Toimintakertomus 2017

PIRKANMAAN VIHREÄ LIITTO RY
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry (jatkossa Pirvi / piiri) on Vihreän liiton Pirkanmaan vaalipiirin
piirijärjestö. Se on pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten kattojärjestö, joka tukee eri puolilla
maakuntaa tapahtuvaa vihreää toimintaa, tiedottaa tapahtumista ja herättää keskustelua
vihreistä teemoista.
Pirvin jäsenjärjestöjä 2017 olivat Etelä-Pirkanmaan Vihreät ry, Hämeenkyrön vihreät ry,
Itä-Pirkanmaan vihreät ry, Kalevan vihreät ry, Kangasalan Vihreät ry, Lempäälän vihreät ry,
Länsi Tampereen vihreät ry, Mänttä-Vilppulan Vihreät ry, Nokian Vihreät ry, Pirkanmaan
vihreät yrittäjät ry, Vihreä Pirkkala ry, Pälkäneen Vihreät ry, Vihreä Sastamala ry,
Tammelantorin Vihreät ry, Tampereen Vihreät, Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry,
Tampereen Vihreät nuoret ry, Vihreä Valkeakoski ry, Vesilahden Vihreät ry, Ylöjärven vihreät
ry.

JÄSENMÄÄRÄ
Vuoden 2017 lopun jäsenmäärä oli 848 henkilöjäsentä eri yhdistyksissä, jäsenmäärä kasvoi
vuoden aikana 24%.
Valtakunnallisista yhdistyksistä, jotka eivät ole järjestäytyneet maakunnallisesti, jäsentietoja
ei ole piirin käytössä.

VAALITOIMINTA
Kuntavaalit
Keväällä 2017 käytiin kuntavaalit, joissa saavutettiin niin valtakunnallisesti kuin Pirkanmaalla
vihreä vaalivoitto. PirVi oli mukana puolueen bussikiertueella (Tampere, Sastamala, Nokia,
Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen) 10.–11.3. sekä järjesti tätä tukevan pikkubussikiertueen
kunnissa, joissa varsinainen bussikiertue ei pysähtynyt (Pirkkala, Pälkäne, Kangasala,
Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Juupajoki, Orivesi, Akaa, Lempäälä, Vesilahti).
Vaaleissa toteutettiin myös tilaustyönä muutama lyhyt ehdokaskoulutusvideo, joita voidaan
hyödyntää myös tulevissa vaaleissa. Videot jaettiin ehdokkaiden Facebook-ryhmässä.
Vaalien tulos oli menestys, mikä näkyy myös paikkamäärän noususta monissa Pirkanmaan
kunnissa:
Akaa 4 (+3)
Hämeenkyrö 1
Ikaalinen 1 (+1)
Juupajoki 1 (+1)
Kangasala 7 (+4)
Lempäälä 5 (+2)
Mänttä-Vilppula 3 (+1)
Nokia 11 (+6)
Orivesi 1
Pirkkala 7 (+1)
Punkalaidun 0
Pälkäne 2 (+2)
Ruovesi 0
Sastamala 2
Tampere 14 (+4)
Urjala 0
Valkeakoski 1 (+1)
Vesilahti 2 (+2)
Ylöjärvi 8 (+4)
___
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Vihreät lähes tulkoon tuplasi paikkamäärän Pirkanmaan kuntien valtuustoissa kuntavaaleista
2012 (38 valtuutettua). Siinä missä aiemmalla kaudella vihreitä valtuutettuja ei ollut
kuudessa kunnassa, oli kevään vaalien jälkeen tällaisia kuntia enää vain kaksi. Hienoimmat
vaalivoitot nähtiin Nokialla, jossa Vihreät nousi suurimmaksi puolueeksi. Nokian tulos oli
Vihreiden kärkikastia myös valtakunnallisesti verraten. Nokian vaalityöstä,

ehdokashankinnan onnistumisista ja toiminnan innostavuudesta on paljon opittavaa niin
Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin. Poikkeuksellinen tilanne oli myös Vesilahdessa,
missä kolmella ehdokkaalla saatiin peräti kaksi valtuutettua.

