TOIMINTAKERTOMUS 2006
Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle
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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta yli 300 jäsenellä (n. 13 %). Jäsenmaksun
maksoi kaikkiaan 2 713 henkilöä. Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana 13:
Hollolan vihreät ry, Joensuun seudun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Keski-Karjalan vihreät ry,
Keski-Suomen Vihreät Naiset ry, Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry, Lahden Vihreät Nuoret
ry, Limingan Vihreät ry, Oulun läänin vihreä seura ry, Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö - OVK ry,
Porvoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Turun vihreät nuoret ry, Vihreä Oulunsalo ry ja Vihreät
Yrittäjät ry.
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Puolueella oli vuoden päättyessä 178 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
● 14 piirijärjestöä
● 13 valtakunnallista yhdistystä
● 110 kunnallisjärjestöä
● 18 kaupunginosa-/alueyhdistystä
● 19 muuta (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten tai Ikivihreiden)
paikallisyhdistystä
● 4 muuta yhdistystä.

Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: pj.
Tarja Cronberg, varapj:t Janne Länsipuro, Ville Niinistö ja Anni Sinnemäki sekä jäsenet Veikko
Halmetoja (varajäsen Flemming Bergh), Laura Häggblom, (Sirpa Hertell) ,Pasi Orava, (Sari
Ylipulli), Mari Puoskari, (Olli-Poika Parviainen), Tiina Rosberg, (Auli Guevara), Johanna
Sumuvuori, (Jessica Karhu), Raimo Tuomainen (Stephen Condit) ja Kirsti Vaara (Tuija Mäkinen).
Hallitus käsitteli ja hyväksyi useita työryhmien valmistelemia linjapapereita vuoden kuluessa:
terveyden edistämisen linjapaperi Iloa ja terveyttä yhdessä tekemisestä, linjaukset Parashankkeeseen, linjaukset jätteenpolttoon, verolinjaukset ja korkeakoulupoliittinen linjapaperi.
Lisäksi hallitus mm. hyväksyi puolueen uuden graafisen ilmeen sekä budjettivalmistelun ja
-seurannan ohjeistuksen.
Hallitus antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
28.1. Suomen riippuvuutta sähkön tuonnista on vähennettävä
10.2. Ei uraanikaivoksia Suomeen - kaivoslaki on uudistettava pikaisesti
8.4. Puheet korkeakoulujen lukukausimaksuista on haudattava
12.8. Perhevapaauudistus ei poista nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla
6.10. Hedelmöityshoidoissa voittavat lapsen etu ja ihmisoikeudet
20.10. Ympäristöministerin herättävä jätepolitiikan muutokseen
3.11. Ilmastonmuutoksen torjunta vähentää maailmantalouden tulevia ongelmia
17.11. Pienyrittäjille oma lainsäädäntö
15.12. Ilmasto- ja energiaministeri seuraavaan hallitukseen
Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli seuraava: pj. Katri Sarlund, vpj. Sulevi Riukulehto (Jyrki
Puuronen), vpj. Anna-Maria Urhonen (Eveliina Asikainen), Timo Ahonen (Elina Rantanen), Aarni
Ahtola (Leena Griinari), Juha Eskelinen (Petri Ojanen), Mia Fagerlund (Ilkka Kekki), Mikael
Fogelholm (Sirkku Laukkanen), Markku Hannula (Esa Kivivuori) , Susanne Heinonen (Kimmo
Jääskeläinen), Satu Kalliokuusi, Sari Koski (Marita Talala), Eeva Koskinen (Monika Antikainen),
Minna Lemettinen (Mervi Soini), Anssi Lepistö (Jukka Kallio), Samuli Lintula (Kalervo Aro),
Veera Luoma-aho (Simo Salmela), Hanna-Kaisa Lähde-Summanen (Hanna Holopainen), Elina
Moisio (Maija Airas), Micaela Morero (Pasi Karonen), Mikko Pantzar (Outi Alanko-Kahiluoto),
Johanna Puolakka (Sirkku Saarikoski), Pekka Rahkonen (Sirpa Ollila), Timo Sarojärvi (Riitta
Ketelimäki), Anne Sorsa (Anna-Stiina Lundqvist), Tuomas Sorto (Paula Nurminen), Sini Terävä
(Leena Toivonen), Pertti Toukomaa (Jukka Keski-Filppula), Ville Tuominen (Jarno Ristaniemi),
Eero Untamala (Heli Järvinen) ,Jarno P. Vastamäki (Leo Lähde), Jouni Vauhkonen (Minna Niivee),
Vesa Virri (Timo Riitamaa), Tuomas Viskari (Minna Kilpala), Riitta Vuori (Riitta Keinänen2

