Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
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1. Tehtävä ja tavoitteet
Tampereen vihreät nuoret – Virnu ry on vuonna 2003 perustettu poliittinen
nuorisojärjestö, joka vaikuttaa yhteiskuntaan niin perinteisen politiikan keinoin kuin
ruohonjuuritason toiminnan kautta.
Virnun toiminta on avointa, vihreää ja tasa-arvoista. Vuonna 2017 Virnu tarjosi vihreitä
arvoja jakaville nuorille kanavan kansalaistoimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon
vaikuttamiseen. Vaikuttamistyötä oli mahdollista tehdä niin Tampereen seudulla kuin
valtakunnallisesti.
Vuonna 2017 toiminta keskitettiin matalan kynnyksen tapahtumiin ja Virnun
näkyvyyteen panostettiin niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa. Järjestön
jäsenmäärä kasvoikin vuoden aikana hyvin; vuonna 2017 joulukuussa Virnuun kuului
147 jäsentä, kun vuoden 2016 lopussa se oli 136 jäsentä.
Vuonna 2017 Virnulle merkittävää oli vuoden 2017 kuntavaalit. Virnu kannusti
pirkanmaalaisia nuoria osallistumaan vihreään kampanjatyöhön ja lähtemään
kuntavaaliehdokkaiksi. Lisäksi Virnu osallistui aktiivisesti vaalien valmistelutyöryhmiin.
Vaalien aikana Virnu ja virnulaiset kampanjoivat ahkerasti. Kunnallisvaalien aikana
järjestettiin monia tapahtumia, mm. jaettiin vihiksiä torilla. Lisäksi Virnu painatti omista
ehdokkaistaan flaijereita, joita jaettiin runsaasti.
Virnu myös tuki Tampereen yliopiston Vihreän listan edustajistovaalikampanjaa.
Kampanja sujui hyvin, mutta vaikka äänimäärä pysyi samana, menetti lista yhden
edustajan äänestysprosentin noustua. Tästä huolimatta lista sai paljon uusia aktiivisia
toimijoita sekä paljon näkyvyyttä kampuksilla.
Vuoden 2017 helmikuussa Virnu sai oman työntekijän. Toiminnanjohtajana aloitti
Reima Kuukka. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluivat hallituksen työskentelyn
tukeminen sekä yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta vastaaminen. Toiminnanjohtaja

vapautti hallituslaisten resursseja poliittiseen vaikuttavuuteen esimerkiksi tapahtumien
järjestämiseen ja kampanjointiin.
2. Järjestöllinen toiminta
Vuonna 2017 hallituksen kokouksia pidettiin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa,
kesäkuukaudet poislukien. Hallitus piti myös muutaman sisäisen sähköpostikokouksen.
Yhteensä hallituksen kokouksia pidettiin 12 kappaletta, sähköpostikokoukset
mukaanlukien. Kaikkien kokousten esityslistat lähetettiin ennakkoon jäsenistölle, jotta
heillä oli mahdollisuus kommentoida käsiteltäviä asioita ja vaikuttaa järjestön
toimintaan.
Virnun hallituksen kokoukset olivat perinteiseen tapaan avoimia kaikille. Vuoden
aikana ei ilmennyt tarvetta järjestää lainkaan suljettuja kokouksia, poislukien yksittäiset
pykälät kuten työntekijän palkkaaminen. Jäsenistö käytti mahdollisuutta osallistua
kokouksiin kiitettävästi hyödyksi. Uusia kiinnostuneita kävi kokouksissa ja erityisesti
toisen asteen opiskelijat kiinnostuivat Virnun toiminnasta.
Hallituksen sisällä jaettiin vuoden alussa vastuualueet toimintasuunnitelman
toteuttamisesta. Vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajana toimi Merve Caglayan ja
varapuheenjohtajana Alisa Sankala. Muut hallituksen jäsenet olivat Juho Veijola, Heili
Miettinen, Aaron Taskinen, Oona Huttunen, Matias Mäkiranta, Assi Liikanen ja Alex
Warto. Hallituksen vastuualueet muuttuivat vuoden aikana toiminnanjohtajan ottaessa
rahastonhoitajan ja sihteerin tehtävät vastuulleen. Kaikki hallituslaiset tekivät kuitenkin
töitä järjestön eteen mm. tapahtumia järjestämällä ja viestintää hoitamalla.
