
Toimintasuunnitelma 2018 

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
5. oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tampereen vihreät on Vihreän liiton, Pirkanmaan Vihreän liiton ja Vihreän sivistysliiton 
jäsenjärjestö. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kehräsaaressa. Yhdistyksellä on kaksi tasa-
arvoista puheenjohtaja ja kahdeksanjäseninen hallitus. Hallituksella on neljä varajäsentä. 
Hallitus kokoontuu kuukausittain ja kokoukset ovat jäsenistölle avoimia. Yhdistyksen 
työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja, järjestökoordinaattori ja valtuustoryhmän sihteeri. 
Tampereen vihreiden tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Tampereen vihreä 
valtuustoryhmä ja muut Tampereella toimivat vihreät järjestöt. 

Tampereen vihreät järjestää vuoden aikana yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia, joiden 
tavoitteena on sekä tarjota tietoa ja keskustelumahdollisuuksia ajankohtaisista paikallisista ja
valtakunnallisista poliittisista aiheista että tuoda vihreää politiikkaa ja toimintaa näkyväksi 
Tampereella. Tapahtumien koordinoinnista vastaa hallituksen jäsenistä ja yhdistyksen 
aktiiveista koottu tapahtumatiimi yhdessä työntekijöiden kanssa. Yhdistyksen viestintää 
tehdään laajasti hyödyntäen verkkosivuja, some-kanavia ja sähköpostilistoja. Erityisesti 
sosiaalisen median viestintää kehittämällä ja monipuolistamalla pyritään saamaan viestintää 
tavoittamaan yhä laajempia kohderyhmiä. 

Vuonna 2018 Tampereen vihreät panostaa toiminnassaan erityistä seuraaviin 
painopistealueisiin:

Järjestöllinen toiminta

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Tavi toimii hyvin pitkälle vapaaehtoisten varassa. Vapaaehtoisresurssien hyödyntäminen on 
tärkeää Tavin toiminnan vahvistamiseksi, mutta aivan yhtä tärkeää on varmistaa, että 
jokaiselle halukkaalle varmistetaan mielekästä tekemistä omien resurssien mukaan. Vuonna 
2018 Tavi kehittää vapaaehtoisten koordinointia ja motivoimista. 

Tavi 30v!
1.9.2018 Tampereen Vihreät täyttää 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Tavi järjestää 

juhlaseminaarin ja vuosijuhlat. Tavoitteena on järjestää jäsenistölle laadukas ja kiinnostava 

keskustelutilaisuus sekä hauskat juhlat aktiiveille, yhteistyökumppaneille ja alumneille. 



Tavin strategia
Tavin strategia on vuodelta 2013 ja nyt on aika tehdä uusi strategia seuraaville vuosille. 
Järjestön vision kirkastamiseksi on tärkeää kirjata tiivis strategia, jossa näkyy visio yli 
yksittäisten vaalien ja toimintasuunnitelmakausien. 

Poliittinen toiminta

Maakunnallinen yhteistyö
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä on tärkeää varmistaa vihreän maakunnallisen 
yhteistyön toimivuus. Tavia tarvitaan edistämään maakuntavaalien ehdokashankintaa, 
kampanjointia ja vihreää näkyvyyttä vaaleissa. Tavoitteena on, että maakuntavaaleissa on 
paljon tamperelaisia vihreitä ehdokkaita ja että vihreät menestyvät vaaleissa hienosti. 

Vaaliohjelman tavoitteiden edistäminen valtuustoryhmän kanssa
Tavin vaaliohjelma on tärkein yksittäinen valtuustokautta ja vihreän valtuustoryhmän 
toimintaa ja tavoitteita ohjaava asiakirja. Vuonna 2018 Tavi luo tiiviimmät suhteet 
valtuustoryhmään muun muassa kutsumalla valtuustoryhmän edustajia Tavin kokouksiin, 
osallistumalla aktiivisesti valtuustoryhmän kokouksiin ja sopimalla, miten vaaliohjelman 
etenemistä tarkastellaan valtuustokauden edetessä. 

Projekti

Kaupunkipyörät Tampereelle! 
Helsingissä on käytössä uudet kaupunkipyörät ja myös Turun kaupunkipyörät etenevät 
vauhdilla. Vihreiden tavoitteena on saada myös Tampereelle toimiva 
kaupunkipyöräjärjestelmä. Projektin tavoitteena on vuoden 2018 aikana kerätä aiheesta 
kiinnostunut tiimi edistämään kaupunkipyöriä. Tiimiä vetää yksi vastuuhenkilö Tavin 
hallituksesta ja valtuustoryhmästä. Tiimin jäseniksi on tavoite saada kaupunkipyörien 
Tampereelle saamista haluavia henkilöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja kansanliikkeitä. Tavoite on
varmistaa kaupunkipyörien saaminen 2019 talousarvioon. 