Korpela), Ville Ylikahri (Jussi Heinämies)
Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia poliittisia
asioita yleiskeskustelussa, yleensä puolueen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan alustuksen
pohjalta ja lisäksi alla mainittuja teemoja. Leimallista valtuuskunnan työskentelylle oli tiivis
ohjelmatyö.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Helsingissä 25.—26. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
vammaispoliittinen tavoitepaperi ja eduskuntavaalien vaalijärjestys. Lisäksi käytiin
evästyskeskustelu liikennepoliittisesta ohjelmasta.
Vuoden toinen kokous pidettiin Porissa 22.—23. huhtikuuta. Kokous hyväksyi puolueen
liikennepoliittisen ohjelman ja kävi evästyskeskustelun eduskuntavaaliohjelmasta. Kolmantena
keskustelunaiheena oli palveluntuotanto.
Kolmas
kokous
pidettiin
Jyväskylässä
16.—17.
syyskuuta.
Kokous
hyväksyi
eduskuntavaaliohjelman. Lisäksi keskusteltiin köyhyydestä ja valtuuskunnan työtavoista.
Neljäs kokous pidettiin Joensuussa 2.—3. joulukuuta. Vihreästä perustulomallista käytiin
evästyskeskustelu. Lisäksi valtuuskunta käsitteli korkeakoulupolitiikan ja yrittäjyyden teemoja.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Hämeenlinnassa 22.—23. toukokuuta. Kokous hyväksyi puolueen
periaateohjelman Tehtävänä reilu muutos sekä laajan sääntömuutoksen puolueelle.
Kokous myös päätti uudistaa ja yhtenäistää puolueen jäsenmaksujärjestelmän siten, että kaikkien
puolueen jäsenyhdistysten toivotaan jatkossa noudattavan yhtenäisiä jäsenmaksusummia.
Aloitteita oli käsittelyssä viisi; niiden pohjalta kokous mm. hyväksyi ruuhkamaksuja käsittelevän
kannanoton,
ohjeistuksen
puolueen
ruokaja
juomatarjoiluille
sekä
valtuutti
tietoyhteiskuntatyöryhmän tekemään suunnitelman, jolla puolue pystyy paremmin hyödyntämään
tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Janina Andersson (Varsinais-Suomi), Ulla Anttila
(Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Tarja Cronberg (Pohjois-Karjala), Merikukka Forsius (Uusimaa),
Heidi Hautala (Uusimaa), Jyrki Kasvi (Uusimaa), Irina Krohn (Helsinki), Rosa Meriläinen
(Pirkanmaa), Kirsi Ojansuu (Häme), Erkki Pulliainen (Oulu), Anni Sinnemäki (Helsinki) Osmo
Soininvaara (Helsinki) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa). Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtajaksi
valitun Irina Krohnin tilalle eduskuntaan nousi Johanna Sumuvuori (1.8. alkaen).
Eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimi Heidi Hautala ja varapuheenjohtajina Jyrki Kasvi (1. vpj)
ja Rosa Meriläinen (2. vpj).
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen, eduskuntasihteeri Jarkko Tontti (30.6. saakka), poliittinen
sihteeri Tarja Parviainen ja toimistosihteeri Marko Tuokko. Lisäksi eduskuntaryhmällä on ollut
Vihreän liiton kanssa yhteisesti palkattu tiedottaja Jaana Reijonaho.
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Ryhmällä on ollut varsinainen ja varaedustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa. Tuija Brax toimi
lakivaliokunnan puheenjohtajana, Heidi Hautala ja hänen jälkeensä Oras Tynkkynen
ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana sekä Anni Sinnemäki valtiovarainvaliokunnan hallintoja tarkastusjaoston puheenjohtajana. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän
liiton puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa.
Euroopan parlamentin Vihreät / EVA –ryhmän suomalaisjäsen
Vihreän liiton edustajana vuoden aikana oli Satu Hassi. Hassi toimi ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varapuheenjohtajana sekä Vihreät/Euroopan vapaa
allianssi -ryhmän edellä mainitun valiokunnan koordinaattorina. Lisäksi Hassi oli talous- ja rahaasioiden valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsen. Hassi toimi myös
suhteista Keski-Aasiaan vastaavassa valtuuskunnassa ja varajäsenenä EU:n ja Venäjän
parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa.
Vuonna 2006 Hassi saattoi loppuun jo edellisenä vuonna aloittamansa työn ympäristövaliokunnan
lausuntojen valmistelijana tutkimuksen 7. puiteohjelmasta ja Euroopan atomienergiayhteisön
(EURATOM) 7. puiteohjelmasta ja osallistui vihreän ryhmän kantojen muotoiluun REACHkemikaalilainsäädännöstä, joka hyväksyttiin joulukuussa 2006. Kirjallisia kysymyksiä Hassi esitti
mm. Tšernobylin laskeumasta, Itämeren kaasuputkesta ja Venäjän kansalaisjärjestöistä. Hassi toimi
myös vihreiden varjoesittelijänä parlamentissa tänä vuonna käsitellyissä ilmastonmuutosta
koskevissa päätöslauselmaesityksissä.
Lisäksi Hassi kiinnitti huomiota ilmastonmuutoksen laajoihin vaikutuksiin muun muassa arktisten
kansojen ja pohjoisen luonnon osalta Vulnerable Arctis - Haavoittuva Arktis -seminaarin ja
-näyttelyn avulla. Hassi oli myös päävastuullinen järjestäjä Helsingissä pidetyssä Aasia–Eurooppailmastodialogissa ja osallistui YK:n ilmastokonferenssiin Nairobissa.
Muutenkin vuotta Euroopan parlamentissa leimasi Sternin raportin kiihdyttämä keskustelu
ilmastonmuutoksesta sekä ilmastopolitiikan tulevaisuudesta Kioton pöytäkirjan kauden jälkeiselle
ajalle vuoden 2012 jälkeen.
Omaa vauhtiaan syksyyn toi Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Osaksi juuri tämän vuoksi
Euroopan parlamentin vihreä ryhmä vieraili Suomessa syyskuussa, järjesti seminaarin energiaasioista ja tutustui uraanikaivoshankkeisiin Itä-Uudellamaalla.
Hassin avustajina toimivat alkuvuoden Ulriikka Aarnio (Bryssel/Strasbourg), Anne Hildén
(Helsinki) ja Hannariikka Nieminen (Bryssel/Strasbourg). Syksyllä Anne Hildén siirtyi Brysseliin
Niemisen tilalle ja kotimaan avustajana aloitti Tanja Remes. Haavoittuva Arktis -näyttelyn
projektisihteerinä toimi Hanna Launokorpi ja Aasia-Eurooppa -ilmastodialogia koordinoi Paula
Schönach. Vuoden aikana harjoittelijoina Brysselin toimistossa olivat Hanna Launokorpi ja
Katriina Kilpi.

