Puoluekokous
19. 20.5.2012
Lappeenranta

Puheenjohtajan tervehdys
Tervetuloa vihreiden puoluekokoukseen Lappeenrantaan muuttamaan maailmaa vihreämmäksi!
Kahdenkymmenenviiden vuoden ajan vihreät on puolueena
muuttanut maailmaa ja politiikkaa. Koijärveltä tutun perinteisen luonnonsuojelun lisäksi olemme tuoneet suomalaiseen politiikkaan täysin uusia teemoja ilmastonmuutoksesta eheään
yhdyskuntarakenteeseen ja perustulosta suoraan demokratiaan.
Olemme tulleet myös muuttamaan poliittista kulttuuria avoimemmaksi ja demokraattisemmaksi. Kestävää kehitystä toteutetaan parhaiten kun ihmiset ovat osallisia kaikessa päätöksenteossa laajoin joukoin.
Alkuaikojen kansanliikkeestä ja kahden hengen eduskuntaryhmästä on jo pitkä aika. Tänä vuonna juhlimme Tampereella
25-vuotispäiviämme. Nuoren aikuisen iästä huolimatta olemme jo vakiintunut osa suomalaista puoluekenttää. Mutta emme saa antaa itsemme harmaantua. Hyvä poliittinen liike haastaa paitsi ympäröivää yhteiskuntaa myös itseään.
Tänä vuonna olemme Pekka Haaviston menestyksekkään presidentinvaalikampanjan ja puolueen
jäsendemokratian vahvistamisen myötä palaamassa tietyssä mielessä juurillemme. Vihreät menestyy avoimena kansanliikkeenä, johon kaikki vihreitä arvoja kannattavat suomalaiset ovat tervetulleita - tekemään Suomesta ja maailmasta parempaa paikkaa.
Olemme samaan aikaan rohkeita ja periaatteellisia sekä avoimia ja mukaan ottavia, jotta kestävän
kehityksen tavoitteet voidaan ympäristöriskien ja eriarvoisuuden maailmassa toteuttaa. Viestimme
rauhasta, ympäristönsuojelusta ja solidaarisuudesta yhdistää suomalaisia.
Vaikka tänä vuonna ei olekaan kutkuttavia henkilövalintoja, on meillä tärkeä tehtävä uuden periaateohjelman hyväksymisessä. Itse voimassa olevan periaateohjelmatyöryhmän toisena puheenjohtajana toivon näkeväni laadukasta ja pohtivaa keskustelua liikkeemme tärkeimmistä arvoista. Hyvällä
puolueella on sielu, jonka varaan rakentaa kestäviä ratkaisuja.
Puoluekokous on tärkein tapahtumamme ja aina hieno tilaisuus tavata muita loistavia vihreitä, jutella politiikasta ja maailmasta. Tavata vanhoja tuttuja ja tutustua uusiin ihmisiin. Samalla saa voimaa
vääntää hyvien asioiden puolesta arjen politiikassa. Toivon näkeväni teitä kaikkia kokouspaikalla,
kahviloissa ja illanvietossa. Yhdessä saamme tuloksia aikaan paremman huomisen puolesta, joka
päivä.
Nähdään Lappeenrannassa!
Ville Niinistö
puheenjohtaja
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Tiivistetty esityslista ja ohjeellinen aikataulu
Lauantai 19.5.
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klo 11.00
1 Kokouksen avaus
2 Järjestäytyminen
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Esityslistan hyväksyminen
5 Ilmoitusasiat

Sääntöuudistus

(noin klo 18.00)
9
Aloitteiden käsittely
10 Jäsenmaksut 2013
noin klo 19.00 kokous keskeytetään

klo 19.15 (tai sopimuksen mukaan) periaateohjel(noin klo 11.30)
matyöryhmä, aloitetyöryhmä ja järjestötyöryhmä
6 Avauspuheenvuorot
hotellien kokoustiloissa
Alkupuheenvuorot:
puheenjohtaja Ville Niinistö
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto klo 20–02 illanvietto Lappeenrannan Kasinolla
Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi

Sunnuntai 20.5.

(noin klo 12.00)
7 Periaateohjelman käsittely

klo 10.00 kokous jatkuu

lounastauko klo 13.00–14.00

11
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lounastauko klo 12.30–13.30

jatkuu

kahvitauko klo 16.00–16.30

12
13
14
15
16

klo 16.30: Puoluejohdon kyselytunti
klo 17.15

Poliittinen keskustelu

Aloitteiden käsittely (työryhmässä olleet)
Periaateohjelman hyväksyminen
Sääntömuutokset (työryhmässä olleet)
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Lauantain illanvietto
Lauantai-iltaa vietetään klo 20–02 Lappeenrannan Kasinolla
(Ainonkatu 10, kartta takakannessa) - ei sisäänpääsymaksua
Illan aikana esiintyvät The Academics ja trubaduuri Harry Kiianen
Klo 20.30–22 on Kasinolla tarjolla illallisbuffet:
porkkanacappucino, luomuleipää, voita ja tuorejuustoa
viher-yrttisalaattia, kirsikkatomaattia ja leipäjuustoa, tillikurkkuja, hernesalaattia
kevyesti savustettua lohta, avokadokastiketta
kasvispääruoka: kuorrutettua kesäkurpitsaa ja tomaattia
paahdettua perunaa
valkosuklaa-passionmoussea
Hinta 15 euroa
Varaa annos etukäteen maksamalla se viimeistään 11.5. verkkokaupassamme.
Etukäteismaksu on tarpeen, jotta ruokia osataan varata sopiva määrä.

www.vihreat.fi/kauppa -> "Muut tuotteet"
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Tervetuloa puoluekokoukseen Lappeenrantaan!
Tämän vihon info ja tuoreimmat tiedot: www.vihreat.fi/puoluekokous
Vihreiden oman kokoustoimiston puhelinnumero lauantaista klo 8.45 alkaen on 045 261 7447.

Perille kokouspaikalle
Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo sijaitsee keskustassa, Villimiehenkatu 1, ja sinne on
kävelymatka rautatieasemalta (900 m) ja hotelleilta.
VR:n neuvontanumero on 0600 41 900.
Matkahuollon neuvontanumero on 0200 4000.
Lappeenrannan taksin numero on 0200 60 400, invataksi 050 434 2493 tai 040 736 6180.
Omalla autolla tuleville on parkkitilaa kokouspaikan edustalla olevan Kansalaistorin alapuolella
olevassa parkkihallissa. Sisäänajo halliin on Brahenkadulta.

Ilmoittautuminen
Vastaanotto on avoinna ilmoittautumista varten lauantaiaamuna klo 10 lähtien. Jokaiselle puoluekokoukseen etukäteen ilmoittautuneelle on nimilappu aulassa sijaitsevalla pöydällä.
Äänivaltaiset edustajat
Jäsenyhdistyksiä on pyydetty toimittamaan valtakirjat Vihreän liiton toimistolle huhtikuun loppuun
mennessä. Valtakirjassa on oltava yhdistyksen virallinen allekirjoitus.
Ruuhkan vähentämiseksi on äänivaltaisten edustajien ilmoittautuminen jaettu kokouksen alussa kolmeen jonoon sen mukaan, minkä piirin alueelta edustaja on. Tarkkaile kylttejä ilmoittautumistiskillä!

