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TOIMINTAKERTOMUS 1997

YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Johdanto
Vuonna 1997 Vihreä liitto eli pienen hallituspuolueen arkea ja tasapainoili päivänpolitiikan ja
tuoreen vaihtoehtoisuuden vaatimusten välillä. Liiton taloutta hoidettiin edelleen suhteellisen tiukasti ja pyrittiin säästämään tuleviin vaaleihin. Vuonna 1997 tehtiin 500 000 markan vaalivaraus
ja vanha vaalilaina maksettiin pois huhtikuussa.
Jäsenistö
Jäsenmaksun maksoi vuoden 1997 aikana 1140 henkilöä. Jäsenmäärä pysyi edellisvuotisella tasolla. Arviolta noin kolmannes liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä on sitoutumattomia. Kesän vuosikokouksessa hyväksyttiin jäseniksi kuusi uutta jäsenjärjestöä ja myönnettiin ero yhdelle.
Vihreän liiton jäsen- ja luottamushenkilörekisteriä ajantasaistettiin ja kunnallisvaalien jälkeen on
uusista valtuutetuista ja luottamushenkilöistä koetettu saada mahdollisimman kattavat tiedot.
Asiantuntijarekisteriä Liitto ei enää pidä, koska Visiolla on toimiva asiantuntijarekisteri.
Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 20 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli vuosikokoukseen asti seuraava: pj. Tuija Brax, varapj:t Harriet Lonka, Pasi Marjanen ja Erkki Pulliainen,
muut jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) Ville Elonheimo (Tuija Viinamäki), Patrick
Hublin (Minna Mättölä), Terttu Ihalainen (Otto Lehtipuu), Paavo Nikula (Stephen Condit), Mona Nylund (Matti Lankiniemi), Päivi Salminen (Taina Pitkänen-Koli), Hanna Valtanen (Sirpa
Hertell) ja Pauli Välimäki (Kai Ovaskainen).
Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus: pj. Satu Hassi, varapj:t Kirsi Ojansuu, Erkki Pulliainen
ja Timo Rusanen sekä muut jäsenet Kati-Riikka Hakala (Otto Lehtipuu), Sampsa Heinonen
(Matti Mäkinen), Marjo Hämäläinen (Stephen Condit), Kalle Könkkölä (Vesa Kotilainen), Janne
Mikkonen (Leena Seppänen), Tapio Osala (Helka Linna), Niina Tammi (Petra Söderling) ja Mirjami Vuori (Hanna Valtanen).
Osallistuminen valtakunnan hallitukseen oli puoluehallituksen työssä näkyvä piirre. Hallituksen
kokouksiin osallistuivat useimmiten myös ministeri, erityisavustajat, euroedustaja Heidi Hautala
ja eduskuntaryhmän sihteeri. Lisäksi hallitus kuuli tarvittaessa asiantuntijoita. Hallitus piti kesäkokouksensa 10.8. Tampereella juuri budjettiriihen alla.
Hallitus piti vuoden aikana kokoustensa yhteydessä seuraavat miniseminaarit tai teemakokoukset:
1.—2.2. Espoon Lepolammella pidettiin hallituksen suunnitteluviikonloppu, jossa käsiteltiin
mm. yhteistyötä ViSIO:n ja Vihreän langan kanssa sekä Vihreitä Kuntapäiviä.
15.2. seminaari Kovat piipussa Helsingissä, teemana turvallisuuspolitiikka ja NATO
15.3. seminaari Hiilenmusta tulevaisuus? Helsingissä, teemana energiapolitiikka
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5.—6.9. työviikonloppu vanhan ja uuden hallituksen kesken Helsingissä
6.—9.11. hallitus osallistui Luxemburgissa pidettyyn Euroopan vihreiden työllisyyshuippukokoukseen.
