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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta noin 650 jäsenellä (n. 17 %). Jäsenmaksun
maksoi kaikkiaan 4 413 henkilöä (edellisvuonna 3 760). Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta
hyväksyi vuoden aikana 19: JHL:n Vihreät ry, Kerimäen Vihreät ry, Petäjäveden Vihreät ry,
Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Arabian Vihreät ry, Etelä-Karjalan Vihreät Naiset ry,
Hakunilan ja Länsimäen Vihreät ry, Huittisten Vihreät ry., Hämeen Vihreät Naiset ry, Lopen
vihreät ry, Pohjois-Karjalan Vihreät Naiset ry, Pohjois-Lapin Vihreät ry, Savonlinnan Seudun
Vihreät Naiset ry, Savonlinnan seudun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Turun vihreä
kunnallisjärjestö ry, Vantaan Vihreät Naiset ry, Vesilahden vihreät ry, Vihreä Aviapolis ry, Viite Tieteen ja teknologian vihreät ry,
Puolueella oli vuoden päättyessä 222 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
● 14 piirijärjestöä
● 15 valtakunnallista yhdistystä
● 132 kunnallisjärjestöä
● 22 kaupunginosa-/alueyhdistystä
● 36 muuta (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten tai Ikivihreiden)
paikallisyhdistystä
● 3 muuta yhdistystä.

Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 15 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli
puoluekokoukseen saakka seuraava: 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, erosi tammikuussa), Olli-Poika Parviainen (Janne Länsipuro), Tuomas Viskari (VeliHeikki Klemetti) ja Eero Yrjö-Koskinen (Sarianne Karikko).
Puoluekokouksessa valittiin uusi hallitus: pj. Anni Sinnemäki, varapj:t Jyrki Kasvi, Mari Puoskari
ja Oras Tynkkynen sekä jäsenet Touko Aalto (Heikki Vento), Flemming Bergh (Siru Kauppinen),
Leena Griinari (Krista Mikkonen), Samuli Lintula (Esa Rintala), Aleksi Mäntylä (Minna Kilpala),
Marjatta Pyörnilä (Timo Törmänen), Anna-Maria Rajala (Eija Luostarinen) ja Sini Terävä (Juha
Ossi).
Vuoden kuluessa hallitus päätti muun muassa:
- perustaa useita uusia työryhmiä (ks. kohta Työryhmät)
- hyväksyi joukon lausuntoja
- hyväksyä vihreän feminismin linjapaperin
- lopettaa viestintä- ja tiedotustuen maksamisen Tigertext Oy:lle vuoden lopussa
- jäsentutkimusten toteuttamis- ja raportointitavasta järjestää jäsenkyselyn syyskuussa
- järjestää "puolueristeilyn" hotelli Vantaassa 31.10.-1.11.
- tallettaa puolueen arkiston Kansallisarkistoon
- antaa loppuvuodesta puolueen jäseneksi liittyville alennuksen jäsenmaksusta
- siirtää piirityöntekijöiden esimiestehtävän hallintosihteeriltä järjestösihteerille
- muuttaa työntekijöiden sopimusehtoja vuosiloman kertymisen osalta
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Hallitus piti yhteiskokouksen eduskuntaryhmän kanssa helmikuussa.
Hallitus hyväksyi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
17.1. Toimeentulotuki siirrettävä Kelalle
30.1. Kunnallisveron perusvähennystä on korotettava reippaasti
13.2. Lukukausimaksut tuovat epätasa-arvoa koulutukseen (ei julkistettu)
14.3. Uskottava eläkeiän nosto edellyttää merkittäviä panostuksia mielenterveyteen
5.4. Metsäkiistat ratkaistava Metsähallituksen uudistuksessa
30.4. Lankaliittymien purkaminen ei saa huonontaa kenenkään nettiyhteyksiä
15.5. Laki sisäisestä adoptiosta on tärkeä lasten oikeuksille
12.6. Puolueiden rahoitus on saatava avoimeksi
15.8. Kirjastopalvelut turvattava taantumassa
18.8. Myös puolueiden paikallis- ja piirijärjestöjen rahoitus avattava
5.9. Vanhempainvapaata pidennettävä, isien oikeutta jäädä kotiin vahvistettava
17.10. Vuosiloman tulee olla kaikille sama
8.11. Tekijöiden oikeudet huomioitava paremmin
Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen saakka seuraava: pj. Katri Sarlund, vpj:t Mikael
Fogelholm ja Raimo Tuomainen sekä jäsenet Olli Aalto (Jessica Karhu), 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 (Niina 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, Esa Rantanen (Kristian von Essen), 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).
Puoluekokouksessa valittiin uusi valtuuskunta: pj. Kristian von Essen, vpj:t Martti Halme ja Amu
Urhonen sekä jäsenet Eekku Aromaa (Kimmo Kyrölä), Terhi Ek (Tuula Sykkö), Ville Elonheimo
(Minttu Massinen), Irene Gröhn (Mette Karlsson), Nico Holmberg (Ari Jäntti), Hanna Holopainen
(Niina Jukkara), Emma Kari (Saara Ilkka), Laura Kekäläinen (Timo Raivio), Jukka Keski-Filppula
(Miia Hirsikangas), Anna-Kaarina Kippola (Terho Pursiainen), Marko Kosunen (Timo Pyhälahti),
Tuuli Kousa (Aija Salo), Tapio Laakso (Jaakko Stenhäll), Veera Lampi (Riikka Åstrand), Kristiina
Liinaharja (Anita Kokkonen), Anna-Stiina Lundqvist (Jari Jyrkänkoski), Leo Lähde (Eveliina
Asikainen), Juhana Malme (Teresia Volotinen), Ville-Veikko Mastomäki (Laura Rantanen), Rosa
Meriläinen (Tuomas Rinne), Laura Nordström (Erkki Perälä), Petri Ojanen (Petri Honkanen), Outi
Pantsar (Ingela Wikman), Reetta Parvikko (Mia Fagerlund), Aimo Piirainen (Eva Heiman), Panu
Piirtola (Layla Ahonen), Marja Pulkkinen (Mikko Siitonen), Pertti Pänkäläinen (Anna Voipio),
Elina Rantanen (Mari Saario), Timo Riitamaa (Vesa Virri), Terhi Räsänen (Valtteri Suonmaa),
Kaisa Saarikorpi (Taina Pikkupeura), Heikki Sairanen (Martti Wallasvaara), Hanna Sauli (Lotta
Kortteinen), Salla Sinkkonen (Simo Tuppurainen), Minna Sorsa (Paula Pohjanrinne) ja Sari Ylipulli
(Mervi Tuohimaa).
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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 Turussa 28.2.–1.3. Kokouksessa hyväksyttiin koulutuspoliittinen
ohjelma ja ydinvoimaa koskeva kannanotto. Muina keskusteluaiheina olivat Eurooppa-politiikka
(ohjelman lähetekeskustelu) ja valmisteilla ollut puolueen strategia-asiakirja.
Vuoden toinen kokous pidettiin 18.–19. huhtikuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin
Eurooppa-ohjelma ja vesipoliittinen linjapaperi. Lisäksi käytiin palautekeskustelu valtuuskunnan
päättyvästä toimikaudesta.
Kolmas kokous oli uuden valtuuskunnan ensimmäinen kokous. Se pidettiin Järvenpäässä 26.–27.
syyskuuta. Kokous kävi evästyskeskustelun pk-yrittäjyysohjelmasta. Muissa asioissa käsiteltiin
muun muassa menneitä eurovaaleja.
Neljäs kokous pidettiin Helsingissä 28.–29. marraskuuta. Kokous hyväksyi pk-yrittäjyysohjelman ja
kävi lähetekeskustelun yhdenvertaisuusohjelmasta ja poliittisesta ohjelmasta.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Jyväskylässä 16.–17. toukokuuta.
Kokous valitsi puolueen
puheenjohtajiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan jäsenet (valittujen nimet edellä) sekä
puoluesihteerinä jatkamaan Panu Laturin.
Kokous hyväksyi puolueen ensimmäisen strategian, Strategia 2015:n. Kokouksessa myös
hyväksyttiin kannanotto EU:n ja Suomen elvytysvarat tulee suunnata rohkeammin
ilmastonsuojeluun. Aloitteita oli käsittelyssä 12; niiden pohjalta kokous mm. päätti kehittää
maahanmuuttajatoimintaa ja kehottaa jäsenjärjestöjä mahdollisuuksien mukaan suosimaan
vegaaniruokaa omissa tilaisuuksissaan.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Janina Andersson
(Varsinais-Suomi), Tuija Brax (Helsinki), Pekka Haavisto (Helsinki), Heidi Hautala (Uusimaa),
Heli Järvinen (Etelä-Savo), Johanna Karimäki (Uusimaa), Jyrki Kasvi (Uusimaa), Ville Niinistö
(Varsinais-Suomi), Kirsi Ojansuu (Häme), Erkki Pulliainen (Oulu), Anni Sinnemäki (Helsinki),
Johanna Sumuvuori (Helsinki) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa). Kesäkuun eurovaaleissa Hautala
tuli valituksi europarlamenttiin ja hän jätti edustajanpaikkansa; hänen tilalleen ryhmään nousi Timo
Juurikkala.
Eduskuntaryhmän puheenjohtajana oli kesäkuuhun asti Sinnemäki, 1. vpj. oli Andersson ja 2. vpj.
Niinistö. 11.6. lähtien puheenjohtajana oli Niinistö, 1. vpj. Ojansuu ja 2. vpj. Alanko-Kahiluoto.
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen, poliittinen sihteeri Katja Alvoittu ja toimistosihteeri Marko
Tuokko. Toukokuussa Väänänen jäi vuorotteluvapaalle ja hänen sijalleen tuli poliittinen sihteeri
Elina Sojonen. Lisäksi eduskuntaryhmällä on ollut Vihreän liiton kanssa yhteisesti palkattu
tiedottaja ja verkkotoimittaja. Tiedottajana toimi Suvi Reijonen ja verkkotoimittajana Vesa
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Saarinen.
Edustajien avustajina toimivat vuoden aikana Olli Aalto (ed. Juurikkala, 10.8. lähtien), Tiina
Hakkarainen (Järvinen), Tapio Laakso (Sinnemäki), Jon Lindström (Haavisto, 30.10. saakka), Ville
Hulkkonen (Haavisto, 2.11. alkaen), Mikko Huovila (Ojansuu), Helena Juutilainen (Pulliainen),
Heikki Korpela (Tynkkynen), Riikka Kyläheiko (Andersson), Annina Käppi (Tynkkynen,
elokuusta), Timo Lahti (Karimäki), Petteri Nisula (Kasvi), Laura Nordström (Hautala, kesäkuuhun
saakka), Olli-Poika Parviainen (Tynkkynen, lokakuuhun asti), Jannica Pitkänen-Brunnsberg
(Niinistö, 17.7. saakka) Timo Riitamaa (Sumuvuori), Sanna Salo (Alanko-Kahiluoto), Anu
Santaharju (Brax, tammikuun), Sini Terävä (Brax, 2.2. alkaen) ja Martti Tulenheimo (Niinistö, 7.9.
alkaen).
Ryhmällä on ollut vähintään yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa ja lisäksi
varaedustajia suuressa valiokunnassa, perustuslakivaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, sosiaalija terveysvaliokunnassa ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa. Heidi Hautala toimi
lakivaliokunnan puheenjohtajana edustajakautensa loppuun, syyskuussa puheenjohtajaksi siirtyi
Janina Andersson. Lisäksi Jyrki Kasvi on toiminut tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana.
Niin sanottu kummikansanedustajajärjestelmä aktivoitiin muutaman vuoden tauon jälkeen syksyllä.
Kansanedustajittomille vaalipiirijärjestöille nimettiin oma "kummi", jonka tarkoituksena on antaa
vetoapua järjestö- ja vaalityöhön.
Ryhmän kesäkokous pidettiin Vaasassa 18.-19.8. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä
Vihreän liiton puoluetoimiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa.
Vihreä ministeriryhmä
Matti Vanhasen II hallituksessa Vihreillä on ollut työministerinä Tarja Cronberg 26.6. saakka ja sen
jälkeen Anni Sinnemäki sekä oikeusministerinä Tuija Brax. Lisäksi valtioneuvoston
ilmastopoliittisena asiantuntijana on ollut Oras Tynkkynen.
Ministeriryhmän puheenjohtajana toimivat Cronberg ja hänen jälkeensä Sinnemäki. Vihreiden
valtiosihteerinä on Katariina Poskiparta, ja ministeriryhmän erityisavustajana Tarja Parviainen.
Lisäksi ministeri Cronbergin erityisavustajina toimi Elina Moisio sekä ministeri Braxin
erityisavustajina Ari Heikkinen (virkavapaalla 1.2. alkaen, sijaisena Anu Santaharju) ja Johanna
Hautakorpi.
Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajana Euroopan parlamentissa oli alkuvuonna Satu Hassi. Kesäkuun 7. päivänä
pidetyissä eurovaaleissa Hassin rinnalle parlamenttiin valittiin Heidi Hautala, joka toimi Euroopan
parlamentissa edellisen kerran vuosina 1995–2003. Vihreillä on näin ollen parlamentissa yhtä
paljon edustajia kuin sosiaalidemokraateilla, kokoomuksen ja keskustan pitäessä yhä kolmea
paikkaa.
Vanhassa parlamentissa Hassi toimi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden
valiokunnan varapuheenjohtajana sekä Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän edellä mainitun
valiokunnan koordinaattorina. Lisäksi hän oli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan
varajäsen. Hassi toimi myös suhteista Keski-Aasiaan vastaavassa valtuuskunnassa ja varajäsenenä
EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa. Hassi oli myös parlamentin
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väliaikaisen ilmastovaliokunnan jäsen.
Vaalien jälkeen Hassi jatkoi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden
valiokunnan jäsenenä sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsenenä. Hassi oli
myös EU:n ja Kiinan sekä EU:n ja Intian suhteista vastaavien valiokuntien jäsen.
Hautala oli ulkoasiainvaliokunnan alaisen ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja,
ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan
varajäsen. Hautala toimi myös EU:n ja Venäjän yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Keski-Aasian
suhteista vastaavassa valiokunnassa.
Hassi keskittyi vuonna 2009 erityisesti ilmastopolitiikkaan, jossa ehdottomasti keskeisin asia oli
valmistautuminen Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Hassi oli vihreän ryhmän vastuuhenkilö
Kööpenhaminan neuvotteluissa ja parlamentin virallinen edustaja kokouksessa. Valitettavasti
joulukuinen kokous päättyi pettymykseen, sillä kansainvälistä ilmastosopimusta ei saatu aikaan.
Hautala keskittyi vuoden 2009 loppupuoliskolla työhönsä ihmisoikeuksien alivaliokunnan
puheenjohtajana. Hautala vieraili myös Moskovassa sananvapauden puolesta taistelleen Saharovin
kunniaksi järjestetyssä seminaarissa. Vierailu sai paljon julkisuutta Venäjällä. Muuten Hautala piti
esillä muun muassa avoimuutta ja kansalaisoikeuksia sekä tietosuojakysymyksiä ja tasa-arvoasioita.
Syksyn suuria tapahtumia olivat José Manuel Barroson valinta toiselle kaudella komission
puheenjohtajana ja EU:n rooli Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluissa. Yksi merkittävimmistä
poliittisista tapahtumista oli pitkään kiistellystä televiestintäpaketista saavutettu kompromissi, johon
myös vihreät olivat tyytyväisiä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta Euroopan
parlamentti sai lisää valtaa ja nousi ministerineuvoston kanssa tasa-arvoiseksi lainsäätäjäksi.
Komission nimitys viivästyi kymmenellä kuukaudella Lissabonin sopimuksen voimaantulon
jälkeiseen aikaan.
Suomessa Hassi ja Hautala vaikuttivat erityisesti ilmasto- ja ihmisoikeuskysymysten yhteydessä
sekä Lissabonin sopimuksen voimaantulosta käydyssä keskustelussa. Molemmat osallistuivat
Euroopan parlamentin tiedotustoimiston pressiaamukahveille ja Vihreiden puoluevaltuuskunnan
kokouksiin. Hautala veti paneelikeskustelua lokakuussa Vantaalla järjestetyllä puolueristeilyllä ja
Hassi järjesti ilmastoaiheisen pressitilaisuuden yhdessä Oras Tynkkysen kanssa ennen joulukuun
ilmastoneuvotteluja.
Alkuvuonna 2009 Hassin avustajina toimivat Brysselissä sekä Strasbourgissa Ulriikka Aarnio ja
Anne Hildén, Suomessa Tanja Remes. Alkuvuonna Hassin Brysselin toimistossa oli harjoittelijana
Sanna Kopra. Aarnion siirryttyä keväällä muihin tehtäviin Riitta Soikkonen toimi avustajana kesän
loppuun.
Vaalien jälkeen Anne Hildén toimi valtuuskunnan yhteisenä tiedottajana ja pääsihteerinä
Brysselissä sekä Strasbourgissa ja erityisavustaja Tanja Remes (sijaisenaan Henna Hakkarainen)
Suomessa.
Hassilla oli Brysselissä ja Strasbourgissa avustajinaan erityisavustaja Marja Kaitaniemi
(vastuualueinaan ilmasto ja ympäristö) sekä toimistosihteeri Pia Maarit Mouazan.
Hautalan avustajina toimivat Brysselissä ja Strasbourgissa erityisavustaja Laura Nordström
(vastuualueena ulkosuhteet), eritysavustaja Eeva Marjukka Heikkilä vastuualueenaan
(ihmisoikeudet) sekä harjoittelija Lassi Jyrkkiö.
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Luottamushenkilöt valtionhallinnossa
Luottamushenkilöt asetetaan tehtävästä riippuen joko puoluehallituksen tai eduskuntaryhmän
esityksestä. Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
MMM / luonnonvarainneuvosto: Tuuli Kaskinen (Kimmo Jääskeläinen)
OpM / valtion liikuntaneuvosto: (Mikael Fogelholm)
– erityisryhmien liikunnan jaosto: Raimo Tuomainen
– liikuntapolitiikan jaosto: Mikael Fogelholm
OpM / perusopetuksen uudistamistyöryhmä (huhtikuusta alkaen): Risto Rönnberg (Outi AlankoKahiluoto)
OM / vaalijärjestelmän uudistamistoimikunta: Ari Heikkinen (Heidi Hautala)
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Rosa Meriläinen (Juha Eskelinen)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sirpa Hertell (Juha Eskelinen)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Katja Väänänen (Tapio Laakso)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Heli Järvinen (Aija Salo)
SM / rahapelifoorumi: Erkki Pulliainen (Tiina Kivinen)
SM / saaristoasiain neuvottelukunta: Flemming Bergh (Marja Hietanen)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Raimo Tuomainen (Tiina Kivinen), 1.10. alkaen
Tarja Linnanketo (Martti Lundén)
STM / päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta: Mia Fagerlund (Jussi Kauhanen)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Heidi Hautala (pj. - ei varajäsentä)
TEM / yhdistysasiain neuvottelukunta: Lasse Miettinen
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Johanna Sumuvuori (Eero Yrjö-Koskinen)
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Anita Kelles (Hannu Kokko)
UM / valinta- ja koulutuslautakunta: Maija Airas (varajäsen marraskuusta Marjatta Donner)
VM / yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta: Merja Hiltunen (1.10. alkaen)
YM / Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason seurantaryhmä: Johanna Karimäki
(Flemming Bergh)
Kunta-alan luottamustehtävät:
● Kuntaliiton valtuusto: 7.5. asti 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); 7.5. jälkeen Krista Mikkonen (valtuustoryhmän pj, vara Leo
Lähde), Kristo Savola (vpj, vara Eeva-Liisa Nieminen), Jukka Ammondt (Marja Komppa),
Leena Griinari (Mari Holopainen), Sirpa Hertell (Erja Vaarala), Maire Kolimaa (Pasi Lehti),
Petri Ojanen (Päivi Sieppi), Perttu Pesä (Riku Merikoski), Minna Tuikka (Jouko Pihlainen)
● Kuntaliiton hallitus: Otto Lehtipuu (Katri Sarlund)
● Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta: 4.6. asti Petri Ojanen (Stephen
Condit); 4.6. jälkeen Markku Hannula (Jouko Kivimäki)
● Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta:4.6. asti Eeva Honkanummi, pj. (Eeva
Heinonen); 4.6. jälkeen Minerva Krohn, pj. (Kristiina Kukkonen)
● Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: 4.6. alkaen Jonas Heikkilä (Niklas Piiparinen)
● Maakuntien liittojen puheenjohtajiston kokous: Osmo Soininvaara (Katri Sarlund,
syyskuusta Tuija Mäkinen)
● Urbanismisäätiö: Otto Lehtipuu (Katri Sarlund)
● Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Leena Kuha (Flemming Bergh); 1.10. alkaen Jyrki
Sitolahti (Pasi Orava)
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●
●
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Kuntien takauskeskuksen hallitus: 1.10. alkaen Leena Kuha
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Hannu Kokko (vara Anna Mäkelä, 1.10.
alkaen Eeva Honkanummi)
Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Eija Kotkavirta (Mia Fagerlund), Jani Moliis
(Markus Rimón)
Kevan hallitus: 11.1. alkaen Sallamaari Repo (Hannu Kokko)
Euroopan unionin alueiden komitean Suomen valtuuskunta: varajäsen Minerva Krohn
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: varajäsen Sari Ylipulli