Majoittautuminen
Jokainen vieras varaa ja maksaa itse majoituksensa. Hotellit ovat huhtikuun lopulla jo melko täynnä, joten kannattaa toimia ripeästi. Hotellivaihtoehtoja löytyy puoluekokouksen nettisivuilta
www.vihreat.fi/puoluekokous.
Lattiamajoitus on järjestetty perjantaista lähtien Kimpisen koululla, Pohjolankatu 2. Ota makuupussi sekä makuualusta, ilmapatja tms. mukaan. Lattiamajoitus on ilmainen. Ennakkoilmoittautuminen
toimistolle on välttämätön. Ilmoittautumiset viimeistään 11. toukokuuta: tiina.elo@vihreat.fi tai
puh. 09 5860 4160.

Lastenhoito
Lastenhoito järjestetään 200 metrin päässä kokouspaikalta Lappeenrannan Monitoimitalolla eli Monarilla, Pormestarinkatu 10 B, 2. krs, jos tarvetta ilmenee. Lastenhoitoon on lapset ilmoitettava viimeistään 11. toukokuuta. Osallistuminen maksaa 10 € / päivä, jonka voi maksaa paikan päällä. Sisaralennus: 5 € / päivä. Ilmoittautumiset puh. 09 5860 4160. Mikäli hoitoon ilmoittautuneita ei tuohon päivään mennessä ole, ei lastenhoitoa järjestetä. Ilmoita mahdollisista lapsen erityistarpeista jo
ilmoittautumisessa.

Internet ja tulostus
Kokoustiloissa on langaton verkko, mutta sen toiminta on epävarmaa, jos rasitus on suuri. Lämpiössä (ilmoittautumisaula) on kokousväen käytössä tietokone, jossa on nettiyhteys ja tulostin.
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Läppärinarikka
Kokoustila on auditorio, jossa ei ole tarjolla sähköpistokkeita. Läppärin tai kännykän voi tuoda viikonlopun aikana ladattavaksi (tuo oma laturi!) ilmoittautumistiskin yhteydessä olevaan "läppärinarikkaan".

Kokousruokailu ja kahvio
Kaupungintalon ravintola palvelee molempina päivinä. Lounasta tarjoillaan sekä kokoussalin lämpiössä että kerrosta ylempänä ravintolassa.
Hanki lounaspaketti (2 lounasta, 18 €) tai yksittäinen lounaslipuke (9 €) viimeistään 11.5. verkkokaupastamme: www.vihreat.fi/kauppa -> "Muut tuotteet". Etukäteen maksetut lounaslipukkeet saa
erilliseltä infotiskiltä. Paikan päälle otetaan myyntiin lounaslipukkeita vain rajallinen määrä emmekä voi taata lounaiden riittävyyttä muille kuin sen etukäteen ostaneille.
Lauantain lounas:
• Kreikkalaista salaattia, salaatinkastiketta
• Kasvispyöryköitä, yrtti-kermaviilikastiketta, perunasosetta
Sunnuntain lounas:
• Värikästä tuoresalaattia - sisältää kurkkua ja melonia, salaatinkastike
• Tomaatti-mozzarellasalaattia, yrttiöljyä
• Ratatouille, riisiä, höyrytettyjä kasviksia: papumix
Kaikkiin ruokiin sisältyy leipävalikoima, voi ja tuorejuusto, ruokajuomana jäävesi sekä kahvi/tee.
Lauantaina klo 10.30 alkaen talon ravintolasta voi ostaa kahvilatuotteita.

Kokoontumismahdollisuudet
Kokousväellä on mahdollisuus pitää tapaamisia kokouspaikalla, jos tiloja on vapaina. Kaupungintalo on Vihreiden käytössä lauantaina klo 9–19 ja sunnuntaina klo 9–15. Tapaamiset on ilmoitettava
11.5. mennessä, jotta niille voidaan varata sopiva tila. Tapaamisten sijainnista saa paikan päällä tietoa kokoustoimistosta. Varaukset: risto.kankaanpaa@vihreat.fi tai p. 050 544 7510.
www.vihreat.fi/puoluekokous/tapaamiset

Sunnuntaiaamuna Linnoituksen luontopolulle!
Sunnuntaiaamu on mahdollista aloittaa tutustumalla Lappeenrannan Linnoitukseen; erityisesti sen
kasvillisuushistorian ja kulttuurihistorian yhteyteen. Kokoontuminen Pusupuiston kioskipaviljongin
edessä klo 8.00 (ks. kartta, takakansi). Retken kesto noin yksi tunti. Varusteena normaalit kävelyjalkineet. Vetäjänä on Kimmo Saarinen, Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja sekä Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja. Maksuton.

Tiedotusvälineet
Tiedotusvälineiden käyttöön on varattu valtuuston kokoussali kokoussalin sisäänkäyntiaulan vieressä. Käytännön kysymysten osalta voi ottaa yhteyttä viestintäsuunnittelijoihimme Marja Honkonen,
p. 040 502 6448 tai Mari Kamaja, p. 040 525 4405.
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Esityslista
Tervehdyspuheenvuorot:
- Puheenjohtaja Ville Niinistö
- Lappeenrannan Seudun Vihreiden puheenjohtaja Ulla Kivistö
- Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski

1

Kokouksen avaus

Esitys:
Puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö avaa kokouksen.

2

Järjestäytyminen

Esitykset:
Valitaan kokouksen puheenjohtajiksi Tuija Maaret Pykäläinen ja Kristian von Essen.
Valitaan kokouksen sihteereiksi Jussi Airaksinen ja Mari Tuominen.
Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Katariina Kemppainen ja Minna Sorsa.
Valitaan kokouksen ääntenlaskijat.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 22 § mukaan "Sääntömääräinen puoluekokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun
mennessä. Puoluehallituksen on toimitettava kirjallinen kokouskutsu kaikille puolueen jäsenyhdistyksille ja kannatusjäsenille postittamalla se viimeistään kolme viikkoa ennen puoluekokousta. Puoluekokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu."
Virallinen kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenyhdistyksille 24. toukokuuta 2012.
Esitys:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Äänivaltaiset edustajat
Puoluekokouksessa on 403 äänivaltaista kokousedustajaa. Jäsenyhdistyksen saama äänivaltaisten
edustajien lukumäärä pohjautuu edellisenä kalenterivuonna maksettuihin jäsenmaksuihin ja jakautuu yhdistysten kesken sääntöjen 21 §:n mukaisesti. On syytä huomata, että henkilö voi toimia vain
yhden jäsenyhdistyksen äänivaltaisena edustajana.
Puoluehallitus on vahvistanut jäsenyhdistysten jäsenmaksumäärät vuodelta 2011 kokouksessaan
16.2.2012. Jäsenyhdistyksen saama äänivaltaisten edustajien lukumäärä on ilmoitettu yhdistyksille
14.3.2012 sähköpostitse.
Äänivaltaisten edustajien lukumäärät yhdis- Savonlinnan Seudun Vihreät ry
tyksittäin (listassa ei ole mainittu yhdistyksiä,
Helsingin Vihreät ry
jotka eivät saa edustajia)
Arabian Vihreät ry
Etelä-Savon vihreät ry.
Kerimäen Vihreät ry
Mikkelin Seudun Vihreät ry
Pieksämäen seudun vihreät ry
Rantasalmen vihreät ry

Etelä-Helsingin Vihreät ry
Helsingin seudun Ikivihreät ry
Helsingin Vihreä seura ry
Itä-Helsingin Vihreät ry
Kallion Seudun Vihreät ry
Koillis-Helsingin Vihreät ry

1
1
2
1
1
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1
1
3
15
2
13
7
10
3

Käpylän seudun Vihreät ry
Länsi-Helsingin Vihreät ry
Pohjois-Helsingin Vihreät ry
Viikin-Pihlajamäen seudun vihreät ry
Vuosaaren Vihreät ry

