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Esitys puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä
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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta yli 400 jäsenellä (n. 15 %). Jäsenmaksun
maksoi kaikkiaan 3 115 henkilöä (edellisvuonna 2 713). Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta
hyväksyi vuoden aikana 11: Vantaan ikivihreät ry, Oulun seudun Vihreät naiset ry, Hämeenkyrön
Vihreät ry, Kempeleen Vihreät ry, Laukaan Vihreät ry, Karkkilan Vihreät ry, Orimattilan Vihreät
ry, Vihreä Keurusseutu ry, Korson Vihreät ry, Asikkalan Vihreät ry ja Turun Seudun Vihreät Naiset
ry. Puolueesta erosi Keski-Suomen Vihreät ry.
Puolueella oli vuoden päättyessä 188 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
 14 piirijärjestöä
 13 valtakunnallista yhdistystä
 117 kunnallisjärjestöä
 19 kaupunginosa-/alueyhdistystä
 22 muuta (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten tai Ikivihreiden)
paikallisyhdistystä
 3 muuta yhdistystä.

Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli
puoluekokoukseen saakka 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).
Puoluekokouksessa valittiin uusi hallitus: pj. Tarja Cronberg, varapj:t Jyrki Kasvi, Mari Puoskari ja
Johanna Sumuvuori sekä jäsenet Leena Griinari (varajäsen Stephen Condit), Johanna Hautakorpi
(Amu Urhonen), Laura Häggblom (Flemming Bergh), Sari Koski (Timo Törmänen), Samuli Lintula
(Suvi Syrjä), Olli-Poika Parviainen (Janne Länsipuro), Tuomas Viskari (Ville Tuominen) ja Eero
Yrjö-Koskinen (Sarianne Karikko). Tuominen erosi varajäsenyydestä tultuaan syyskuussa valituksi
puoluetoimiston työntekijäksi.
Hallitus käsitteli ja hyväksyi useita työryhmien valmistelemia linjapapereita vuoden kuluessa:
Lisäksi hallitus mm. hyväksyi vihreät linjaukset palveluntuotantoon, puolueen viestintästrategian,
päätti jatkossa osallistua neljän suurimman puolueen tutkimukseen, hyväksyi jäsenjärjestöjen
tukikriteerit ja päätti anoa Työväen museoyhdistys ry:n jäsenyyttä.
Hallitus antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
20.1.: Kolmella suurimmalla puolueella on ydinvoimaharha
2.3.: Opintorahan korotuksessa on kyse sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta
12.5.: Vahvempaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja demokratiasta Venäjän kanssa
16.6.: Raiteet saatava parempaan kuntoon
18.8.: Köyhyyden vähennyttävä tällä hallituskaudella
1.9.: Budjetti suuntaa liikennettä kestävämmälle pohjalle
6.10.: Eläinpolitiikka tarvitsee suunnannäyttäjää
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20.10.: Vähäpäästöisille autoille maksuttomia parkkipaikkoja
10.11.: Vetoamme kaikkiin osapuoliin sopuratkaisun syntymiseksi
12.11.: Hallituksen ryhdyttävä nopeisiin lisätoimiin jos autoverouudistus ei vähennä päästöjä
15.12.: Kotieläintuotannon sääntöjä tiukennettava
19.12.: Kehäteiden tukkeutuminen estettävä ruuhkamaksuilla
Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen saakka 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), Annette Heinänen-Kemppainen (vara Ari Paanala), Leena
Hulkkonen (Mervi Niemi-Pietilä), Antti Hämäläinen (Riitta Vepsäläinen), Jehki Härkönen (Elina
Hatakka), 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 (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 Keinänen-Korpela), Ville Ylikahri
(Jussi Heinämies).
Puoluekokouksessa valittiin uusi valtuuskunta: pj. Katri Sarlund, vpj:t Mikael Fogelholm ja Raimo
Tuomainen sekä jäsenet Veikko Ahola (varajäsen Niina Simanainen), Timo Ahonen (Martti
Wallasvaara), Maija Airas (Anita Kelles-Viitanen), Eveliina Asikainen (Kristiina Liinaharja), Ville
Elonheimo (Krista Mikkonen), Juha Eskelinen (Anna Voipio), Martti Halme (Monika Antikainen),
Markku Hannula (Timo Lahti), Hanna Holopainen (Nina Jukkara), Jehki Härkönen (Leena
Toivonen), Sirpa Kauppinen (Petteri Niskanen), Anna-Kaarina Kippola (Janne Ekman), Henrik
Korkeamäki (Ari Paanala), Tapio Laakso (Heikki Korpela), Minna Lemettinen (Miia Hirsikangas),
Anna-Stiina Lundqvist (Jari Jyrkänkoski), Leo Lähde (Leena Hulkkonen), Rosa Meriläinen (Veikko
Halmetoja), Tuija Mäkinen (Tarja Laatikainen), Petri Ojanen (Markus Rimón), Reetta Parvikko
(Mia Fagerlund), Terho Pursiainen (Laura Jokiniemi), Aimo Piirainen (Timo Krogerus), Jyrki
Puuronen (Terho Taarna), Elina Rantanen (Liisa Sulkakoski), Esa Rantanen (Kristian von Essen),
Tanja Remes (Jessica Karhu), Timo Riitamaa (Kirsikka Bonsdorff), Tiina Rosberg (Maija
Tuomaala), Sirkku Saarikoski (Matti Kuronen), Aija Salo (Eekku Aromaa), Elina Sojonen (Vesa
Virri), Sirpa Taskinen (Eija Juuma), Sini Terävä (Laura Nordström), Pertti Toukomaa (Jukka
Keski-Filppula), Riitta Vuori (Päivi Sieppi) ja Sari Ylipulli (Mervi Tuohimaa). Remes erosi
jäsenyydestä tultuaan elokuussa valituksi puolueen työntekijäksi.
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 3.–4. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
Vihreiden perustulomalli ja laaja kriminaalipoliittinen kannanotto. Lisäksi käytiin keskustelu
maahanmuuttopolitiikasta sekä kokeiltiin monikulttuurisuussimulaatio Rafá Rafáa.
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Vuoden toinen kokous pidettiin 31. maaliskuuta ja kesti vain 35 minuuttia: kokouksessa käytettiin
kaksi poliittista alustuspuheenvuoroa ja hyväksyttiin joukko jäsenjärjestöjä. Kokous edelsi
valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokousta.
Kolmas kokous pidettiin Tampereella 22.–23. syyskuuta. Kokous käsitteli alustusten ja
kommenttipuheenvuorojen pohjalta kotoutumispolitiikkaa, Vihreätä Eurooppa-politiikkaa ja
rauhanturvaamista. Lisäksi käytiin evästyskeskustelu valtuuskunnan työsuunnitelmasta.
Neljäs kokous pidettiin Helsingissä 24.–25. marraskuuta. Kokous hyväksyi kotoutumispaperin ja
valtuuskunnan työsuunnitelman sekä kävi evästyskeskustelun kunnallisvaaliohjelmasta. Toinen
kuntapolitiikkaan liittyvä teema oli Paras-hankkeesta käyty keskustelu.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Espoossa 26.–27. toukokuuta. Kokous valitsi puolueen puheenjohtajiston,
puoluehallituksen ja valtuuskunnan jäsenet (valittujen nimet edellä) sekä puoluesihteeriksi Panu
Laturin tehtävässä kymmenen vuotta toimineen Ari Heikkisen tilalle. Puoluekokous hyväksyi
kannanoton Suomi ilmastonmuutoksen torjumisen kansainväliseen kärkeen.
Aloitteita oli käsittelyssä seitsemän; niiden pohjalta kokous mm. päätti teettää sukupuolivaikutusten
arvioinnin puolueen omassa toiminnassa sekä selvityksen, miten puolue pystyy paremmin
toteuttamaan tietoyhteiskuntanäkemyksiään omassa toiminnassaan.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat maaliskuun eduskuntavaaleihin saakka Janina Andersson
(Varsinais-Suomi), Ulla Anttila (Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Tarja Cronberg (PohjoisKarjala), Merikukka Forsius (Uusimaa), Heidi Hautala (Uusimaa), Jyrki Kasvi (Uusimaa), Rosa
Meriläinen (Pirkanmaa), Kirsi Ojansuu (Häme), Erkki Pulliainen (Oulu), Anni Sinnemäki
(Helsinki), Osmo Soininvaara (Helsinki), Johanna Sumuvuori (Helsinki) ja Oras Tynkkynen
(Pirkanmaa). Eduskuntavaaleissa Anttila ja Soininvaara eivät asettuneet enää ehdolle ja Cronberg ei
onnistunut uusimaan paikkaansa. Muut 11 säilyttivät paikkansa ja lisäksi valituiksi tulivat Outi
Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Heli Järvinen (Etelä-Savo), Johanna Karimäki (Uusimaa) ja Ville
Niinistö (Varsinais-Suomi).
Eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimi vaaleihin saakka Hautala ja varapuheenjohtajina Kasvi (1.
vpj) ja Meriläinen (2. vpj). Vaalien jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Sinnemäki, 1. vpj. oli
Andersson ja 2. vpj. Niinistö.
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen, poliittinen sihteeri Tarja Parviainen (toimivapaalla 27.4.
alkaen, sijaiseksi Katja Alvoittu 1.6. alkaen) ja toimistosihteeri Marko Tuokko. Lisäksi
eduskuntaryhmällä on ollut Vihreän liiton kanssa yhteisesti palkattu tiedottaja ja verkkotoimittaja.