Organisaatio
Jäsenmaksu-uudistus ja sääntöuudistus
Merkittävin uudistus vihreässä organisaatiossa vuoden aikana oli jäsenmaksujärjestelmän
yhtenäistäminen, josta päätettiin puoluekokouksessa toukokuussa 2006. Päätöstä edelsi pitkä
valmistelu, järjestökentälle suunnattu kysely ja uudistuksen esittely useilla foorumeilla.
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Uudistuksen sisältönä oli, että kymmenistä erisuuruisista jäsenmaksuista siirrytään tilanteeseen,
jossa vihreillä yhdistyksillä on käytössä kaksi jäsenmaksua: perusjäsenmaksu ja vähävaraisten
alennettu jäsenmaksu. Samalla yhtenäistetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen: sen
sijaan että jokainen yhdistys päättäisi jäsenmaksusummansa erikseen omissa kokouksissaan,
yhdistykset kokoontuvatkin puoluekokoukseen päättämään niistä yhdessä. Tämän
mahdollistamiseksi uusi jäsenmaksujärjestelmä kirjattiin puolueen sääntöihin ja vihreille
yhdistyksille laadittiin uudet, Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) ennakkotarkastetut
mallisäännöt, joissa jäsenmaksuista päättäminen on delegoitu puoluekokoukselle. PRH hyväksyi
mallisäännöt 4.10.2006 ja yhdistykset alkoivat korvata vanhoja sääntöjään uusilla mallisäännöillä.
Jäsenmaksujen yhtenäistämisen rinnalla toteutettiin puolueen yleinen sääntöuudistus, jossa
puolueen säännöt saatettiin vastaamaan voimakkaasti kasvaneen puolueen nykyisiä tarpeita ja
haasteita. Myös uusien mallisääntöjen käyttöönotolla haluttiin edistää – uuden
jäsenmaksujärjestelmän lisäksi – hyviä yhdistystoiminnan käytäntöjä ja yhdistysten käytössä
olevien sääntöjen ajantasaistamista.
Järjestökenttä
Vuoden 2006 alusta alkaen puolueella on ollut jokaisessa piirissä vähintään osa-aikainen työntekijä
piirisihteerin tai toiminnanjohtajan nimikkeellä. Piirisihteeriverkoston teki mahdolliseksi puolueen
piireille maksama palkkatuki.
Ne piirijärjestöt, joilla oli jo entuudestaan vakituinen toiminnanjohtaja, jatkoivat vakiintunein
järjestelyin, kuitenkin siten, että puolueen palkkatuki mahdollisti työntekijän tuntimäärän
kasvattamisen. Palkkatukea maksettiin myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitolle sekä
kahdelle kunnallisjärjestölle: Espoon ja Vantaan Vihreille. Viimeksimainittujen osalta
puoluekokous velvoitti puoluehallituksen laatimaan selkeät, yhtenäiset ja avoimet kriteerit, joilla
vastaisuudessa määritellään, miten eri kunnallisjärjestöt voivat saada palkkatukea. Kriteerien
määrittely lykättiin kuitenkin vuoteen 2007, koska eduskuntavaalien jälkeistä resurssitilannetta ei
ollut mahdollista ennustaa.
Piirien puheenjohtajille ja työntekijöille järjestettiin kaksi tapaamista vuoden aikana: tammikuussa
(Helsingissä) ja marraskuussa (Brysselissä). Tapaamisissa käytiin läpi mm. presidentinvaalien
palautetta, eduskuntavaaleihin valmistautumista, vaalistrategiaa ja jäsenmaksujärjestelmän
uudistamista.
Piirisihteerijärjestelmän ohella vihreää järjestökenttää muokkasi vuonna 2006 eniten Vihreiden
nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO), joka jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan niin
henkilöjäsenmäärissä kuin paikallisjärjestöjen määrässä mitattuna.

