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Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015

 V a s t a a v a a

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineelliset hyödykkeet
      Koneet ja kalusto 198,24 264,32
      Aineelliset hyödykkeet yhteensä 198,24 264,32
      Pysyvät vastaavat yhteensä 198,24 264,32

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Saamiset

 Lyhytaikaiset
      Muut saamiset 1 203,04 8,00
      Lyhytaikaiset yhteensä 1 203,04 8,00

 Rahat ja pankkisaamiset 21 038,64 9 015,32
      Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 241,68 9 023,32

 V a s t a a v a a    y h t e e n s ä 22 439,92 9 287,64

 V a s t a t t a v a a

 OMA PÄÄOMA
 Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 9 287,64 19 886,65
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 10 160,19 -10 599,01
      Oma pääoma yhteensä 19 447,83 9 287,64

 VIERAS PÄÄOMA

 Lyhytaikainen
      Ostovelat 992,09 0,00
      Siirtovelat 2 000,00 0,00
      Lyhytaikaiset  yhteensä 2 992,09 0,00
      Vieras pääoma yhteensä 2 992,09 0,00

 V a s t a t t a v a a     y h t e e n s ä 22 439,92 9 287,64
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1.1.2016 1.1.2015
Rahayksikkö EURO - 31.12.2016 - 31.12.2015

 VARSINAINEN TOIMINTA
 Yleistoiminta
      Tuotot 4 098,17 3 792,56
      Kulut
           Poistot -66,08 -88,11
           Muut kulut
                Muut henkilöstökulut -2 701,03 -2 605,60
                Toimitilakulut -5 688,00 -5 884,69
                Matka- ja majoituskulut -105,20 -230,70
                Tapahtumat/yleisötilaisuudet -1 939,44 -1 524,97
                Toimisto- ja hallintokulut -3 657,96 -3 321,96
           Kulut yhteensä -14 157,71 -13 656,03
      Yleistoiminta yhteensä -10 059,54 -9 863,47

 Viestintätoiminta
      Kulut
           Muut kulut -1 482,44 0,00
           Kulut yhteensä -1 482,44 0,00
      Viestintätoiminta yhteensä -1 482,44 0,00

 Vaalitoiminta
      Tuotot 800,00 24 080,06
      Kulut
           Muut kulut -1 124,31 -46 373,44
           Kulut yhteensä -1 124,31 -46 373,44
      Vaalitoiminta yhteensä -324,31 -22 293,38

 Tuotto-/kulujäämä -11 866,29 -32 156,85

 Varainhankinta
      Tuotot 13 664,34 10 920,00

13 664,34 10 920,00

 Tuotto-/kulujäämä 1 798,05 -21 236,85

 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
      Kulut
           Rahoitustoiminta -41,42 -15,08

-41,42 -15,08

 Tuotto-/kulujäämä 1 756,63 -21 251,93

 Yleisavustukset
      Yleisavustukset 8 403,56 10 652,92

8 403,56 10 652,92

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 160,19 -10 599,01
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TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2016 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus
Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Koneiden ja kalusteiden suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu menojäännöspoistoina.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 31.12.2016 31.12.2015

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Koneet ja kalusto, 25% menojäännöspoisto 66,08 117,48

66,08 117,48

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 31.12.2016 31.12.2015

Saadut avustukset
Piirituki, Vihreä Liitto rp 8 403,56 10 652,92

8 403,56 10 652,92

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset
31.12.2016 31.12.2015

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 9 287,64 19 886,65
Tilikauden yli/alijäämä 10 160,19 -10 599,01
Oma pääoma yhteensä 19 447,83 9 287,64

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämä -tilille
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TOIMINTAKERTOMUS  2016 

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 2016 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. Vuoden alussa 

perustettuun Etelä-Pirkanmaan Vihreisiin yhdistyivät Akaan ja Urjalan 

yhdistykset sekä se otti myös vastuulleen Valkeakosken toiminnan. 

JÄSENMÄÄRÄ  

Pirkanmaan Vihreiden jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 685 henkilöjäsentä 

alueella toimivissa paikallisyhdistyksissä ja maakunnallisesti järjestäytyneissä 

yhdistyksissä. Vuodesta 2015 jäsenmäärä on siis kasvanut sadalla. 

Valtakunnallisista yhdistyksistä, jotka eivät ole järjestäytyneet maakunnallisesti, 

jäsentietoja ei ole piirin käytössä. 