Folktinget: Flemming Bergh, Kai Kukkonen, Lena Långbacka
Folktingets styrelse: Stina Nybäck, kesäkuusta Mikaela Sundqvist (Lena Sjöberg-Tuominen)
Folktinget, utbildningsutskott: Johanna Levola-Lyytinen, kesäkuusta Lena Sjöberg-Tuominen
Folktinget, ungdomsutskott: Frida Westerback
Kårkulla samkommun, styrelse: Susanne Heinonen (Egon Nordström), 8.6. alkaen Kaisa Leka
(Ingela Wikman), Jukka Surakka (Frida Westerback)
Kårkulla samkommun, Nylands omsorgsnämnd: 8.6. alkaen Jens Silfvast (Lena Sjöberg-Tuominen)
Kårkulla samkommun, Åbolands omsorgsnämnd: 8.6. alkaen Didier Pooters (Harriet Andersson)
Kårkulla samkommun, revisionsnämnden: Brita Romsi (Tea Sundqvist)
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Alko: Janina Andersson
Finnvera: Ville Niinistö
Fortum: Oras Tynkkynen, 7.4. alkaen Panu Laturi
Itella: Sirpa Hertell
Kemijoki Oyj: Mari Puoskari
Neste Oil: Heidi Hautala
Teollisen yhteistyön rahasto Oy: Anni Sinnemäki, syyskuusta Kirsi Ojansuu
VR-Yhtymä Oy: Katja Alvoittu
Muita:
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut: Kirsi Ojansuu (Anni Sinnemäki, Outi Alanko-Kahiluoto)
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Panu Laturi, 31.3. alkaen Kyösti Hagert
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Heidi Hautala, vpj. (Tanja
Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: 25.5. alkaen Tiina Kivinen

Organisaatio
Järjestökenttä
Vuonna 2009 jatkettiin puolueen piirijärjestöjen vahvistamista pitämällä säännöllisiä tapaamisia
piirien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin kolme piirijohdon tapaamista, joihin osallistui myös
liittojärjestöjen (ViNO ja Vihreät Naiset) johtoa.
Tapaamiset pidettiin maaliskuussa Helsingissä (puheenjohtajat ja työntekijät, aiheena eurovaaleihin
valmistautuminen ja puolueen strategia), syyskuussa Järvenpäässä (työntekijät, aiheena eurovaalien
purku ja puolueen strategian toimeenpano) ja marraskuussa Helsingissä (puheenjohtajat ja
työntekijät, aiheena eduskuntavaaleihin valmistautuminen, puolueen sääntöjen uudistaminen ja
strategian toimeenpano).