Tiedottajana toimi Jaana Reijonaho 25.5. saakka ja Suvi Reijonen 22.10. alkaen ja
verkkotoimittajana Vesa Saarinen 1.11. alkaen.
Vaaleihin asti ryhmällä on ollut varsinainen ja varaedustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa.
Tuija Brax toimi lakivaliokunnan puheenjohtajana, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana
toimi Heidi Hautala ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston puheenjohtajana Anni
Sinnemäki.
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Vaalien jälkeen ryhmällä on ollut vähintään yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan
valiokunnissa ja lisäksi varaedustajia suuressa valiokunnassa, perustuslakivaliokunnassa,
ympäristövaliokunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa.
Heidi Hautala toimii lakivaliokunnan puheenjohtajana ja Jyrki Kasvi tulevaisuusvaliokunnan
varapuheenjohtajana.
Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston ja
puoluehallituksen kanssa.
Vihreä ministeriryhmä
Eduskuntavaalien jälkeen käydyissä hallitusneuvotteluissa Vihreille tarjottiin Matti Vanhasen II
hallituksessa oikeus- ja työministerin paikkoja. Valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous
16.4. päätti puolueen osallistumisesta hallitukseen. Ministereiksi kokous valitsi Tuija Braxin
(oikeus) ja Tarja Cronbergin (työ). Lisäksi vihreille tuli valtioneuvoston ilmastopoliittisen
asiantuntijan paikka, johon myöhemmin valittiin Oras Tynkkynen.
Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii Tarja Cronberg. Vihreiden valtiosihteerinä on Katariina
Poskiparta, ja ministeriryhmän erityisavustajana Tarja Parviainen. Lisäksi ministeri Cronbergin
erityisavustajina toimi Elina Moisio sekä ministeri Braxin erityisavustajina Ari Heikkinen ja Kirsi
Pimiä.
Euroopan parlamentin Vihreät / EVA –ryhmän suomalaisjäsen
Euroopan parlamentin Vihreät / EVA -ryhmän suomalaisjäsen Vihreiden 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 sekä sen yhteyshenkilönä Helsinkiin perustettavaan Euroopan
kemikaalivirastoon ECHA:aan.
Lisäksi hän oli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsen. Hassi toimi myös suhteista
Keski-Aasiaan vastaavassa valtuuskunnassa ja varajäsenenä EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa
yhteistyövaliokunnassa. Keväällä 2007 hänet valittiin parlamentin väliaikaisen ilmastovaliokunnan
jäseneksi.
Parlamentissa Satu Hassi keskittyi lainsäädäntötyöhön ympäristö- ja teollisuusvaliokunnissa.
Lisäksi hän jätti komissiolle useita kirjallisia kysymyksiä, mm. eläinten kuljetuksen puutteista,
Itämeren rehevöitymisestä, maataloustuista ja sähkölaitteiden energiankulutuksesta. Hassi teki myös
kirjallisen kannanoton yhdessä muiden vihreiden meppien kanssa hehkulamppujen kieltämisestä ja
järjesti parlamentissa esittelyn aiheesta.
Vuotta Euroopan parlamentissa leimasi entistä voimakkaammin keskustelu ilmastonmuutoksesta ja
EU:n oman ja globaalin ilmastopolitiikan tulevaisuudesta. Erityisesti syksyä leimasi Balin
kokouksen valmistelutyö. Hassi valmisteli Euroopan parlamentin päätöslauselman Balin
ilmastoneuvotteluihin ja osallistui joulukuussa kokoukseen Euroopan parlamentin delegaation
jäsenenä.
Suomessa Hassi järjesti Suomessa lehdistötilaisuuksia ja muuta tiedotusta mm. uudesta
kemikaaliasetuksesta ja sen merkityksestä kuluttajien terveyteen ja mahdollisuuteen saada
enemmän tietoa tuotteiden sisältämistä kemikaaleista. Hassi oli myös mm. mukana järjestämässä
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The Baltic Sea Gas Pipeline - a challenge to the EU and regional co-operation in the Baltic Sea area
-seminaaria ja järjesti Brysselissä tilaisuuksia mm. lobbauksen ja ilmastoasioiden tiimoilta.
Hassin avustajina toimivat Ulriikka Aarnio (Bryssel/Strasbourg), Anne Hildén (Bryssel/Strasbourg)
ja Tanja Remes (Helsinki). Syksyllä Tanja Remeksestä tuli myös Vihreiden kansainvälisten
asioiden sihteeri, ja hänen työaikansa mepin toimistossa muuttui puolipäiväiseksi. Vuoden
aikana harjoittelijoina Brysselin toimistossa olivat Katriina Kilpi, Jannica Pitkänen-Brunnsberg ja
Riitta Soikkonen.
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa
Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
KTM / yhdistysasiain neuvottelukunta: Katariina Poskiparta, loppuvuonna Lasse Miettinen
LVM / lehdistötukilautakunta: Tarja Parviainen
MMM / luonnonvarainneuvosto: Tuuli Kaskinen (Ismo Tuormaa, kesäkuusta Kimmo Jääskeläinen)
OpM / aikuiskoulutusneuvosto: Anneli Bauters (varajäsen)
OpM / valtion liikuntaneuvosto: Merikukka Forsius (Matti Mäkinen, loppuvuodesta Mikael
Fogelholm)
− erityisryhmien liikunnan jaosto: Raimo Tuomainen
OM / vaalijärjestelmän uudistamistoimikunta: Ari Heikkinen (Heidi Hautala)
OM / yhdistyslain tarkistamisryhmän seurantaryhmä: Johanna Hautakorpi (joulukuusta)
OM / poliisiasiain neuvottelukunta: Aija Salo (Timo Ahonen), kesäkuusta Heli Järvinen (Aija Salo)
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Johanna Sumuvuori (Tom Lindahl), kesäkuusta
Rosa Meriläinen (Juha Eskelinen)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sirpa Hertell (Juha Eskelinen)
SM / saaristoasiain neuvottelukunta: Marja Hietanen (Pentti Pitkänen), kesäkuusta Flemming Bergh
(Marja Hietanen)
SM / rahapelifoorumi: Erkki Pulliainen (Tiina Kivinen)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Raimo Tuomainen (Tiina Kivinen)
STM / päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta: Merikukka Forsius (Jussi Kauhanen)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Rosa Meriläinen (Panu Laturi), heinäkuusta Heidi Hautala
(pj. - ei varajäsentä)
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Marko Ulvila (Anni Sinnemäki), syyskuusta Johanna
Sumuvuori (Eero Yrjö-Koskinen)
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Katja Väänänen (Hannu Kokko),
syyskuusta Anita Kelles (Hannu Kokko)
UM / valinta- ja koulutuslautakunta: Maija Airas
VM / yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta: Hannele Luukkainen
VNK / turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä: Johanna Sumuvuori
YM / Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason seurantaryhmä: Johanna Karimäki
(Flemming Bergh)
Kunta-alan luottamustehtävät:
Kuntaliiton valtuusto: Tuija Mäkinen (valtuustoryhmän pj., vara Jouni Vauhkonen), Micaela
Morero (Maire Kolimaa), Pasi Orava (Tapio Kekki), Sirpa Pajunen (Nina Knaapila), Lauri Rissanen
(Leena Griinari), Sulevi Riukulehto (Erkki Björk), Kari Talasmäki (Jari Isotalo)
Kuntaliiton hallitus: Otto Lehtipuu (Katri Sarlund)
Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta: Petri Ojanen (Stephen Condit)
Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta: Eeva Honkanummi, pj. (Eeva Heinonen)
KL-Kustannus Oy:n hallitus: Jouni Vauhkonen
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Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Leena Kuha (Flemming Bergh)
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Hannu Kokko (vara Elina Hatakka, joulukuusta
Anna Mäkelä)
Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Päivi Salminen (Sirpa Andersson), Pekka Sauri (Mika
Helva)
Kevan tarkastuslautakunta: Lea Krank
Folktinget: Flemming Bergh
Folktingets styrelse: Stina Nybäck
Folktinget, utbildningsutskott: Johanna Levola-Lyytinen
Kårkulla samkommun, styrelse: Susanne Heinonen (Egon Nordström)
Kärkulla samkommun, revisionsnämnden: Brita Romsi
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Alko: Merikukka Forsius
Finnfund: Ulla Anttila, huhtikuusta Anni Sinnemäki
Finnvera: Osmo Soininvaara
Fortum: Oras Tynkkynen
Itella: Sirpa Hertell
Kemira: Katri Sarlund (hallintoneuvosto lakkautettiin syyskuussa)
Neste Oil: Heidi Hautala
VR-Yhtymä Oy: Katja Alvoittu
Muita:
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut: Kirsi Ojansuu (Anni Sinnemäki)
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Panu Laturi
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Panu Laturi, marraskuusta
alkaen Heidi Hautala, vpj. (Tanja Remes)