KUNTAVAALIT 

Vaikka vuosi oli näennäisesti vaalien suhteen välivuosi, aloitettiin 

valmistautuminen kuntavaaleihin jo hyvissä ajoin. Piirihallitus laati 

vaalisuunnitelman, joka hyväksyttiin yleiskokouksessa. Vaalisuunnitelmassa 

asetettiin ehdokastavoitteet kunnittain sekä tehtiin vertailua aiempien vaalien 

tuloksiin ja ehdokasmääriin. Pohjan suunnitelmalle teki Antti Tomminen. 

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät puoluetoimistolla keskustelemassa 

vaaleista ja ehdokastavoitteista, minkä pohjalta vaalisuunnitelmaa täydennettiin. 

Vaalisuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 10.4.2016 ja esiteltiin 

jäsenistolle piirin kevätkokouksessa. 

 

Piiri nimesi ehdokkaat Valkeakoskella, Vesilahdessa, Ruovedellä ja Ikaalisissa. 

 

 

 

 

 



Ehdokashankinta aloitettiin hyvissä ajoin ja ehdokkaita nimettiin jo alkuvuodesta 

2016. Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin Akaassa ja Urjalassa. Ehdokashankinnan 

apuna käytettiin ideointi-iltoja sekä puolueen toteuttamaa ehdota ehdokasta 

-lomaketta. Loppuvuodesta piirillä oli myös palkattu työntekijä soittelemassa 

ehdokkaita lyhyen aikaa. 

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

13.1. Info-tilaisuus Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleista 
 
23.-24.1. Maaseutu ja erävihreiden talvipäivät Ruovedellä. Piiri osallistui tapahtuman 
lehtimainokseen sekä tarjosi tarvikkeet lauantaina avoimena tilaisuutena järjestettyyn 
soppatykkilounaaseen. 
 
10.2. Osallistuttiin rekrytorille yhdessä muiden vihreiden yhdistysten kanssa 
 
3.2. Mielipidekirjoitus yhdessä kansanedustaja Olli-Poika Parviaisen kanssa Aamulehdessä 
otsikolla Perustulolla saataisiin joustoja ja lisää työllisyyttä 
 
19.2. Kävivät puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä puoluetoimistolla keskustelemassa 
kuntavaaleista puoluesihteerin, järjestöpäällikön ja viestintätiimin kanssa. 
 
26.2. Pidettiin Etelä-Pirkanmaan Vihreiden perustamiskokous 
 
31.3 Puolueen strategiatyön työpaja 
 
2.4. Hallituksen vastavierailu Keski-Suomen vihreiden luo Jämsään. Maakuntahallinto 
seminaari. 
 
9.4. Valtuuskunnan evästys 
 
12.4. Ville Niinistön kierros Etelä-Pirkanmaalla 
Rapolan linnavuorella 16 hlöä 
 
17.4. Osuuskaupan vaalit 
 
4.9. Puheenjohtajapäivät yhdessä Pirkkalan Vihreiden kanssa 
 
19.11. Syyskokouksen yhteydessä puheenjohtajan seminaari 
luottamushenkilöorganisaatiouudistuksista 
 
 26.11. Ehdokaskoulutus yhteistyössä Tampereen Vihreiden kanssa 
 
10.12. Outi Alanko-Kahiluodon Pirkanmaan kiertue yhdessä Tampereen Vihreiden naisten ja 
paikallisyhdistysten kanssa 
 
Syksyllä järjestettiin kuukausittain nettisivukoulutusta  

 



POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN 

 

Piirijärjestön puheenjohtaja osallistui sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin 

infotilaisuuksiin syksyllä 2016. Tilaisuuksiin osallistui myös muita vihreitä sote- 

ja maakuntatoimijoita. 

 

Piirihallitus valitsi sote- ja maakuntauudistusta valmistelevaan esivalmistelun 

hallitukseen Juhana Suoniemen ja varalle Minna Sorsan. Esivalmistelun hallitusta 

ennen järjestettiin säännöllisiä tapaamisia, joissa keskusteltiin kokousten 

tulevista aiheista ja muista sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä 

kysymyksistä. 

 

PUOLUEESSA VAIKUTTAMINEN 

 

Pirkanmaalta on kaksi puoluevaltuuskunnan jäsentä ja heidän varajäsenensä 

sekä yksi jäsen puoluehallituksessa. Vihreiden nuorten puheenjohtajina on tätä 

nykyä kaksi pirkanmaalaista, kun Jaakko Mustakallion lisäksi Iiris Suomela 

valittiin toiseksi puheenjohtajaksi. Anni Heinälä puolestaan työskentelee 

Vihreiden nuorten pääsihteerinä. Vision hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudeksi 

Tuomo Pekkanen. 

