Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry

Jatkuvan toiminnan kuvaus 2019
1. Tehtävä ja tavoitteet
Tampereen vihreät nuoret – Virnu ry on poliittinen nuorisojärjestö, joka vaikuttaa
yhteiskuntaan niin perinteisen politiikan keinoin kuin myös ruohonjuuritason
toiminnan kautta.
Virnun toiminta on avointa, vihreää ja tasa-arvoista. Virnun päätavoite on antaa vihreitä
arvoja jakaville nuorille kanava vaikuttaa Tampereen poliittiseen päätöksentekoon,
osallistua valtakunnan politiikkaan, järjestää kiinnostavaa toimintaa ja parantaa
maailmaa pienin askelin. Virnun toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.
Keskeinen toiminnan aktiivisuutta kuvaava mittari on yhdistyksen jäsenmäärä.
Jäsenhankinnassa keskitytään erityisesti edellisenä vuonna vaalitoiminnassa mukana
olleisiin. Keskitymme myös uusien kolmannen ja toisen asteen opiskelijoiden
tapahtumien kautta tapahtuvaan jäsenhankintaan. Lisäksi koko jäsenistöä aktivoidaan
osallistumaan toimintaan. Tämä varmistetaan järjestämällä profiililtaan erilaisia
tapahtumia sekä huolehtimalla monipuolisesta ja kiinnostavasta viestinnästä.
Poliittisen toiminnan tarkoituksena on nostaa esille vihreitä, nuoria kiinnostavia
teemoja ja antaa jäsenille ja muille kiinnostuneille lisätietoa ajankohtaisista poliittisista
aiheista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa järjestetään
keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia sekä osallistutaan vihreään ohjelmatyöhön.
Näkyvyyden edistämiseksi järjestetään suurempia keskustelutilaisuuksia ja tempauksia
sekä kirjoitetaan kannanottoja.
Virnun tulee olla laajalti tunnettu toimija Tampereen alueella niin poliittisena
yhdistyksenä kuin kansalaisjärjestönäkin.
2. Järjestöllinen toiminta
Hallituksen kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran tai kahdesti kuukaudessa.
Virnun hallituksen kokoukset ovat jatkossakin avoimia kaikille, ellei hallituksella ole
erittäin painavia syitä toimia toisin. Näitä kokouksia kutsutaan avoimiksi kokouksiksi
houkuttelevuuden
lisäämiseksi.
Hallituksen
sisällä
jaetaan
vastuualueet
toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallinnollisista asioista vastaa toiminnanjohtaja,
joka tukee hallituksen työtä myös muuten tarvittaessa. Tekeminen ei hallituksessa
kaadu vain joidenkin henkilöiden niskaan, vaan tehtävät jaetaan tasaisesti. Kuten
vuonna 2018, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja tekevät vahvaa yhteistyötä ja jakavat

järjestön johtamiseen liittyvät työtehtävät tasaisesti. Puheenjohtajiston työtaakan
jakamisen helpottamiseksi järjestössä selvitetään siirtymistä kahden puheenjohtajan
malliin, joka on käytössä useissa muissa vihreiden nuorten järjestöissä.
Hallitus voi lisäksi järjestää tarvittaessa skype- tai sähköpostikokouksia. Kokousten
avoimuuden ja viestinnän, sekä sisäisen että ulkoisen, avulla pyritään häivyttämään
rajaa hallituksen ja muiden aktiivien välillä. Poliittisten tavoitteiden lisäksi on
olennaista, että Virnu on yhteisö, joka tarjoaa mielekkäitä ja innostavia kontakteja
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille ja antaa heille tunteen, että
he ovat osa laajempaa ryhmää. Virnu voi tarjota yhteisön nuorelle, joka ei välttämättä
muualta löydä kaltaisiaan.
Virallisten kokousten ohella järjestetään aktiiveille vapaamuotoisempia tapaamisia
siten, että yhdistyksen toimijoilla on mahdollisuus tavata kokousten välissä. Virnu
järjestää säännöllisesti tapaamisia, johon varataan aikaa vapaamuotoiselle poliittiselle
keskustelulle, tapahtumien suunnittelulle, yhdistyksen mielipiteen muodostukselle ja
jäsenistön toiveiden kuuntelemiselle.
Palautetta Virnulle kerätään Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton jäsenkyselyn
avulla ja isompien tapahtumien yhteydessä. Hallituslaiset ottavat vastaan suullista
palautetta ja keskustelevat siitä hallituksen kokouksissa. Lisäksi sosiaalisessa mediassa
esille tulleisiin asiallisiin kommentteihin vastataan. Asiattomat kommentit poistetaan.