Organisaatio
Jäsenmaksu- ja sääntöuudistus
Edellisen vuoden puoluekokouksen päättämä siirtyminen yhtenäisiin jäsenmaksuihin edistyi vuoden
kuluessa tuntuvasti. Vuoden lopussa vain kymmenisen yhdistystä noudatti muista poikkeavia
jäsenmaksusummia.
Kymmenet yhdistykset tekivät myös sääntömuutoksen puolueen tarjoamien mallisääntöjen pohjalta.
Piirituen muutos
Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että piirijärjestöjen tuen osuus puoluetuesta nousee aiemmasta 8
%:sta 12 %:iin. Puoluekokous hyväksyi budjetin yhteydessä muutoksen piiritukisumman
jakoperusteissa siten, että 1.7. lähtien 8 %-yksikköä jaetaan aiempaan tapaan piirijärjestön alueella
asuvien henkilöjäsenten määrän suhteessa ja (vähintään) 4 %-yksikön osuus kohdennetaan piireille
yhtä suurina piirityöntekijöiden palkkausavustuksina.
Järjestökenttä
Vuoden 2006 alusta alkaen puolueella on ollut jokaisessa piirijärjestössä vähintään osa-aikainen
työntekijä piirisihteerin tai toiminnanjohtajan nimikkeellä. Vuoden 2007 aikana työntekijäkenttää
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vahvistettiin lisäämällä Lapin ja Satakunnan työntekijätuki 1.9. alkaen samaan 15 viikkotyötuntiin
kuin aiemmin on ollut muillakin piireillä. Lisäksi otettiin 1.9. alkaen käyttöön suurten
kunnallisjärjestöjen työntekijätuki edellisen puoluekokouksen edellyttämin selkein kriteerein.
Suurin osa piirijärjestöjen työntekijöistä vaihtui vuoden aikana. Vaikka uusiutuminen oli
voimakasta, puolueella oli jatkuvasti tilaisuus saada uusia hyviä työntekijöitä.
Piirijohdolle järjestettiin kolme tapaamista vuoden aikana: huhtikuussa (Helsingissä,
puheenjohtajille ja työntekijöille), syyskuussa (Tampereella, työntekijöille) ja marraskuussa
(Brysselissä, työntekijöille). Tapaamisissa käytiin läpi mm. eduskuntavaalien palautetta, puolueen
budjettia ja työntekijäresursseja, kunnallisvaaleihin valmistautumista ja vaalistrategiaa. Lisäksi
syyskuun tapaaminen toimi koulutustilaisuutena uusille työntekijöille.
Paikallisten työntekijöiden palkkaustukijärjestelmän ohella vihreää järjestökenttää muokkasivat
eniten Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO), joka jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan
henkilöjäsenmäärissä ja Vihreät Naiset ry, joka teki vuoden aikana linjavalinnan muuttua selkeästi
liittomuotoiseksi järjestöksi ja lähteä rakentamaan toimintaansa paikallisyhdistysten varaan.