Valtakunnallinen koulutustoiminta
Vihreät Kesäpäivät
Perinteiset Vihreät Kesäpäivät järjestettiin Orivedellä 12.–13. elokuuta. Kesäpäivät suunnattiin
eduskuntavaaliehdokkaille ja näiden tukiryhmille. Tapahtuman teemana oli kampanjointikoulutus ja
puolueen keskeiset eduskuntavaaliteemat: perustulo, köyhyys ja ilmastonmuutos. Kesäpäiville
osallistui noin 150 vihreää aktiivia.
Koulutusyhteistyö Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen kanssa
Puolue käynnisti yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kanssa uudenlaisen,
suoraan vihreille järjestöille ja vihreille aktiiveille suunnatun koulutustoiminnan. Vuoden 2006
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ohjelmaan kuuluivat puheenjohtaja-, taloudenhoitaja-, tiedottaja- ja tapahtumanjärjestäjäkurssit.
Vihreä Vaikuttaja -kurssi
Osana puolueen ja ViSiOn uutta koulutusyhteistyötä aloitettiin vuosittain toistuvien Vihreä
Vaikuttaja -kurssien järjestäminen. Kurssin tarkoitus on perehdyttää uusia vihreitä
luottamushenkilöitä laajasti vihreään politiikkaan, järjestötoimintaan ja politiikan taitoihin kuten
viestintäosaamiseen. Ensimmäinen Vihreä Vaikuttaja -kurssi koostui ennakkotehtävästä, kahdesta
viikonloppuseminaarista (Valkeakoskella 6.-8.10. ja Helsingissä 18.-19.11.) ja seminaarien välisestä
etätyöskentelystä. Kurssille osallistui yli 30 vihreää aktiivia.

Työryhmät
Työryhmät ovat seuranneet oman sektorinsa politiikkaa, valmistelleet liitolle poliittisia ohjelmia,
esitetekstejä, kannanottoja ja muuta taustamateriaalia sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin sidosryhmiin.
Ohjelmatyö oli aktiivista ja valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana kaksi työryhmien valmistelemaa
ohjelmaa sekä yhden toimenpidevaatimuspaperin. Useimmat ohjelmat lähetettiin valtuuskuntaan
kahdesti: ensin lähetekeskusteluun ja sitten hyväksyttäväksi.
Työryhmät on jaettu neljään tyyppiin (perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi
voidaan perustaa löyhempiä sähköpostitse toimivia verkostoja.
1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori). Työryhmä hoiti liiton kansainvälisiä
asioita ja seuraa kv. politiikkaa. Työryhmä luo tarvittavia alaryhmiä oman toimintansa tueksi. Kv.
toiminnasta tarkemmin erillisessä osiossa.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Janne Länsipuro). Työryhmän toimeksiantona on seurata
ympäristöpolitiikkaa, järjestää keskustelutilaisuuksia/seminaareja ajankohtaisista aiheista ja pitää
yhteyttä sidosryhmiin.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Eeva Koskinen), toimeksiantona on seurata tasa-arvopolitiikka, tehdä
sukupuolivaikutusten arviot liiton ohjelmista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Ei juurikaan toiminut
kertomusvuonna.
2. Ohjelmatyöryhmät
Vammaispoliittinen työryhmä (pj. Amu Urhonen), nimettiin lokakuussa 2005, valmisteli
vammaispoliittisen toimenpidepaperin, joka hyväksyttiin valtuuskunnan helmikuun kokouksessa.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen), toimeksiantona liikennepoliittisen ohjelman
valmistelu. Työryhmä piti useita asiantuntijakuulemisia sekä muita kokouksia. Ohjelman
hyväksyminen tapahtui huhtikuussa 2006.
Periaateohjelmatyöryhmä (pj:t Ville Niinistö ja Anni Sinnemäki) nimettiin helmikuussa 2005.
Ryhmä jatkoi periaateohjelman valmistelua ja se hyväksyttiin toukokuun puoluekokouksessa.
3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
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Eläintyöryhmä (pj. Salla Tuomivaara, marraskuusta Laura Rantanen)
Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Jyrki Kasvi)
Lapsi- ja perhepoliittinen työryhmä (pj. Eeva Honkanummi).
Demokratiatyöryhmä (pj. Ari Heikkinen) ei toiminut kertomusvuonna.
4. Tilaustyöryhmät
Perustulotyöryhmä (pj. Ville Niinistö), nimetty lokakuussa 2005; valmisteli vihreän
perustulomallin, josta valtuuskunta kävi evästyskeskustelun joulukuun kokouksessa. Hyväksyminen
jäi seuraavan vuoden puolelle.
Palveluiden tuottamistyöryhmä (pj. Anni Sinnemäki), nimetty lokakuussa 2005; ei juurikaan
toiminut kertomusvuonna, palveluiden tuottamisen linjapaperin työstäminen alkoi joulukuussa.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Johanna Hautakorpi): työryhmän tehtävänä on seurata
ajankohtaista koulutuspolitiikkaa ja erityisesti korkeakoulupolitiikkaa sekä päivittää liiton
koulutuspoliittisia kantoja, myös eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Hallitus tilasi 26.5. työryhmältä
korkeakoulupoliittisen linjapaperin, jota työryhmä valmisteli syksyllä ja paperi hyväksyttiin
hallituksessa 1.12.
Jätteen energiakäyttöä linjaava työryhmä (pj. Petteri Niskanen) nimettiin joulukuussa; tehtävänä
valmistella eduskuntavaaleja ja paikallistoimijoita varten taustamateriaalia ja linjauksia jätteen
energiana hyödyntämisestä. Ei toiminut kertomusvuonna.
Terveyden edistämisen työryhmä (pj. Mikael Fogelholm). Puoluehallitus perusti 27.1. Työryhmä
valmisteli hallituksen hyväksyttäväksi linjapaperin terveyden edistämisestä.
Verokantatyöryhmä (pj. Osmo Soininvaara). Puoluehallitus perusti 27.1. Työryhmä valmisteli
puolueen verotus- ja perintöverokantoja, jotka julkistettiin marraskuussa.
Imagotyöryhmä (pj. Tarja Cronberg). Puoluehallitus perusti 10.2. Tehtävänä oli puolueen
viestintästrategian kehittäminen.
Historiikin ohjausryhmä (pj. Sulevi Riukulehto). Puoluehallitus perusti 7.4. Tehtävänä valvoa
historiikin tuotantoa siten, että teos saatiin julkaistua helmikuussa 2007.
Paras-hankkeen linjausryhmä (pj. Otto Lehtipuu). Puoluehallitus perusti 12.5. Ryhmä valmisteli
puolueen linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (nk. Paras-hanke).
Kriminaalipoliittinen työryhmä (pj. Timo Ahonen). Puoluehallitus perusti 9.6. Tehtävänä oli
seminaarin järjestäminen ja keskustelupaperin laatiminen, jotta valtuuskunta voisi hyväksyä
aiheesta kannanoton. Työryhmän työ jatkui seuraavan vuoden puolelle.
5. Sähköiset verkostot
Verkkoviestintätyöryhmä (pj. Petteri Niskanen) jatkoi puolueen nettisivuston uudistamisen
suunnittelua. Uusi sivusto julkistettiin elokuussa.
Vaalien tiimoilla toimi lisäksi työryhmiä - nämä on lueteltu vaalitoimintakohdassa.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla työskentelivät:
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puoluesihteeri Ari Heikkinen
poliittinen sihteeri Katja Alvoittu
poliittinen sihteeri Iiris Kivimäki
järjestösihteeri Lasse Miettinen
hallintosihteeri Risto Kankaanpää
toimistosihteeri Tiina Elo (työaika 60 %)
taloussihteeri Antti Virmasalo (puolipäiväinen)
tiedottaja Jaana Reijonaho (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
vaalisihteeri Mikko Airto (1.2. alkaen)