Virnulla on vuodesta 2017 asti ollut toiminnanjohtaja, joka tulee jatkamaan yhdistyksen
hallinnollisista asioista vastaavana henkilönä. Vihreät nuoret tukee Virnua työntekijän
palkkauksessa, mutta suurin taloudellinen vastuu palkkauksesta jää yhdistyksen
harteille. Hallinnollisesti toiminnanjohtaja on Vihreiden nuorten työntekijä, mutta
toimii Virnun toiminnasta vastaavana henkilönä puheenjohtajan kanssa.
Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry on Vihreiden nuorten jäsenjärjestö. Vihreiden
nuorten yhteistyötä kehitetään eteenpäin pitämällä tiivistä yhteyttä liiton
luottamustoimissa toimiviin virnulaisiin. Virnu on Vihreiden nuorten suurimpia
jäsenjärjestöjä, ja vaikuttamiseen pitää paneutua sen mukaisesti. Virnu osallistuu
aktiivisesti Vihreiden nuorten ohjelmien uudistamis- ja valmistelutyöhön. Virnu
kannustaa jäseniään osallistumaan Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin ja
tukee tarvittaessa osallistumista myös rahallisesti. Lisäksi virnulaisille voidaan
tapauskohtaisesti korvata puolueen ja Vihreän sivistys- ja opintokeskus ViSiOn
tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumisesta aiheutuvia kuluja.
Virnu toimii yhteistyössä myös kansainvälisesti eri maiden vihreiden järjestöjen, sekä
Euroopan vihreiden nuorten kattojärjestönä toimivan Federation of Young Europan
Greensin (FYEG) kanssa.

Virnun tapahtumien tarjoilu on vegaanista, mahdollisimman eettistä ja
ympäristöystävällistä. Tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa, jotta
liikuntarajoitteisten osallistuminen toimintaan olisi mahdollisimman helppoa. Virnu
ylläpitää myös muille kuin suomenkielisille avointa ilmapiiriä järjestämällä tapahtumia
tarvittaessa kaksikielisenä, jolloin maahanmuuttajanuorten ja kansainvälisten
opiskelijoiden on helpompi osallistua toimintaan. Myös alaikäisillä tulee olla
mahdollisuudet osallistua järjestön toimintaan.
3. Poliittinen toiminta
Virnu jatkaa vuonna 2019 aktiivista poliittista vaikuttamista. Virnu vaikuttaa poliittisen
nuorisojärjestön ja kansalaisjärjestöjen tavanomaisilla tavoilla.
Virnulaiset kirjoittavat mielipidekirjoituksia ja blogeja sekä paikallisista että
valtakunnallisista aiheista. Sekä Virnun että yksittäisten Virnun jäsenten tekstejä
nostetaan esille sekä Facebookissa että nettisivuilla. Poliittisia teemoja nostetaan esille
erilaisten tapahtumien, kuten keskustelutilaisuuksien ja tempausten avulla, jotta
jokainen Virnun jäsen löytäisi itselleen sopivan osallistumismuodon.
Virnu osallistuu kaupungin ajankohtaisten asioiden käsittelyyn seuraamalla ja vihreän
valtuustoryhmän työskentelyä sekä kommentoimalla ja antamalla aloitteita tarpeen
mukaan. Virnulla on myös jäsenistöään kaupungin luottamustoimissa, joiden kanssa
pidetään tiivistä yhteyttä.
Virnulla on hyvä, rakentava ja kriittinen suhde sekä Tampereen vihreisiin että Vihreään
valtuustoryhmään, ja näitä yhteyksiä tiivistetään edelleen. Virnun hallituksen jäsenet
osallistuvat valtuustoryhmän kokouksiin ja tuovat esiin virnulaisten näkemykset
kaupungin kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään myös tapahtumien ja koulutusten
kohdalla. Yhteistyötä tehdään myös muiden vihreiden yhdistysten kanssa Tampereella.
Poliittisessa toiminnassa jatketaan myös tehokasta puolueen sisällä vaikuttamista muun
muassa käsittelemällä puolueen valmistelussa olevia ohjelmia. Virnu myös evästää
säännöllisissä ennakkotapaamisissa nuoria tamperelaisia puoluevaltuuskunnan jäseniä
ja Vihreiden nuorten edustajia eri toimielimissä.