Valtakunnallinen koulutustoiminta
Koulutusyhteistyö Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen kanssa
Puolue jatkoi yhdessä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kanssa vuonna 2006 aloitettua
koulutusta vihreille järjestöille ja vihreille aktiiveille. Yhteistyössä toteutettavan koulutuksen
tarkoitus on vahvistaa vihreiden toimijoiden osaamista poliittisena luottamushenkilönä, vihreänä
vaikuttajana ja järjestötoimijana. Vuonna 2007 ohjelmaan kuuluivat puheenjohtaja-,
taloudenhoitaja-, tapahtumanjärjestäjä- ja yhdistystoimijakurssit sekä varsinainen Vihreä Vaikuttaja
-kurssi.
Vuosittain toistuvan Vihreä Vaikuttaja -kurssin tarkoitus on perehdyttää uusia vihreitä
luottamushenkilöitä laajasti vihreään politiikkaan, järjestötoimintaan ja politiikan taitoihin kuten
viestintäosaamiseen. Vuoden 2007, järjestyksessä toinen Vihreä Vaikuttaja -kurssi koostui
ennakkotehtävistä ja kahdesta viikonloppuseminaarista (Kiljavan opistolla Nurmijärvellä 15.-17.6.
ja Helsingissä 6.-7.10.). Kurssille osallistui 24 vihreää aktiivia.
Erityisen tärkeä avaus oli valtakunnallisten koulutusten järjestäminen muuallakin maassa kuin
pääkaupunkiseudulla. Tämän teki mahdolliseksi ViSiOn panostus alueelliseen toimintaan, jota
testattiin vuoden aikana Turussa ja Jyväskylässä hyvin kokemuksin.