8

Koulutustoiminta
Puolue jatkoi yhdessä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kanssa toteutettua vihreille
järjestöille ja vihreille aktiiveille räätälöityä koulutusta. Vuonna 2009 ohjelmaan kuuluivat
yksipäiväiset puheenjohtaja-, taloudenhoitaja-, neuvottelutaito-, viestintä- ja verkkoviestintäkurssit
sekä varsinainen Vihreä Vaikuttaja -kurssi. Yhden päivän kurssit järjestettiin Helsingissä,
Jyväskylässä ja Tampereella, mikä palveli tavoitetta jalkauttaa ViSiOn kursseja eri puolille maata.
Vuosittain toistuvan Vihreä Vaikuttaja -kurssin tarkoitus on perehdyttää uusia vihreitä
luottamushenkilöitä laajasti vihreään politiikkaan, järjestötoimintaan ja politiikan taitoihin kuten
viestintäosaamiseen. Vuoden 2009 Vihreä Vaikuttaja -kurssi, järjestyksessä neljäs, koostui
ennakkotehtävistä ja kahdesta viikonloppuseminaarista (Päivölän opistossa Valkeakoskella 20.3.–
22.3 ja Helsingissä 18.-19.4.).

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 valmistelemana useita
ohjelmia.
Työryhmät on jaettu neljään tyyppiin (perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi
voidaan perustaa löyhempiä sähköpostitse toimivia verkostoja.
1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. 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. Mari Puoskari) keskittyi keväällä vesipoliittisen ohjelman
tekemiseen. Edellisvuoden asiantuntijakuulemisia jatkettiin kuulemalla muun muassa prof. Pentti
Seuria Helsingin yliopistosta maatalouden päästöistä ja luomuviljelystä, professori Markku
Ollikaista Helsingin yliopistosta vesiensuojelun taloudellisista ohjauskeinoista, MTK:n
ympäristöpäällikkö Johanna Ikävalkoa sekä professori Veli-Pekka Salosta Helsingin yliopistosta
tekopohjavesistä. Ohjelma hyväksyttiin huhtikuun valtuuskunnan kokouksessa. Syksyllä työryhmä
kävi sähköpostikeskustelua muun muassa Metsähallituksesta ja metsälaista.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Raimo Tuomainen) kokoontui kuudesti ja piti yhden
sähköpostikokouksen. Toiminta keskittyi vihreän feminismin käsitteen määrittelyyn. Sen tuloksena
puoluehallitus hyväksyi 7.11. tiiviin linjapaperin. Lisäksi ryhmä työsti vihreälle puolueristeilylle
feminismikeskustelun pohjaksi laajan vihreän feminismin työpaperin, jota voidaan jatkossa käyttää
myös puolueen ohjelmatyön taustamateriaalina. Työryhmä arvioi Eurooppa-ohjelman,
koulutuspoliittisen ohjelman sekä yrittäjäohjelman sukupuolivaikutuksia.
Verkkotoiminnan ja -viestinnän työryhmä (pj. Jyrki Kasvi) tehtävänä on toimia viestintätiimin
apuna puolueen viestinnän suunnittelussa: tehtäväkenttänä on viestinnän onnistumisen arviointi ja
"peiliryhmänä" toimiminen, viestintästrategian päivitystarpeen arviointi sekä puolueen
perusviestityöhön osallistuminen. Työryhmä ei toiminut kertomusvuonna ja päätettiin lakkauttaa
lokakuussa.
Kunnallispoliittinen työryhmä (pj. Otto Lehtipuu) perustettiin uutena perustyöryhmänä
lokakuussa. Työryhmän toiminta ei lähtenyt kertomusvuonna vielä käyntiin.
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2. Ohjelmatyöryhmät
Poliittisen ohjelman työryhmä (pj. Jukka Relander) nimettiin maaliskuussa. Työryhmän tehtävänä
on valmistella poliittinen ohjelma puoluekokouksen 2010 hyväksyttäväksi. Työryhmä kokoontui
vuoden mittaan kahdeksan kertaa, joista yksi kokous pidettiin puoluekokouksen yhteydessä
Jyväskylässä ja yksi Mikkelissä puheenjohtajan kesäpaikassa. Työryhmä kuuli työnsä tueksi
lukuisia asiantuntijoita.
Pk-yrittäjyystyöryhmä (pj. Kristian von Essen) nimettiin kesäkuussa. Työryhmän tehtävä oli
valmistella pk-yrittäjyysohjelma marraskuun valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Työryhmä kokoontui
kahdesti ja piti yhden miniseminaarin. Pääosin ohjelman työstäminen tapahtui sähköpostitse.
Yhdenvertaisuustyöryhmä (pj. Oras Tynkkynen) nimettiin syyskuussa. Tehtävänä oli laatia
yhdenvertaisuusohjelma valtuuskunnan 1 / 2010 hyväksyttäväksi. Ohjelmatyö tapahtui pääosin
sähköpostitse; työryhmä kokoontui yhden kerran kertomusvuonna.
Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä (pj. Timo Juurikkala) perustettiin lokakuussa.
Työryhmän tehtäväksi annettiin mm. valmistella ohjelma valtuuskunnan 2 / 2010 hyväksyttäväksi.
Työn käynnistyminen jäi seuraavan vuoden puolelle.
Elinkeinopoliittinen työryhmä (pj. Ville Niinistö) perustettiin lokakuussa. Työryhmän tehtäväksi
annettiin mm. valmistella ohjelma valtuuskunnan 3 / 2010 hyväksyttäväksi. Työn käynnistyminen
jäi seuraavan vuoden puolelle.
Lapsipoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori) perustettiin lokakuussa. Työryhmän
tehtäväksi annettiin mm. valmistella linjapaperi lapsipolitiikasta. Työn aktiivinen käynnistyminen
jäi seuraavan vuoden puolelle.
Ikääntymispoliittinen työryhmä (pj. Heli Järvinen) kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Ryhmä
valmisteli eläkelinjauksia. Maan hallituksella oli samaan aikaan kaksi työryhmää valmistelemassa
työssä jaksamista ja työurien pidentämistä. Eläkelinjausten todettiin myös vaativan puoluehallitusta
laajempaa puolueen sisäistä keskustelua, jolloin ne siirrettiin julkaistavaksi vuoden 2010 aikana.
Helmikuussa kuultiin asiantuntijoina Reijo Vannetta Telalta ja Mikko Kauttoa
Eläketurvakeskuksesta. Maaliskuussa työryhmä tapasi Kuntien eläkevakuutuksen vihreät. Jani
Molis esitelmöi samassa yhteydessä eläkevakuuttamisen liikekustannuksista. Toukokuussa
työryhmä kuuli asiantuntijoina Vesa Vihriälää Valtioneuvoston kansliasta ja Tarmo Pukkilaa
Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Syyskuussa asiantuntijoina olivat Eläketurvakeskuksen
erikoistutkija Raija Gould ja lakilinjan johtaja Riitta Korpiluoma.
Maaseutupoliittinen työryhmä (pj. Johanna Karimäki) kokoontui kolmesti. Toiminta koostui
etupäässä vuonna 2008 hyväksytyn maaseutuohjelman toteutumisen tilan seurannasta. Tähän
tarkoitukseen työryhmä kehitti ohjelmassa asetetuista tavoitteista tarkistuslistan, johon on koottu
ohjelmassa ilmaistuja tavoitteita, esitetty niiden toteutumiselle mittareita, tavoitteen nykytila sekä
mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Tämä helpottaa tulevaisuudessa ohjelman toteutumisen seurantaa.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Tuomas Viskari) kokoontui alkuvuonna kahdesti
viimeistelemään koulutuspoliittista ohjelmaa valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Ohjelma hyväksyttiin
vuoden ensimmäisessä valtuuskunnassa, jonka jälkeen työryhmä eli hiljaiseloa. Joulukuussa
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pidettiin vielä työryhmän kokous, jossa käsiteltiin ydinviestien laadintaa.
Ev.-lut. seurakuntavaalien ohjelmatyöryhmä (pj. Eekku Aromaa) perustettiin marraskuussa,
mutta ryhmän muiden jäsenten nimeäminen ja työn aloitus jäi seuraavalle vuodelle. Ryhmän
tehtävä on tuottaa ohjelma syksyn 2010 seurakuntavaaleihin.
3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen) järjesti vuoden aikana kaksi kokousta.
Helmikuussa työryhmä käsitteli joukkoliikennelain uudistusta ja Vihreän sivistysliiton
kaupunkiliikennemaksumallia. Lisäksi työryhmä perehtyi Liikenne- ja viestintäministeriön
suunnittelemiin vaihtoehtoisiin kaupunkiliikennemaksumalleihin. Syyskuussa työryhmä käsitteli
pyöräilyn edistämistä, valtion talousarvioesitystä ja edelleen kaupunkiliikennemaksuja. Mainituista
aiheista ja muista ajankohtaisista liikennepoliittisista kysymyksistä käytiin keskustelua myös
työryhmän sähköpostilistalla
Turvallisuuspoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori) ei toiminut kertomusvuonna.
Eläintyöryhmä (pj. Laura Rantanen) kokoontui vuoden aikana kahdesti koko ryhmällä ja useita
kertoja pienemmissä kokoonpanoissa. Työryhmä valmisteli kaksi kannanottoa, jotka julkistettiin
ryhmän nimissä. Työryhmän sähköpostilistalla oli aktiivista keskustelua eläinpolitiikasta ja ryhmä
avusti puolueen poliittisia toimijoita eläinpoliittisissa kysymyksissä sekä seurasi eläinpoliittisten
tavoitteiden toteutumista.
Oikeuspoliittinen työryhmä (pj. Timo Ahonen) kokoontui neljästi. Helmikuussa työryhmä kävi
tutustumassa oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Puoluekokouksen yhteydessä pidettiin
yhteiskokous oikeusministeri Tuija Braxin kanssa, tämän lisäksi kokoonnuttiin kesäkuussa
Helsingissä ja lokakuussa Imatralla, missä yhteydessä työryhmä järjesti Vihreät Naiset ry:n ja
Imatran seudun Vihreät ry:n kanssa Ihmisyyden arvo ja hinta -seminaarin ihmiskaupasta ja
prostituutiosta. Työryhmä tutustui samalla myös Joutsenon vastaanottokeskukseen.
Työelämätyöryhmä (pj. Johanna Karimäki) kokoontui neljästi. Toiminta tähtää työministerin
tehtävän tukemiseen. Alkuvuodesta ryhmä viimeisteli ehdotuksensa elvytyspakettiin, sekä
keskusteli eläköitymisiästä ja työelämän laatuasioista. Syyspuolella ryhmä tapasi ministeri
Sinnemäen keskustellen nuorisotyöttömyydestä, budjettiasioista sekä hallituksen keskeisistä
esityksistä. Tapaamisen pohjalta myös aloitettiin valmistautuminen keväällä pidettävään
pätkätyöaiheiseen seminaarityyppiseen tapaamiseen, jonka tarkoituksena on tuottaa vihreitä ideoita
pätkätyöläisten ongelmien ratkaisuun.
4. Tilaustyöryhmät
Verotyöryhmä (pj. Anni Sinnemäki) perustettiin tammikuussa valmistelemaan verolinjauksia ja
veropoliittisia avauksia.
Eettisen keskustelualoitteen ohjausryhmä nimettiin huhtikuussa. Ohjausryhmän tehtävä oli
toimia Juha Sihvolan tukena, kun hän valmistelee keskustelualoitetta etiikkaan,
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maailmankatsomukseen ja uskontoon liittyvistä kysymyksistä käsiteltäväksi syksyn
puolueristeilyllä.
Metsäalan tulevaisuus -työryhmä (pj. Tarja Cronberg) ei toiminut kertomusvuonna.
Strategiatyöryhmä (pj. Mari Puoskari) kokoontui alkuvuodesta vielä pari kertaa. Ryhmän
tehtävänä oli työstää strategia-asiakirja puoluekokouksen 2009 hyväksyttäväksi. Marraskuussa
työryhmä lakkautettiin. Tilalle perustettiin neljä erillistä ohjausryhmää huolehtimaan strategian
toteutuksesta.
Ydinvoimatyöryhmä (pj. Heidi Hautala, syyskuusta Janina Andersson ja Timo Juurikkala)
koordinoi toimintaa ydinvoimakysymyksen osalta.
Jäsenäänestystyöryhmä (pj. Panu Laturi) valmisteli esityksen neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
järjestämiseksi puolueen puheenjohtajan valinnassa.
Sääntötyöryhmä (pj. Veikko Halmetoja) perustettiin marraskuussa. Työryhmän tehtävänä on
valmistella sääntöjen uudistus vuoden 2010 puoluekokoukselle. Työryhmä kokoontui kerran;
pääosa työstä jäi seuraavan vuoden puolelle.
Sosiaaliturvan uudistus -työryhmä (pj. Ville Niinistö) ei toiminut kertomusvuonna. Työryhmä
nimettiin marraskuussa perustulotyöryhmäksi (pj. Ville Ylikahri) päivittämään perustulokantoja.
Työryhmän työn käynnistyminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
Ohjelmien päivitysryhmä (pj. Rosa Meriläinen) ei toiminut kertomusvuonna ja lakkautettiin
marraskuussa.
Tekijänoikeustyöryhmä (pj. Samuli Lintula) ei toiminut kertomusvuonna.
Vaalirahoituksen uudistamisen taustatyöryhmä (pj. Pekka Haavisto) ei ole toiminut ja
lakkautettiin marraskuussa.
5. Sähköiset verkostot
Toimivia sähköisiä verkostoja ei ollut.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
 puoluesihteeri Panu Laturi
 poliittinen sihteeri Jouni Vauhkonen (määräaikainen)
 järjestösihteeri Lasse Miettinen
 hallintosihteeri Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
 toimistosihteeri Tiina Elo
 taloussihteeri Antti Virmasalo (25 t / vko, täysipäiväinen ajalla 19.1.–30.6., etätyöntekijä,
Jyväskylä)
 tiedottaja Suvi Reijonen (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
 kampanjapäällikkö Ville Tuominen, osa-aikaisena (25 t / vko) loka-joulukuun
 verkkotuottaja Vesa Saarinen (¼ eduskuntaryhmän osuudella)
 kv. asiain sihteeri Tanja Remes (puolipäiväinen, määräaikainen – toimii myös MEP Hassin
12