Hallitus järjesti useita tiedotustilaisuuksia kokoustensa yhteydessä ja antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
11.1. Koulutustuki kelpaa vihreille
1.2. Vihreät haluavat luontopoliisin
1.2. Suomeenkin on luotava vihreän sähkön markkinat
15.3. Piikatyöryhmän kokeilu Itä-Suomeen
26.4. Automaatioalat mukaan peruspäivärahan korotustalkoisiin
31.5. Asevientipäätökset on pidettävä jatkossakin valtioneuvostolla
9.6. Suomen on puututtava Itä-Timorin kriisiin heti
4.7. Joukkoliikenteen arvonlisävero nollaan
4.7. Palvelu- ja pienyritysten arvonlisäloukku purettava
4.7. Syrjäisellä maaseudulla aloitettava kansalaispalkkakokeilu
4.7. Luomutuotannolle oma kehittämisstrategia
10.8. Opintorahan tasoa korotettava
22.8. Helikopterien tilausvaltuudet poistettava budjetista
22.8. Korkeimman oikeuden tuomarien nimitysmenettely uusittava
6.9. Turkkiin tarvitaan kansainvälisesti valvottu rauhanohjelma
6.9. Pääkaupungin suursatamapeli palasi lähtöruutuun
11.10. Tupossa päätavoitteeksi asetettava työllisyyden parantaminen
11.10. Vaalirahoitus julkiseksi
8.11. UPM-Kymmenen pidättäydyttävä yhteistyöstä indonesialaisen April-yhtiön kanssa
29.11. Alina Belskajalle myönnettävä poliittinen turvapaikka Suomesta
29.11. Työllisyyden edistäminen jäi tupossa puolitiehen
29.11. Oikeus hedelmöityshoitoihin riippumatta parisuhteesta
12.12. Yhden tulonsaajan perheiden verotus kohtuullistettava
12.12. Vainottuja indonesialaisia opiskelijoita kutsuttava Suomeen
12.12. Jäitä turkishattuun
Valtuuskunta
Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi.
Vuoden ensimmäinen kokous oli 2. maaliskuuta Kuopiossa. Kokouksessa hyväksyttiin Vihreän
liiton maaseutuohjelma ja seuraavat kannanotot:
- CO2-päästöjen vähentäminen edellyttää energian säästöjä ja uusiutuvaa energiaa
- Kansalaisten osallistuminen on kirjattava rakennuslakiin
- Joukkoliikenne on turvattava myös syrjäseuduilla
Vuoden toinen kokous pidettiin Helsingissä 18. toukokuuta. Kokouksessa hyväksyttiin Vihreiden lähivuosien tavoitteet –asiakirja ja kannanotto Natura 2000 –ohjelmalla on hyvät perustelut.
Lisäksi kokouksessa käytiin alustusten pohjalta pitkä keskustelu kirkon ja valtion suhteesta.
Kolmas kokous pidettiin Helsingissä 20. syyskuuta. Kokous oli uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokous. Valtuuskunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Louekarin ja varapuheenjohtajiksi Rosa Meriläisen ja Patrick Hublinin. Kokouksessa käytiin pitkä EMU-aiheinen
keskustelu ja hyväksyttiin seuraavat kannanotot:
- Suomen luovuttava henkilömiinoista
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Oikeus maksuttomaan esiopetukseen kaikille kuusivuotiaille

Viimeinen kokous pidettiin 15. marraskuuta Hyvinkäällä. Kokouksessa keskusteltiin jälleen
EMU:sta sekä kaupunkipolitiikasta ja rakennuslain uudistuksesta sekä hyväksyttiin seuraavat
kannanotot:
- EMU-kansanäänestys järjestettävä keväällä 1998
- EMU ontuu ilman työllisyys-, ympäristö- ja sosiaalipolitiikan vahvistamista
- Rakennuslakikannanotto
- Koululaisella on oikeus turvalliseen iltapäivään
Valtuuskunnan kokoonpano oli vuosikokoukseen saakka seuraava (henkilökohtaiset varajäsenet
suluissa): pj. Mika Mannermaa (Pekka Sallinen), varapj. Satu Hassi (Merja Palasrinne), varapj.