 

Pirkanmaalta Iiris Suomela, Heikki Sairanen ja Ville Hämäläinen olivat mukana 

strategiatyöryhmässä, jonka työ huipentui Lahden puoluekokoukseen. 

Strategiasta pidettiin myös työpaja Pirkanmaalla. 

 

Puolue teetti yhdistyksille kyselyn, jossa myös piirijärjestön toimintaa pyydettiin 

arvioimaan. Piirijärjestön toimintaan oltiin pääosin erittäin tyytyväisiä. Samalla 

oli selvää, että piirijärjestön roolia on tehtävä joltain osin jäsenistölle 

tutummaksi. Piirihallitus kävi kokouksessaan kaiken tulleen palautteen läpi ja 

laati lyhyet vastaukset niissä ilmenneisiin kehittämistoiveisiin. Vastaukset käytiin 

läpi yleiskokouksen yhteydessä, jolloin ne tuotiin tiedoksi myös 

jäsenyhdistyksille.  

 

Piirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat puolueen järjestämiin 

koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Pirkanmaalaisia puheenjohtajia oli hyvin edustettuna 

Vihreillä puheenjohtajapäivillä tammikuussa Tikkurilassa.  

 

Piirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat Maaseutu- ja erävihreiden 

talvipäivään Ruovedellä. Tilaisuus oli hyvin järjestetty ja tarjosi hyvän 

mahdollisuuden verkostoitua valtakunnallisen järjestön toiminnasta 

kiinnostuneiden aktiivien kanssa myös tulevia kuntavaaleja ja ehdokasasettelua 

ajatellen.  

 



 

JÄSENYYDET 

Pirvi on Vihreä sivistysliitto Vision sekä Pirkanmaan Setan jäsen. 

 

TIEDOTUS 

Piirihallitus laati viestintäsuunnitelman. Tätä työtä tekivät pääosin hallituksen 

jäsen Aino-Maija Kyykoski ja toiminnanjohtaja. Viestintäsuunnitelman 

tavoitteena oli selkeyttää sisäistä ja ulkoista viestintää, määritellä 

viestintäkanavat ja laatia ohjeet kriisiviestinnälle. 

 

Jäsenyhdistyksiin yhteyttä pidettin ydinpirvi@vihreat.fi sähköpostilistan, sekä 

sen rinnalle luodun Ydinpirvi -facebookryhmän avulla. Jäsenet pirvi@vihreat.fi 

listan kautta, sekä PirVi - Pirkanmaan Vihreä liitto -facebooksivulta. 

Luottamushenkilöiden keskusteluja käytiin valtuutetut-, kaupunkiseutu- ja 

maakunta-listoilla. 

 

PirVin Facebook-ryhmien käytäntöjä selkeytettiin. Pirkanmaan Vihreille aktiiveille 

on nyt ryhmä, jossa voidaan innostaa ihmisiä mukaan tapahtumiin, jakaa tietoa 

haettavista luottamustehtävistä ja käydä vapaampaa keskustelua. 

Ydinpirvi-ryhmä toimii jäsenyhdistysten tärkeimpien toimijoiden 

viestintäkanavana, jonka kautta jäsenistöön saadaan vuorovaikutuksellisempi ja 

keskustelullisempi yhteys kuin sähköpostilistoilla. Piirihallitus on järjestänyt 

useampia Facebook-kokouksia, joiden ainoaksi ongelmaksi osoittautui 

äänestysten luonteva järjestäminen. Piirihallitus on myös ahkeroitunut 

Skype-kokouksissa loppuvuodesta. 

 

Lehdistötiedotteita lähetettiin tapahtumista, henkilövalinnoista sekä 

ehdokasasettelutilanteen kehittymisestä. Puheenjohtaja on kirjoittanut 

muutamia blogeja PirVin sivuille. Lisäksi sivuja on kehitettiin pitkin vuotta, mutta 

työ tulee jatkumaan vielä puolueen uudistuneen verkkosivupaketin toimituksen 

jälkeen. 

TOIMISTO 

Vihreiden yhdistysten yhteistä toimistoa Kehräsaaressa jakavat Pirkanmaan 

Vihreiden lisäksi Tampereen Vihreät, Tampereen Vihreät nuoret, Tampereen 

Seudun Vihreät Naiset ja vihreä kulttuuriyhdistys Vastedes. Toiminnanjohtaja 

Karo Tammisto jäi työvapaalle syyskuun alusta ja hänen sijaisenaan työskenteli 

Mari Tuominen, jonka työaika oli 24 h/vk ja se ajoittui pääsääntöisesti tiistain ja 

perjantain väliselle ajalle. 