Vaalien jälkeen käytiin luottamuspaikkaneuvottelut. Koska monissa kunnissa vihreät nousi
ensi kertaa tai pitkän tauon jälkeen valtuustoihin, tarvittiin etenkin
luottamuspaikkaneuvotteluissa paljon apua. Tätä hoiti pääosin varapuheenjohtaja ja
muutama kokeneempi aktiivi. Luottamushenkilöille järjestettiin koulutustilaisuus, jonka veti
kokenut neuvottelija ja piirin yksi neuvottelijoista, Juhana Suoniemi. Tilaisuus videoitiin ja
jaettiin luottamuspaikkaneuvottelijoille. Näitä varten perustettiin myös Facebook-ryhmä.
Luottamuspaikkaneuvotteluja maakunnallisista paikoista hoiti nelihenkinen
neuvottelijaryhmä, johon kuuluivat Juhana Suoniemi, Leo Lähde, Olga Haapa-aho ja Killi
Jokila. Neuvotteluihin haastetta tuovat muiden puolueiden erilaiset toimintakulttuurit,
kiireinen aikataulu, muuttuvat ehdot ja usein ennen seuraavia neuvotteluja vaihtuvat piirin
johtohahmot. Piirihallitus asetti ehdokkaita prioriteettijärjestykseen, jota myös pääosin
onnistuneesti seurattiin. Selvää kuitenkin on, että vaalien jälkeen on tarvetta parantaa
prosessin sujuvuutta sekä varmistaa jatkuvuus ja neuvottelijoiden ja piirihallituksen
yhteydenpito.

Presidentinvaalit
Vaikka presidentinvaalit käytiin tammikuussa 2018, käytiin Pekka Haaviston vaalikampanja
pääosin jo vuoden 2017 aikana. Pirkanmaalla vaalikampanjoinnista kiinnostuneille luotiin
erillinen kampanjan Facebook-ryhmä, jossa ideoitiin tapahtumia ja vaalimateriaalin
jakamista. Yksi onnistuneimpia kampanjatapahtumia Pirkanmaalla oli päivä, joka sisälsi yli
400 osallistujaa keränneen Pressabrunssin Nokian Tehdas 108:ssa,
kauppakeskustapahtuman Ylöjärvellä sekä keskustelutilaisuuden Telakalla Tampereella
10.12.
Syksyllä 2017 Haavisto vieraili Pirkanmaalla myös 8.10. ja 16.12. Lisäksi 13.12. järjestettiin
jäsenille avoin glöginjuontia ja presidentinvaalitentin katselua

Maakuntavaalit
PirVi aloitti myös maakuntavaaleihin varautumisen. Maakuntavaalityöryhmä kokoontui sekä
seuraamaan ajankohtaista tilannetta, pohtimaan ehdokashankintaa, aikataulua että
ehdokasmaksua. Vaikka maakuntavaalit edelleen lykkääntyivät vuoden mittaan, tehty työ jäi
pohjaksi tulevalle piirihallitukselle.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistömme on vahvuutemme. Piirin jäsenjärjestöilleen suuntautunut apu painottui pitkälti
vaalitoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen keväällä sekä apuun
luottamuspaikkaneuvotteluiden kanssa. Lisäksi piiritoimistolta vierailtiin useissa
yhdistyksissä ja niiden kokouksissa. Vaikka jäsenhankintatyöryhmä ei ollut suunnitellun
kaltaisen aktiivinen, lisäsi kuntavaalikampanjointi ja vaalimenestys intoa tulla mukaan
puolueeseen ympäri Pirkanmaata.
Kevätkokous pidettiin Sastamalassa ja päivän yhteyteen järjestettiin myös kiitosta kerännyt
ja sopivasti hektisestä vaalikeväästä rauhoittanut opastettu kierros Pyhän Olavin kirkossa
Tyrväässä. Myös lounaspaikkana toimineen Pukstaavin vanhan kirjan museo herätti
ihastusta.