Vihreiden nuorten paikallisjärjestöjen keskinäisessä vertailussa Virnu on yksi
suurimmista ja aktiivisimmista järjestöistä, jonka toiminnasta muut järjestöt kertoivat
saavansa hyviä ideoita ja malleja. Saimme paljon palautetta myös sosiaalisen median
kanavien kautta, etenkin Facebook-sivumme sekä avoimen Facebook-ryhmämme
kautta. Palautteen määrä lisääntyi selvästi kunnallisvaalien aikana. Sähköpostilistalla
tapahtuva viestintä väheni vuonna 2017, mutta tähän pyritään vastaamaan paremmin
vuonna 2018.
Virnun tapahtumien tarjoilu oli vuonna 2017 tuttuun tapaan vegaanista ja ekologista.
Tapahtumat järjestettiin pääasiassa esteettömissä tiloissa, jotta liikuntarajoitteisten
osallistuminen toimintaan olisi mahdollisimman helppoa. Lisäksi panostettiin tilojen
ikärajattomuuteen, jotta myös alaikäiset voisivat osallistua toimintaan.
3. Poliittinen toiminta
Virnu jatkoi vuonna 2017 aktiivista poliittista vaikuttamista. Virnu vaikutti poliittisen
nuorisojärjestön ja kansalaisjärjestön tavanomaisilla tavoilla. Virnu kommentoi

aktiivisesti puolueen sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton poliittisia ohjelmia
ja muuta ajankohtaista toimintaa. Lisäksi poliittisia aiheita nostettiin esille
keskustelutilaisuuksien ja tempausten yhteydessä. Virnu julkaisi kannanottojaan myös
entistä aktiivisemmin Facebook-sivuilleen sekä perinteiseen mediaan kirjoittamalla
paikallislehtien mielipideosastolle.
Virnu herätti poliittista keskustelua tapahtumien ja blogin lisäksi aiempaa enemmän
myös Facebookissa. Virnu nosti esille vihreälle politiikalle relevantteja
keskustelunaiheita jakamalla mm. uutisia, nuorten vihreiden blogikirjoituksia ja
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton kannanottoja omalla Facebook-sivullaan, jota
tällä hetkellä seuraa 628 ihmistä. Facebook-sivulla jaettiin myös hallituslaisten omia
poliittisia näkemyksiä tehden viestinnästä näin persoonallisempaa. Myös kaikille
Virnun toiminnasta kiinnostuneille avoin Facebook-ryhmä Virnu-aktiivit toimi
aktiivisena matalan kynnyksen viestintäkanavana.
Vuonna 2017 perustettiin myös Virnun Instragram-tili. Tilillä julkaistaan kuvia
tapahtumista sekä mainostetaan tulevia tapahtumia. Instragram laajentaa järjestön
potentiaalista kohderyhmää etenkin nuorten keskuudessa.
Virnu seurasi kunnallispolitiikkaa myös mm. lähettämällä edustajansa valtuustoryhmän
kokouksiin. Virnu on tiedottanut jäsenistöään mahdollisuuksista vaikuttaa Tampereen
kaupungin päätöksiin mm. yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa. Virnu myös
kommentoi ajankohtaisia kuntapoliittisia teemoja sekä kokouksia sosiaalisen median
eri kanavilla.
Vuoden 2017 toiminnassa keskeisiä poliittisia teemoja olivat maksuton koulutus,
perustulokokeilun edistäminen, maksuton ehkäisy tamperelaisille nuorille,
kaupunkisuunnittelu
sekä
eläinoikeudet.
Kaikista
aiheista
järjestettiin
keskustelutilaisuus Virnun toimesta tai yhdessä Tampereen vihreiden kanssa.