 

Päävuokralaisen tiloissa sattuneen vesivahingon vuoksi toimisto oli osittain pois 

käytöstä lokakuuhun joulukuuhun asti. Väistötiloissa kokoustaminen ja 
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kuivauskoneista aiheutunut melu hankaloittivat toimistolla työskentelevien 

arkea. Lisäksi epätietoisuus remontin kestosta aiheutti harmia toimistoa 

käyttävissä yhdistyksissä. Toisaalta taas remontin jälkeen yhdistykset saivat 

käyttöönsä uuden varastotilan, minkä myötä toimistoa pystyttiin uusimaan 

lattialaminaateilla, uusilla hyllyillä, työpöydillä ja tuoleilla ja näin parantamaan 

toimiston viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä. Toimiston remontista päävastuussa 

oli Tommi Pfander. PirVi osallistui toimiston remontin kuluihin 400 eurolla. 

 

REFLEKTIOTA VUODESTA 2016  

Vaikka vuosi 2016 oli näennäisesti vaalivapaa vuosi, kiinnittyi piirijärjestön katse 

heti vuoden alusta tulossa oleviin kuntavaaleihin. Ehdokashankinta käynnistettiin 

ajoissa, vaikka suurin ponnistus tehtiinkin vasta vuoden 2016 lopussa ja 

seuraavan vuoden alussa. Vaalisuunnitelma ja piirihallituksen toimiminen 

vaalityöryhmänä osallisti ihmiset paremmin vaalien toteutukseen ja 

suunnitteluun. 

 

Toimiston remontti tuotti ajankohdan puolesta hankaluuksia käytännön 

toimintaan ja fasilitointiin. Etenkin pitkittyminen aiheutti myös 

jäsenyhdistyksissä epätietoutta. Toisaalta toimiston remontin viimein 

valmistuttua tarjoutui tilaisuus uudistaa toimiston ilmettä, mistä pääasiassa 

vastuussa olivat TaVin toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen Tommi Pfander. 

 

Piirissä toteutettiin sääntömuutos, jonka tavoitteena oli muun muassa tehdä 

varajäsenkäytännöstä selkeämpi. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovuttiin ja 

lisäksi haettiin käyttöön järjestölle nimeä Pirkanmaan Vihreät ry. Sääntömuutos 

oli jo hyvällä mallilla vuoden puolivälissä, mutta tiedon odottelu 

maakuntavaaleista lykkäsi lopullisen hyväksynnän seuraavan vuoden alkuun. 

 

Vihreän liiton tekemä kysely osoitti, että piirijärjestön toimintaan oltiin pääosin 

tyytyväisiä. Edelleen on tärkeää painottaa piirijärjestön roolia. Kiitosta keräsivät 

niin “idearikas toimari” kuin “halu ottaa mukaan eri toimijat”.  

 

Piirihallitus työskenteli aktiivisesti etenkin keskeisimpien uudistusten ja vaalien 

suunnittelun kanssa. Toiminnanjohtajan vaihtumisen myötä piirissä on 

uudistettu toimintatapoja. Vaikka henkilövaihdoksiin aina sisältyy oma 

käynnistysvaiheensa, ajoittui vaihdos vaalien kannalta oikein. Myös 

puoluetoimiston kanssa yhteistyössä tehty päätös Mari Tuomisen työsuhteen 

jatkamisesta vaalien yli oli perusteltu ja edesauttoi piirijärjestön toimivuutta 

vaalien aikaan. 

 

 

 



VIHREITÄ TOIMIJOITA 

Piirihallitus 2016 

Puheenjohtaja Ville Hämäläinen vpj Hilu Toivonen-Alastalo  

 

Hallitus:  

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 Kristiina Kokko/Itä-Pirkanmaa 

 

Tapani Lehtonen/Tre vara Sonja Myllymäki/Tre  

Heli Piirainen/Akaa (1)   vara Stiina Lahikainen/Kangasala  

Ilkka Koskinen/Sastamala vara Hannu Harju/Nokia 

Eve Tervahartiala/Virnu  vara Mikko Vesterinen (1) 

 

Taloudenhoitajana toimi Leena Hulkkonen ja sihteerinä piirin toiminnanjohtaja 

Karo Tammisto syyskuuhun asti ja Mari Tuominen syyskuusta vuoden loppuun. 