Veera Mustonen (Sirpa Kauppinen), Airi Airola (Pirkko Lilja), Leena Eerola (Jaakko Turkka),
Mari Haapavaara (Arto Lähteelä), Tapani Hietaniemi (Sari Nokkanen), Katja Juntunen (Antti
Pietilä), Kirsi Jämsä (Irja Kihniä), Keijo Kapiala (Markku Nurmi), Sakari Kiiskinen (Usko Teräväinen), Maire Kolimaa (Sirpa Taskinen), Helena Kolu (Martti Lundén), Leena Kuha (Pekka
Pääkkönen), Jorma Kuistio (Tuula Sykkö), Sirkku Laukkanen (Harri Halme), Kimmo Louekari
(Aki Hyödynmaa), Rauno Lukala (Kirsi-Marja Salminen), Taina Marjanen (Maarit Kaipiainen),
Anne Mattila (Marjo Mustonen), Susanna Mattila (Ville Stambej), Janne Mikkonen (Harry Mäkinen), Sallamaari Muhonen (Marjo Hämäläinen), Katriina Mäkinen (Päivi Paasto), Eeva-Liisa
Nieminen (Nina Maskulin), Olli Nordberg (Taija Heinonen), Elisa Reunanen (Timo Juurikkala),
Timo Rusanen (Heli Järvimäki), Risto Rönnberg (Veikko Ahola), Pekka Sauri (Kati-Riikka Hakala), Liisa Sburatura (Risto Junninen), Pertti Vehreävesa (Juhani Tanski), Jorma Viljanen (Anne Varteva), Riitta Virtanen (Tuija Vahtero) ja Kristiina Ylönen (Tuija Eira).
Vuosikokouksessa valittiin uuden valtuuskunnan jäseniksi Jari Aho (varalla Taneli Repo), AnnSofi Berg (Matti Envall), Ville Elonheimo (Liisa Saarnivaara-Soini), Tapani Hietaniemi (Sari
Nokkanen), Patrick Hublin (Arja Kapanen), Laura Häggblom (Nina Maskulin), Merja Isotalo
(Olli Daavittila), Risto Junninen (Liisa Sburatura), Timo Juurikkala (Marketta Horn), Maarit
Kaipiainen (Pirjo Karvonen), Jukka Kanerva (Eija Kotkavirta), Sirpa Kauppinen (Sirpa Hertell),
Osmo Kivivuori (Pirkko Lilja), Timo Krogerus (Timo Kontiokari), Leena Kuha (Matti Leskelä),
Esa Lehtinen (Marit Lundström), Kimmo Louekari (Timo Lahti), Rosa Meriläinen (Simo Ruottinen), Krista Mikkonen (Erkki Nuutinen), Tero Muuri (Marja Silvennoinen), Mona Nylund (Eeva
Ahlgren), Reijo Ollikainen (Kaisa Väisänen), Tapio Onnela (Päivi Paasto), Riitta Paimensalo
(Matti Lankiniemi), Carina Palm (Terho Taarna), Matti Paloneva (Suvi-Päivikki Hiipakka), Tarja Parviainen (Timo Noroviita), Juha Peltonummi (Kari Talasmäki), Sirkku Puustinen (Maija
Pulli), Merja Rassi (Rainer Lahti), Elisa Reunanen (Aki Korpela), Sulevi Riukulehto (Jorma Viljanen), Päivi Salminen (Anna-Maija Heinikoski), Jaakko Savola (Pasi Koskimaa) ja Sirpa Taskinen (Maire Kolimaa).