3
7
3
3
3

Hämeen Vihreät ry
Heinolan Vihreät ry
Hollolan vihreät ry
Hämeenlinnan Vihreät ry
Janakkalan Vihreät ry
Lahden Vihreät ry
Lopen Vihreät ry
Lounais-Hämeen Vihreät ry
Orimattilan Vihreät ry
Riihimäen Vihreät ry

1
1
1
3
1
3
1
1
1
2

Keski-Suomen Vihreät ry
Jyväskylän Vihreät ry
Laukaan Vihreät ry
Vihreä Jämsä ry
Vihreä Keurusseutu ry
Äänekosken Vihreät ry

1
6
1
1
1
1

Kaakkois-Suomen vihreät ry
Haminan seudun Vihreät ry
Imatran Seudun Vihreät ry
Kotkan vihreät ry
Lappeenrannan seudun vihreät ry
Pohjois-Kymenlaakson Vihreät ry
Pyhtään vihreät ry

1
1
1
2
2
2
1

Lapin Vihreät ry
Lapin vihreä seura ry
Lounais-Lapin Vihreät ry
Pohjois-Lapin Vihreät ry, Davvi-Lappi Ruonát rs
Rovaniemen seudun vihreät ry

1
1
2
1
2

Oulun vaalipiirin Vihreät ry
Haukiputaan vihreät ry
Kainuun Vihreät ry
Kalajoen Vihreät ry
Kalajokilaakson vihreät ry
Kempeleen Vihreät ry
Koillismaan vihreät ry
Oulun läänin vihreä seura ry
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö - OVK ry
Oulun Vihreät - OVI ry

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Akaan Vihreät ry
Hämeenkyrön vihreät ry
Itä-Pirkanmaan vihreät ry
Kangasalan Vihreät ry
Lempäälän vihreät ry
Mänttä-Vilppulan Vihreät ry
Nokian Vihreät ry
Pirkanmaan vihreät yrittäjät ry
Tampereen Vihreät ry
Vihreä Pirkkala ry
Vihreä Sastamala ry
Vihreä Valkeakoski - ViVa ry
Ylöjärven vihreät ry

1
1
1
1
1
1
1
2
1
13
2
1
1
1

Pohjois-Karjalan Vihreät ry

1

Joensuun Vihreät ry
Vihreä Pohjois-Karjala ry

4
2

Pohjois-Savon vihreät ry
Kuopion vihreät ry
Leppävirran vihreät ry
Maaningan-Siilinjärven-Nilsiän (MaSiiNi) Vihreät ry
Ylä-Savon vihreät ry

1
4
1
1
1

Satakunnan Vihreät ry
Ala-Satakunnan Vihreät ry
Huittisten Vihreät ry
Pohjois-Satakunnan Vihreät ry
Porin seudun vihreät ry
Rauman Vihreät ry

1
1
1
1
4
1

Uudenmaan Vihreät ry
1
Espoon Vihreät ry, ruotsiksi De Gröna i Esbo rf
2
Espoonlahden Vihreät - ELVI ry
3
Hakunilan ja Länsimäen Vihreät ry
1
Hangon Vihreät - Hangö Gröna ry
1
Hyvinkään Vihreät ry
2
Inkoon ja Siuntion Vihreät ry, De Gröna i Ingå och Sjundeå rf
1
Järvenpään Vihreät ry
3
Kanta-Espoon Vihreät ry
2
Karkkilan Vihreät ry
1
Kauniaisten Vihreät - De Gröna i Grankulla ry
1
Keravan Vihreät ry
3
Kirkkonummen Vihreät ry, De Gröna i Kyrkslätt rf
3
Korso-Koivukylän Vihreät ry
2
Lohjanharjun Vihreät ry
2
Loviisan seudun vihreät ry, De gröna i Lovisanejden rf 2
Länsi-Vantaan Vihreät ry
3
Matinkylä-Olarin Vihreät ry
2
Nummi-Pusulan Vihreät ry
1
Nurmijärven vihreät ry
1
Porvoon seudun Vihreät ry, Borgånejdens Gröna rf
2
Raseborgs Gröna rf, Raaseporin Vihreät ry
2
Sipoon Vihreät - De Gröna i Sibbo ry
1
Suur-Leppävaaran Vihreät ry
4
Tapiolan seudun Vihreät ry
3
Tikkurilan Vihreät ry
2
Tuusulan vihreät ry
1
Vantaan Ikivihreät ry
1
Vantaan Vihreät ry
1
Vihdin Vihreät ry
1
Vihreä Aviapolis ry
1
Vihreä Verkko ry
1
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Vaasan vaalipiirin vihreät ry
De Gröna i Jakobstad rf., Pietarsaaren Vihreät ry
Etelä-Pohjanmaan Vihreät ry
Kokkolan seudun Vihreät ry
Vaasanseudun Vihreät ry, Vasanejdens Gröna rf

1
1
2
1
2

Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
Kaarinan Vihreät ry
Liedon Seudun Vihreät ry
Loimaan Seudun Vihreät ry
Naantalin seudun vihreät ry
Peimarin Vihreät ry
Raision ja Ruskon Vihreät - Reso och Rusko Gröna ry
Salon Seudun Vihreät ry
Skärgårdshavets Gröna rf, Saaristomeren Vihreät ry

1
2
1
1
1
1
1
2
1

Turun seudun vihreät ry, Åbonejdens Gröna ry
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
Vakka-Suomen vihreät ry
Åbojendens svenska gröna rf

10
1
2
1

Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnorna rf
5
Espoon Vihreät Naiset ry
3
Etelä-Karjalan Vihreät Naiset ry
1
Helsingin Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnor i H:fors rf 11
Hämeen Vihreät Naiset ry
1
Keski-Suomen Vihreät Naiset ry
2
Kymenlaakson Vihreät Naiset ry
1
Lapin Vihreät Naiset ry
1
Läntisen Uudenmaan Vihreät Naiset ry
1
Oulun seudun Vihreät naiset ry
2
Pohjois-Karjalan Vihreät Naiset ry
1
Pohjois-Savon vihreät naiset ry
1
Satakunnan Vihreät Naiset ry
1
Savonlinnan Seudun Vihreät Naiset ry
1
Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry
3
Turun Seudun Vihreät Naiset ry, Åbonejdens Gröna Kvinnor rf
3
Vantaan Vihreät Naiset ry
2
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Aaltovihreät ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Hämeenlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Jyvioni - Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry
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7
2
14
1
4

Kainuun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat ry
2
Lahden Vihreät Nuoret ry
1
Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat, Lappi ruoná nuorat ja
oahppit rs
1
Oulun vihreät nuoret ry
2
Pohjois-Karjalan Vihreät Nuoret ry
2
Porvoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Savonlinnan seudun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry
5
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
6
Turun vihreät nuoret ry
1
Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Vihannes - Vihreät nuoret Espoossa ry
2
Muut yhdistykset
Ekovihreät ry
4
Finlands Svenska Gröna rf
2
JHL:n Vihreät ry
1
Maaseutu- ja erävihreät ry
2
Päijät-Hämeen vihreät ry
1
Tehyläiset Vihreät ry
1
Vihreä miesliike ry, Gröna mansrörelsen rf, Ruoná dievdolihkadus rs
4
Vihreät Vaivaiset ry
2
Vihreät Yrittäjät ry
4
Viite - Tieteen ja teknologian vihreät ry
9