Suomen-avustajana), äitiyslomasijaisena Henna Hakkarainen 1.9. alkaen
Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
 Etelä-Savo: Heikki Härkönen
 Häme: Anssi Kuisma (opintovapaalla, irtisanoutui vuoden lopussa), sijainen Aleksi Mäntylä
30.4. asti, Altti Moisala 1.5.-6.12.
 Kaakkois-Suomi: Elinamarika Lehtonen
 Keski-Suomi: Veikko Ahola
 Lappi: Jarno Ristaniemi 3.3. asti, Reija Eerola 16.3. alkaen
 Oulun piiri: Anni Väisänen 15.6. asti, äitiysvapaasijaisena Tiina Junkkonen 1.9. alkaen
 Pirkanmaa: Juhana Suoniemi (28.2. asti), Tuomas Rinne (1.3. alkaen)
 Pohjois-Karjala: Minttu Massinen
 Pohjois-Savo: Minna Heikka
 Satakunta: Anna Tuli
 Vaasa: Suvi Syrjä
 Varsinais-Suomi: Timo Ahonen (14.2. asti), Anniina Lindqvist (14.4. alkaen)
Harjoittelijoina olivat Henna Hakkarainen (viestintäharjoittelija 1.2.–31.5.) ja Tanja Salminen
(14.9.–14.12.). 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.
Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Vuoden lopussa kahdentoista työnantajana toimi puolue
ja kahden piirin (Helsinki, Uusimaa) osalta puolue maksoi piirijärjestölle palkka-avustusta.
Puolueen palkkatuen takaama työaika on 15 t / vko. Lisäksi puolue tuki Espoon, Jyväskylän, Oulun,
Tampereen, Turun ja Vantaan Vihreiden sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton
työntekijöiden palkkausta.