Vuosikokous
Vihreän liiton vuosikokous pidettiin Helsingin Katajanokalla Wanhan Sataman tiloissa 7.—8.
kesäkuuta. Kokouksessa valittiin uusi puoluejohto (ks. kohdat Hallitus ja Valtuuskunta; puoluesihteeriksi valittiin Ari Heikkinen). Poliittisessa keskustelussa hyväksyttiin seuraavat kannanotot:
- Kestävään energiapolitiikkaan
- EMU-hankkeessa edetään liian nopeasti
- Natura 2000 –ohjelma on avain uudenlaiseen luonnonsuojeluun
Kokous hyväksyi myös sääntömuutoksia. Tarkoituspykälää (3 §) muutettiin. Lisäksi muutettiin
sääntöjä siten, että vastedes valtuuskunnan puheenjohtajan valitsee vuosikokous eikä valtuuskunta itse keskuudestaan.
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Uusiksi jäsenyhdistyksiksi otettiin Kokkolan Vihreät ry – De Gröna i Karleby rf, Lounais-Hämeen Vihreät ry, Joensuun Seudun Vihreät ry, Haminan Seudun Vihreät ry, Teljän Vihreät ry ja
Pohjanmaan Vihreät ry – De gröna i Österbotten rf. Vihreät Lakimiehet ry:lle myönnettiin ero
Vihreän liiton jäsenyydestä.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat vuonna 1997 Janina Andersson (Turun eteläinen), Ulla
Anttila (Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Satu Hassi (Pohjois-Häme), Irina Krohn (Helsinki),
Paavo Nikula (Uusimaa), Erkki Pulliainen (Oulu), Tuija Maaret Pykäläinen (Kymi) ja Osmo Soininvaara (Helsinki). Ryhmän puheenjohtajana toimi Paavo Nikula (1.1.-2.2.), Satu Hassi (3.2.1.9.) ja Osmo Soininvaara (2.9.-31.12.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimivat Tuija Maaret Pykäläinen (1.1.-2.2.) ja Janina Andersson (3.2.-31.12.). Toisena varapuheenjohtajana toimivat Osmo Soininvaara (1.1.-2.2.) ja Tuija Maaret Pykäläinen (3.2.-31.12.).
Ryhmällä on ollut kolme kokopäivätoimisesti palkattua työntekijää, ryhmäsihteerinä Tiina Kivinen, lainsäädäntösihteerinä Kirsi Pimiä ja eduskuntasihteerinä ajalla 1.1.-30.9. Seija Saari ja ajalla 4.9.-31.12. Tarja Parviainen.
Ryhmällä on ollut varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa työasiainvaliokuntaa
lukuun ottamatta. Valiokuntatyön lisäksi ryhmän jäsenet ovat osallistuneet hallituksen työskentelyyn erilaisten työryhmien ja toimikuntien jäseninä. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa.
Vihreän eduskuntaryhmän kansanedustajat tekivät vuoden 1997 aikana yhteensä 54 kirjallista
kysymystä, 4 talousarvioaloitetta, 13 kysymystä suullisella kyselytunnilla, 4 toivomusaloitetta ja
2 lakialoitetta. Lisäksi jätettiin 4 kysymystä valtioneuvostolle, jotka käsittelivät ihmisoikeusraporttien antamista eduskunnalle, kasvihuoneilmiöstä aiheutuvien päästöjen vähentämistä, eläinkuljetusten valvonnan tehostamista ja rasismin poistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Lakialoitteissa esitettiin tieliikennelain ja kiinteistöverolain muuttamista. Kirjallisia kysymyksiä tehtiin
mm. Saaristomeren rehevöitymisen estämisestä, pääkaupunkiseudun seudullisesta verontasauksesta, suursatamaselvityksen laatimisesta, siviilipalvelusmiesten palveluspaikkojen lisäämisestä,
geenimaissin maahantuonnista ja Suomen tavoitteista MAI-sopimusneuvotteluissa.
Vihreä ministeri
Ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerin tehtävässä jatkoi vuoden 1997 ajan Pekka Haavisto.
Kulunut vuosi oli suurten asioiden valmisteluaikaa. Valmistelussa olivat mm. Natura 2000 –ohjelma, ilmastopolitiikka, rakennuslain uudistus, vesiensuojelun tavoiteohjelma ja nitraattidirektiivin voimaan saattaminen. Myös pakollinen ympäristövakuutus saatiin voimaan. Ministeri asetti
toimikunnan valmistelemaan suurmyymäläpykäliä rakennuslakiin.