Maksuttomasta ehkäisystä on myös vireillä kuntalaisaloite, johon suurin osa
tamperelaisista poliittisista nuorisojärjestöistä lähti mukaan. Omien teemojen lisäksi
Virnu on ottanut rakentavasti, mutta kriittisesti kantaa Tampereen poliittiseen
päätöksentekoon ja näin pyrkinyt parantamaan maailmaa pienin askelin. Keskeisenä
tavoitteena on ollut nostaa jäsenistölle tärkeitä teemoja esille keskustelutilaisuuksilla
tai mielipidekirjoituksilla.
Virnun tapahtumiin kutsuttiin paikallisia valtuutettuja ja muita toimijoita kertomaan
ajankohtaisista kunnallispoliittisista asioista. Samalla vieraille kerrottiin järjestön
mielipiteet ajankohtaisiin asioihin.
Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry on yksi suurimmista Vihreiden nuorten
jäsenjärjestöistä. Yhteistyötä kehitettiin eteenpäin pitämällä tiiviimpää yhteyttä liiton

luottamustoimissa toimiviin virnulaisiin sekä osallistumalla aktiivisesti liiton koulutusja keskustelutilaisuuksiin, väentapaamiseen sekä liittokokoukseen. Samoin kuin
aikaisempina vuosina, vuonna 2017 Virnu toimi Vihreiden nuorten ainoana
jäsenjärjestönä Pirkanmaalla. Syksyn liittokokouksessa Vihreiden nuorten hallitukseen
valittiin vuodelle 2018 kaksi virnulaista: Oona Huttunen sekä Merve Caglayan.
Vuonna 2017 Virnulla jatkoi hyvää, rakentavaa ja kriittistä suhdetta sekä Tampereen
vihreisiin, Pirkanmaan vihreisiin, Vihreään valtuustoryhmään sekä Vastedekseen.
Virnulaiset osallistuivat valtuustoryhmän keskusteluihin ja toivat esiin näkemyksiään
kaupungin kehittämiseen. Pirkanmaan vihreiden kanssa tehtiin mahdollisimman paljon
yhteistyötä pirkanmaalaisten vihreiden nuorten kartoittamisessa.
Poliittisessa toiminnassa jatkettiin tehokasta puolueen sisällä vaikuttamista muun
muassa käsittelemällä puolueen valmistelussa olevia ohjelmia. Virnu myös evästi
säännöllisesti nuoria puoluevaltuuskunnan jäseniä ja Vihreiden
edustajia eri
toimielimissä. Virnu osallistui aktiivisesti keskusteluun ja edisti nuorten kantoja
toukokuussa puoluekokouksessa Tampereeella.
Virnu osallistui vuonna 2017 toimintaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.
Virnu
on
jatkanut
yhteistyötä
Tampereen
yliopiston
ylioppilaskunnan
edustajistoryhmän Vihreän listan kanssa. Edustajistoryhmässä mukana olleita on
tiedotettu myös mahdollisuuksista osallistua Virnun toimintaan ja monissa
tapahtumissa on tehty yhteistyötä.
Virnu teki yhteistyötä myös muiden kansalaisjärjestöjen kanssa sekä paikallisesti että
kansallisesti. Virnu jatkoi tukijäsenyyttään Pirkanmaan Seta Ry:ssä. Lisäksi Virnu kehitti
poikkipoliittista yhteistyötä suunnittelemalla ja järjestemällä tapahtumia muiden
poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa.
4. Tapahtumat
Kaikki Virnun järjestämät tapahtumat ja hallituksen kokoukset vuonna 2017 olivat
avoimia kaikille kiinnostuneille jäsenyydestä tai puoluekannasta riippumatta.
Tapahtumat pyrittiin aina mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteettöminä. Listaus
Virnun järjestämistä tapahtumista sekä muiden järjestämistä tapahtumista, joissa
virnulaiset
olivat
esittelemässä
toimintaansa
tai
ajatuksiaan,
löytyy
toimintakertomuksen lopusta.

