virtanen. Eduskuntavaalityöryhmä valmisteli eduskuntavaalikampanjaa koskevat
yhteiset pelisäännöt, valvoi niiden toteutumista sekä valmisteli hallitukselle kaikki eduskuntavaaleja koskevat
päätökset.
Toukokuussa perustettiin kunnallisvaalien ohjausryhmä valmistelemaan kunnallisvaaleja. Ohjausryhmän
puheenjohtajana toimii Juuso Kiiskinen ja muina jäseninä Marja Tähtinen, Ilkka Veiström, ja Tarja Virtanen.
Ohjausryhmää täydennettiin elokuussa valtuustoryhmän jäsenellä ja Jaakko Mustakallio liittyi ryhmään. Syyskuussa
ryhmää täydennettiin Tavin hallituksen varajäsenellä ja Johanna Roihuvuo liittyi ryhmään.
Varsinaisten hallituksen kokouksien lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous 19.4. pylväspaikoista kunnallisvaaleihin
2017.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.4. vanhalla kirjastotalolla Tampereella. Sääntömääräinen
syyskokous pidettiin 28.11. Sorin Saunan tiloissa .

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 2015:
15.1. Politiikakoulun avajaiset valtuustosalissa, keskusvirastotalo
Tilaisuudessa apulaispormestari Olli-Poika Parviainen avasi kunnallista päätöksentekoa ja vastasi yleisön
kysymyksiin. Pirkanmaan Vihreiden puheenjohtaja Ville Hämäläinen ja Tampereen vihreiden puheenjohtaja Hannele
Piitulainen esittelivät vihreää toimintaa.
5.2. Politiikka tutuksi tilaisuudet jatkuivat
Puolueen organisaatiosta ja toiminnasta kertoi puoluehallituksen jäsen Heikki Sairanen. Saimme vastauksia mm.
seuraaviin kysymyksiin; Miten puolueen kautta voi vaikuttaa? Miten puolue muodostaa kantansa ja mistä Vihreiden
politiikka tulee?
Maakunnallisesta päätöksenteosta kertoi maakuntahallituksen jäsen Minna Sorsa. Käsiteltävinä aiheina esim.
Maakunta osana valtionhallintoa ja Pirkanmaan ajankohtaiset kysymykset mm maakuntakaava 2040: liikenne,
asuminen, ruoka, luonto, energia ja vesi.
5.2. Politiikkakoulun iltakoulu
Ensimmäinen Politiikkakoulun iltakoulu meni totuttelun ja lämmittelyn merkeissä. Jatkoimme Ravintola 931:ssä
politiikkakoulun illan teemasta keskustelua noin 10 hengen ryhmän kanssa.
19.2. Politiikkakoulu vieraili puoluetoimistolla ja eduskunnassa.
Puoluetoimistolla tutustuttiin tiloihin ja ärjestöpäällikkö Ville Tuominen kertoi puolueen toiminnasta sekä Vision
pääsihteeri Ville Ylikahri kertoi Vision toiminnasta. Politiikkakoululaiset seurasivat hetken aikaa lehteriltä iltakoulua ja
sen jälkeen keskustelivat Kansanedustaja Oras Tynkkysen kanssa kansanedustajan työstä.
3.3. Some-koulutus jäsenille
Kaikille avoin Some-koulutus järjestettiin Kehräsaaren toimistolla. Kouluttajana toimi Tavin viestintävastaava Sami
Pesonen. Some-perusteet – Facebook, Twitter, Instagram.
5.3. Politiikka tutuksi tilaisuudet jatkuivat
Kunnallisesta päätöksenteosta ja yhteistyöstä muiden puolueiden kanssa kertoi kaupunginvaltuutettu
Jaakko Mustakallio ja kunnallisen päätöksenteon rakenteesta ja siitä miten jokainen saa äänensä kuuluviin kertoi
kaupunginvaltuutettu Anna-Kaisa Heinämäki
5.3. Politiikkakoulun iltakoulu
Iltakoulun aiheena oli vihreiden kansainvälinen toiminta, asiasta kertoi ex-europarlamentaarikko Satu Hassi. Myös
Tommi Pfander oli mukana tuomassa saksalaista näkökulmaa.
.
26.3. Eduskuntavaaleissa ratkeaa eläinsuojelulain kohtalo – onko tuotanto- ja turkiseläimille luvassa parempaa?
Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara luennoi Vanhalla kirjastotalolla. Saimme tietoa eläinten lajityypillisestä
käyttäytymisestä, ja erityisesti turkiseläinasetuksesta, johon näytti tulevan huononnuksia eläinten oloihin.
2.4. Politiikka tutuksi tilaisuudet jatkuivat
Vihreästä vaikuttamisesta maakunnassa ja poliittisen yhteistyön taidosta kertoi Eveliina Asikainen,
kaupunginvaltuutettu Sastamalasta. Kohtaamisesta kuntapäättäjän kanssa; miten kaupunkia rakennetaan, miten
kaupunkilainen ja poliitikko saavat äänensä kuuluviin kertoi Jaakko Stenhäll, yhdyskuntalautakunnan varapj,
varavaltuutettu
2.4. Politiikkakoulun iltakoulu
Aiheena oli 50+ -vuotiaiden työttömyys. Aiheesta alusti Olli-Poika Parviainen, jonka vastuulla apulaispormestarina
työttömyysasiat olivat.