Ministeri Haavistolla on ollut apunaan kolme erityisavustajaa. Yleispoliittisena erityisavustajana
oli Katariina Poskiparta, kehitysyhteistyöosastolla erityisavustajana oli Henrik Slotte. Ympäristöministeriössä erityisavustajana oli Taina Nikula.
Vihreän liiton valtuuskunta Euroopan parlamentissa
Vihreä europarlamentaarikko Heidi Hautala jatkoi tehtävässään avustajinaan Oili Alm Helsingin
toimistossa ja Iiris Kivimäki Brysselin toimistossa. Heidi Hautalan tiedotuslehti GreenFax ilmestyi kuluneen vuoden aikana Vihreän langan liitteenä 5 kertaa.
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Hautala on työskennellyt europarlamentin talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevässä valiokunnassa sekä naisten oikeuksien, ympäristö-, kansanterveys- ja kuluttaja-asioita
käsittelevässä valiokunnassa. Hautala on myös pitänyt aktiivisesti yhteyttä kansalaisjärjestöihin.
Hautalan luona kävi vuoden aikana kolme vierailijaryhmää tutustumassa Europarlamentin toimintaan: luomuasiantuntija- ja geeniruokafoorumin edustajat toukokuussa, Vihreät Vaivaiset
syyskuussa ja puoluehallitus marraskuussa.
Hautalan ja Euroopan vihreiden toiminnasta tiedotettiin entistä enemmän myös internetin kautta.
Kunnallistoiminta
Valtuuskunnan kokousten ohessa järjestetyt tilaisuudet toimivat paikallisten ja valtakunnallisten
vihreiden kysymysten kohtaamisfoorumina, väentapaamisina. Vihreän väen juhlatapahtumana
oli "Vihreä liitto 10 vuotta - paraniko maailma" Kuopion kaupungintalolla 1. maaliskuuta. Helsingissä 21. syyskuuta pidettiin puolestaan Eurooppa-seminaari.
Paikallisen ja kunnanvaltuutettujen toiminnan tueksi järjestettiin vuoden aikana kahdet Vihreät
kuntapäivät. Keskustelu kunnallispolitiikasta jäntevöityi huomattavasti teemallisten kuntapäivien
myötä.
Ensimmäiset Vihreät kuntapäivät järjestettiin 19.-20. huhtikuuta Jyväskylän Vanhalla Ortopedialla. Aiheena olivat rakennuslaki ja kaavoituskysymykset. Osanottajia päivillä oli noin 80.
Syksyn Kuntapäivät pidettiin 25.-26. lokakuuta Turussa, teemana kuntien ja kaupunkien budjettikysymykset. Paikalla oli nelisenkymmentä osallistujaa.
Vihreän liiton toimisto auttoi entiseen tapaansa jäsenjärjestöjen aktiiveja ja kunnallisissa luottamustoimissa olevia lähettämällä pyydettäessä taustamateriaalia sekä kartoittamalla valtuutetuille
tiedon lähteitä.
Vuoden lopussa aloitettiin kaikille valtuutetuille ja paikallisille aktiiveille tarkoitetun postilistan
suunnittelutyö. Listan tarpeellisuus oli todettu jo edellisenä vuonna. Nyt valtuutetuilla ja aktiiveilla alkoi olla yhä enenevässä määrin sähköpostiosoitteita ja aika tuntui tällaiselle listalle sopivalta.
Työryhmät
Työryhmät ovat toimineet liiton hallituksen tukena, siten että työryhmissä on mukana hallituksen
jäsen, joka on hoitanut yhteydenpidon hallitukseen. Ryhmät ovat tuottaneet taustamateriaalia sekä kannanotto- ja linjauspapereita hallitukselle sekä ovat osallistuneet liitolta pyydettyjen lausuntojen valmisteluun.