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus on kokouksessaan 21.4.2012 päättänyt esittää esityslistan ja kokouksessaan 30.3.2012 oheisen menettelytapajärjestyksen hyväksymistä.
Esitykset:
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Hyväksytään kokouksen menettelytapajärjestys.
Menettelytapajärjestys
1. Ääni- ja esitysoikeus. Jäsenyhdistysten valtuuttamien äänivaltaisten kokousedustajien on ilmoittauduttava kokouksen vastaanottopisteessä saapuessaan ja poistuessaan kokouspaikalta. Äänioikeuden käyttäminen (kokousedustajan ja varaedustajan välillä) määräytyy näiden ilmoitusten mukaisesti.
Kokouksessa esitysoikeus on äänivaltaisilla kokousedustajilla ja puoluehallituksella. Puheoikeus
on muillakin läsnäolijoilla, mutta puheenjohtaja voi rajoittaa sitä aikataulu- tai muista syistä.
2. Puheenvuorot. Puheenvuoron voi pyytää vain käsittelyssä olevaan asiakohtaan. Asiapuheenvuorot on pyydettävä kirjallisesti ja pidettävä kokoussalin puhujapaikoilta. Työjärjestyspuheenvuoron
voi pyytää suullisesti ja sen voi esittää salista. Kokousedustajien puheenvuorojen pituus on enintään
kaksi minuuttia. Kommenttipuheenvuoron pituus on enintään yksi minuutti ja sen voi käyttää paikaltaan.
3. Käsiteltävät asiat. Kokous käsittelee asiat, jotka hallitus on sille sääntöjen vaatimusten mukaisesti esittänyt ja asiat, jotka kokous esityslistan hyväksymisen yhteydessä päättää ottaa käsiteltäväkseen. Kesken kokouksen ilmenevät asiat voi kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen 4 / 5 enemmistöllä.
4. Esitykset. Esitykset on jätettävä kirjallisena kokouksen sihteeristölle. Esityksissä on oltava esittäjän nimi. Jos esitystä ei ole jätetty kirjallisena, sitä ei käsitellä, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita.
8

Esitykset on tehtävä ensimmäisenä kokouspäivänä asian käsittelyn aikana. Iltatyöryhmällä on oikeus muokata esityksiä, mutta iltatyöryhmässä ei voida tehdä uusia esityksiä. Iltatyöryhmän esitys
on toisen kokouspäivän käsittelyn pohjaesitys. Toisen kokouspäivän käsittelyssä voidaan esittää alkuperäistä pohjaesitystä, mikäli työryhmä on tehnyt korvaavan esityksen. Kokouksen puheenjohtaja
voi sallia alkuperäisen esityksen ja työryhmän esityksen yhdistävän muotoilun ottamisen käsittelyyn.
5. Työryhmät. Kokous asettaa ensimmäisenä kokouspäivänä tarvittaessa seuraavat työryhmät, nimeää kullekin puheenjohtajan ja sihteerin sekä päättää työryhmän toimialasta:
A. Vaalivaliokunta (vaalivuosina), joka käsittelee esitykset puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen jäseniksi.
B. Järjestötyöryhmä, joka käsittelee ne järjestöasioita koskevat aloitteet, joita ei hyväksytä lauantain
kuluessa ja muut vastaavat järjestölliset asiat.
C. Aloitetyöryhmä, joka käsittelee muut aloitteet, joita ei hyväksytä lauantain kuluessa.
D. Muut mahdolliset työryhmät, joiden toimiala on tarkemmin määriteltävä.
Vaalivaliokuntaan valitaan puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi yksi edustaja kustakin piirijärjestöstä ja sellaisesta liittojärjestöstä, jolla on kokousedustajia (liitto + jäsenyhdistykset) yhteensä vähintään yhtä paljon kuin pienimmällä piirijärjestöllä jäsenyhdistyksineen. Lisäksi muut valtakunnalliset
yhdistykset voivat nimetä yhden yhteisen edustajan vaalivaliokuntaan. Vaalivaliokunta myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.
Työryhmien tehtävänä on tuoda kokoukselle päätösesitykset toisen kokouspäivän keskusteluun.

5

Ilmoitusasiat

5.1 Kokousjärjestelyjen ilmoitusasiat, hallintopäällikkö Risto Kankaanpää
Esitys: Merkitään tiedoksi.

6

Avauspuheenvuorot

Puheenvuorot:
● puheenjohtaja Ville Niinistö
● eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto
● Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi
Poliittinen keskustelu käydään sunnuntain puolella.
Esitys:
Merkitään avauspuheenvuorot tiedoksi.
(noin klo 12.00)
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Periaateohjelman käsittely

Vuoden 2009 puoluekokous hyväksyi Vihreiden strategia 2015 -asiakirjan. Poliittisesta valmistelusta ja ohjelmatyön kehittämisestä strategiassa linjataan seuraavasti:
Luodaan kahdeksan vuoden sykliin perustuva ohjelmatyörakenne, jonka aikana kaikki ohjelmat käydään läpi. Jatkossa periaateohjelma hyväksytään joka kahdeksas vuosi ja se keskittyy
aiempaa selkeämmin juuri puolueen arvojen ja periaatteiden kirjaamiseen.
9

Joka neljäs vuosi, eduskuntavaaleja edeltävässä puoluekokouksessa, hyväksytään puolueen
poliittinen ohjelma. Se on yleispoliittinen, konkreettisia tavoitteita esittelevä ohjelma seuraavalle eduskuntavaalikaudelle.
Tämän mukaisesti poliittinen ohjelma hyväksyttiin puoluekokouksessa 2010 ja periaateohjelma hyväksytään tässä puoluekokouksessa.
Puoluehallitus on 29.4.2011 asettanut työryhmän valmistelemaan periaateohjelmaa. Työryhmällä on
kaksi puheenjohtajaa: Sini Terävä ja Oras Tynkkynen sekä jäsenet Eekku Aromaa, Anne Bland,
Heikki Hiilamo, Miikka Keränen, Samuli Lintula, Altti Moisala, Rosa Meriläinen, Jani Moliis, Marja Pulkkinen, Terho Pursiainen, Heikki Sairanen ja Outi Ugas.
Periaateohjelmasta käytiin evästyskeskustelu viime vuoden puoluekokouksessa. Työryhmän valmistelema ohjelmaluonnos on sen jälkeen ollut puoluevaltuuskunnan evästyskeskustelussa 27.11.2011,
jonka jälkeen ohjelma lähetettiin kommenttikierrokselle jäsenyhdistyksille sekä joillekin kansalaisjärjestöille tammi-maaliskuussa.
Ohjelmatyötä varten on myös ollut olemassa nettisivusto www.periaateohjelma.fi, jossa on voinut
osallistua käytyyn keskusteluun.
Jäsenyhdistysten palautteen pohjalta työryhmä on muokannut version, jonka puoluehallitus päätti
21.4.2012 lähettää puoluekokouksen käsittelyyn (erillinen liite).
Työryhmän puheenjohtaja Sini Terävä ja Oras Tynkkynen esittelevät ohjelmaluonnoksen.
Käydään ohjelmasta yleiskeskustelu, jonka kuluessa tehdään muutosesitykset ohjelmaan. Menettelytapajärjestyksen 4. kohdan mukaisesti esitykset on tehtävä kirjallisena. Esitykset pyydetään ensisijaisesti tekemään internetissä verkkolomakkeella, joka on osoitteessa http://bit.ly/pao-muutos.
Kokoussalin lämpiössä on tätä varten äänivaltaisten kokousedustajien käytössä tietokoneita.
Esityksiä voi tehdä myös paperilla. Ne toimitetaan erilliselle muutosesityksiä kirjaavalle sihteeristölle (ei puoluekokouksen varsinaisille sihteereille) tai saliavustajille, jotka toimittavat ne eteenpäin.
Esityksiä paperilla tehdessä ohjelman eri kohtiin kohdistuvat esitykset pyydetään tekemään erillisillä lapuilla.
Ohjelmaan tehtyjä muutosesityksiä käsittelemään asetetaan menettelytapajärjestyksen 5 D -kohdan
mukaisesti erillinen iltatyöryhmä. Puoluekokous on vuonna 2008 hyväksynyt aloitteen, jossa määritellään, miten periaateohjelmaa käsittelevä iltatyöryhmä koostetaan piiri- ja liittojärjestöjen sekä
Vihreiden Vaivaisten edustajista. Paikkojen laskentakaava on seuraava:
Puoluekokouksessa ohjelmaan tehtäviä muutosesityksiä käsittelevään iltatyöryhmään nimetään 41 jäsentä.
Esitys jäsenistä pyydetään piirijärjestöiltä ja valtakunnallisilta liittomuotoisilta järjestöiltä. Paikoista 40 jaetaan piiri- ja liittojärjestöille niiden kokousedustajamäärien suhteessa ja Vihreät Vaivaiset ry saa yhden paikan. Jako toimitetaan jakamalla kunkin järjestön ja sen jäsenjärjestöjen edustajien lukumäärä yhteenlasketulla edustajamäärällä ja kertomalla saatu luku luvulla 40. Kullekin järjestölle tulee laskutoimituksen osoittamaa kokonaislukua vastaava paikkamäärä. Jos kaikki paikat eivät tule näin jaetuiksi, loput paikat jaetaan järjestöjen kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.
Viimeisen paikan tasatilanteessa paikallisyhdistysten jäsenmäärä ratkaisee.