23.4. Alkoivat Polkupyöräaamiaiset Rongankadun alikulkutunnelilla.
Vihreät aktiivit ja valtuutetut tarjoilivat aamupalaa kaupunkilaisille ja vastailivat ajankohtaisiin kysymyksiin Tampereen
politiikassa. Tänäkin vuonna Muotialan työpalvelut osallistui polkupyöräaamiaisiin ja tarjosi pyöränhuoltoapua
ilmaiseksi. huhtikuu alkaneet pyöräaamiaiset jatkuivat syyskuulle asti. Tarjoilupuolelta mukana aamupaloja
tukemassa olivat Ravintola Kahvilla, ravintola Leo, lähiruokapuoti Lempi ja Ruohonjuuri. Jokaisella aamupalalla
vieraili 70-100 kaupunkilaista.
7.5. Politiikkakoulu - vaalien jälkilöylyt
Puoluesihteeri Lasse Miettinen avasi vaalien tuloksen merkitystä vihreässä politiikassa ja uudet kansanedustajat
Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen arvioivat tulevaa työtään eduskunnassa.
7.5. Politiikkakoulun iltakoulu
Vaalien jälkilöylyt jatkuivat myös iltakoulussa. Paikalla analysoimassa ja taustoittamassa olivat ex-kansanedustaja
Oras Tynkkynen, EK-vaaliehdokkaat Maija Kajan ja Miisa Karjalainen.
28.5. Vierailu Särkänniemen delfinaarioon
Auditorio Uppeluksessa oli paikalla Särkänniemen puolesta toiminnanjohtaja ja delfiinikouluttaja. Kuulimme ja
keskustelimme delfiineistä, merestä ja Särkänniemen delfinaariosta.
4.6. Politiikkakoulussa vaikuttava viestintä ja esiintyminen sekä somen ja blogien käyttö
Kirjailija ja ex-kansanedustaja Rosa Meriläinen avasi vaikuttavan viestinnän keinoja avauksella ”vastaväitteet ja pitkät
katseet ovat poliitikolle tervetulleita” ja sosiaalisen median kouluttaja Fatima Anttonen kertoi miten näkyä somessa,
kuka seuraa ja miksi, mitä tietoja jaan? Instagram, Ask, ketkä näitä käyttävät?
10.6. Vihreät Visailijat aloittivat toimintansa yhdessäolon ja pubitietokilpailun merkeissä Gastropub Nordicissa,
Otavalankatu 3:ssa. Tapaamisia oli kolmena keskiviikkona, mutta toiminta lopahti kesälomiin ja visailijoiden
vähyyteen.
6.8. Tampereen Teatterikesässä puhetta kellon ympäri
Tampereen Seudun Vihreät Yhdistykset järjestivät Teatterikesän yhteydessä tempauksen. Teltalla puhuivat
yhteistyökumppanit ja asiasta innostuneet.
7.8. Tavin Hallituksen ja Valtuustoryhmän yhteinen saunailta Business Parkin saunalla.
Valtuustoryhmä kutsui Tavin hallituksen mukaan syksyn ensimmäiseen kokoukseensa sekä keskustelemaan
menneistä ja tulevista vaaleista. Lisää nostetta illalle toi päivän aikana julkaistu gallup-tulos, jossa vihreät olivat
nousseet neljänneksi suurimmaksi puolueeksi. Illan aikana syötiin, saunottiin sekä puhuttiin politiikkaa.
9.8. Hämeenpuiston puistofiesta
Hämeenpuiston puistofiestassa Pirkanmaan vihreiden yhdistysten ja vihreän kulttuuriyhdistys Vastedes ry:n
toiminnan esittely. Lapsille ja lapsenmielisille järjestettiin leikkimielinen arvauskisa ja tietenkin vihreitä ilmapalloja.
25.8. Avoimet ovet ja pinssipaja toimistolla
Jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua Tavin toimintaan, tavata muita jäseniä ja Tavin
hallituksen jäseniä sekä tehdä pinssejä.
30.8 Hyvää ja aitoa, läheltä ja kaukaa -tapahtuma Sorsapuistossa
Yhdessä Vastedeksen kanssa kanssa järjestettiin Hyvää ja aitoa, läheltä ja kaukaa -tapahtuma, missä eri
lähiruokatoimijat esittelivät ja möivät omia tuotteitaan. Lisäksi paikalla oli kauppahallista Ravintola Leo. Tapahtumasta
tehtiin tapahtumaraportti TaVin nettisivuille:
http://www.tampereenvihreat.fi/hyvaa-ja-aitoa-lahelta-ja-kaukaa-tapahtuma-sorsapuistossa-kiinnosti-ihmisia/
3.9. Politiikkakoulussa kuultiin kansalaisvaikuttamisesta
SPR:n Anu Rohima-Mylläri kertoi punaisen ristin toiminnasta ja jokaisen mahdollisuuksista auttaa. Tahdon2013
kampanjan viestintäpäällikkö Saija Viitala kertoi kansalaisaloitteen tekemisestä ja kampanjan organisoimisesta.
17.9. Punkkua ja politiikka illat alkoivat
Tarjottiin mahdollisuus päästä keskustelemaan vapaasti, näissä illoissa punkkua ei tarvitse juoda, mutta politiikasta
voi nauttia! Illan puheenaihetta vaihdeltiin osallistujien mielen mukaan. Iltoihin kutsuttiin paikalle vierailivat paikalliset
tähtiä sekä tähtiä kauempaa kuten Juhana Suoniemi ja Satu Hassi.