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 työryhmien valmistelemaa
perustulomallin, kotoutumispaperin sekä kriminaalipoliittisen kannanoton.
Työryhmät on jaettu neljään tyyppiin (perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi
voidaan perustaa löyhempiä sähköpostitse toimivia verkostoja.
Työryhmien työskentelyyn tuli katko kesän aikana ja sen jälkeen: uusi puoluehallitus perusti uusia
työryhmiä, päätti lakkauttaa tarpeettomana joitakin ryhmiä ja jatkavienkin ryhmien jäsenyydet
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laitettiin syyskuussa hakuun.
1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori, syksystä Johanna Hautakorpi).
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, syksyllä Heli Järvinen), toimeksiantona on seurata tasaarvopolitiikka, tehdä sukupuolivaikutusten arviot liiton ohjelmista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Ei
juurikaan toiminut kertomusvuonna; kokoontui syksyllä kerran.
2. Ohjelmatyöryhmät
Ikääntymispoliittinen työryhmä (pj. Heli Järvinen) perustettiin lokakuussa, toimeksiantona
ikääntymispoliittisen ohjelman laatiminen puoluekokoukseen 2008 sekä sen jälkeen eläkepoliittisen
linjapaperin valmistelu.
Maaseutupoliittinen työryhmä (pj. Johanna Karimäki) perustettiin lokakuussa, toimeksiantona
maaseutupoliittisen ohjelman uusiminen.
Asuntopoliittinen työryhmä (pj. Vesa Peipinen) perustettiin marraskuussa. Toimeksiantona on
laatia asuntopoliittinen ohjelma valtuuskunnan hyväksyttäväksi.
3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen) laati liikennepoliittisia kannanottoja sekä
toimenpidelistan aiemmin valmistamansa ohjelman tueksi.
Turvallisuuspoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori) nimettiin lokakuussa. Tehtävänä on
päivittää turvallisuuspoliittinen ohjelma sekä toimia taustaryhmänä turvallisuuspoliittisen selonteon
valmistelussa.
Eläintyöryhmä (pj. Laura Rantanen)
Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Jyrki Kasvi)
Lapsi- ja perhepoliittinen työryhmä (pj. Eeva Honkanummi)
4. Tilaustyöryhmät
Palveluiden tuottamistyöryhmä (pj. Anni Sinnemäki), valmisteli palveluiden tuottamisen
linjapaperin, jonka puoluehallitus hyväksyi helmikuussa??
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.
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Imagotyöryhmä (pj. Tarja Cronberg). Puoluehallitus perusti 10.2. Tehtävänä oli puolueen
viestintästrategian kehittäminen.
Historiikin ohjausryhmä (pj. Sulevi Riukulehto). Viimeisteli tammikuussa puolueen historiikin
julkaisukuntoon, historiikki julkaistiin helmikuussa.
Kriminaalipoliittinen työryhmä (pj. Timo Ahonen). Perustettu 2006. Saattoi alkuvuodesta
loppuun kriminaalipoliittisen linjapaperin valmistelemisen valtuuskunnan hyväksyttäväksi.
Nimettiin lokakuussa uudestaan oikeuspoliittisen työryhmän nimellä seurantaryhmänä.
Työelämätyöryhmä (pj. Outi Alanko-Kahiluoto). Puoluehallitus perusti 27.4. ja nimesi jäsenet
15.6. Ryhmä toimii ministeri Cronbergin taustaryhmänä.
Verkkotoiminnan ja -viestinnän työryhmä (pj. Jyrki Kasvi). Puoluehallitus perusti 27.4.
tehtävänä tehdä esitys verkkolehden perustamisesta ja Langan ja puolueen verkkotoimintojen
yhdistämisestä. Lokakuussa työryhmä nimettiin uudelleen ja sen tehtävänä on toimia viestintätiimin
apuna puolueen viestinnän suunnittelussa: tehtäväkenttänä on viestinnän onnistumisen arviointi ja
"peiliryhmänä" toimiminen, viestintästrategian päivitystarpeen arviointi sekä puolueen
perusviestityöhön
osallistuminen.
Verkkoviestinnässä
työryhmä
osallistuu
puolueen
verkkoviestinnän kehitystyön ideointiin ja priorisoinnin määrittelyyn.
Ohjelmien päivitysryhmä (pj. Rosa Meriläinen) perustettiin lokakuussa. Työryhmä kävi läpi
puolueen ohjelmia ja lennäkkejä sekä teki esityksen niiden päivittämistarpeesta.
Sosiaaliturvan uudistus -työryhmä (pj. Ville Niinistö) perustettiin lokakuussa. Työryhmä toimii
eduskunta- ja hallitusryhmän tukena. Toiminta ei käynnistynyt kertomusvuonna.
Sääntömuutostyöryhmä (pj. Veikko Halmetoja) perustettiin lokakuussa?. Tehtävänä oli tehdä
seuraavan vuoden puoluekokoukselle esitys puoluehallituksen valintatapaa ja puolue-elinten
vaalitapaa koskevien sääntöjen muutoksista.
Metsäalan tulevaisuus -työryhmä (pj. Tarja Cronberg) perustettiin joulukuussa. Ryhmän
tehtävänä oli arvioida suomalaista metsäpolitiikkaa ja laatia vihreät linjaukset aiheeseen.
5. Sähköiset verkostot
Toimivia sähköisiä verkostoja ei ollut.
Vaalien tiimoilla toimi lisäksi työryhmiä - nämä on lueteltu vaalitoimintakohdassa.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
 puoluesihteeri Ari Heikkinen, puoluekokouksen jälkeen Panu Laturi
 poliittinen sihteeri Katja Alvoittu (toimivapaalla 1.6. alkaen, sijainen Jouni Vauhkonen 1.10.
alkaen)
 järjestösihteeri Lasse Miettinen
 hallintosihteeri Risto Kankaanpää
 toimistosihteeri Tiina Elo (työaika 60 %, 13.8. alkaen kokoaikainen)
 taloussihteeri Antti Virmasalo (puolipäiväinen, 1.5. alkaen työaika 71 %)
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tiedottaja Jaana Reijonaho (27.5. asti), Suvi Reijonen (1.11. alkaen) (puoliksi
eduskuntaryhmän kanssa)
poliittinen sihteeri Iiris Kivimäki (30.4. saakka)
vaalisihteeri Mikko Airto (30.3. saakka)
kampanjapäällikkö Ville Tuominen (1.10. alkaen)
verkkotoimittaja Vesa Saarinen (1.11. alkaen, ¼ eduskuntaryhmän osuudella)
kv. asiain sihteeri Tanja Remes (1.9. alkaen, puolipäiväinen, määräaikainen – toimii myös
MEP Hassin Suomen-avustajana)