Maaseututyöryhmä jatkoi edellisvuonna alkanutta maaseutuohjelman työstämistä. Työryhmän
puheenjohtajana toimi Pekka Sillanpää. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa 2.3.
Edellisvuonna perustettu nk. KTS-työryhmä jatkoi Vihreiden lähivuosien tavoiteohjelman valmistelua. Työryhmän puheenjohtajana toimi Mika Mannermaa. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa 18.5.
Hallitus perusti 11.1. sosiaalipoliittisen työryhmän, joka ei kuitenkaan käytännössä toiminut vuoden aikana.
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Hallitus perusti 26.4. ohjelmatyöryhmän valmistelemaan puolueohjelman uudistamista vuosikokoukselle 1998. Työryhmän jäseniksi valittiin Ville Elonheimo, Tapani Hietaniemi, Jukka Kanerva, Sirpa Kuronen, Susanna Mattila, Kirsi Ojansuu, Taina Pitkänen-Koli ja Pekka Sillanpää.
Työryhmä esitteli työtään hallitukselle ja valtuuskunnalle syyskauden kokouksissa.
Hallitus asetti 19.9. seuraavat työryhmät:
- kansainvälinen työryhmä
- ympäristöryhmä
- kehitysmaatyöryhmä
- talouspoliittinen työryhmä
- koulutuspoliittinen työryhmä
Työryhmät kokoontuivat tarpeen mukaan. Talous- ja koulutuspoliittisten ryhmien työn käynnistyminen jäi odottamaan vuoden vaihtumista.
Liiton toimiston henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla työskentelivät puoluesihteerinä Sirpa Kuronen ja vuosikokouksen jälkeen Ari Heikkinen, järjestösihteeri Hannele Lehtikuusi, toimistosihteeri Risto Kankaanpää, taloussihteeri Heikki Korhonen ja kv. asiain sihteeri Outi Hannula (1.11. alkaen). Hallitus päätti
syyskuussa tiedottajan ja kv. asiain sihteerin palkkauksesta. Tiedottajan töiden aloittaminen kuitenkin siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä, henkilörekisterin päivityksessä sekä www-sivujen ja verkon ylläpidossa. Vihreän liiton palvelimen ylläpidosta on palkkioperusteisesti vastannut Eva Isaksson.

TAPAHTUMAT

Vihreä liitto oli järjestämässä seuraavia tapahtumia vuoden aikana:
- 1.3. Vihreän liiton kymmenvuotisjuhlaseminaari Kuopiossa. Tilaisuus oli avoin yleisölle.
- 17.5. EMU-seminaari Espoossa hallituksen, valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän jäsenille
- 21.9. Eurooppa-seminaari Helsingissä hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille. Tilaisuus oli
avoin myös yleisölle.
Vihreiden edustajat tapasivat ”nuorten vihaisten luontojärjestöjen” edustajia Helsingin Rauhanasemalla järjestetyssä tapaamisessa 3. syyskuuta.
Seuraaviin tilaisuuksiin ja hankkeisiin myönnettiin tukea:
- Ekovihreät ry:n seminaari Kestävä maatalous 26.4.
- Oulun läänin vihreä seura ry:n seminaari Äidit – tulevaisuuden tekijät 10.5.
- Äänivalta ry:n seminaari Kolmannen vuosituhannen systeemit 7.6.