Virnu kehittää yhteistyötä korkeakouluissa toimivien vihreiden kanssa. Vihreää
toimintaa yritetään saada kaikkiin korkeakouluihin ja Tampereen ylioppilaskunnassa
aktiivisesti toimivaa Vihreää listaa tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tampereen
yliopiston Vihreä lista sai syksyn 2018 edustajistovaaleissa toimintaansa paljon uusia
viherhenkisiä ihmisiä. Virnu huolehtii, että uudet vihreät yliopistotoimijat pääsevät
halutessaan helposti mukaan myös Virnun toimintaan. Vuonna 2019 keskitytään uuden

yliopiston ylioppilaskunnan kokonaisuuden saavuttamiseen. Lisäksi edistetään
vihertävän listan muodostumista ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaaleissa.
Virnu jatkaa yhteistyötä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa erityisesti
seuraavan vuoden kuntavaalien tiimoilta. Virnu tekee ennakkoluulottomasti yhteistyötä
myös muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
Virnu on Aseistakieltäytyjäliiton, Pirkanmaan Setan ja Tampereen polkupyöräilijöiden
kannatusjäsen. Lisäksi hallitus voi kartoittaa mahdollisia muita yhdistysjäsenyyksiä
vuonna 2019 budjetin puitteissa.
4. Viestintä
Hallitukseen valitaan viestintävastaava, jonka pääasiallinen vastuu on hoitaa viestintään
liittyviä asioita. Kaikki hallituslaiset koulutetaan viestintäasioihin.
Tapahtumien ja kokousten ennakkotiedotukseen panostetaan ja pidetään myös huolta
jälkitiedotuksesta, kuten tapahtumien ja tempausten herättämän keskustelun
jatkamisesta blogeissa. Jälkitiedotuksesta vastaavat sekä viestintävastaava että
kyseisestä tapahtumasta vastaava hallituksen jäsen.
Vuonna 2014 uudistetut nettisivut ovat olennainen viestintäkanava, josta löytyy Virnun
toiminnan kannalta tärkeimmät perustiedot.
Virnun Facebookin tulee olla luettu ja näkyvä kanava Virnun poliittisista linjauksista
erillisten mielipidekirjoitusten ja kannanottojen ohessa. Virnu toimii ja mainostaa
aktiivisesti Facebookissa. Virnulla on oma Facebook-sivu, Instagram-tili sekä Virnu
aktiivit-ryhmä, jossa käydään matalan kynnyksen keskustelua toiminnasta. Lisäksi
tarkastellaan muiden sosiaalisten median kanavien käyttöönottoa. Uutena
viestintäkanavana on aktiiveille suunnattu WhatsApp-ryhmä.
Viestintä tehdään ajoissa ennen tapahtumia. Pyritään siihen, että tapahtumaviestintä
(nettisivujen kalenteri, fb-tapahtuma jne.) on alkanut viimeistään 2 viikkoa ennen
tapahtumaa ja 1,5 viikkoa ennen tapahtumaa fb-tapahtumaan on kutsuttu vähintään 50
ihmistä.
5. Jäsenhankinta
Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan vuonna 2019 ja hallitus valitsee keskuudestaan
jäsenhankintavastaavan. Virnu tekee aktiivista jäsenhankintaa niin tapahtumissa, jotka
järjestö itse järjestää kuin tapahtumissa, joihin se osallistuu. Toiminnanjohtaja pitää
huolta siitä, että kaikissa yleisölle avoimissa tapahtumissa jaetaan paitsi Virnun

yleisesitettä, jonka ohessa on ohjeet yhdistyksen liittymiseksi, myös ajankohtaisia
ViNOn esitteitä.
Toiminnanjohtaja pitää huolta myös Virnun jäsenrekisteristä ja tiedottaa eronneista ja
uusista jäsenistä sekä huolehtii heille lähetettävistä tervetuliasviesteistä.
Virnu osallistuu myös vuonna 2019 sellaisiin yliopiston tapahtumiin, joissa järjestöt
voivat pitää pöytää tai esimerkiksi kilpailurasteja, kuten uusille opiskelijoille
suunnatussa Fuksisuunnistuksessa. Uusia opiskelijoita kannustetaan liittymään Virnun
jäseniksi. Yliopiston lisäksi järjestön markkinointia suunnataan entistä enemmän myös
Tampereen yliopiston teknillisten alojen
ja Tampereen ammattikorkeakoulun
suuntaan. Jäsenhankintakampanjointia kohdistetaan myös toisen asteen opiskelijoihin.
Tavoitteena on vuoden 2019 aikana ylittää Turun vihreiden nuorten jäsenmäärä.