Asian käsittely keskeytetään klo 13–14 lounastauon ajaksi. Lounastarjoiluista sivulla 5.
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Esitys:
Nimetään periaateohjelmatyöryhmä käsittelemään ohjelmaan tehtyjä muutosesityksiä ja tekemään
niistä esitys kokoukselle. Nimetään työryhmän puheenjohtajiksi Sini Terävä ja Oras Tynkkynen,
sihteeriksi Touko Aalto ja jäseniksi piiri- ja liittojärjestöjen sekä Vihreiden Vaivaisten esittämät
henkilöt (puuttuvat nimet ilmoitetaan kokouksessa):
Etelä-Savo (1)
Helsinki (8)
Häme (1)
Kaakkois-Suomi (1)
Keski-Suomi (1)
Lappi (1)
Oulun piiri (1)
Pirkanmaa (3)
Pohjois-Karjala (1)
Pohjois-Savo (1)
Satakunta (1)
Uusimaa (6)
Vaasan piiri (1)
Varsinais-Suomi (3)
Vino (6)

Marlon Moilanen, Outi Ugas, Teemu Vihinen ja 5 muuta
Ville Korhonen
Noora Kallio
Pekka Peni
Ari Paanala
Tiina Alestaro
Hanna Hakko, Anna Koppanen, Sarianna Mankki, Ville-Veikko Mastomäki,
Simo Raittila, Jukka Vornanen (varalla 1. Reima Kuukka, 2. Otto Lehto)

Vihreät Naiset (4)
Vaivaiset (1)
Työryhmä kokoontuu noin klo 17 (aika täsmenetään kokouksessa) Sokos Hotel Lappeen Saimaa-kabinetissa. Työryhmän esitys muutosesitysten kohtelusta on jaossa kokouspaikalla sunnuntaina klo
9.30 alkaen.
Kokous keskeytetään kahvitauon ajaksi klo 16.00–16.30.
Klo 16.30 järjestetään kokoussalissa puoluejohdon kyselytunti.
Kokous jatkuu klo 17.15.
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Sääntöuudistus

Puoluekokous 2011 käsitteli aloitetteen, jossa puoluekokouksen vaalitapa esitettiin vaihdettavaksi
siirtoäänivaaliksi eli STV:ksi. Puoluekokouksen päätös tuolloin oli: "päätetään korvata nykyinen
puoluekokouksessa käytetty vaalitapa paremmalla ja valmistellaan sääntömuutos tätä varten, mutta
ei sitouduta siihen että uuden vaalitavan pitäisi olla nimenomaan STV, mikäli uudistuksen valmistelussa löytyy vielä sitä parempi ehdokas".
Puoluehallitus asetti 16.2.2012 sääntötyöryhmän ja antoi sille tehtäväksi valmistella esitys puolueen
sääntöihin tarvittavista muutoksista. Työryhmän puheenjohtaja on Tuomas Viskari ja kukin piiri- ja
liittojärjestö on nimennyt siihen oman edustajansa. Jäsenten tehtävä on ollut välittää sääntöuudistukseen liittyvää tietoa oman järjestönsä ja työryhmän välillä. Tällä on pyritty varmistamaan, että
esitettävillä uudistuksilla on vaadittava kannatus jäsenistön parissa.
Puoluehallitus käsitteli työryhmän jättämää esitystä sääntömuutoksiksi kokouksissaan 30.3. ja 21.4.
ja on päättänyt esittää oheisia muutoksia puolueen sääntöihin.
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Asiakohdan käsittely on jaettu erikseen käsiteltäviin alakohtiin:
8.1
Sääntötyöryhmän perustaminen
8.2
Vaalitavan muutos, yhden henkilön vaalit
8.3
Vaalitavan muutos, usean henkilön vaalit
8.4
Vaalivaliokunnan kirjaaminen sääntöihin
8.5
Puoluekokousedustajien jako järjestökokonaisuuksien sisällä
8.6
Valtuutus puoluehallitukselle tehdä teknis-stilistiset korjaukset
Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Tuomas Viskari esittelee sääntömuutokset.
8.1 Sääntötyöryhmän perustaminen

Esitys: Perustetaan erillinen sääntötyöryhmä,
joka tarvittaessa käsittelee hallituksen esityksiin
tehtyjä muutosesityksiä. Työryhmä tuo kokoukselle esityksen niiden sääntökohtien osalta, joiden uudistuksia ei hyväksytä lauantain kuluessa.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään Tuomas
Viskari, sihteeriksi Samuli Lintula ja jäseniksi
piiri- ja liittojärjestöjen esittämät edustajat.
8.2 Vaalitavan muutos,
yhden henkilön vaalit

Puoluehallitus esittää, että yhtä henkilöä valittaessa käytettäisiin samanlaista siirtoäänivaalia
kuin puolueen puheenjohtajasta käydyssä neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä vuonna 2011.
Käytännössä tämä koskisi siis puoluesihteerin ja
valtuuskunnan puheenjohtajan valintaa.
Lisäksi esitetään kirjausta siitä, että henkilövaalit käydään suljetuin lipuin (21d §).
Esitys: Sääntöjen puoluekokousta käsittelevään
kohtaan lisätään vaalitavan muutos seuraavasti.

haaksi katsomansa ehdokkaan ensimmäiseksi,
toiseksi parhaaksi katsomansa ehdokkaan toiseksi jne. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita.
2. Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille
ehdokkaalle, joka on merkitty lipussa ykköseksi.
3. Jos joku ehdokkaista on saanut ehdottoman
enemmistön eli yli puolet annetuista ykkösäänistä, on tämä voittanut vaalin.
4. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta
enemmistöä äänistä, karsitaan pois vähiten ääniä
saanut ehdokas.
5. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan saama
äänestyslippu siirretään ääneksi sille ehdokkaalle joka on merkittynä lipussa toiselle sijalle
6. Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet
annetuista äänistä, hän on voittanut vaalin.
7. Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole
saanut enemmistöä äänistä, karsitaan pois jäljellä olevista ehdokkaista vähiten ääniä saanut. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan äänestyslippu
siirretään ääneksi lipussa seuraavana olevalle eikarsitulle ehdokkaalle. Tämä toistetaan niin
monta kertaa, että joku jäljellä olevista ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä.
21d §

21 § Vaaleissa käytettävät vaalitavat
Puoluekokouksessa käytävissä vaaleissa noudatetaan tässä pykälässä määriteltyä vaalitapaa.
Muissa puolueen sisäisissä vaaleissa vaalit käydään kuten näiden sääntöjen 31 §:ssä on määrätty

Puoluekokouksen henkilövaalit käydään suljetuin lipuin.