4.1 Jäsenistölle suunnatut tapahtumat

Vuoden aikana järjestettiin keskustelutilaisuuksia, joissa keskusteltiin ajankohtaisista
poliittisista aiheista. Vuoden 2017 keväällä järjestön resursseja vei etenkin
kunnallisvaalien kampanjointi. Virnu järjesti myös Virnu goes konseptin tapahtumia.
Tavoitteena on ollut houkutella jäsenistöä ja muita kiinnostuneita osallistumaan
porukalla kiinnostaviin kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksiin.
Vuonna 2017 Virnu myös lähensi yhteistyötään muiden Pirkanmaalla toimivien
poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Kesällä järjestettiin yhteispoliittinen tapahtuma,
jossa syvennettiin järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteistyötä on rakennettu esimerkiksi
maksuton ehkäisy -kampanjan myötä.
Virnu järjesti vapaamuotoisia illanviettoja jäsenten iloksi. Näistä esimerkkeinä ovat
illanistujaiset kokousten jälkeen. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin syksyllä sekä
keväästä rento tutustumis- ja saunailta. Syksyllä pidettiin yhteinen uusien ilta
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan vihreän listan kanssa, joka oli erittäin suosittu.
4.2 Muille suunnatut tapahtumat
Virnun näkyvyyttä ja poliittista keskustelua edistettiin järjestämällä kaikille avoimia
keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia. Opiskelevien vihreiden kanssa järjestettiin rentoja
yhteistapahtumia, joissa tutustuimme toisiimme ja keskustelimme politiikasta.
Virnu tiivisti tapahtuma- ja tiedotusyhteistyötään Tampereen vihreiden ja Pirkanmaan
vihreiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti vaaleihin liittyvissä suunnittelussa ja
pikkujouluissa. Yhteistyötä aiotaan kehittää entisestään, jotta eri yhdistysten jäsenet ja
aktiivit hyötyisivät ja tietäisivät tapahtumista mahdollisimman monipuolisesti.
Vuoden 2017 yksi suurimmista hankkeista oli maksuton ehkäisy -kuntalaisaloite, jota
suunniteltiin ja toteutettiin poikkipoliittisesti. Myös ratikasta kirjoitettiin julkinen
poikkipoliittinen kannanotto. Vuonna 2017 Virnu lisäsi merkittävästi yhteistyötä
muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa ja tämän yhteistyön on tarkoitus jatkua
myös tulevana vuonna.
4.3 Muiden järjestämät tapahtumat
Virnu osallistui vuoden kumpaankin Rekrytoriin. Virnu markkinoi toimintaansa myös
Tampereen yliopiston Aatemarkkinoilla ja muissa opiskelijoille ja nuorille suunnatuissa
tapahtumissa. Virnu piti rastia yhdessä Vihreän listan kanssa Tamyn
kaupunkisuunnistuksessa. Uudet opiskelijat olivat kiinnostuneita Virnun toiminnasta.
Virnu osallistui myös Tamyn vihreän listan järjestämään cityhippi-kaupunkikierrokseen
ja sen jälkeiseen illanviettoon sekä kertoi uusille opiskelijoille Virnun toiminnasta.
Virnu osallistui myös muiden kansalaisjärjestöjen tapahtumiin ja kampanjoihin, kuten
TamperePride-kulkueeseen. Virnulaisia osallistui myös kansallisiin tapahtumiin ja

kampanjoihin, kuten Helsinki Pride -kulkueeseen.
5. Vaalitoiminta
Vuonna 2017 Virnu teki aktiivisesti kampanjatyötä Virnun tavoitteena oli saada 25 alle
30 -vuotiasta tai opiskelevaa ehdokasta Tampereen vihreiden listalle. Vuoden lopussa
tilanne oli 20 nuorta tai opiskelevaa ehdokasta. Virnu järjesti soittelukierroksia,
ideointi-iltoja sekä tapahtumissa rekryämista. Tämän lisäksi Virnu järjesti
soittelukierroksia, joilla pyrittiin kontaktoimaan nuoria ehdokkaita Pirkanmaan seudun
kunnista.