6. Varainhankinta
Vuonna 2019 Virnu perii 30 euron perusjäsenmaksua ja alennettua 12,5 euron
jäsenmaksua. Toiminnan rahoittamiseksi haetaan myös avustusta Tampereen
kaupungilta, Vihreiltä nuorilta ja Vihreältä Sivistys- ja Opintokeskukselta.
Virnu myy tapahtumissaan ViNOn ja Vihreän liiton tuottamaa materiaalia, kuten
t-paitoja ja haalarimerkkejä. Virnu painaa lisää omia kangaskasseja, joita myydään ja
annetaan lahjaksi. Virnu vuokraa rintamerkkienpainamiskonetta ja panostaa
rintamerkkikoneen markkinoimiseen. Pienen pinssin hinta on 20 senttiä jäsenille ja 40
senttiä ei-jäsenille. Ison pinssin hinta on 30 senttiä jäsenille ja 60 senttiä ei-jäsenille.
Lisäksi Virnu voi kerätä varoja ja näkyvyyttä pystyttämällä oman pöydän erilaisille
kirpputoreille tai osallistumalla Ravintolapäivään.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Poliittisen toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat Vihreiden nuorten periaatteiden
mukaisesti:
● Ihmisoikeudet, erityisesti feministisellä näkökulmalla
● Maksuton koulutus
● Ilmastopolitiikka kunnallisella tasolla
1. Tapahtumat
Tapahtumat ovat viestinnän ohella tärkein vaikuttamis- ja jäsenhankintakeino. Kuten
vuonna 2018, tapahtumatiimi toimii hallituksen tukena tapahtumien ideoinnissa ja
järjestämisessä. Tapahtumatiimi on matalan kynnyksen väylä tulla mukaan järjestön
toimintaan aktiivina, johon voidaan ottaa jäseniä mukaan pitkin vuotta.
1.1 Jäsenistölle suunnatut tapahtumat
Virnu järjestää kunnallispoliittisia keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan valtuutettuja
keskustelemaan valtuuston ajankohtaisista kunnallispoliittisista aiheista. Vuoden
aikana järjestetään lisäksi muita poliittisia keskustelutilaisuutta, joihin kutsutaan
nimekkäitä puhujia keskustelemaan Virnun jäsenistön kanssa politiikasta. Nämä
tilaisuudet ovat kunnallisaiheisten keskustelutilaisuuksien lisäksi kätevä tapa lisätä
jäsenistön tietoa poliittisista kysymyksistä.
Vuoden aikana järjestetään ainakin yksi ekskursio johonkin ajankohtaiseen
mielenkiintoiseen kohteeseen, joko paikallisesti tai valtakunnallisesti. Virnu pyrkii
vierailemaan eduskunnassa ja Tampereen kaupungintalolla. Kesällä Virnu järjestää
kesätapahtuman, kuten esimerkiksi mökkiviikonlopun, retken Viikinsaareen tai
saunaillan. Ekskursio voidaan tehdä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Virnu järjestää vapaamuotoisia illanviettoja jäsenten iloksi. Tapahtumien yhteydessä
voidaan järjestää myös saunailtoja. Lisäksi vuoden alussa ja syksyllä järjestetään
erityisesti uusille jäsenille suunnattu tutustumis- ja saunailta. Hallituksen tutustumisja perehdytystarkoituksessa järjestetään vuoden lopussa rento illanvietto, johon voivat
osallistua väistyvä ja aloittava hallitus.
Virnu pyrkii herättelemään myös kansainvälistä toimintaa ja kannustaa jäseniään
osallistumaan FYEG:n tapahtumiin haluamallaan tavalla.
1.2 Muille suunnatut tapahtumat
Virnu järjestää yleisötilaisuuksia ja tempauksia tasaisesti vuoden mittaan. Tapahtumia

järjestetään erityisesti vuoden poliittisista teemoista ja vaaleihin liittyen. Lisäksi
kiinnostavia aiheita suunnitellaan jäsenistön osallistavasti avoimissa kokouksissa.
Tapahtumat voivat olla keskustelutilaisuuksia tai niissä voidaan ottaa kantaa poliittisiin
aiheisiin esimerkiksi performanssin keinoin.
Virnu tekee yhteisiä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan myös muiden Tampereen
poliittisten
nuorisojärjestöjen
kanssa.
Yhteistyötä
viritellään
erityisesti
kunnallispoliittisten teemojen sekä toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa
järjestettävien yhteispoliittisten tilaisuuksien ympärille.