Kesällä järjestettiin Kesäpäivä Kangasalla, vapaamuotoinen tutustumis- ja ideointipäivä
leirikeskuksessa. Päivässä oli hyvin osallistujia ja sitä muisteltiin onnistuneena tapahtumana
pitkin vuotta.

Ennen piirin syyskokousta taas pyydettiin avoimella Google-kyselyllä piirin aktiiveilta
kysymyksiä, joihin he haluaisivat piiriltä vastauksen. Kysymyksiä saatiin sopivassa määrin ja
toimintatapa oli hyvä, matalankynnyksen palvelu tilanteessa, jossa mukaan on tullut paljon
uusia aktiiveja.
Vuotta 2017 sävytti runsas vaihtuvuus piirihallituksen kokoonpanossa. Vaikka piiri edelleen
pysyi varsin toimintakykyisenä ja aikaansaavana tarkoittivat vaihdokset sitä, että moni tuli
kesken kaiken mukaan ilman kunnollista perehdytystä, mikä tuotti tehtävän hoitamisen
mielekkyyteen haasteita. Syyt eroihin vaihtelivat ja olivat hyvin perusteltuja, mutta vuoden
jälkeiset kokemukset opettavat sen, että luottamustehtävän hoitamisen periaatteista
kertomiseen, ajankäytön merkitykseen ja piirihallituksen jäsenten motivointiin on syytä
panostaa enemmän.

POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
Piirin puheenjohtaja osallistui puoluepiirien puheenjohtajien tapaamisiin ja neuvotteluihin
sekä Ylen kuntavaalien tiedotustilaisuuteen. Henkilövalinnoista, ehdokkaiden asettamisesta
ja tapahtumista lähetettiin tiedotteita tiedotusvälineille.
Puolueen silloinen varapuheenjohtaja Touko
Aalto vieraili Tampereella helmikuun 4. päivä.
Päivä sisälsi Toukon sote-tunnin sekä taloutta
ja työllisyyttä käsitelleen yleisötilaisuuden
Pääkirjasto Metsossa, jonka luentosali täyttyi
ihmisistä. Tämän jälkeen puheenjohtaja vieraili
Brewcats – Tytötkin panee -pienpanimon luona
Ravintola Maja/Talossa. Toukon
alkoholikannoista ja muista näkemyksistä
tehtiin suurikokoinen juttu Aamulehteen. Päivä
oli aikataulutukseltaan, ohjelmaltaan ja
näkyvyydeltään onnistunut.
Muun vaikuttamistyön osalta kuntavaalit ja
niiden jälkityö veivät runsaasti aikaa. Myöskään
piirille suunniteltu poliittinen työryhmä ei
päässyt aloittamaan vuoden aikana
toimintaansa, vaikka sen raamit hyvin
suunniteltiinkin.

PUOLUEESSA VAIKUTTAMINEN

Vuosi 2017 oli vaihdosten vuosi myös puolueen luottamuspaikkojen suhteen. Pirkanmaalta
uudessa puoluevaltuuskunnassa aloittivat Jaakko Vuorio (vara Ilkka Veiström), Jussi Mäkelä
(vara Hannele Piitulainen) ja varajäsenenä jatkoi Ville Hämäläinen. Lisäksi Vihreiden nuorten
kautta jäsenenä on pirkanmaalainen Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela ja
Vihreiden vaivaisten Amu Urhonen. Puoluehallituksessa Pirkanmaata edustaa Olga
Haapa-aho, minkä lisäksi Vihreiden nuorten kautta varajäsenenä on niin ikään
pirkanmaalainen Jaakko Mustakallio.
Puoluevaltuuskuntaa ennen on järjestetty vapaamuotoisesti keskustelutilaisuuksia, joissa
aktiivit ovat päässeet esittämään kysymyksiä ja kommentteja puoluevaltuuskunnan
esityslistalla olevista asioista.
Pirkanmaan kansanedustaja Olli-Poika Parviainen vetää puolueen poliittisen ohjelman
työryhmää ja ryhmässä ovat myös jäseninä Suomela, Hämäläinen ja Jaakko Stenhäll
Pirkanmaalta sekä Parviaisen eduskunta-avustaja Minna Manninen.
Puolueen sääntötyöryhmässä toimii Antti Orava.
Tampereella järjestettiin kesäkuussa puoluekokous, jossa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi
Touko Aalto.
Pirkanmaan työntekijät osallistuivat työntekijöiden koulutuspäiviin puoluetoimistolla. Lisäksi
puheenjohtajapäivään osallistuttiin peräti kahdesti vuonna 2017, kun perinteinen
tammikuinen tapahtuma oli tulevalta vuodelta kuntavaalikampanjoinnin alta siirretty jo
joulukuulle. Pirkanmaalaiset edustivat molemmissa päivissä runsanslukuisina.
Vuoden viimeisessä kokouksessa taas mukana kertomassa kuntavaalien sujumisesta oli
toimistolla etäpäivää viettänyt Vaasan vaalipiirin toiminnanjohtaja Suvi Syrjä.