23.9. Infotilaisuus vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille
Huolestuttaako nykyinen politiikka ja yhteiskunnallinen ilmapiiri? Haluaisitko aktivoitua tekemään jotain avoimemman
ja välittävämmän yhteiskunnan puolesta? Tarjosimme vapaaehtoisille mahdollisuuden tutustua Tavin ja Vastedeksen
toimintaan ja valita heille itselleen sopivin tapa vaikuttaa.
30.9 Kaavakävely Tammelassa
Tammelan täydennysrakentaminen etenee ja kaavakävelyllä kaupunkilaisilla oli mahdollisuus tulla Tammelaan
kuuntelemaan ja kertomaan mielipiteensä kaupunginosan ajankohtaisista suunnitelmista. Kierros eteni niin
ajankohtaisen korttelisuunnitelman (Kullervonkatu-Pinninkatu-Peltokatu) kuin jo pidempään valmistelussa olleen
Tammelan stadionin merkeissä. Kierroksella mukana oli arkkitehti Minna Seppänen Tampereen kaupungilta ja
yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja Jaakko Stenhäll.
1.10 Kunnallisvaalit, minä ehdokkaana
Ensin kaupunginvaltuutettu Jaakko Mustakallio kertoi kunnallisvaalien 2012 kampanjastaan otsikolla “enemmän
innolla kuin taidolla” ja jatkoksi Tavin hallituksen varajäsen Johanna Roihuvuo alusti aiheesta kuka voi asettua
ehdokkaaksi ja mitä ehdokkuus vaatii?
10.10 Politiikkakoulu vieraili Olkiluodon ydinvoimalassa
Syksyllä järjestettyyn vierailuun ydinvoimalaan osallistui noin kolmisenkymmentä henkilöä. Vierailun aikana
ydinvoimalan toimintaa esiteltiin sekä vierailimme maan alla sijaitsevissa jätteen välivarastointipisteissä. Vierailu
avasi uusia näkökulmia ydinvoimalan ympäristövaikutuksiin sekä mittaviin rakennusprojekteihin kuten
onkalohankkeeseen.
3.11. Uusien ilta ravintola 931 ja avoimet ovet toimistolla
Uusien illassa Pirkanmaan vihreät yhdistykset kertoivat toiminnastaan ja osallistumisen tavoista, kunnalliset
vaikuttajat työstään ja tarjolla oli myös hiukan ennakkotietoja Politiikkakoulusta 2016.
5.11. Syyrian tilanne ja Euroopan parlamentti
Syyriassa vuosina 2014-2015 työskennellyt kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi kertoi Syyrian tilanteesta ja
tilanteeseen johtaneista syistä. Euroopan parlamentin toiminnasta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista exeuroparlamentaarikko, kansanedustaja Satu Hassi.
13.11. Europarlamentaarikko Heidi Hautala vieraili Tampereella
Kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi haastattelee europarlamentaarikko Heidi Hautalaa ajan polttavimmista
ihmisoikeuskysymyksistä. Teemoina haastettelussa muun muassa Venäjän ihmisoikeustilanne, Istanbulin sopimus,
tiedustelulainsäädäntö ja pakolaiskriisi.
19.11. Punkkua ja politiikka illat - politiikan syksy
Tällä kertaa mukana keskustelemassa oli mm. valtuutettu Juhana Suoniemi ja Tavin hallituksen jäsen Hilkka Luosa.
Illan puheenaiheet vaihtelivat ja keskustelu oli vilkasta.
28.11. Vihreiden yhteiset pikkujoulut ja Tavin syyskokous Sorin saunalla
Pikkujouluja juhlittiin yhdessä vihreiden Pirkanmaalaisten yhdistysten kanssa.
Mukana tapahtumassa Tavi, Pirvi, Virnu, Tasvina, Kalevi, Torvi, LärVi ja Vastedes. Noin 40 henkilöä osallistui.