Lisäksi puheenjohtaja Tarja Cronbergille maksettiin palkkaa 1.-16.4. Jo aiemmin tehtävänsä
etätyönä hoitaneen Aiemman etätyöntekijä Virmasalon lisäksi myös Kankaanpää siirtyi kesän
jälkeen hoitamaan tehtäväänsä etänä.
Harjoittelijoina olivat Virpi Oinonen (8.1.-31.3.). 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 oma työntekijä. Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Vuoden
lopussa kahdentoista työnantajana toimi puolue ja kahden piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle
palkka-avustusta. Puolueen palkkatuen takaama työaika on 15 t / vko. Lisäksi puolue tuki Espoon,
Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan Vihreiden sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton
työntekijöiden palkkausta.
Vuoden aikana Vihreä Lanka Oy ja Vihreä liitto neuvottelivat Fredrikinkadun toimitilan päättyvän
vuokrasopimuksen jatkosta. Päävuokralaisena oleva Vihreä Lanka allekirjoitti uuden toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen 1.7. alkaen. Puolue jäsenjärjestöineen toimii Langan alivuokralaisina.

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.
Alkuvuoden viestintä keskittyi voimakkaasti eduskuntavaalien teemoihin.
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. Puoluehallitus päätti
syksyllä korvata Langan välissä ilmestyneen jäsentiedote Värinän erillisellä ½ sivun ilmoituksella
lehdessä joka toinen viikko. Viimeinen Värinä ilmestyi milloin???
Pääosa yhdistystiedotuksesta hoidettiin sähköpostitse Vyyhti-tiedotuslistan sekä erillisen
piiriyhdistysten postilistan välityksellä. Puoluehallituksen päätösluettelot on toimitettu aina
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kokousten jälkeen jäsenyhdistysten, valtuuskunnan ja "vihreiden vaikuttajien" sähköpostilistoille.