JÄSENYYDET
Pirvi on Vihreä sivistysliitto Vision sekä Pirkanmaan Setan jäsen.

VIESTINTÄ
Piirihallitus on vuoden mittaan täsmentänyt aiemmin laadittua viestintäsuunnitelmaa sekä
koostanut viestintätyöryhmän. Työntekijäresurssin jakauduttua uuden työntekijän
palkkaamisen myötä toiminnallisemmin piirin ja Tampereen kesken, myös viestinään ja
some-kanaviin on pystytty panostamaan enemmän.

SÄÄNTÖMUUTOS
Piiri toteutti sääntömuutoksen vuonna 2017. Sääntömuutoksessa luovuttiin hallituksen
henkilökohtaisista varajäsenistä sekä muutettiin aiempi nimi Pirkanmaan Vihreä liitto ry.
muotoon Pirkanmaan vihreät ry.

TOIMISTO
Vihreiden yhdistysten yhteistä toimistoa Kehräsaaressa jakavat Pirkanmaan Vihreiden
lisäksi Tampereen Vihreät, Tampereen Vihreät nuoret, Tampereen Seudun Vihreät Naiset ja
vihreä kulttuuriyhdistys Vastedes. Vuoden 2017 lopulla saatiin käyttöön myös ulkovarasto,
joka helpottaa piiritoimistolta lainattavien tavaroiden hakemista ja palauttamista ja lisää
toimiston viihtyisyyttä. Paljon hyödynnettiin myös viereistä Ravintola Kuppia
vapaamuotoisten ja yleisöä vetävien iltatapahtumien järjestämisessä.
Toiminnanjohtaja Mari Tuomisen määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuussa kuntavaalien
jälkeen. Keväällä päätettiinkin määräaikaisesta kokeilusta, jossa toiminnanjohtajan tehtäviä
yhdisteltäisiin yhdelle piirin ja Tampereen yhteiselle toiminnanjohtajalle. Jo aiemmin
toimistolla työtehtäviä on hoidettu yhteistyössä. Toiminnanjohtajan ohella palkattaisiin
määräaikainen järjestökoordinaattori, jonka toimenkuvaan kuuluisi viestintää,
vapaaehtoisjohtamista ja maakuntavaalien valmistelua.
Toiminnanjohtajaksi valittiin jo Tampereen vihreiden toiminnanjohtajan tehtävää hoitanut
Tarja Virtanen. Järjestökoordinaattorin tehtävään tuli kiitettävästi hakemuksia.
Haastatelluista hakijoista valintaryhmän mielestä selkeästi tehtävään paras oli Henriikka
Kaunela, joka aloitti työssä kesäkuussa.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja tapasivat viikottain tai jopa
useammin kevään ajan. Syksyllä tapaamisia oli harvemmin, mutta yhteydenpito säilyi silti
tiiviinä vuoden alusta asti käytössä olleen sisäisen Facebook-valmisteluryhmän kautta.