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. Erityisesti
Facebookissa julkaisuja oli useita, sivuilla jaettiin niin puoluetoimiston, eduskuntavaaliehdokkaiden,
luottamushenkilöiden kuin yhdistyksen omaa materiaalia. Tavoitteena oli myös aktivoitua twitter-tilillä, jossa joissain
määrin onnistuttiin.
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 Olli-Poika Parviainen. Valtuustoryhmän
varapuheenjohtajina toimivat Anna-Kaisa Heinämäki ja Jaakko Mustakallio. Parviaisen noustua eduskuntaan AnnaKaisa Heinämäki aloitti apulaispormestarina ja valtuustoryhmän puheenjohtajana, Mustakallio nousi 1.
varapuheenjohtajaksi ja Parviainen jatkoi 2. varapuheenjohtajana. 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.Kesken vuotta
Roivaisen paikalle vaihdettiin Mustakallio, Olga Haapa-ahon ottaessa Heinämäen paikat.
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. Saavutuksiin voidaan laskea myös aktiivipassin käyttöönotto,
Kalevan maauimala sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden jatkaminen Tampereella.
Vihreä valtuustoryhmä käytti vuoden aikana valtuustossa 139 puheenvuoroa ja valtuustoaloitteita jätettiin 8
kappaletta. Vihreät ovat saaneet edistettyä itsenäisesti ja vahvalla yhteistyöllä monia 2012 vaaliohjelmassa linjattuja
vaalitavoitteita. Tärkeä poliittinen prioriteetti kaupunkiraitiotie saatiin hyväksyttyä.
Valtuustoryhmä ja Tavin hallitus kokoontui keskustelemaan elokuussa sauna-illan ja valtuustoryhmän kokouksen
merkeissä. Saunailta järjestettiin Tulli Business Parkissa, jossa iloittiin niin kevään vaalituloksesta kuin juuri
julkaistusta gallup-tuloksestakin (vihreiden valtakunnallinen kannatus oli lähes 13%!). Illan aikana puhuttiin syksyn
tulevista haasteista sekä aloitettiin valmistautuminen kunnallisvaaleihin 2017. Myös tulevista yhteistyökuvioista
(esimerkiksi yhteisistä kannanotoista ajankohtaisiin asioihin) käytiin keskustelua. Yhteisiä illanviettoja olisi tarkoitus
järjestää tulevaisuudessakin,mahdollisesti kahdesti vuodessa.
Tampereen Vihreät teki kannanoton, jossa kiitettiin kaupungin päätöstä perustaa uusi, alaikäisille
turvapaikanhakijoille tarkoitettu ryhmäkoti. Samaa asiaa koskeva mielipidekirjoitus julkaistiin Aamulehden
mielipideosastolla 30.8. Toinen Tavin tekemä kannanotto liittyi jätteiden käsittelyn parantamiseen, josta julkaistiin
myös mielipidekirjoitus Aamulehden mielipideosastolla marraskuun lopulla.
4.2 Vaalit
Vaaleissa Pirkanmaalta pääsivät läpi Satu Hassi (6 332 ääntä) ja Olli-Poika Parviainen (4 437 ääntä). Kaiken
kaikkiaan 2015 vaalit olivat menestys vihreille viiden uuden eduskuntapaikan takia. Vaalien läpivieminen oli kevään
2015 ajan merkittävin ponnistus. Vaalien teemana Vihreillä oli koulutus, köyhyyden poistaminen ja ympäristö.
Tampereen Vihreät tukivat tasa-arvoisesti kaikkia ehdokkaita. Tampereen vihreiden hallituksessa toimi vaalien aikana
erillisen työryhmä jonka tehtävänä oli valvoa kaikkien ehdokkaiden tasapuolista kohtelua. Kaikista Pirkanmaan
ehdokkaista tehtiin TaVin Some-kanaviin esittelyt.
2.-19.4. Luomukahvilla varustettu eduskuntavaalimökki seisoi torilla ja keräsi kiinnostuneita kyselijöitä sekä
kahvinjuojia. Tämän lisäksi vapaaehtoiset sekä tukiryhmät jakoivat vaalilehteä. Tavi tuki ehdokkaita niin taloudellisesti
kuin henkilöresursseinkin. Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin niin Pirkanmaan vihreän liiton kuin muidenkin
yhteistyötahojen kanssa. Ehdokkaat osallistuivat esimerkiksi Pirvin järjestämälle maakuntaa kiertävälle
bussikiertueelle sekä olivat mukana yhteisessä kampanja-avauksessa Koskikeskuksessa.