Opiskelevien vihreiden kanssa järjestetään rentoja yhteistapahtumia, joissa tutustumme
toisiimme ja eri opiskelija- ja ylioppilaskunnissa toimivat ihmiset voivat jakaa
kokemuksiaan. Lisäksi toteutetaan yhteistyössä yleisötilaisuuksia ja tempauksia ja
tiedotetaan toistemme tapahtumista. Syksyllä 2019 järjestetään yhdessä Vihreän listan
kanssa perinteinen Cityhipin kaupunkikierros.
1.3 Muiden järjestämät tapahtumat
Virnu osallistuu keskeisiin kevät- tai kesätapahtumiin ja markkinoi mahdollisuutta tulla
mukaan Virnun toimintaan. Virnu markkinoi toimintaansa myös esimerkiksi
Tampereen yliopistolla järjestettävillä messuilla, Tampereen Rekrytorilla ja muissa
opiskelijoille ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa.
Virnu osallistuu Tampereen Sosiaalifoorumiin ja pitää pöytää Mahdollisuuksien torilla
esimerkiksi yhdessä muiden vihreiden järjestöjen kanssa. Virnu osallistuu Autottomaan
Päivään ja Älä Osta Mitään -päivään yhdessä muiden nuorten toimijoiden kanssa.
Virnu jatkaa Virnu goes -tapahtumakonseptia vierailemalla kiinnostavissa
kulttuuritapahtumissa ja keskustelee niiden aiheista ja herättämistä ajatuksista
jälkitilaisuuksissa. Osallistumiskynnystä madalletaan tarjoamalla mahdollisuutta
taloudelliseen kompensaatioon.
2. Vaalitoiminta
Vuonna 2019 järjestetään kolmet vaalit: eduskunta-, euro- ja maakuntavaalit. Nämä
vaalit ovat järjestölle suuri mahdollisuus, joten niihin panostetaan tapahtumien ja
viestinnän avulla.
Eduskuntavaaleissa Virnu tukee nuoria pirkanmaalaisia ehdokkaita oman
markkinointinsa avulla. Järjestetään tapahtuma vaalimökillä edellisten vaalien tapaan,
jossaa jaetaan esimerkiksi vihiksiä ja lämmintä juomaa. Lisäksi jäsenistöä kannustetaan
osallistumaan aktiivisesti vaalityöhön. Eduskuntavaaleissa järjestö ajaa seuraavia

teemoja:
● Ilmasto
● Perustulo ja sosiaaliturva
● Koulutus
● Ihmisoikeudet
Eurovaaleissa Virnu ei aja omia teemojaan, vaan asettuu tukemaan virnulaisia
eurovaaliehdokkaita.
Jäsenistöä
kannustetaan
osallistumaan
vaalityöhön
kampanjaorganisaatioiden kautta. Lisäksi Virnu järjestää tapahtuman, jossa pääsee
tapaamaan eurovaaliehdokkaita.
Maakuntavaaleissa järjestö kannustaa nuoria asettumaan ehdolle. Lisäksi järjestö ajaa
seuraavia teemoja vaaleissa:
● Maksuton ehkäisy
● Mielenterveyspalvelut
● Paperittomien terveydenhuolto
● Joukkoliikenne
Näihin teemoihin liittyen Virnu aikoo järjestää sopivien sidosryhmien kanssa
mielenosoituksen tai muun keskustelua herättävän tempauksen.
3. Vaikuttaminen
Vuonna 2019 Virnu aikoo keskittyä vaikuttamistyöhön ja viestintään. Jokaisessa
hallituksen kokouksessa tullaan julkaisemaan kannanotto ajankohtaisesta aiheesta.
Hallituksessa tullaan myös selkiyttämään viestintävastuiden jakamista niin, että
aktiivisuus sosiaalisessa mediassa pysyy yllä koko vuoden. Vihreiden nuorten
kampanjoita ja kannanottoja tullaan jakamaan aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa.
Kolmien vaalien vuonna vaaliviestintä on myös hyvin suuressa roolissa, joka on myös
huomioitu talousarviossa.
4. Pirkanmaalla toimiminen
Vuonna 2019 Virnu aikoo keskittyä Tampereen ympäryskuntien nuorien aktivoimiseen.
Vuoden aikana järjestetään vähintään kaksi tapahtumaa muualla kuin Tampereella.
Maakuntavaaliehdokkaita tullaan kierrättämään ympäryskunnissa piirijärjestön
avustuksella. Lisäksi muiden alueella toimivien poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa
pyritään järjestämään messuhenkisiä kouluvierailuja. Erityisesti syksyllä panostetaan
kohdennettuun jäsenhankintaan.