Vihreät internetissä
Puolue teki kevään 2007 eduskuntavaaleissa aktiivisen verkkokampanjan, jota pidettiin suhteellisen
onnistuneena avauksena verkon vahvempaan käyttöön poliittisena mediana.
Vaalikampanjan kokemusten perusteella Vihreiden verkkoläsnäoloa alettiin määrätietoisesti
kehittää oleelliseksi osaksi puolueen viestintää. Touko-kesäkuun aikana toimi Jyrki Kasvin vetämä
verkkojulkaisutyöryhmä, joka linjasi puolueen verkkoläsnäolon tulevaisuutta ja samalla työnjakoa
ja yhteistyötä Vihreän Langan kanssa.
Tavoitteeksi asetettiin monipuolinen näkyminen verkossa myös vaalien välisenä aikana. Jotta
kunnianhimoiset suunnitelmat eivät jäisi vain suunnitelman asteelle, niitä toteuttamaan palkattiin
syksyllä 2007 verkkotuottaja. Verkkotuottajaksi valittiin Vesa Saarinen, joka aloitti tehtävässä 1.
marraskuuta.
Vihreän liiton palvelimella ylläpidettiin entiseen tapaan puolueen, jäsenyhdistysten ja työryhmien
lukuisia sähköpostilistoja.
Vaaleissa testattiin eduskuntavaaliehdokkaiden käyttöön rakennettu, asennusta vaille valmis
nettisivupaketti, joka koostui valmiista ulkoasupohjasta ja helppokäyttöisestä avoimen lähdekoodin
Wordpress-julkaisujärjestelmästä. Sivupaketti osoittautui käyttökelpoiseksi ratkaisuksi, johon
kehitettiin vuoden aikana uusia ominaisuuksia ja lisäpalveluja ja jota tarjottiin vihreiden yhdistysten
käyttöön.

VAALITOIMINTA
Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalien teemoina olivat ilmastonmuutos, perustulo ja lapsiperheiden köyhyys. Vaalien
tavoitteina oli 10 prosentin kannatus, 20 paikkaa, nousu neljänneksi suurimmaksi puolueeksi ja 50
000 lisä-ääntä.
Tulos oli 234 429 ääntä (8,5 %) eli noin 11 000 ääntä edellisvaaleja enemmän. Vihreitä
kansanedustajia saatiin 15 eli yksi lisää (valitut: ks. kohta Eduskuntaryhmä).
Kampanja
Kampanjan avajaiset järjestettiin 24.1. Samalla lanseerattiin Vihreä vaalikone internetissä,
"Voitto"-huomionherättäjä ja vihreät haalarihahmot. Netissä oli myös Testaa kuinka vihreä olet
-testi, jonka kautta toteutettuun arvontaan osallistui 17 000 käyttäjää.
Teemamainokset valmistuivat helmikuun toisella viikolla. Näissä, kuten myös nettisivuilla, tuotiin
esille kolmea perusteemaa.
Varainhankintaa toteutettiin puolueen 20-vuotisjuhlien 28.2. juhlaseminaarilla.
Kampanjan toteuttajana oli Taivasmainos oy. Mainostoimisto Caratia käytettiin lähinnä teknisenä
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toimistona, Happi-Mindshare toimi luovana ideoijana Taivaan alihankkijana. Kampanjan alkupuoli
selviää vuoden 2006 toimintakertomuksesta.

Kunnallisvaalit
Lokakuun 2008 kunnallisvaalien valmistelu aloitettiin syksyllä. Puoluehallitus perusti lokakuussa
ohjelmatyöryhmän (pj. Otto Lehtipuu) sekä kampanjatyöryhmän (pj. Anni Sinnemäki). Hallitus
asetti marraskuussa tärkeimmäksi vaalitavoitteeksi nousemisen neljänneksi suurimmaksi
puolueeksi. Vaaliohjelmasta käytiin lähetekeskustelu marraskuun valtuuskunnassa ja ohjelman
hyväksyminen jäi helmikuulle 2008.

Muut vaalit
Ylioppilaskuntavaalit. Marraskuussa pidetyissä vaaleissa Vihreät nousi suurimmaksi poliittiseksi
ryhmäksi ohi kokoomuksen. Vihreiden valtakunnallinen kannatus oli 10,5 %. Edustajistopaikkoja
saatiin yhdessätoista ylioppilaskunnassa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreän liiton kansainvälinen toiminta keskittyi vaikuttamiseen Euroopan vihreässä puolueessa.
Vuotta 2007 leimasivat myös eduskuntavaalit sekä työntekijävaihdokset: vs. kv-sihteeri Iris
Kivimäki siirtyi uusiin tehtäviin, kv-sihteeri Panu Laturi valittiin Vihreiden puoluesihteeriksi ja
syyskuussa 2007 Tanja Remes aloitti puolipäiväisenä kansainvälisten asioiden sihteerinä. Remes
toimii myös MEP Satu Hassin avustajana.

Toiminta Euroopan vihreissä
Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokoukset pidettiin 16.–18. maaliskuuta Berliinissä ja 12.–14.
lokakuuta Wienissä. Berliinissä Suomen vihreitä edustivat Outi Hannula ja Janna Koivisto,
Wienissä Heli Järvinen ja Johanna Hautakorpi (varalla Tiina Rosberg ja Raimo Oksala). Euroopan
kuntatason vihreiden vaikuttajien tapaamiseen Wienissä syksyllä osallistui Sanna Hellström.
Euroopan vihreiden työryhmien toimintaan osallistuivat sosiaalipolitiikan työryhmässä Aija Salo
(varalla Anita Kelles), energia- ja ilmastonmuutostyöryhmässä Oras Tynkkynen (Eero YrjöKoskinen) ja kv-asiain ja turvallisuuden työryhmässä Tapani Hietaniemi (Jouni Vauhkonen).
Euroopan vihreiden talouden seurantaryhmän jäsen oli Ari Heikkinen ja Euroopan vihreiden
ruokaturvallisuusryhmän Mikael Fogelholm ja Anne Hildén. Panu Laturi osallistui Euroopan
Vihreiden yhteisen eurovaalikampanjan kampanjatyöryhmän työhön. Euroopan vihreän puolueen
hallituksen jäsenenä vaikutti Johanna Sumuvuori.