Lisäsimme kansanedustajien määrän kahteen. Seuraavat neljä vuotta Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen edustavat
Pirkanmaata eduskunnassa.
4.3 Vaalityöryhmät
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 Noora Hinkkanen, Johanna Roihuvuo ja Tarja Virtanen. Eduskuntavaalityöryhmä
jatkoi toimintaansa kevään 2015 eduskuntavaaleihin asti.

5. Tampereen vihreät ry:n edustajat puolueen muiden tahojen elimissä
Puoluehallituksessa 2015 Tampereen vihreistä oli varsinaisena jäsenenä Heikki Sairanen.
Kevään 2015 puoluevaltuuskunnassa varapuheenjohtajana toimi Jaakko Stenhäll, sekä jäseninä Jaakko Mustakallio,
Juhana Suoniemi sekä heidän varajäseninään Hanna-Kaisa Heilimo ja Mika Taipalus.
7.6.2015 aloitti toimintansa uusi puoluevaltuuskunta jonka jäseninä ovat Iiris Suomela ja Mika Taipalus sekä heidän
varajäseninään Olga Haapa-aho ja Ville Hämäläinen.
Pirkanmaan Vihreässä liitossa toimivat Hannele Piitulainen, Marja Tähtinen ja Tapani Lehtonen.

6. Osallistuminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin
4.2. Vihreät yhdistykset Rekrytorilla
Vihreät yhdistykset esittelivät toimintaansa Rekrytorilla.
19.3. Vierailu Tarastejärvenjätteenkäsittelylaitokselle
Järjestimme yhdessä vihreän kulttuuriyhdistys Vastedes ry:n kanssa vierailun Tarastejärven
jätteenkäsittelylaitoksellle. Vierailun aikana tutustuimme jätteiden kierrätykseen ja Tarastejärven alueeseen.
28.3. Pääsiäisrieha Monitoimitalolla
Järjestimme yhdessä vihreän kulttuuriyhdistys Vastedes ry:n kanssa Lasten pääsiäisriehan Monitoimitalo 13:lla.
Paikalla vieraili n. 80 henkilöä.
1.4. Junalla Tesomalle
Tampereen kaupungin kaavoituksen, Pirkanmaan osuuskaupan sekä Pirkanmaan seutukunnan edustajat
keskustelivat junalla Tesomalle aiheesta. Olisiko mahdollista päästä tunnin vuorovälein junalla Tampereen
keskustasta Nokialle niin että junat pysähtyvät Tesomalle? Onko tavoite saada tämä tapahtumaan jo vuonna 2016
pelkkää aprillipilaa vai täysin mahdollinen tavoite?

25.4. TaVin kevätkokous ja Pirkanmaan Vihreän liiton kevätkokous vanhalla kirjastotalolla.