8.3 Vaalitavan muutos,
usean henkilön vaalit

21a §
Kun valittavia henkilöitä on yksi, käytetään seuraavassa kuvattua siirtoäänivaalitapaa:

Puoluehallitus esittää, että useampaa henkilöä
valittaessa käytettäisiin myös siirtoäänijärjestelmää siten, kuin alla esitetään.

1. Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä: par-

Esitys: Sääntöjen puoluekokousta käsittelevään
kohtaan lisätään vaalitavan muutos seuraavasti.
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21b §
Kun valittavia henkilöitä on enemmän kuin
yksi, käytetään tässä ja 21c §:ssä kuvattua siirtoäänivaalitapaa:
Puoluekokousedustajan antaessa äänensä vaalissa on hänen kirjoitettava äänestyslippuun ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä kuin hän
haluaa heidän tulevan valituiksi. Äänestäjä voi
kirjoittaa äänestyslippuun haluamansa määrän
ehdokkaiden nimiä, kuitenkin enintään yhtä
monta kuin on valittavia.
Vaalin tuloksen laskemista varten äänestyslipukkeet lajitellaan ykkösehdokkaiden mukaan
ja erotellaan virheelliset, hylättävät lipukkeet ja
niiden määrä. Kunkin ehdokkaan saavuttama
ykkösäänten määrä lasketaan.
Seuraavaksi määritellään läpimenokynnys. Läpimenokynnys määritetään jakamalla ehdokkaiden äänimäärä täytettävien paikkojen määrällä,
johon on lisätty yksi. Läpimenokynnys määritetään kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin
pyöristäen.
Kaikki ne ehdokkaat, joiden saama ykkösäänimäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin läpimenokynnys todetaan valituiksi.
Mikäli ykkösäänillä valituksi tulee vähemmän
ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja siirretään ehdokkaiden saavuttama mahdollinen äänien ylijäämä siten kuin 21c §:ssä säädetään.
Ylijäämän siirron jälkeen tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kokonaisäänimäärä ja ylijäämän siirron jälkeen läpimenokynnyksen saavuttaneiden ehdokkaiden mahdollinen ylijäämä
siirretään.
Sen jälkeen kun kaikki ylijäämä on siirretty ja
yksi tai useampi paikka on täyttämättä karsitaan
se ehdokas, jonka kokonaisäänimäärä ylijäämien siirron jälkeen on pienin. Mikäli ensimmäiselle kierroksella yksikään ehdokas ei saavuta läpimenokynnystä karsitaan se ehdokas, jonka ykkösäänimäärä on pienin. Mahdollisissa tasatilanteissa määritetään ehdokkaiden keskinäinen järjestys siten kuin 21c §:ssä säädetään.
Karsitun ehdokkaan äänet siirretään muille ehdokkaille siten kuin 21c §:ssä säädetään. Karsin13

nan jälkeen tarkastellaan ehdokkaiden äänimäärää. Ehdokkaan saavuttaessa läpimenokynnyksen hänen ylijäämänsä siirretään.
21c §
Ehdokkaiden keskinäinen järjestys tasatilanteessa
Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on
sama äänimäärä tilanteessa, jolloin valituksi tulleita ensimmäisellä kierroksella on enemmän
kuin täytettäviä paikkoja tai ensimmäisen kierroksen ylijäämää jaettaessa tai karsintatilanteessa silloin, kun ehdokkaiden hyväksi ei ole siirtynyt ylijäämää määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen
järjestyksen arpa.
Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä
tai karsintatilanteessa samaan äänimäärään silloin, kun heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä
määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys
ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa
ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä alkuperäisten kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa.
Ylijäämän siirto
Ylijäämän siirto aloitetaan suurimman äänimäärän saavuttaneesta ehdokkaasta.
Mikäli ylijäämää esiintyy ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan kaikkia ehdokkaan hyväksi luettuja äänestyslippuja.
Jos ylijäämää ilmenee ääntenlaskun myöhemmässä vaiheessa johtuen toisen ylijäämän siirrosta tai ehdokkaan tai ehdokkaiden karsimisesta, tarkastellaan vain sitä viimeistä joukkoa ää-

nestyslipukkeita, jotka ovat kaikkia samanarvoisia, jotka aiheuttivat kyseisen ylijäämän.

jne. Kussakin pinossa on näin ollen vain lipukkeita, joiden siirtoarvo on sama.

Ylijäämän siirtämiseksi muiden ehdokkaiden
hyväksi järjestetään ylijäämän siirron perusteena
olevat äänestysliput niihin merkattujen kakkosäänten mukaisesti niiden ehdokkaiden kohdalta,
jotka ovat vielä mukana ääntenlaskussa. Mikäli
äänestyslippuun kakkosääneksi merkattu ehdokas on jo tullut valituksi tai karsittu huomioidaan äänestyslippuun kolmanneksi merkattu ja
tämän tultua jo valituksi tai karsituksi neljänneksi merkitty jne. kunnes ylijäämä voidaan
siirtää. Mikäli äänestyslipun perusteella ei ylijäämää voida siirtää jaetaan ylijäämä kyseisen
äänestyslipun osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken.

Kutakin pinoa tarkastellaan erikseen ja äänet
siirretään jäljellä oleville ehdokkaille äänestyslippuihin merkittyjen preferenssien mukaisesti.
Mikäli äänestyslippuun kakkosääneksi merkattu
ehdokas on jo tullut valituksi tai karsittu huomioidaan äänestyslippuun kolmanneksi merkattu ja tämän tultua jo valituksi tai karsituksi neljänneksi merkitty jne. kunnes ääni voidaan siirtää. Siirtokelvottomien äänestyslippujen eli äänestyslippujen, joiden perusteella ei voida päätellä, kenen ehdokkaan hyväksi äänestäjä haluaisi äänen siirtyvän siirretään äänestyslipun siirtoarvo tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden
kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin
pyöristäen.