- TEHY:n vihreiden vaalituki
- alkuperäiskansojen uraankiertuetta tuettiin lokakuussa tarjoamalla työtila kiertuetta valmistelevalle työntekijälle
- Vihreä Seura ry.: Studia Generalia –sarja Ympäristö – Työ – Uusi kansan talous 4.11.97—
15.1.98

TIEDOTUSTOIMINTA
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Vihreän liiton jäsentiedotteen Elonmerkin viimeinen numero lähetettiin Vihreän liiton jäsenille
ja valtuutetuille toukokuussa. Hallitus teki keväällä päätöksen Elonmerkin lakkauttamisesta, koska katsoi ettei erillistä jäsenlehteä tarvita enää. Lakkauttamispäätöksen ohessa katsottiin, että
Vihreää lankaa korostetaan jäsenille entistä enemmän tiedon saannin kanavana. Vihreä liitto
kustansi Vihreän Langan tilauksen loka-joulukuuksi kaikille niille jäsenille ja valtuutetuille, joille lehti ei ennestään tullut (n. 800 tilausta).
Jäsentiedotusta täydennettiin yhdellä jäsenkirjeellä, joka lähetettiin kaikille jäsenille ja valtuutetuille syyskuussa.
Vihreät internetissä
Vihreä liitto on ollut internetissä vuoden 1994 alusta saakka. Oman palvelimen Vihreä liitto sai
syksyllä 1996. Palvelimen toiminnot ovat vakiintuneet ja käynti kotisivuilla on ollut kiitettävän
vilkasta. Palvelimella ovat Vihreän liiton omat kotisivut, paikallisten yhdistysten postilistoja,
valtakunnallisia listoja sekä työryhmien lukuisia työlistoja. Valtakunnallisista listoista Ylevi on
ollut nähtävissä ja seurattavissa Vihreän liiton www-sivujen kautta.
Paikallisten yhdistysten postilistoja ja www-sivuja hoidetaan pääosin vapaaehtoisvoimin. Paikallis- ja piiriyhdistysten on ollut mahdollista saada käyttöönsä myös tilaa www-sivuilta sopimuksen mukaan. Muualla sijaitsevat jäsenyhdistysten kotisivut on linkitetty Vihreän liiton palvelimelle ilmoituksesta.
Julkaisut ja esitteet
Maaliskuun valtuuskunnassa hyväksytystä maaseutuohjelmasta otettiin vuoden aikana kaksi painosta: ensin 1 000 ja syksyllä lisäpainos 3 000 kappaletta. Ohjelman julkistamistilaisuus pidettiin
Helsingissä 17.4.; ohjelmaa oli kommentoimassa mm. maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä.
Toukokuun valtuuskunnassa hyväksytystä Vihreiden lähivuosien tavoitteet –ohjelmasta otettiin 5
000 kappaleen painos. Ohjelma postitettiin syyskuussa kaikille jäsenille jäsenkirjeen mukana.
Hallitus päätti kesäkuussa, että vuonna 1995 julkaistua Vihreä ABC-kirja 2:ta ryhdytään jakamaan vastedes veloituksetta. Myös muita Vihreän liiton julkaisuja on toimitettu maksutta niitä
pyytäneille.

VAALITOIMINTA
Vuoden 1998 eduskuntavaalien suunnittelu aloitettiin syksyllä. Piiriyhdistyksille lähetettiin marraskuussa kysely suhtautumisesta vaaliliittoihin tulevissa vaaleissa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisissä luottamustoimissa Vihreää liittoa edustivat Pekka Sauri (Euroopan vihreän liiton puheenjohtaja 30.4. saakka) ja Susanna Mattila (valtuuskunnan jäsen). Heidi Hautala jatkoi
Vihreän liiton edustajana Euroopan parlamentissa. Pohjoismaiden neuvostossa vihreitä edusti Janina Andersson. Euroopan vihreiden nuorten puheenjohtajana jatkoi Veera Mustonen. EU:n
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alueiden komitean varajäseneksi valittiin lokakuussa Pekka Sauri. YK:n 52. yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa vihreitä edusti puoluesihteeri Ari Heikkinen lokakuussa.