VIESTINTÄ
Vihreän liiton viestintää tehtiin yhteistyössä vihreän eduskuntaryhmän kanssa. Eduskuntaryhmällä
ja puolueella oli yhteinen tiedottaja, Suvi Reijonen. Hän vastasi Vihreiden viestinnän suunnittelusta
ja valtaosin myös toteutuksesta. Viestintää käytännön tasolla toteuttavaan viestintäyksikköön
kuuluivat tiedottajan ohella verkkotuottaja Vesa Saarinen sekä viestintäassistentit Henna
Hakkarainen (kevät 2009) ja Tanja Salminen (syksy 2009).
Viestintää suunniteltiin viestinnän viikkopalavereissa, joihin osallistuivat Vihreän liiton ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajat avustajineen, eduskuntaryhmän pääsihteeri, puoluesihteeri,
poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö, järjestösihteeri, verkkotuottaja, viestintäassistentit,
ministerien erityisavustajat ja tiedottaja. Lisäksi Vihreän liiton viestintää suunniteltiin hallituksen
kokousten ja henkilökunnan toimistokokousten yhteydessä.
Kevään 2009 ulkoinen viestintä keskittyi eurovaaleihin sekä puheenjohtajavaihdokseen.
Tammikuussa järjestettiin tilaisuudet vihreistä työpaikoista ja SATA-komitean tavoitteista sekä
tavattiin politiikan toimitusten esimiehet. Helmikuussa julkistettiin ensimmäiset Vihreiden
eurovaaliehdokkaat ja avattiin verkkosivuille hallitustaivalta kartoittanut sivusto. Maaliskuussa
puoluevaltuuskunta kokoontui Turussa, huhtikuussa Helsingissä. Huhti-toukokuussa järjestettiin
uutta puoluejohtoa tutuksi kentälle tehnyt Vihreä Suomi -kiertue ja avattiin eurovaalikampanja.
Kevät huipentui henkilövalintoja tehneeseen puoluekokoukseen Jyväskylässä.
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Kesällä 2009 keskityttiin eurovaaleihin, esiteltiin uudet europarlamentaarikot sekä järjestettiin
tilaisuudet lobbauksesta sekä veropolitiikasta.
Syksyllä päähuomio kohdistui ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin, erityisesti hankalaan
taloudelliseen tilanteeseen, sekä toukokuussa 2009 valitun puheenjohtaja Anni Sinnemäen
poliittisten teemojen tunnetuksi tekemiseen. Elokuussa hallitusryhmä kokoontui Loviisassa,
eduskuntaryhmä Vaasassa. Syyskuussa järjestettiin puoluevaltuuskunta Järvenpäässä sekä
toimittajatilaisuus naisten jalkapallon EM-kisojen yhteydessä. Lokakuussa järjestettiin ydinvoimaaiheinen tiedotustilaisuus sekä Vihreiden ensimmäinen puolueristeily - kuivalla maalla Sokos Hotel
Vantaassa. Marraskuussa tavattiin politiikan toimitusten esimiehet ja järjestettiin
puoluevaltuuskunnan kokous Helsingissä. Joulukuun viestinnässä seurattiin aktiivisesti
Kööpenhaminan ilmastokokousta sekä kokouksen päätyttyä järjestettiin yleisö- ja toimittajatilaisuus
Kööpenhaminan kokemuksista.
Sisäistä tiedotusta hoidettiin paitsi Vihreä Lanka -lehden ostetuilla mainospaikoilla, myös
loppuvuodesta aloittaneessa Vihreässä uutiskirjeessä. Sen tehtävänä on paitsi kertoa jäsenille
ajankohtaisista politiikan kuulumisista, myös tuoda erilaisia vihreitä teemoja ja ihmisiä tutuiksi.
Tärkeitä viestintäkanavia yhdistysten ja piirien suuntaan olivat Vihreiden sähköpostilistat sekä
Vihreiden sisäinen Extranet, eli verkossa toimiva tiedonjako- ja työskentely-ympäristö.
Vuonna 2009 Vihreiden viestintää tehtiin yhä enemmän Internetissä. Facebookin ja Twitterin
kaltaisia yhteisöllisiä medioita käytettiin aktiivisesti, ja Vihreiden verkkosivujen blogiin kirjoitettiin
pääosin useita kertoja viikossa. Merkittävä uudistus verkkoviestinnässä oli Vihreiden verkkosivujen
ulkoasu-uudistus keväällä 2009. Aiemmin rakennettuja palveluita, kuten Vihreiden
keskustelufoorumia, Extranetiä, kokousten reaaliaikaista seurantaa ynnä muuta kehitettiin ja
ylläpidettiin käytössä olleiden resurssien rajoissa.

Tapahtumat
Tiedotus- ja muut toimittajatilaisuudet
22.1. Tiedotustilaisuus teemalla Vihreät työpaikat, Tarja Cronberg
23.1. tilaisuus politiikan toimitusten esimiehille, Anni Sinnemäki ja Panu Laturi
30.1. Tiedotustilaisuus SATA-työryhmän tavoitteista, Anni Sinnemäki ja Ville Niinistö
2.2.Vihreiden eurovaaliehdokkaiden julkistustilaisuus: ek-ryhmästä Heidi Hautala, Johanna
Sumuvuori, Jyrki Kasvi
14.2. Eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen yhteiskokous, viestintä Vihreä hallitustie –sivuista
18.-19.4. Puoluevaltuuskunta, Helsinki. Eduskuntaryhmän yleisö- ja toimittajatilaisuus
Narinkkatorilla
Vihreä Suomi -puheenjohtaja & varapuheenjohtaja- ja valtuuskunnan puheenjohtajaehdokkaille.
Suunnattu paikalliselle medialle ja Vihreille: 20.4. Tampere, 21.4. 25.4 Turku ja Espoo, 26.4 Pori,
Vantaa, 2.5. Lahti ja Kouvola, 3.5. Savonlinna ja Kuopio, 4.5. Helsinki, 8.5. Rovaniemi ja Oulu
11.5. Eurovaalikampanjan avaus Stockmannin shampanja-baarissa, Helsinki
20.5. Eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous, tiedotustilaisuus
23.5. Pyöräilytempaus Maailma Kylässä -tapahtumassa, Heidi Hautala
28.5. Puolueen uuden johdon toimittajatapaaminen, Anni Sinnemäki, Oras Tynkkynen, Jyrki Kasvi,
Mari Puoskari
1.6. Lobbarit kuriin -aiheinen tiedotustilaisuus, Heidi Hautala ja Satu Hassi
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3.6. Green New Deal -seminaari ja toimittajalounas, Anni Sinnemäki, Oras Tynkkynen
9.6. Tiedotustilaisuus: uudet mepit ja uusi kansanedustaja Juurikkala esittäytyivät
15.6. Eduskuntaryhmän, puoluejohdon ja toimittajien kesänavauscocktailit ravintola
Töölönrannassa, Helsinki
23.6. Tiedotustilaisuus veropolitiikasta, Anni Sinnemäki ja Ville Niinistö
10.8-11.8. Hallitusryhmän kesäkokous Loviisassa, tiedotustilaisuudessa Sinnemäki, Brax, Niinistö
18-19.8. Eduskuntaryhmän kesäkokous Vaasassa, tiedotustilaisuudessa Niinistö, Ojansuu, AlankoKahiluoto
10.9. Toimittajatilaisuus Naisten EM-jalkapallon yhteydessä, Tuija Brax ja Janina Andersson
26.-27.9. Puoluevaltuuskunta Järvenpäässä, toritapahtumassa Niinistö, Brax, Andersson
7.10. Ydinvoima-aiheinen tiedotustilaisuus sähkönkulutusennusteista, Oras Tynkkynen ja Timo
Juurikkala
31.10.-1.11. Puolueristeily, mukana toimittajia.
7.11. Puoluehallituksen kokouksessa Sinnemäen ajankohtainen tilannekatsaus toimituksille
18.11. Politiikan toimitusten esimiesten tapaaminen, Ville Niinistö ja Panu Laturi
28.-29.11. Puoluevaltuuskunta Helsingissä, Sinnemäen ja valtuuskunnan ilmastotempaus Havis
Amandalla
4.12. Tiedotustilaisuus Kööpenhaminan ilmastokokouksesta, Oras Tynkkynen ja Satu Hassi
21.12. Mitä Kööpenhaminan jälkeen? Yleisö- ja toimittajatilaisuus Eurooppa-talossa, Oras
Tynkkynen.