Siirtyvä ylijäämä määritetään siten, että ehdokkaan hyväksi luetusta kokonaisäänimäärästä vähennetään läpimenokynnys.
Yksittäisen äänestyslipun perusteella siirtyvä
ylijäämä eli äänestyslipun siirtoarvo määritetään
siten, että ylijäämä jaetaan tarkastelun kohteena
olevien äänestyslippujen kokonaismäärällä. Siirtoarvo määritellään kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.
Äänestyslippuihin merkattujen preferenssien
mukaisesti äänestysliput siirretään muiden ehdokkaiden hyväksi. Jokainen siirtyvä äänestyslippu kasvattaa ehdokkaan äänimäärää äänestyslipun siirtoarvon verran.
Siirtokelvottomien äänestyslippujen eli äänestyslippujen, joiden perusteella ei voida päätellä,
kenen ehdokkaan hyväksi äänestäjä haluaisi ylijäämän siirtyvän, perusteella määräytyvä ylijäämä siirretään tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.
Karsinta
Ehdokas, jonka kokonaisäänimäärä on pienin
karsitaan.
Karsittavan ehdokkaan hyväksiluetut äänet järjestetään pinoihin laskevaan järjestykseen siten,
että ensimmäisenä ovat ehdokkaan hyväksiluetut ykkösäänet, toisena ehdokkaan hyväksi ensimmäisenä siirtyneet lipukkeet, kolmantena
mahdollisesti myöhemmin siirtyneet lipukkeet
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Mikäli ehdokkaan hyväksi on siirtynyt siirtokelvottomia ääniä ääntenlaskennan aikaisemmassa
vaiheessa siirretään nämä tasan kaikkien jäljellä
olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin
tarkkuudella alaspäin pyöristäen.
Karsinnan jälkeen tarkastellaan jäljellä olevien
ehdokkaiden kokonaisäänimäärää ja jonkun ehdokkaan saavuttaessa läpimenokynnyksen hänen ylijäämänsä siirretään. Mikäli karsinnan perusteella ei yksikään ehdokas saavuta läpimenokynnystä karsitaan seuraava sillä hetkellä vähiten ääniä omaava ehdokas edellä kuvatun mukaisesti.
8.4 Vaalivaliokunnan kirjaaminen
sääntöihin

Vaalivaliokunnan kokoonpano on määritelty
aina puoluekokouksessa erikseen hyväksyttävässä menettelytapajärjestyksessä. Koska vaalivaliokunta kuitenkin on merkittävää valmisteluvaltaa käyttävä elin, olisi puoluehallituksen mielestä hyvä kirjata se sääntöihin siten, että asiasta
tehdään uusi § 22 (ja sen jälkeisten sääntöpykälien numerointi muuttuu vastaavasti).
Esitys: Lisätään sääntöihin uusi 22 § (loppujen
pykälien numerointi muuttuu vastaavasti).
22 § Puoluekokouksen vaalivaliokunta
Puoluekokous asettaa vaalivaliokunnan, jonka
tehtävänä on valmistella puoluekokoukselle esi-

tys puoluehallituksen ja -valtuuskunnan kokoonpanoista.
Vaalivaliokunnan kokoonpanossa tulee ottaa
huomioon tasapuolinen piirijärjestöjen, valtakunnallisten liittojärjestöjen sekä valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten edustus.
8.5 Puoluekokousedustajien jako
järjestökokonaisuuksien sisällä

Vuonna 2010 tehtiin iso sääntöuudistus, jonka
jäljiltä säännöissä on havaittu kauneusvirhe:
Myös ns. muiden yhdistysten järjestökokonaisuuden sisällä jaetaan kokousedustajapaikoista
osa tasauspaikkoina. Tämä ei kuitenkaan ole perusteltua, koska muut yhdistykset eivät muodosta samanlaista yhteisen taustan omaavaa kokonaisuutta kuin piiri- ja liittojärjestöt. Tämän takia puoluehallitus esittää seuraavaa sääntömuutosta nykysääntöjen 21 § 5 mom kohtaan 7.5:

[5 mom kohta 7.5] Kunkin piirijärjestön, liittojärjestön ja muiden yhdistysten näin saamat
edustajapaikat jaetaan eteenpäin kuhunkin järjestökokonaisuuteen kuuluville yhdistyksille
seuraavalla tavalla:
1. Piiri- ja liittojärjestöjen muodostamissa
järjestökokonaisuuksissa 1/5 järjestökokonaisuuden saamista edustajapaikoista jaetaan tasan
kaikkien järjestökokonaisuuteen kuuluvien yhdistysten kesken, joilla on jäsenmaksun maksaneita henkilöjäseniä.
2. Loput 4/5 järjestökokonaisuuden edustajapaikoista ja muiden puolueen jäsenyhdistysten muodostaman järjestökokonaisuuden
kaikki edustajapaikat jaetaan näiden yhdistysten kesken niiden jäsenmaksun maksaneiden
henkilöjäsenten määrien suhteessa seuraavissa
kohdissa kuvatulla tavalla."
8.6 Valtuutus puoluehallitukselle
tehdä teknis-stilistiset korjaukset

Lisätään sääntöihin lihavoitu teksti.
"[4 mom määrittelee:] Äänivaltaiset edustajat jakautuvat jäsenyhdistysten muodostamille järjestökokonaisuuksille. Järjestökokonaisuuksiksi
kutsutaan tässä:
•
kutakin piirijärjestöä ja sen jäsenenä olevia perusyhdistyksiä yhdessä
•
kutakin liittojärjestöä ja sen jäsenenä
olevia liittojärjestön paikallisyhdistyksiä
yhdessä
•
muiden puolueen jäsenyhdistysten, jotka
eivät kuulu yllämainittuihin kategorioihin, yhdessä muodostamaa ryhmää

Patentti- ja rekisterihallitus saattaa vaatia sääntömuutoksiin joitakin teknis-stilistisiä korjauksia, jotka eivät kuitenkaan muuta sääntöjen asiasisältöä. Jotta nämä muutokset eivät joutuisi
odottamaan seuraavaa puoluekokousta, voi puoluekokous valtuuttaa puoluehallituksen hyväksymään nämä muutokset.
Esitys: Valtuutetaan puoluehallitus hyväksymään patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimiston sääntöihin vaatimat teknis-stilistiset muutokset.

(noin klo 18.00)
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Aloitteiden käsittely

Vihreän liiton sääntöjen 24 § mukaan:
Aloitteita puoluekokoukselle voivat tehdä puolueen jäsenyhdistyksen henkilöjäsen, yksittäinen jäsenyh distys, puoluehallitus, puoluehallituksen asettama työryhmä, puoluevaltuuskunta, Vihreän liiton eduskuntaryhmä ja Vihreän liiton valtuuskunta Euroopan parlamentissa. Kukin jäsenyhdistyksen henkilöjäsen voi tehdä vain yhden aloitteen.
Puoluekokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava puoluehallitukselle 54 vuorokautta ennen puoluekokousta. Määräaikana saapuneista, puoluekokouksen esityslistalle otettavista aloitteista on puoluehallituksen annettava lausuntonsa, joihin tulee sisältyä esitykset aloitteiden johdosta tehtäviksi puoluekokouksen päätöksiksi. Puoluekokousaloitteet ja puoluehallituksen niistä antamat lausunnot lähetetään puoluekokoukseen ilmoitetuille äänivaltaisille edustajille ja puolueen jäsenyhdistyksille viimeistään kolme
viikkoa ennen puoluekokouksen alkamista.
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Puoluekokouksen käsittelyyn haluttavia viime hetkellä ajankohtaisiksi tulleita aloitteita voi toimittaa tämän aikamäärän jälkeen vielä puoluehallitukselle, joka voi harkintansa mukaan tuoda
esityksiä ja aloitteita suoraan kokoukseen. Puoluevaltuuskunnalla on oikeus myös antaa aloiteehdotuksia puoluehallituksen käsiteltäväksi puoluekokousta edeltävässä kokouksessaan määräajasta riippumatta.
Määräaikana, 54 päivää ennen puoluekokousta aloitteita tuli yhteensä 10. Näiden lisäksi puoluehallitus teki yhden aloitteen. Aloitteet sekä puoluehallituksen niihin antamat lausunnot ja päätösesitykset ovat sähköisessä muodossa saatavana sivulta www.vihreat.fi/puoluekokous.
Aloitteet käsitellään järjestyksessä yksi kerrallaan. Muutosesitykset päätösesityksiin on tehtävä kirjallisena. Puheenvuoropyyntöihin on merkittävä sen aloitteen numero, jota puheenvuoro koskee.
Esitykset:
Hyväksytään puoluehallituksen päätösesitykset.
Tarvittaessa perustetaan menettelytapajärjestyksen kohtien 5 B ja 5 C mukaiset työryhmät käsittelemään aloitteita, joiden osalta päätöstä ei hyväksytä tämän kohdan käsittelyn aikana. Kokousedustajat voivat osallistua työryhmiin ilman erillistä ilmoittautumista.
Tarvittaessa valitaan aloitetyöryhmän puheenjohtajaksi Timo Juurikkala ja sihteeriksi Elina Sojonen.
Tarvittaessa valitaan järjestötyöryhmän puheenjohtajaksi Krista Mikkonen ja sihteeriksi Lari Karreinen.
Työryhmät kokoontuvat illalla (aika ilmoitetaan kokouksen kuluessa) Hotelli Patrian tiloissa:
aloitetyöryhmä: kokoustila Lehmus, järjestötyöryhmä: kokoustila Atomi.