Kansainvälisessä työryhmässä toimivat jäseninä seuraavat henkilöt: puheenjohtajana Susanna
Mattila (24.11. alkaen Harriet Lonka), MEP Heidi Hautala, Pekka Sauri, Pasi Marjanen, Mika
Vepsäläinen ja Marja Tuominen. Lisäksi katsottiin, että puheenjohtaja Tuija Brax, ulkoasiainvaliokunnassa istuva Satu Hassi, ministeri Pekka Haavisto erityisavustajineen ja kehy-ryhmän
puheenjohtaja sekä puoluesihteeri voivat osallistua virkansa puolesta ryhmän toimintaan olematta varsinaisesti ryhmän jäseniä. 19.9 alkaen ryhmän kokoonpano oli Heidi Hautala, Harriet Lonka, Susanna Mattila, Pekka Sauri ja Mika Vepsäläinen.
Kansainvälisen työryhmän vierailut ja tapahtumat:
-

Harriet Lonka kävi Kielissä Itämeren vihreiden tapaamisessa 21.2.
8.4. järjestettiin turvallisuuspoliittinen seminaari Helsingissä yhdessä Sadankomitealiiton ja
Rauhanliiton kanssa
Euroopan vihreän liiton valtuuskunnassa Berliinissä 2.—4.5. Vihreätä liittoa edustivat Susanna Mattila, Satu Hassi, Sirpa Kuronen ja Hannele Lehtikuusi. Kuronen oli myös ehdokkaana
hallitukseen (Committee), mutta jäi valitsematta.
Kansainvälinen liikennefoorumi järjestettiin Suomessa 23.—25.6.
Euroopan vihreiden pääsihteeri Ralph Monö ja Ruotsin vihreiden puheenjohtaja Marianne
Samuelsson vierailivat Liitossa 20.11.
Kioton ilmastokokouksessa joulukuussa olivat Heidi Hautala ja Pekka Haavisto

Lisäksi vuoden aikana tuettiin mm. Rauha Kurdeille –foorumin järjestämistä, euro-afrikkalaisen
konferenssin valmistelua ja Suomen vihreiden osallistumista kansainvälisiin kokouksiin

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto rp. sai puoluetukea 2 718 000 markkaa vuonna 1997. Lakisääteiset piiriavustukset
(8 % puoluetuesta eli 217 440 mk) myönnettiin Liiton 14 piirijärjestölle. Lakisääteinen osuus
naistoimintaan (8 % puoluetuesta eli 217 440 mk) maksettiin Vihreät Naiset ry:lle. Tämän lisäksi
avustuksia saivat vaivaistoiminta/Vihreät Vaivaiset ry (60 000 mk) sekä nuorisotoiminta/ Vihreät
Nuoret ry (14 684 mk). Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 1 575 000 markkaa myönnettiin kokonaisuudessaan Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä.
TALOUS
Liiton taloudellinen tilanne kehittyi vuoden aikana suotuisasti: laina maksettiin pois ja rahaa
säästettiin tulevia vaaleja varten.
Pääasialliset tuotot olivat:
- puoluetuki 2 718 000 mk
- kansainvälisen toiminnan määräraha 171 858 mk
- jäsenmaksutulot 59 050 mk
- luottamushenkilömaksut 54 967 mk
- vuokratulot 12 600 mk
Taloutta hoidettiin liittokokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Vihreä Lanka Oy:lle talouden vakauttamiseksi myönnettyä lainaa oli vuoden lopussa jäljellä 17 000 mk. Postipankilta
otettua vuoden 1995 vaalilainaa oli vuoden alussa jäljellä 302 674 mk ja se maksettiin pois huhti-
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kuussa vuoden alkuperäistä maksuaikataulua aikaisemmin. Hallitus päätti tehdä 500 000 markan
vapaaehtoisen varauksen, jolla valmistaudutaan vuoden 1999 kaksiin vaaleihin tavoitteena se, ettei tarvittaisi ulkopuolista rahoitusta. Tilikauden 1997 tulos oli ylijäämää 413 719 markkaa.
Liiton tilintarkastajina 1997 toimivat HTM Raimo Hakola (vara HTM Pekka Uusitalo) ja Heikki
Keskinen (vara HTM Jukka Sopen-Luoma).