REFLEKTIO
Vuoteen 2017 mahtui poliittista ja yhdistystoimintaa laidasta laitaan. Vuoden suurin puristus
käytiin jo keväällä kuntavaalien muodossa. Kuntavaaleja seurasi etenkin piiritoimiston,
-hallituksen ja neuvottelijoiden kannalta vaativa luottamuspaikkaneuvottelujen läpivieminen
niin maakunnallisesti kuin kunnissa. Positiivinen haaste Pirkanmaalla oli, että

vaalimenestyksen myötä mukaan toimintaan tuli paljon uusia ja innokkaita aktiiveja.
Kuitenkin samalla neuvomista ja tukea tarvitaan paljon. Hallinnollisen työn keskittäminen
yhdelle työntekijälle jättää järjestökoordinaattorille enemmän työaikaa jäsenistön kanssa
käytettäväksi, mikä on otettu ilolla vastaan myös paikallisyhdistyksissä. Kevättä sujuvoitti se,
että toiminnanjohtaja Mari Tuomisen työsopimusta pystyttiin jatkamaan reippaasti vaalien yli,
sillä keväässä on oma työnsä kevätkokousjärjestelyjen ja muiden suhteen. Henriikka
Kaunela osoittautui hyväksi rekrytoinniksi ja pääsikin työhön hyvin käsiksi kesän ja
alkusyksyn aikana.
Syksyä leimasi jälleen odotettavissa oleva, tietynlainen vaaliväsymys sekä työteliäs uuden
valtuustokauden startti. Vaikka maakuntavaalit edelleen siirtyivät myöhempään
tulevaisuuteen, ei ehdokashankinnan, ehdokasmaksun ja suunnnitelmallisen
aikataulutuksen suhteen tehty työ ole mennyt hukkaan, vaan on hyödynnettävissä joko
maakuntavaaleissa tai joissain muissa vaaleissa.
Vuoden lopussa oli jälleen jonkinasteista muutosta ilmassa, kun piirijärjestöä täydet kolme
vuotta luotsannut Ville Hämäläinen väistyi tehtävästä. Ilahduttavaa oli seurata, miten hyvin
piirihallitukseen saatiin hakemuksia. Puheenjohtajaehdokkaita asettui yksi, Perttu Jussila,
jolla on vankka järjestökokemus ja näkemystä piirijärjestön kehittämisestä.

VIHREITÄ TOIMIJOITA
Piirihallitus
Piirihallituksessa 2017 toimivat Ville Hämäläinen puheenjohtajana ja Heli Piirainen
varapuheenjohtajana sekä:
Pirjo Ruopio/Ylöjärvi
vara Mervi Niemi-Pietilä/Ylöjärvi
Aino-Maija Kyykoski/Tasvina
vara Miisa Karjalainen/Tasvina
Juuso Kiiskinen/Tampere
vara Antti Tomminen/Nokia
Leena Hulkkonen/Pirkkala
vara Arja Rinneaho/ Pirkkala
Heini Salomaa/ Kangasala
vara Elina Lindholm varajäsen
Milla Lehti/ Tampere
vara Eve Tervahartiala/virnu
Harri Haraholma/ Hämeenkyrö
vara Sonja Harmaala/ Tasvina
Ilari Virtanen/ Vesilahti
vara Juho Veijola/ Virnu
vuoden aikana tuli eroja: Mervi Niemi-Pietilä, Eve Tervahartiala, Heini Salomaa sekä Elina
Lindhom ja piirihallitusta täydennettiin, mukaan tulivat Sonja Koto/ Kangasala, Antti
Orava/Akaa, Heli Merimaa/ Pälkäne, Jenni Kiiskinen/Ylöjärvi ja Matti Hallamaa/ Tampere.

Poliittinen toiminta
Kansalliset ja kansainväliset tehtävät
Kansanedustajina toimivat Olli-Poika Parviainen ja Satu Hassi.
Kuntaliiton valtuustossa ovat toimineet Pirkanmaalta Riku Merikoski.
Kuntien takauskeskuksen valtuustossa toimi 2015–2017 Jaakko Stenhäll Tampereelta.