Harjoittelijoina olivat Juho Gebhardt (kesä-joulukuussa) sekä Sarianne Karikko ja Sini Terävä
kolmen kuukauden ajan syyskaudella. Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä
sairauslomasijaisena, kokousjärjestelyissä, postituksissa sekä www-sivujen ja verkon ylläpidossa.
Vihreän liiton palvelimen ja verkon ylläpidosta ovat palkkioperusteisesti vastanneet Eva Isaksson,
Pekka Jalkanen ja Ari Mäkelä.
Kullakin piirijärjestöllä oli vuoden alusta alkaen oma työntekijä. Piirityöntekijät olivat pääosin osaaikaisia. Kymmenen työnantajana toimi puolue ja neljän piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle
palkka-avustusta. Lisäksi puolue tuki Espoon ja Vantaan Vihreiden sekä Vihreiden nuorten ja
opiskelijoiden liiton työntekijöiden palkkausta.

TIEDOTUSTOIMINTA
Vihreän liiton tiedotustoiminta hoidettiin yhteistyössä vihreän eduskuntaryhmän kanssa, mm.
käyttämällä yhteistä tiedottajaa ja suunnittelemalla tiedotusta ja ulostuloja viestinnän
viikkopalavereissa, joihin osallistuivat Vihreän liiton ja eduskuntaryhmän puheenjohtajat, eduskuntaryhmän ryhmäsihteeri ja eduskuntasihteeri, puoluesihteeri, poliittinen sihteeri, vaalipäällikkö,
järjestösihteeri ja tiedottaja. Lisäksi Vihreän liiton tiedotusta käsiteltiin ja suunniteltiin hallituksen
kokousten ja henkilökunnan toimistokokousten yhteydessä. Tiedotusta hoidettiin myös yhdessä
paikallisten piirityöntekijöiden kanssa ja antamalla tiedotusneuvontaa paikallisyhdistyksille.
Viestintää keskitettiin voimakkaasti syksystä 2006 alkaen vaaliteemoihin.
Puheenjohtaja Tarja Cronberg piti useita toimittajalounaita. Puheenjohtajalounaiden lisäksi
erityisesti Vihreän liiton valtuuskunnan kokoukset ja puoluekokous olivat vuoden suurimpia
tiedotustapahtumia. Puoluehallituksen kokousten yhteydessä julkaistiin ajankohtaisista poliittisista
aiheista tiedotteita.
Jäsenistön tiedotusta hoitivat entiseen tapaan jäsenetuna tuleva Vihreä Lanka sekä sen välissä
viidesti ilmestynyt jäsentiedote Värinä. Pääosa yhdistystiedotuksesta hoidettiin sähköpostitse
Vyyhti-tiedotuslistan sekä erillisen piiriyhdistysten postilistan välityksellä. Puoluehallituksen
päätösluettelot on toimitettu aina kokousten jälkeen jäsenyhdistysten, valtuuskunnan ja "vihreiden
vaikuttajien" sähköpostilistoille.