VAALITOIMINTA
Kunnallisvaalit
Vihdissä, Kauniaisissa ja Karkkilassa uusittiin edellissyksyn kunnallisvaalit sähköisen
äänestämiskokeilun epäonnistumisen takia. Vihreät säilyttivät paikkansa näissä vaaleissa.
Loviisassa järjestettiin neljän kunnan yhdistymisen takia kunnallisvaalit lokakuussa. Vihreät saivat
valtuustoon kolme paikkaa. Puoluehallitus tuki vaalikampanjaa 2 000 eurolla.

Eurovaalit
Kesäkuun eurovaaleissa saavutettiin vaalitavoite eli kaksi edustajapaikkaa parlamentissa: valituiksi
tulivat Satu Hassi ja Heidi Hautala. Vihreät sai 206 439 ääntä eli 12,4 %.
Vaalikampanjasta kerrotaan tarkemmin erillisessä vaaliraportissa.

Muut vaalit
Osuuskauppavaalit. Vihreitä ehdokaslistoja oli kevään vaaleissa viidessä osuuskaupassa ja
edustajistoon saatiin vihreitä näistä neljässä.
Ylioppilaskuntavaalit. Jo alkuvuodesta käytiin vaalit yhdistyneissä yliopistoissa. Itä-Suomen
yliopistossa vihreiden lista menestyi hyvin ja sai viisi paikkaa 39-jäseniseen edustajistoon. Turun
yliopiston Vihreä lista sai kuusi paikkaa. Marraskuussa käytiin vaalit 13 edustajistossa. Vihreät
saivat paikkoja kuudessa: HYY 6 paikkaa, JYY 9, OYY 2, TYY 5, Tampereen teknillisen
yliopiston yok 1, ÅAS 4.
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijavaalit. Vaaleissa vihreitä valittiin Jyväskylän, Saimaan,
Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen edustajistoon tai valtuustoon sekä Metropolian ja
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallitukseen.
Suomen valtiotieteilijöiden liittovaltuustovaalit. Vihreät menestyivät hyvin: valituiksi tuli viisi
vihreätä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vuonna 2009 Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa korostuivat erityisesti Euroopan parlamentin
vaalit, jotka käytiin 7. kesäkuuta. Vaaleihin mentiin Euroopan vihreän puolueen (EGP) yhteisellä
vaalikampanjalla, joka hyväksyttiin EGP:n Brysselissä järjestetyssä kongressissa maaliskuussa.
Kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Johanna Hautakorpi,
varapuheenjohtajina Raimo Oksala ja Tiina Rosberg. Vuoden aikana kansainvälisten asioiden
työryhmä kokoontui neljä kertaa. Lisäksi järjestettiin kolme työryhmän miniseminaaria.
Kansainvälisten asioiden sihteeri Tanja Remes jäi äitiyslomalle elokuussa ja hänen sijaisenaan toimi
loppuvuoden Henna Hakkarainen.
Vihreitä edustivat kv-luottamuspaikoilla seuraavat henkilöt:
Puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyön (DEMO) hallituksessa Heidi Hautala (varalla
Tanja Remes)
Kehityspoliittisessa toimikunnassa Johanna Sumuvuori
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa Anita Kelles-Viitanen (varalla Hannu
Kokko)
Eurooppalaisen Suomen hallituksessa Kyösti Hagert
Eurooppanuorten hallituksessa Suvi Reijonen

EU-politiikka ja toiminta Euroopan vihreissä
Kahden ja puolen vuoden välein kokoontuva EGP:n kongressi järjestettiin 27.–28. maaliskuuta
Brysselissä ja vuoden 2009 ainoa valtuuskunnan kokous 16.–18. lokakuuta Malmössä.
Brysselissä lanseerattiin Euroopan vihreiden puolueiden yhteinen eurovaalikampanja ja
hyväksyttiin Green New Deal -eurovaaliohjelma, jossa painotettiin ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista.
Malmössä arvioitiin yhteistä eurovaalikampanjaa, päätettiin koota työryhmä pohtimaan EGP:n
tulevaisuutta sekä valittiin EGP:lle uusi hallitus. (Tulevaisuustyöryhmään nimettiin Vihreistä Panu
Laturi.) Ari Heikkinen oli ehdolla EGP:n pääsihteeriksi, muttei tullut valituksi. Vihreiden
delegaatio lobbasi aktiivisesti Heikkisen valinnan puolesta. Euroopan parlamentin vihreä ryhmä
järjesti kokouksessa paneelikeskustelun Tukholman ohjelman sokeista pisteistä. Paneelin
moderaattorina toimi Heidi Hautala.
Molemmissa kokouksissa oli runsaslukuinen edustus Vihreistä. Virallisina kokousedustajina
toimivat Brysselissä Johanna Hautakorpi, Jehki Härkönen, Raimo Oksala ja Panu Laturi. Malmössä
puolestaan Anni Sinnemäki, Tarja Cronberg, Jehki Härkönen ja Panu Laturi.
EGP:n hallituksen jäsenenä vaikutti vuonna 2009 Johanna Sumuvuori. Hautala toimi
puheenjohtajana EGP:n säätiössä Green European Foundationissa (GEF). ENGS:in eli Euroopan
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vihreiden senioreiden toiminnassa oltiin myös mukana, Anita Kelles-Viitanen osallistui
varapuheenjohtajana kokouksiin.

Hankkeet, tempaukset ja matkat
EGP:n kongressin yhteydessä maaliskuussa järjestettiin eurovaaliehdokkaiden vaaliseminaari
Brysselissä. Matkan aikana ehdokkaat tutustuivat Euroopan parlamentin toimintaan ja saivat
kannustusta ja opastusta vaalikampanjointiin. Huhtikuussa lähetettiin kaksi edustajaa vihreiden
kunnanvaltuutettujen Local Councillors -tapaamiseen Stuttgartiin.
Euroopan parlamentin vihreän ryhmän tiedotustuella tuotettiin Pro Rail Baltica -kampanja
rautatieyhteyden rakentamiseksi Tallinnasta Varsovaan. Kampanjan tiimoilta tehtiin Pro Rail
Baltica -nettisivut ja -esite. Puoluekokouksen yhteydessä 16. toukokuuta järjestettiin kampanjaan
liittyvä tempaus, jossa eurovaaliehdokkaat pukeutuivat vanhoihin konduktööriasuihin ja
jalkautuivat kävelykadulle Jyväskylän keskustaan.
Vihreät osallistuivat tuttuun tapaan Maailma kylässä -festivaaleille 23.–24. toukokuuta mm.
Puolueiden demokratiayhteistyö DEMO ry:n Demokratiateltassa. Vihreät ehdokkaat osallistuivat
myös festivaalien lukuisiin vaalipaneeleihin, ja tapahtumassa kampanjoitiin muutenkin aktiivisesti.
Vihreiden vieraana festivaaleilla näkyi pyöräilyaktivisti ja Saksan vihreiden MEP Michael Cramer,
joka osallistui vihreään pyöräilytempaukseen. Lisäksi hän esiintyi yhdessä Satu Hassin, Matti
Hirvosen (Polkupyöräkuntien verkosto) ja Marek Salermon (Helsingin kaupunki) kanssa
EU&pyöräily-aiheisessa keskustelutilaisuudessa Vihreän Langan osastolla. Cramerille järjestettiin
myös tapaaminen ja illallinen suomalaisten pyöräilyaktiivien sekä kaupunginjohtaja Pekka Saurin
kanssa.
Eurooppa-päivää vietettiin Euroopan parlamentin tiedotustoimiston tilaisuudessa Linnanmäellä 9.
toukokuuta. Tilaisuudessa tarjottiin yleisölle mahdollisuus tutustua eurovaaliehdokkaisiin ja nauttia
sirkushuveista, musiikista ja tanssiesityksistä. Paikalla oli myös meppejä, mukaan lukien Satu
Hassi, vastaamassa yleisön kysymyksiin.
Sen sijaan, että oltaisiin osallistuttu joulukuun 12. päivän Climate Action Dayhyn, päätettiin
järjestää ilmastotempaus puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä 28. marraskuuta.
Tempauksessa otettiin mallia EGP:n Kööpenhaminassa järjestämästä ilmastotempauksesta: Havis
Amanda -patsaalle laitettiin pelastusrengas suojaksi ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa
vedenpinnan nousua vastaan. Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluihin osallistuivat joulukuussa Oras
Tynkkynen ja Satu Hassi. Heidän lisäkseen paikan päältä blogeja kirjoittivat ja mielenosoituksiin
osallistuivat myös Maaria Haikarainen ja joukko ViNO:n jäseniä.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi kv-työryhmän miniseminaaria, joissa puhuivat Heidi Hautala
(EU:n ulkosuhteet ja ihmisoikeudet) ja Pekka Haavisto (vihreä ulkopolitiikka). Lisäksi keväällä
järjestettiin turvallisuuspolitiikan kyselytunti jossa Johanna Sumuvuori haastatteli ministeri Tarja
Cronbergiä.
Vihreän Sivistysliiton kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Keväällä lisättiin kansalaisten tietoisuutta
EU-asioista Sinä päätät Euroopan asioista -hankkeella, jossa hyödynnettiin edellisenä vuonna
valmistuneita www.parempi.eu-internetsivuja ja niihin liittynyttä esitettä. Lisäksi järjestettiin viisi
keskustelutilaisuutta eri puolilla Suomea. Puhujina oli mm. Heidi Hautala, Olli Rehn ja Satu Hassi.
Hankkeeseen kuului myös alkuvuodesta järjestetty kaksipäiväinen EU-koulutus Vihreän
eduskuntaryhmän työntekijöille, yhteistyössä Euroopan Parlamentin tiedotustoimiston kanssa.