Maakunnalliset luottamustoimet
Vihreitä valtuutettuja Pirkanmaalla oli yhteensä 70 kevään kuntavaalien 2017
äänestystuloksen perusteella. Maakunnallisiin ja ylikunnallisiin luottamuspaikkoihin
jakauduttiin neuvottelujen tulosten jälkeen seuraavasti:

Pirkanmaan liitto
Maakuntahallituksessa toimivat maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Juhana Suoniemi
(vara Matti Heilimo) Tampereelta ja Eveliina Asikainen Sastamalasta (vara Sina Isokallio,
Kangasala).

Maakuntavaltuusto
Minna Sorsa, 2. varapuheenjohtaja (vara Merja Lehtonen), Ylöjärvi
Heli Piirainen (vara Brita Salminen), Akaa
Eija Eskola (vara Tony Lähde), Kangasala
Pauliina Alenius (vara Anita Huhtala), Lempäälä
Hannu Harju (vara Johanna Peurala), Nokia
Henri Backman (vara Olli-Poika Parviainen), Tampere
Väinö Friman (vara Jaakko Mustakallio), Tampere
Anna-Kaisa Heinämäki (vara Maija Kajan), Tampere
Miisa Karjalainen (vara Olga Haapa-aho), Tampere

Esivalmistelun hallitus
Juhana Suoniemi Tampereelta ja varalla Minna Sorsa Ylöjärveltä.

Maakunnan yhteistyöryhmä
Maakunnan yhteistyöryhmässä varsinaisena jäsenenä toimi Eveliina Asikainen
Sastamalasta, varalla Matti Heilimo Tampereelta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus
Olga Haapa-aho Tampereelta, vara Henri Backman Tampere
Leo Lähde Nokia, vara Sonja Koto, Kangasala

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto
Arja Rinneaho 2 vpj.
Väinö Friman Tampere, vara Laura Jokinen, Tampere

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta
Reetta Mathier Pälkäne, vara Henna Hakala Mänttä-Vilppula

Kuvantamiskeskuksen ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta
Johtokunnassa toimivat Teppo Hoikkala Pirkkalasta ja varalla Tiina Wesslin Lempäälästä.

Muut ylikunnalliset toimielimet
Tampereen Kaupunkiseudun kuntayhtymä
Piila Paalanen Nokialta, Anna-Kaisa Heinämäki Tampereelta ja Stiina Lahikainen
Kangasala.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Kirsikka Siik Tampereelta ja Jarkko Hovilainen Pirkkalasta.
Varajäseninä toimivat Atte Tahvola Tampereelta, Jutta Jelys Pirkkalasta

Elinvoima- ja osaamislautakunta
Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, Tampere, Johanna Roihuvuo Tampereelta,
Markus Klöf Tampereelta ja Leo Lähde Nokialta.
Varajäseninä toimivat Vesa Eskola Tampereelta, Alisa Sankala Tampereelta ja Sanna
Ingströn Nokialta
Jätehuoltojaosto
Miisa Karjalainen Tampereelta
Pelastustoimen neuvottelukunta
Hannele Piitulainen Tampereelta, vara vara Nina Silius-Haouari

Luottamustoimet puolueessa
Puoluehallitus
Olga Haapa-aho, Tampere
Valtakunnallisten kautta: Jaakko Mustakallio

Puoluevaltuuskunta
Jaakko Vuorio, Tampere (Ilkka Veiström, Tampere)
Jussi Mäkelä, Nokia (Hannele Piitulainen, Tampere)
(Ville Hämäläinen, Lempäälä)
Valtakunnallisten kautta: Iiris Suomela, Amu Urhonen

Poliittisen ohjelman työryhmä
Puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen, sihteeri Minna Manninen, jäsenet Iiris Suomela, Ville
Hämäläinen, Jaakko Stenhäll

Sääntötyöryhmä
Antti Orava