Vihreät internetissä
Puolue uudisti www-sivunsa kesän 2006 aikana ottamalla käyttöön avoimen lähdekoodin Drupaljulkaisujärjestelmän sivuston moottoriksi ja mainostoimisto Taivaan suunnitteleman uuden
graafisen ilmeen sivuston ulkoasuksi.
Vihreän liiton palvelimella ylläpidettiin entiseen tapaan puolueen, jäsenyhdistysten ja työryhmien
lukuisia sähköpostilistoja.
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Lokakuussa otettiin käyttöön eduskuntavaaliehdokkaiden ja vihreiden yhdistysten tarkoitettu
asennusta vaille valmis nettisivupaketti, joka koostui valmiista ulkoasupohjasta ja
helppokäyttöisestä avoimen lähdekoodin Wordpress-julkaisujärjestelmästä. Sivupaketti omaksuttiin
heti paitsi ehdokkaiden, myös usean piirijärjestön tarpeisiin.

VAALITOIMINTA
Presidentinvaalit
Tammikuussa järjestettiin presidentinvaalit. Vihreiden ehdokas Heidi Hautala toi
vaalikeskusteluihin uusina aiheina mm. uudet uhkat ilmastonmuutoksesta ja terrorismin vastaisen
sodan varjopuolista, Venäjän ihmisoikeuskysymykset ja presidentin valtaoikeuksien rajoittamisen.
Heidi Hautala sai 3,5 % äänistä ensimmäisellä kierroksella eli 0,2 % enemmän kuin ollessaan
ehdokkaana edellisissä presidentinvaaleissa.
Mainostoimistona oli Kirnauskis. Päämediana käytettiin valtakunnallista ulkomainoskierrosta.
Presidentinvaalit olivat tärkeä vaihe valmistauduttaessa eduskuntavaaleihin. Mm. Vasemmistoliitto
ei asettanut omaa ehdokasta ja jäi siten keskustelun ulkopuolelle.

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalien 2007 valmistelu aloitettiin tammikuussa eduskuntavaaliohjelman rakentamisella.
Teemoiksi valikoituivat ilmastonmuutos, perustulo ja lapsiperheiden köyhyys. Ohjelma
hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa syyskuussa.
Hallitus nimesi vaalikampanjatyöryhmän 10.2. puheenjohtajanaan puoluesihteeri.
Vaalikampanjaryhmä kokoontui 19 kertaa. Sen alaryhmänä toimi nettiryhmä. Peiliryhmä
perustettiin, mutta se ei kokoontunut resurssipulan takia. Taivasmainos Oy valittiin 7.4.
mainostoimistokumppaniksi vetämään ulkoasu-uudistus ja vaalikampanja. Kampanjapäällikkönä
jatkoi Iiris Kivimäki.
Ehdokasasettelu käynnistyi piireissä. Vaaliliitot tehtiin Lapissa Kokoomuksen, Pohjois-Savossa
Vasemmistoliiton ja Etelä-Savossa Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton kanssa. PohjoisKarjalan vaaliliittoaie peruuntui sosialidemokraattien piirin vastustukseen. Ehdokaslistat saatiin
useissa piireissä valmiiksi jo lokakuussa.
Ehdokaskoulutus käynnistyi elokuussa Orivedellä. Koulutuksessa painotettiin nettimainontaa,
jalkautumista ja positiivista henkeä. Ehdokasopas toimitettiin ja taitettiin kirjaseksi.
Vaalien tavoitteina oli 10 prosentin kannatus, 20 paikkaa, nousu neljänneksi suurimmaksi
puolueeksi ja 50 000 lisä-ääntä.
Mainostoimistolta odotettiin kokonaiskampanjasuunnitelmaa eli ei tilattu vain lehtimainospohjia,
vaalijulistetta tai ehdokasjulisteita. Työntekijävaihdokset vaikuttivat mainostoimiston motivaatioon
ja viivästyneeseen mainos- ja mediasuunnitelmaan. Lisäksi mainostoimiston ensimmäinen
suunnitelma hylättiin piiripalautteen perusteella. Vaalityöryhmän ja mainostoimiston välinen
erimielisyys kulminoitui slogan-keskusteluun. Hallitus ja puheenjohtaja ottivat kampanjasta vastuun
ja edettiin mainostoimiston uuden media- ja kampanjakonseptin mukaan.
Uusi slogan "Jottei totuus unohtuisi" hyväksyttiin joulukuussa. Medioiksi valittiin printtimedia.
9