17

Syksyllä toteutettiin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka kansalaisten arjessa -hanke. Siihen kuului
keskustelu- ja koulutustilaisuuksien sarja. Syksyllä julkaistiin myös Vihreä Eurooppa -liite, joka
jaettiin Vihreän Langan välissä. Liitteessä mm. haastateltiin Euroopan parlamentin vihreän ryhmän
puheenjohtajaa Rebecca Harmsia ryhmän uudesta kokoonpanosta.

Muu toiminta
Tanja Remes tapasi Akavan kansainvälisten asioiden parissa työskenteleviä henkilöitä eurovaalien
alla. Tapaamisessa keskusteltiin mm. eurovaaliteemoista.
Katja Alvoittu ja Henna Hakkarainen tapasivat 11. syyskuuta Taipein Suomen-edustajan Thomas
Tien-shou Chengin ja edustuston yleisten asioiden johtajan Wen-ho Lin. Lounastapaamisen aiheena
oli mm. Taiwanin Kiina-politiikka.
Puolueristeilyn yhteydessä 31. lokakuuta tavattiin Luis Ernesto Espinoza ja Laura Munoz Bolivian
uudesta vihreästä puolueesta Los Verdes de Boliviasta. Espinoza ja Munoz olivat kiinnostuneita
kuulemaan Vihreiden kokemuksia kunnallisvaaleista. Puolueristeilylle odotettiin vieraaksi Saksan
vihreiden puheenjohtaja Cem Özdemiriä, mutta tämä joutui perumaan osallistumisensa viime
hetkellä.
Jehki Härkönen, Panu Laturi ja Henna Hakkarainen tapasivat vuoden 2011 Maailman
sosiaalifoorumin järjestelyissä mukana olevan Taoufik Ben Abdallahin 28.lokakuuta ja
keskustelivat hänen kanssaan siitä, miten Vihreät voisivat osallistua sosiaalifoorumiin ja tukea sen
valmisteluja.
Marraskuussa kuvattiin Vesa Saarisen johdolla Wienin vihreille kunnallisvaalikampanjaa tukeva
kannustusvideo.
Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön väkeä tavattiin kahteen otteeseen toukokuussa ja
marraskuussa. Tapaamisiin osallistui Vihreistä mm. eduskuntaryhmän puheenjohtajistoa.

Lähialueyhteistyö
Lähialueyhteistyötä tehtiin lähinnä Viron vihreiden kanssa. Suunnitteilla ollut risteily Ruotsin
vihreiden kanssa peruuntui viime hetkellä sikainfluenssaepidemian takia.
Lokakuussa käytiin vierailulla Tallinnassa tapaamassa Viron vihreitä. Vierailun tavoitteena oli
vauhdittaa virolaisten paikallisvaalikampanjaa ja keskustella yhteisistä kiinnostuksenkohteista,
kuten perustulosta ja Rail Balticasta. Tapaamiseen osallistuivat Vihreistä: Anni Sinnemäki, Panu
Laturi, Kristian von Essen, Martti Halme, Jehki Härkönen ja Henna Hakkarainen. Viron vihreistä
mukana olivat puolueen puheenjohtajat Valdur Lahtvee ja Marek Strandberg, kansanedustajat
Aleksei Lotman, Maret Merisaar ja Toomas Trapido sekä muuta puolueen henkilökuntaa.
Tapaamisessa päätettiin, että Vihreät kutsuu Viron vihreiden puoluetoimiston työntekijät vierailulle
Helsinkiin vuoden 2010 puolella.

Muut kv. toimintaan liittyvät työryhmät
Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala valmisteli Vihreiden valtuuskunnalle
hyväksyttäväksi Eurooppa-ohjelman. Ohjelman tiimoilta pidettiin myös seminaari huhtikuussa.
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Kehitysyhteistyötyöryhmä ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan. Loppuvuonna työryhmiä ja
niiden kokoonpanoja pohdittaessa päädyttiin siihen, että kehitysyhteistyöasiat käsitellään jatkossa
kv-työryhmässä.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puoluetukea 1 350 000,00 euroa.
Lakisääteisistä piiriavustuksista vähintään 8 % puoluetuesta eli 107 999,99 euroa myönnettiin
puolueen 14 piirijärjestölle entiseen tapaan piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. Puoluetuen
käytöstä annetun ohjeen mukaisen 12 % piiritukiosuuden vähintään 4 %-yksikön osuus osoitettiin
piirityöntekijöiden palkkoina sekä suorana palkkatukena. Yhteensä tähän tarkoitukseen avustuksia
annettiin 312 008,72 euroa.
Lakisääteinen 12 % osuus naistoimintaan 162 000,00 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama tiedotukseen tarkoitettu määräraha 1 350 000,00 euroa siirrettiin:
● 1 260 000,00 euroa Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä ja
● 15 000,00 euroa Tigertext Oy:lle, joka julkaisee Ny Tid -lehteä.
75 000 euron osuus käytettiin puolueen omaan viestintään.

TALOUS
Vihreän liiton talous oli alijäämäinen 32 727,24 euroa.
Eurovaalien 2009 osalta talousarvio ylittyi 44 000 euroa ja muita menoja on tullut 34 000 euroa
enemmän kuin suunnitteluhetkellä oli tiedossa. Nämä menot koostuivat mm. pahasti myöhässä
saapuneesta IRC-Gallerian vuoden 2007 laskusta, eduskuntaryhmän tiedottajan ylitöistä sekä muista
odottamattomista työntekijäkustannuksista.
Eurovaaleja varten otettiin hallituksen päätöksellä Keski-Suomen Osuuspankista 150 000 euron
luotto, joka nostettiin kesäkuussa. Luotto maksettiin pois ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti
tasaerissä elo-joulukuussa. Osa tiedotustuesta ja naisjärjestön avustuksesta tilitettiin vasta tilikauden
päätyttyä.
Pääasialliset tuotot olivat:
● Puoluetuki
1 350 000,00 euroa
● Tiedotustuki
1 350 000,00 euroa
● Jäsenmaksutulot
47 017,75 euroa
● Luottamushenkilömaksut
26 411,77 euroa
● Tukimaksut ja lahjoitukset
6 792,17 euroa
● Vaaleihin saadut avustukset
20 677,97 euroa
● Arpajaistuotot
6 049,04 euroa (netto)
Vihreällä liitolla on käytössä ympäristömaksu, jonka tarkoituksena on kompensoida lentoliikenteen
aiheuttamien päästöjen haittoja. Liiton itsensä maksamista tai korvaamista lennoista kertyneet
laskennalliset 1 031,57 euroa lisätään oman pääoman sisällä erillään pidettävään ilmastopoliittisiin
kampanjoihin varattuihin avustuksiin. Tilikauden päättyessä laskennallisessa rahastossa on yhteensä
4 089,98 euroa.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Jukka Sopen-Luoma) ja KHT
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Helena Sinisalo (varalla KHT Anneli Halinen).
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