Ehdokasrekryämisen lisäksi moni virnulainen osallistui Tampereen vihreiden ja
Pirkanmaan vihreiden vaalityöryhmiin. Virnu oli koko vuoden aktiivisesti osallisena
Tampereen vihreiden kuntavaalivalmisteluissa. Pirkanmaan kuntavaalien lisäksi
virnulaiset pystyivät vaikuttamaan puolueen kuntavaaliohjelmaan sekä valmisteluun.
6. Viestintä
Virnun hallitus hoiti viestintään liittyviä asioita yhdessä. Myöhemmin viestinnän
vastuuta
siirrettiin
enemmän
myös
toiminnanjohtajalle.
Tapahtumien
ennakkotiedotukseen panostettiin ja pidettiin myös huolta jälkitiedotuksesta, kuten
saavutuksista kertomisesta jäsenistölle. Hallituksen jäsenvastaava otti aina yhteyttä
sähköpostilla uusiin jäseniin ja tiedotti samalla tulevista tapahtumista ja toiminnasta.
Virnun facebook-sivu oli pääasiallinen kanava Virnun ulospäin näkyvälle poliittiselle
keskustelulle. Sivun lisäksi facebook-viestinnässä hyödynnettiin aktiivien omaa ryhmää
ja tapahtumia. Myös sähköpostilistaa hyödynnettiin runsaasti ajankohtaisten asioiden
tiedottamisessa. Instragrami-tilillä pyrittiin saamaan uusia ihmisiä kiinnostumaan
järjestöstä. Sähköpostilistan käyttö vuoden aikana pieneni, mutta tähän panostetaan
taas vuonna 2018.
7. Jäsenhankinta
Aktiivista jäsenhankintaa jatkettiin vuonna 2017. Hallitus valitsi keskuudestaan
jäsenvastaavaksi Aaron Taskisen. Myös muut hallituksen jäsenet osallistuivat
jäsenhankintaan.
Virnu teki aktiivista jäsenhankintaa aina esiintyessään tapahtumissa. Kaikissa yleisölle
avoimissa tapahtumissa jaettiin mm. Vihreiden nuorten esitteitä ja Rönsyä sekä ohjeita
yhdistyksen liittymiseksi. Lisäksi jokaisen tapahtuman yhteydessä oli mahdollista liittyä
Virnun sähköpostilistalle, joka toimi facebook-kanavien rinnalla avoimena
tiedotuskanavana.
Jäsenhankintakampanjointia pyrittiin kohdistamaan myös toisen asteen TTY:n ja

Tamkin opiskelijoihin. Virnu osallistuikin aktiivisesti TAMKilla ja TTYllä järjestettyihin
tapahtumiin.
Koska jäsenhankintaan kuuluu olennaisesti järjestön onnistunut näkyminen erilaisissa
tapahtumissa, pyrittiin pöydän ja rastin pitoa erilaisissa tapahtumissa kehittämään
huolellisessa ennakkosuunnittelulla. Pöytien ja rastien pitoon pyrittiin saamaan myös
mahdollisimman paljon hallituksen ulkopuolisia jäseniä rekrytoimalla järjestön
Facebook-ryhmästä jäsenistön aktivoimiseksi.
8. Varainhankinta
Virnu peri vuonna 2017 30 euron perusjäsenmaksua ja alennettua 12,50 euron
jäsenmaksua.
Jäsenmaksujen
lisäksi
toiminnan
rahoittamiseksi
haettiin
toiminta-avustusta Tampereen kaupungilta ja Vihreiltä nuorilta. Lisäksi Virnu hankki
tuloja vuokraamalla rintamerkkikonetta. Rintamerkkikoneen vuokra virnun jäsenille
pidettiin hyvin edullisena. Muilta perittiin hieman isompaa vuokraa sekä isoista että
pienistä pinsseistä.