Suuret, koko sivun teemailmoitukset ilmestyivät maakunnan ykköslehdissä sekä 2-palstaisia
viherpaloja muualla (vuoden 2007 puolella). Televisiomainoksia ei tehty.
Piirien toiminnanjohtajajärjestelmä osoittautui erittäin toimivaksi. Avustuksia kasvatettiin ja lisäksi
piireille suunnattiin ns. "toimintatonni" eli 500 euron avustus uusien kampanjaideoiden
toteuttamiseksi. Ilmastoelokuvan esittämiseen ja maahanmuuttoa käsittelevien tilaisuuksien
järjestämiseen piiri sai myös pienen lisäavustuksen. Toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat
osallistuivat marraskuussa koulutusmatkalle Brysseliin, jossa käytiin läpi kattokampanjan vaiheet.
Puoluesihteeri, vaalipäällikkö tai vaalisihteeri osallistuivat piirien omiin ehdokaskoulutuksiin.
Liitto kustansi ammattitaitoisen ehdokasvalokuvauksen ja kuntien mainostauluihin tarvittavat
vaalijulisteet.
Tiedotus Jaana Reijonahon hoitamana toimi kampanjan erinomaisena osana koko ajan. Nosteita
saatiin mm. polkupyörätempauksista ja perustulokeskustelusta joulukuun valtuuskunnassa.
Kampanja alkoi elokuussa ulkoasu-uudistuksella polkupyöräkypärätempauksineen. Samalla luotiin
uudet nettisivut vihreine ilmeineen. Sivuille rakennettiin ruotsinkielistä ja venäjänkielistä sisältöä.
Nettiin luotiin leikkimielinen vihertesti Testaa kuinka vihreä olet? suomeksi, ruotsiksi ja
esteettömänä versiona. Testin julkistus tapahtui seuraavan vuoden puolella.
Oma vihreä ständi oli sekä kirjamessuilla Helsingissä yhteistyössä Langan kanssa ja Turussa että
eläinmessuilla joulukuussa Helsingissä.
Puheenjohtajan kampanjaa tuettiin kirjaprojektin ja postikorttikampanjan avulla sekä antamalla
henkilöresursseja puheenjohtajan käyttöön kolmeksi viimeiseksi kuukaudeksi.
Liitto avasi verkkokaupan, jossa myytiin mm. Globe Hopen kampanjatuotteita. Toimintatonni-idea
loi mm. vaaliverkot, lättähattu- ja lastentapahtumia. Ekstranetin kautta tarjottiin ehdokkaille
runsaasti palveluita: kotisivut, vaaliesitepohjia, ilmoituspohjia ja poliittista taustamateriaalia.
Biohajoavat ilmapallot lanseerattiin laajemmin piireihin. Seuraavan vuoden puolella kampanjaa
laajennettiin edelleen.

Muut vaalit
OAJ:n vaalit. Vihreitä ehdokkaita oli kymmenkunta ja heidän vaalimainontaansa tuettiin. Sirkku
Ingervo Helsingistä valittiin jatkamaan OAJ:n valtuustossa.
Seurakuntavaalit. Vihreät osallistuivat aktiivisesti seurakuntavaaleihin Vihreät niityt -yhdistyksen
turvin. Yhteensä oli noin 160 ehdokasta, joista 50 valittiin seurakuntaneuvostoihin ja yhteisiin
kirkkovaltuustoihin. Vihreät niityt tekivät läheistä yhteistyötä Tulkaa kaikki –uudistusliikkeen
kanssa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreän liiton kansainvälinen toiminta keskittyi vaikuttamiseen Euroopan vihreässä puolueessa. Kv.
asiain työryhmä (KAVA) järjesti Euroopan vihreän puolueen valtuuskunnan kokouksen Helsingissä
5.-7.5.
Lähialueyhteistyöhön mm. Baltic Sea Networkin kokoukseen Gdanskissa 25.-27.8. osallistui Raimo
Oksala sekä Barcelonassa kolmanteen vihreiden valtuutettujen ja vihreän naisverkoston EGGOn
kokoukseen 9.-11.11. Tiina Rosberg. Suomesta osallistui Tukholmassa Euroopan vihreiden
10