10 Jäsenmaksut 2013
Puolueen säännöt määräävät jäsenmaksuista:
------10 § Jäsenmaksut ja muut maksut
Jäsenyhdistysten jäsenmaksut puolueelle
Jäsenyhdistyksiltä kannetaan jäsenmaksua kustakin yhdistyksen henkilöjäsenestä jäljempänä kuvatulla tavalla.
Niiltä puolueen jäsenyhdistyksiltä, joilla ei ole henkilöjäseniä, ei kanneta jäsenmaksua.
Henkilöjäsenten jäsenmaksut
Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, joka sisältää sekä henkilöjäsenen jäsenmak sun jäsenyhdistykselle että jäsenyhdistyksen jäsenmaksun puolueelle kyseisestä henkilöjäsenestä.
Henkilöjäsenten maksamaa jäsenmaksua kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta
henkilöjäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.
Puoluekokous päättää vuosittain:
- perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden
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- perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta jäsenyhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsen maksuosuuksiin.
Mikäli jäsenyhdistys ei ole säännöissään siirtänyt jäsenmaksuista päättämistä puoluekokouksen tehtäväksi,
puoluekokous päättää vain yhdistykseltä puolueelle tulevan jäsenmaksuosuuden suuruuden.
Kannatusjäsenmaksut
Puolueen kannatusjäsenet maksavat vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää puoluekokous.

------Puoluehallitus päätti 30.3.2012 esittää, että jäsenmaksusummat ja niiden jako säilyisivät ennallaan.
Esitykset:
1) Päätetään, että vuonna 2013 perusjäsenmaksu on 30 euroa ja alennettu jäsenmaksu 12,50 euroa.
2) Päätetään, että vuonna 2013 kannatusjäsenmaksu on 1 000 euroa.
3) Päätetään, että jäsenmaksut jakautuvat siten, että
a) kun jäsenmaksu maksetaan jonkin piirijärjestön jäsenenä olevalle perusyhdistykselle tai kunnallisjärjestölle, niin maksu jakautuu seuraavasti:
• jäsenyhdistys 40 %
• piirijärjestö 10 %
• puolue 50 %
b) Kun jäsenmaksu maksetaan jollekin muulle yhdistykselle (liittojärjestön paikallisyhdistykset,
liittojärjestöt, valtakunnalliset henkilöjäsenyhdistykset), niin maksu jakautuu seuraavasti:
• yhdistys 50 %
• puolue 50 %
Kokous pyritään päättämään klo 19.00 mennessä.
Työryhmät kokoontuvat illalla (aika ilmoitetaan kokouksen kuluessa) Hotelli Patrian tiloissa: aloitetyöryhmä: kokoustila Lehmus, järjestötyöryhmä: kokoustila Atomi, sääntötyöryhmä: kokoustila
Vety. (Periaateohjelmatyöryhmän kokous alkaa aiemmin hotelli Lappeessa.)
Klo 20 alkaen puoluekokouksen illanvietto Lappeenrannan Kasinolla, Ainonkatu 10. Ei sisäänpääsymaksua. 15 euron hintaiset päivälliskortit etukäteen verkkokaupasta, www.vihreat.fi/kauppa.

Sunnuntai
Klo 9.30 lähtien ilmoittautumistiskillä on jaossa työryhmien esitykset asiakirjoihin tehtyjen muutosesitysten suhteen.
Klo 10.00 kokous jatkuu.
Äänivaltaisten edustajien ei tarvitse ilmoittautua sunnuntaiaamuna uudelleen.

11 § Poliittinen keskustelu
Menettelytapajärjestyksen 2. kohdan mukaisesti muiden puheenvuorojen pituus on enintään kaksi
minuuttia.
Esitys:
Merkitään keskustelu tiedoksi.
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klo 12.30–13.30 lounastauko

12 Aloitteiden käsittely (työryhmässä olleet)
Käsitellään ne aloitteet, jotka ovat olleet aloite- ja/tai järjestötyöryhmän käsiteltävänä. Työryhmien
puheenjohtajat Timo Juurikkala ja Krista Mikkonen esittelevät työryhmän esitykset.
Esitys:
Tehdään aloitteita koskevat päätökset.

13 Periaateohjelman hyväksyminen
Periaateohjelmatyöryhmän puheenjohtajat Sini Terävä ja Oras Tynkkynen esittelevät työryhmän
esityksen muutoksiksi.
Muutosesitykset jaetaan taulukkona, jossa tehdyt esitykset ovat rivijärjestyksessä. Kunkin esityksen
kohdalle on merkitty työryhmän esitys tehdyn muutoksen suhteen:
●
●
●

hyv: työryhmä esittää esitystä hyväksyttäväksi
hyl: työryhmä esittää esitystä hylättäväksi
muut: työryhmä esittää esitystä hyväksyttäväksi muutettuna

Työryhmän esitys on uusi pohjaesitys. Äänestettäessä esityksistä pohjaesitys on JAA ja vastakkainen esitys EI.
Muutokset käydään läpi yksi kerrallaan. Jos äänivaltainen edustaja haluaa tehdä työryhmän esityksestä poikkeavan esityksen (alkuperäinen pohja muutoksen sijasta, tehty esitys työryhmän muokkaaman esityksen sijasta tms.), tulee edustajan ilmoittaa näin kyseisessä kohdassa, jolloin suoritetaan äänestys. Äänestys tehdään nostamalla JAA-, EI- tai TYHJÄ-liput ilmaan yhtäaikaisesti. Ellei
puheenjohtaja voi todeta eroa silmämääräisesti, suoritetaan erikseen ääntenlasku.
Esitys:
Hyväksytään periaateohjelma.
(noin klo 14.30)
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Sääntömuutokset (työryhmässä olleet)

Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Tuomas Viskari esittelee iltatyöryhmän esityksen niiden sääntökohtien osalta, joista ei tehty päätöstä lauantain kuluessa.
Esitys:
Hyväksytään työryhmän esitykset.

15 Muut esille tulevat asiat

16 Kokouksen päättäminen
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Jätä poistuessasi nimilappusi lämpiön pöydälle –
käytämme samoja lappuja taas ensi vuonna!
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Lähettäjä:
Vihreät
Fredrikinkatu 33 A, 2 krs
00120 Helsinki

Lappeenranta
Pusupuiston kioski, su-aamun kävely
Hotelli Patria
Lappeenrannan Kasino
Hotelli Cumulus
Lattiamajoitus, Kimpisen koulu
Kaupungintalo, kokouspaikka
Hotelli Lappee

Rautatieasema
1 km
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