Lähialueyhteistyö
Lähialueyhteistyön osalta vaikutettiin Baltic Sea Greens -verkoston kautta, jonka koordinaattorina
Suomen osalta toimi Raimo Oksala. Verkoston kokous pidettiin Varsovassa Puolassa 22.23.9. ja
siihen osallistui Raimo Oksala. Kansanedustajat Heidi Hautala ja Pekka Haavisto tapasivat myös
Viron vihreitä Tallinnassa.

Maahanmuuttopolitiikka
Helmikuussa kv-ryhmä järjesti yhdessä Satu Hassin kanssa seminaarin maahanmuuttajapolitiikasta.
Yhdessä eduskuntaryhmän kanssa laadittiin syksyn 2007 aikana vihreiden kotoutumisohjelma.
Ohjelmatyön yhteydessä järjestettiin seminaari, johon osallistui suuri joukko maahanmuuton ja
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kotiutumistyön asiantuntijoita. Vihreiden maahanmuuttajaverkoston aktivoimiseksi luotiin myös
uusi sähköpostilista maahanmuuttajataustaisille jäsenille.

Muuta
Syksyllä 2007 ilmestyi MEP Hassin toimiston ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen yhteistyönä
Vihreä Eurooppa-liite, joka lähetettiin Vihreän Langan välissä kaikille sen tilaajille. Liitteen
teemana oli Euroopan energia- ja ilmastopolitiikka.
Joulukuussa 2007 pidettiin Balilla Indonesiassa YK:n ilmastokokous, johon osallistui Suomen
vihreistä Euroopan parlamentin delegaation jäsenenä MEP Satu Hassi. Balin kokousta varten
koottiin nettisivusto (www.vihreat.fi/bali) jota mainostettiin sähköpostilistoilla ja Helsingin
Sanomissa.
Demon eli Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry:n Tansanian matkalle 10.–11.5.
osallistui Vihreiden edustajana kv-sihteeri Iris Kivimäki. Demon hallituksen jäseneksi sekä
varapuheenjohtajaksi valittiin joulukuussa 2007 Heidi Hautala ja hänen varajäsenekseen
kansainvälisten asioiden sihteeri.
Vihreiden nuorten ja MEP Satu Hassin toimiston yhteistyönä toteutettu Nuori vihreä vaikuttaja
-kurssi kokoontui syksyllä ja vieraili marraskuussa Brysselissä.

Uudet kv-työryhmät
Syksyllä valittiin myös uusi kansainvälisten asioiden työryhmä, jonka alatyöryhmiksi perustettiin
Eurooppa-työryhmä ja kehityspoliittinen työryhmä. Kv. asiain työryhmän puheenjohtajaksi valittiin
Johanna Hautakorpi ja sihteeriksi Tanja Remes. Eurooppa-työryhmän puheenjohtajaksi valittiin
kansanedustaja Heidi Hautala. Kehityspoliittisen työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Janne
Länsipuro.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puoluetukea 1 126 095,00 euroa.
Lakisääteisistä piiriavustuksista 8 % puoluetuesta eli 89 829,77 euroa myönnettiin puolueen 14
piirijärjestölle entiseen tapaan piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. 1.7. jälkeen
lakisääteinen piiritukiosuus nousi 12 %:iin, josta vähitään 4 %-yksikön osuus osoitettiin 27
257,83 euroa piirityöntekijöiden tukena. Yhteensä tähän tarkoitukseen avustuksia annettiin joko
suorana palkkatukena tai työntekijöiden palkkana 118 075,37 euroa.
Lakisääteinen osuus naistoimintaan 117 172,70 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 593 687,50 euroa siirrettiin: - 578 687,50 euroa
Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä - 15 000 euroa Tigertext Oy:lle, joka
julkaisee Ny Tid -lehteä.
Avustuksia 2007 ainakin:
Pohjois-Savon Vihreät ry 793 euroa
Pohjois-Karjalan Vihreät ry 600 euroa
Pirkanmaan Vihreä liitto ry 500 euroa
Vihreä Keski-Suomi 500 euroa
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TALOUS
Vihreän liiton talous oli ylijäämäinen. Talousarvioon merkittyä ylijäämää ei kuitenkaan saavutettu
mm. yllättävien vaalikulujen vuoksi.
Tilikaudella käytiin vuoden 2007 eduskuntavaalikampanja ja sen kuluja kirjattiin 416 488,30
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
Tukimaksut ja lahjoitukset
Vaaleihin saadut avustukset

1 126 095,00 euroa
34 669,00 euroa
23 861,54 euroa
3 049,50 euroa
259 789,53 euroa

Vihreällä liitolla on käytössä ympäristömaksu, jonka tarkoituksena on kompensoida lentoliikenteen
aiheuttamien päästöjen haittoja. Ympäristömaksun puhdas tuotto oli 24,91 euroa. Lisäksi liiton
itsensä maksamista tai korvaamista lennoista kertyi laskennalliset 327,30 euroa. Näin kertynyt
352,21 euroa lisätään oman pääoman sisällä erillään pidettävään ilmastopoliittisiin kampanjoihin
varattuihin avustuksiin.
Taloutta hoidettiin puoluekokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Tilikauden tulos oli
ylijäämäinen 44 366,42 euroa.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Jukka Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Anneli Halinen).
Tilikauden päättymisen jälkeen lehdistötuki lakkautettiin vuoden 2008 alusta. Samanaikaisesti
puoluetukea päätettiin korottaa lisäämällä siihen määräraha tiedotustoiminnan tukemiseen.
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