järjestämään biopolttoaineseminaariin 15 henkilöä 25.-26.3.
Euroopan vihreän puolueen hallitukseen valittiin Johanna Sumuvuori. Ari Heikkinen on osallistunut
Euroopan vihreän säätiön perustamiskokouksiin. Johanna Hautakorpi valmisteli osion
eurooppalaisesta sosiaalipolitiikasta Euroopan vihreän puolueen komitealle.
Venäläinen ihmisoikeus- ja järjestöaktiivi Alexei Kozlov vieraili Helsingissä Heidi Hautalan
vaalikampanjaan liittyen. Kongolaiset naiset vierailivat kertoen vaaleista ja naisten demokratiasta.
Tapahtumat uutisoitiin mm. iltapäivälehdissä. Puoluekokouksessa oli tansanialaisia vieraita.
Toukokuussa EGP:n kokouksen päätteeksi Suomessa vieraili Moldovan Vihreistä puheenjohtaja
Andrei Dumbraveanu ja kv. sihteeri Valerin Tihonov. Myös tunisialaiset vihreät osallistuivat
aktiivisesti Euroopan vihreiden kokoukseen.
KAVA osallistui Euroopan vihreän puolueen ilmastokampanjaan, painatti esitteitä ja jakoi niitä
kampanjanavauksen yhteydessä helmikuussa.
Syyskuussa KAVA järjesti Al Goren Epämiellyttävä totuus –elokuvan ennakkonäytöksen
Helsingissä ja tempauksen kolmella ensi-iltapaikkakunnalla. Lisäksi Joensuussa esitettiin Al Gore –
ensi-ilta noin 200 katsojalle joulukuussa.
KAVA toimitti vihreiden eduskuntavaaliohjelmaan poliittiset painopisteet keskeisistä
kansainvälisistä aiheista, joista mm. työllisyyttä, siirtolaisuutta ja kehitysyhteistyömäärärahoja
koskevat lisäykset otatettiin osaksi ohjelmaa.
Tarja Cronberg osallistui Euroopan vihreiden Future of Europe -työryhmään, joka valmisteli
Euroopan vihreiden kongressiin julkilausuman. Syksyllä Euroopan vihreiden kongressiin
Genevessä osallistui suurehko ryhmä Vihreitä ja Ville Niinistö puhui kongressista eurooppalaisesta
sosiaalipolitiikasta.
Kansainvälisten asioiden sihteeri on osallistunut vuoden alussa perustetun Demon eli Puolueiden
kansainvälinen demokratiayhteistyö ry:n hallituksen jäsenenä toiminnan suunnitteluun ja projektin
käynnistämiseen. Varajäsenenä toimii Anni Sinnemäki.
Euroopan vihreiden nuorten FYEG:n puheenjohtajana toimi Simo Salmela. Jehki Härkönen valittiin
puheenjohtajaksi Salmelan jälkeen. Marko Ulvila esitteli Global Greens -työtä valmisteluna Global
Greens -kokoukseen, joka oli tammikuussa 2007.
Syksyllä turvapaikkapolitiikkaan ja työperäiseen maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät asiat kokosivat
eduskuntaryhmän järjestämiin seminaareihin kansalaisinfon täydeltä keskustelijoita. KAVA
käynnisti maahanmuuttajien verkoston, joka aloitti seuraavana vuonna eduskuntavaalien aikaan ja
tarjoaa tukea maahanmuuttajaehdokkaille. Työssä auttaa Mikko Pantzar.
Eurooppa-liite ilmestyi Vihreän Langan välissä kaksi kertaa. Teemoina olivat maahanmuuttajat ja
nuoret. Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi kokoontui syksyllä. Satu Hassi vieraili KAVAssa
marraskuussa ja kertoi ilmastonmuutos- ja kemikaalidirektiivikannoista. Euroopan parlamentin
ajankohtaisia asioita esitteli kokouksissa Anne Hildén. Syyskuussa aloitti Satu Hassin avustajana
Tanja Remes.
Kansainvälisten asiain sihteerin tehtävää hoiti Iiris Kivimäki. KAVAN puheenjohtajana toimii
Johanna Sumuvuori.
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Kansainvälisten asioiden työryhmällä oli vuoden aikana 13 kokousta.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puoluetukea 858 200,00 euroa.
Lakisääteiset piiriavustukset (yli 8 % puoluetuesta eli 68 655,92 euroa) myönnettiin liiton 14
piirijärjestölle entiseen tapaan piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. Lakisääteinen osuus
naistoimintaan (yli 8 % puoluetuesta eli 68 656,00 euroa) tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 543 200,00 euroa siirrettiin: - 533 200 euroa Vihreä
Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä - 10 000 euroa Tigertext Oy:lle, joka julkaisee
Ny Tid -lehteä.
Piirejä tuettiin myös työtekijöiden palkkaamisessa. Yhteensä tähän tarkoitukseen avustuksia
annettiin joko suorana palkkatukena tai työntekijöiden palkkana 90 486,92 euroa.

TALOUS
Vihreän liiton talous oli alijäämäinen talousarvion puitteissa. Vuoden 2006
presidentinvaalikampanjan kuluja kirjattiin 82 916,74 euroa. Tilikauden aikana alkoi myös vuoden
2007 eduskuntavaalikampanja ja sen kuluja kirjattiin 126 665,67 euroa. Rahoitustoiminta oli
ylijäämäistä sillä pankkilainoja tälläkään tilikaudella tarvittu. Sen sijaan kassaylijämää voitiin
ajoittain sijoittaa aikaisempien vuosien linjan mukaisesti Sampo Likvidi -rahastoon.
Pääasialliset tuotot olivat:
Puoluetuki
Jäsenmaksutulot
Luottamushenkilömaksut
Vuokratulot jäsenyhdistyksiltä
Verkkopalvelutuotot
Vaaleihin saadut avustukset 1

858 200,00 e
28 500,00 e
22 719,70 e
17 299,09 e
2 016,00 e
80 885,88 e

Vihreällä liitolla on käytössä ympäristömaksu, jonka tarkoituksena on kompensoida lentoliikenteen
aiheuttamien päästöjen haittoja. Ympäristömaksun puhdas tuotto oli 152,56 euroa. Lisäksi liiton
itsensä maksamista tai korvaamista lennoista kertyi laskennalliset 1 449,62 euroa. Näin kertynyt 1
602,18 euroa pidetään erillään oman pääoman sisällä varattuna tuleviin ilmastopoliittisiin
kampanjoihin.
Taloutta hoidettiin puoluekokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Tilikauden tulos oli
alijäämäinen 21 395,66 euroa.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Jukka Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Anneli Halinen).
Tilikauden päättymisen jälkeen pidettiin vuoden 2007 eduskuntavaalit. Suurin osa (yli 400 000
euroa) vaalikuluista jaksottui alkaneelle tilikaudelle. Vuosi 2007 tullee olemaan hieman
ylijäämäinen. Kasvava puoluetuki ohjataan mm. työntekijöiden palkkaamiseen piirijärjestöissä ja
suurimmissa kaupungeissa.
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