Kokousedustajina toimivat Sami Pesonen, Ilkka Veiström, Hilkka Luosa, Heikki Sairanen, Mikko Murtonen,Tapani
Lehtonen, Tommi Pfander, Hannele Piitulainen, Tiina Jarvanne, Tarja Virtanen ja Juhana Suoniemi.
27.4. Vierailu Sammatin tilalle ja Frantsilan luomuyrttitilalle
Vierailtiin Sammatin tilalla ja perehdyttiin nautatilan arkeen. Frantsilan luomuyrttitilalla katsottiin
Diojen elävöittämä Frantsilan esittelyn, jossa kerrotaan vähän historiasta ja nykypäivästä
sekä Frantsilan tuotteista.
5.-7.6. Puoluekokous Oulussa
Yhdistyksen äänivaltaisina kokousedustajina toimivat Juuso Kiiskinen, Tiina Jarvanne, Tuomo Pekkanen, Pertti
Suomela, Hilkka Luosa, Sami Pesonen, Ilkka Veiström, Tarja Virtanen, Aksu Piippo, Tuoma Rinne, Katri Tukiainen ja
Hannele Piitulainen. Varajäseniksi valittiin 1. varajäsen Heikki Sairanen, 2. varajäsen Juhana Suoniemi, 3. varajäsen
Marja Tähtinen ja 4. varajäsen Mari Tuominen. Oulussa hallitus valitsi Olli-Poika Parviaisen äänivaltaiseksi
edustajaksi Juuso Kiiskisen sairastuessa.
21.11.Pirkanmaan Vihreän liiton syyskokous
Yhdistystä edustivat syyskokouksessa Hannele Piitulainen, Tapani Lehtonen ja Karo Tammisto

21.11 Lasten pikkujoulut
Järjestimme yhdessä vihreän kulttuuriyhdistys Vastedes ry:n kanssa Lasten pikkujoulut Monitoimitalo 13:lla. Paikalla
vieraili n.80 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 Eduskuntavaalien alla kaksi puoluerajat ylittävää keskustelutilaisuutta.

8. Toiminnan kehittäminen
Tampereen Vihreät ry:n toiminnan uudistaminen oli varsin maltillista vuonna 2015. Pääpaino oli politiikkakoulun
implementoinnilla sekä hallituskäytäntöjen kehittämisellä. Lisäksi vuoden aikana huomiota kiinnitettiin kannarien
julkaisemisen kehittämiseen.

9. Talous
Yhdistyksen talous säilyi vakaana koko toimintavuoden. Tärkeimpänä tulonlähteenä olivat puolueverot.
Suurimmat kulut koituivat palkoista ja tilaisuuksista. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämä oli 14 129,82 euroa.
Ylijäämä siirretään säästöön odottamaan seuraavia kunnallisvaaleja.

Tampereen vihreät ry.
Kehräsaari B-talo
33200 Tampere