 

Hallitus kokousti vuoden aikana 16 kertaa, joista kaksi oli Facebook-kokouksia ja 

yksi Skype-kokous. 

 

POLIITTINEN TOIMINTA 

Kansalliset  ja kansainväliset tehtävät 

Kansanedustajina toimivat Olli-Poika Parviainen ja Satu Hassi. 

Kuntaliiton valtuustossa ovat toimineet Pirkanmaalta Riku Merikoski. Euroopan 

vihreiden hallitukseen valittiin marraskuussa 2015 Oras Tynkkynen.  

 

Maakunnalliset luottamustoimet 

Vihreitä valtuutettuja Pirkanmaalla oli yhteensä 38 syksyn kuntavaalien 2012 

äänestystuloksen perusteella jaetuissa maakunnallisissa ja Tampereen 

kaupunkiseudun luottamuspaikoissa. 

Pirkanmaan liitto 

Maakuntahallituksessa toimi Minna Sorsa Ylöjärveltä ja hänen varahenkilönään 

Jaakko Stenhäll Tampereelta. 

Maakuntavaltuusto 

Lempäälästä Saana Raatikainen, vara Mari Larikka 

Nokialta Leo Lähde, vara Anitta Forssén 

Mänttä-Vilppulasta Henna Hakala 

Sastamalasta Eveliina Asikainen, vara Mika Sillanpää 

Tampereelta Juhana Suoniemi, vara Hanna Hakko ja Anna-Kaisa Heinämäki, 

vara Jaakko Mustakallio 

 



Esivalmistelun hallitus 

Juhana Suoniemi Tampereelta ja varalla Minna Sorsa Ylöjärveltä. 

Maakunnan yhteistyöryhmä 

Maakunnan yhteistyöryhmässä varsinaisena jäsenenä toimi Minna Sorsa ja 

varajäsenenä Juhana Suoniemi 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 

Jaakko Mustakallio Tampereelta ja varalla Olga Haapa-aho Tampereelta 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 

Nokialta Paula Maunumäki, vara Marianne Karttinen 

Tampereelta Maija Kajan, vara Emmanuel Eneh 

Ylöjärveltä Jussi Kytömäki 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunnassa toimivat Jyrki Majakulma Pirkkalasta ja varalla Seija 

Köppä Ylöjärveltä sekä loppuvuodesta varalla Leena Hulkkonen. 

Kuvantamiskeskuksen  ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta 

Johtokunnassa toimivat Harri Mäkelä Hämeenkyröstä ja varalla Marita Palomäki 

Orivedeltä. 

Muut ylikunnalliset toimielimet 

Tampereen Kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Killi Jokila Lempäälästä ja Anna-Kaisa Heinämäki Tampereelta. 

Varajäseninä toimivat Antti Tomminen Nokialta ja Maija Kajan Tampereelta. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 

Emilia Olkanen Tampereelta ja Stiina Lahikainen Kangasalta 

Varajäseninä toimivat Jaakko Stenhäll Tampereelta, Riku Merikoski Pirkkalasta ja 

Minna Sorsa Ylöjärveltä. 

Osaamis- ja elinkeinolautakunta 

Olli-Poika Parviainen (5/2015 lähtien Anna-Kaisa Heinämäki), apulaispormestari, 

Tampere, Amu Urhonen Tampereelta ja Leo Lähde Nokialta. 

Varajäseninä toimivat Jama Jama Tampereelta ja Pirjo Jukarainen Pirkkalasta. 

Jätehuoltojaosto 

Emilia Olkanen Tampereelta, varalla Juhana Suoniemi Tampereelta 

Pelastustoimen neuvottelukunta 

Jaakko Stenhäll Tampereelta, varalla Ville Ellä Pirkkalasta 

Puolueen luottamustoimet 2015-2017 

Puoluehallitus 

Puoluehallituksessa Pirkanmaata edustaa Heikki Sairanen Tampereelta. 

 

 



Puoluevaltuuskunta 

Puoluevaltuuskunnan jäseninä Iiris Suomela Tampereelta, varalla Olga 

Haapa-Aho Tampereelta sekä  Mika Taipalus Orivedeltä, varana Ville Hämäläinen 

Lempäälästä 

 

Puoluevaltuuskunnassa valtakunnallisten yhdistysten kautta toimivia 

pirkanmaalaisia olivat Vihreiden nuorten edustaja Anni Heinälä ja vihreiden 

naisten edustaja Marja tähtinen 

Puolueen strategiatyöryhmä 

Iiris Suomela 
Heikki Sairanen 
Ville Hämäläinen 

 


