Vihreä liitto rp
Toimintakertomus

1/10

TOIMINTAKERTOMUS 2002
Hallituksen esitys vuosikokoukselle
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä pysyi edellisvuotisella tasolla. Jäsenmaksun maksoi
kaikkiaan 1621 henkilöä. Uusia jäsenyhdistyksiä otettiin vuoden aikana kymmenen: Akaan
vihreät ry, Hämeenlinnan Vihreät ry, Kallion Seudun Vihreät ry, Kangasalan Vihreät ry,
KORVIKE – Korpilahden Vihreä Kehitys ry, Laitilan-Pyhärannan Vihreä Paikallisyhdistys ry,
Länsi-Helsingin Vihreät ry, Mikkelin Seudun Vihreät ry., Pohjois-Satakunnan Vihreät ry ja
Vanhankaupungin Seudun Vihreät ry.
Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli
seuraava: pj. Osmo Soininvaara, varapj:t Ulla Anttila, Rosa Meriläinen ja Sulevi Riukulehto
sekä jäsenet Stephen Condit (Marjo Hämäläinen), Auli Guevara (Tapio Osala), Eeva
Gyllenbögel (Tiina Rosberg-Poikola), Eeva Honkanummi (Petteri Niskanen), Aki Korpela
(Kirsti Talsi-Sirkka), Katri Sarlund (Azar Saiyar), Johanna Sumuvuori (Jari Haukka) ja Pertti
Toukomaa (Jouni Vauhkonen).
Alkuvuonna osallistuminen valtakunnan hallitukseen oli puoluehallituksen työssä näkyvä piirre. Hallituksen työtä väritti omalta osaltaan myös keskustelu viidennen ydinvoimalan
rakentamisesta ja vihreiden päätös lähetä hallituksesta toukokuussa. Alkuvuoden ajan hallituksen kokouksiin osallistuivat ministerit, erityisavustajat ja eduskuntaryhmän sihteeri. Lisäksi
hallitus kuuli tarvittaessa asiantuntijoita.
Hallitus antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
11.1. Toimittaja Grigori Pasko vapautettava välittömästi
16.2. Kehitysyhteistyövarat saatava nousuun
17.4. Tasa-arvo julkisten hankintojen ehdoksi
5.10. Vihreä liitto kiirehtii toimintaohjelmaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi
19.10. Tasa-arvoa tupo-pöydästä
9.11. Kehitysyhteistyömäärärahoja korotettava 0,7 %:iin BKT:stä vuoteen 2010 mennessä
14.12.
Lapsiperheiden
köyhyyttä
ehkäistävä
korottamalla
vanhempainetuuksien
vähimmäistasoa
Puoluesihteerin päätöksellä myönnettiin avustusta seuraaville tahoille:
- Kaakkois-Suomen Vihreät ry: 1 000 euroa Etelä-Karjalan alueen yleisötilaisuuksiin –
- Järvenpään Vihreät ry: 70 euroa Millainen tasa-arvo? –teemailtasarjan järjestämiseen
- Vihreät Naiset ry. 500 euroa ydinvoimamielenosoituksen järjestelyyn
- lappilaisille ja pohjoiskarjalaisille matkantasausrahastosta kymmenen erillistä
avustusta, yhteensä 955,68 €.

Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen saakka seuraava: Tuija Mäkinen (pj.), Olli
Aalto (Sirkku Ingervo), Maaret Eloranta (Esa Lehtinen), Sanna Grönmark (Ville Gustafsson),
Eija Hagström (Juho Kuosmanen), Sampsa Heinonen (Jukka Ilmonen), Markku Henneken
(Pekka Sillanpää), Teppo Hoikkala (Kari Talasmäki), Lotta Hällström (Kati-Riikka Tuurala),
Jari Isotalo (Kirsi Ojansuu), Inka Kanerva (Tapani Hietaniemi), Riitta KankaanpääWaltermann (Michael Rinta-Antila), Satu Karjalainen (Niina Tarkiainen), Nina Knaapila (Jyrki
Kasvi), Markku Konttavaara (Terttu Välikangas), Paula Kuikka-Kiljunen (Tiina Koukku),
Kristiina Kukkonen (Riitta Vepsäläinen), Kalle Könkkölä (Hanna-Kaisa Saastamoinen), Tarja
Laatikainen (Maarit Fagernäs-Koponen), Merja Lammi (Kalevi Uuro), Ritva Lohiluoto (Salla
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Laurilehto), Ilpo Lommi (Petri Leinonen), Jouni Lundqvist (Jussi Heinämies), Egon Nordström
(Timo Ahonen), Timo Noroviita (Juha Westerlund), Tiina Nyrhinen (Veikko Halmetoja), Raimo
Oksala (Tero Muuri), Pasi Orava (Sari Koski), Päivi Paasto (Monika Antikainen), Timo
Permanto (Anssi Lepistö), Tuuli Pitkänen (Eija Kotkavirta), Taina Pitkänen-Koli (Taimi
Määttä), Suvi Syrjä (Ari Loppi), Jouko Tossavainen (Pertti Seppänen) ja Arja Vasama
(Klemetti Näkkäläjärvi).
Puoluekokouksessa eronneen Merja Lammin tilalle valittiin Kalevi Uuro (vara Virva HirviNevala) ja eronneen Satu Karjalaisen tilalle Eero Untamala.
Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia
poliittisia asioita yleiskeskustelussa ja lisäksi alla mainittuja teemoja.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Helsingissä 2. helmikuuta. Kokousta hallitsi keskustelu
kansainvälisestä ilmastopolitiikasta ja ydinvoiman lisärakentamisen aikatauluista. Lisäksi
esillä olivat vaaleihin valmistautuminen ja hallintoneuvostopaikat.
Vuoden toinen valtuuskunnan kokous pidettiin Kuopiossa 13.—14. huhtikuuta. Kokous
hyväksyi vuosikokoukselle esitettävän periaateohjelmaluonnoksen. Lisäksi käytiin
liikennepoliittista keskustelua seminaarin muodossa.
Kolmas kokous pidettiin Helsingissä 21.—22. syyskuuta. Kokoukseen sisältyi laaja
turvallisuuspoliittinen osio (alustuksia, paneeli), jonka jälkeen kokous hyväksyi Vihreän liiton
turvallisuuspoliittiset teesit.
Neljäs kokous pidettiin Kouvolassa 23.—24. marraskuuta. Kokous hyväksyi maaseutu- ja
aluepoliittisen ohjelman ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lisäksi keskusteltiin vaaliteemoista ja
sääntöuudistuksesta.
Valtuuskunta vieraili Brysselissä 22.—24. huhtikuuta.
Yhteiskokoukset
Valtuuskunta ja eduskuntaryhmä kokoontuivat vuoden aikana kahdesti yhteiskokoukseen
käsittelemään hallitusyhteistyötä. Kokoukset pidettiin 3. helmikuuta Helsingissä ja 26.
toukokuuta Jyväskylässä. Jälkimmäisessä kokouksessa päätettiin ilmoittaa pääministerille
hallitusyhteistyön päättymisestä ja ministeri Satu Hassin erosta valtioneuvostosta.

Vuosikokous
Vihreän liiton vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 23.—24. toukokuuta. Kokous hyväksyi
puolueelle uuden periaateohjelman ja kannanotot Markkinat edistämään uusiutuvaa energiaa
sekä YK:lle interventiorahasto kattamaan globaalin kriisinhallinnan menoja.

Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Janina Andersson (Varsinais-Suomi), Ulla Anttila
(Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Merikukka Forsius (Uusimaa), Satu Hassi (Pirkanmaa), Irina
Krohn (Helsinki), Rauha-Maria Mertjärvi (Uusimaa), Kirsi Ojansuu (Häme), Erkki Pulliainen
(Oulu), Anni Sinnemäki (Helsinki) ja Osmo Soininvaara (Helsinki). Ryhmän puheenjohtajina
toimivat toimivat Janina Andersson (pj), Irina Krohn (1. vpj) ja Anni Sinnemäki (2. vpj).
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina
Kivinen, lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen, eduskuntasihteeri Tarja Parviainen ja
toimistosihteeri Marko Tuokko. Lisäksi eduskuntaryhmällä on ollut Vihreän liiton kanssa
yhteisesti palkattu tiedottaja Jaana Reijonaho.
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Ryhmällä on ollut varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa. Valiokuntatyön
lisäksi ryhmän jäsenet ovat osallistuneet hallituksen työskentelyyn erilaisten työryhmien ja
toimikuntien jäseninä. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton
puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa.
Vihreät ministerit
Peruspalveluministerinä toimi Osmo Soininvaara 19.4. ja ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerin tehtävässä Satu Hassi 27.5. saakka. Osmo Soininvaaran erityisavustajina
toimivat ministerikauden päättymiseen saakka Otto Lehtipuu ja Katariina Poskiparta. Satu
Hassin avustajina olivat kehitysyhteistyöosastolla neuvonantaja Marko Ulvila ja ympäristöministeriössä Taina Nikula ja Soininvaaran ministerikauden päätyttyä myös Katariina
Poskiparta.

Euroopan parlamentin Vihreä/EVA –ryhmän suomalaisjäsenet
Vihreät Euroopan parlamentin jäsenet Heidi Hautala ja Matti Wuori jatkoivat tehtävässään.
Hautalan avustajina toimivat Helsingissä Oili Alm (syyskuun alkuun saakka) ja Annukka Berg
(syyskuun alusta lähtien). Hautalan Brysselin/Strasbourgin avustajia taas olivat Terhi
Lehtonen ja Ulriikka Aarnio (lokakuun alusta lähtien).
Wuoren avustajina toimivat Heidi Vierimaa (Hki) ja Hannariikka Nieminen(B/S). Wuori jatkoi
edelleen valtuuskunnan puheenjohtajana.
Hautalan, Wuoren ja vihreän ryhmän toiminnasta tiedotettiin internetin ja sähköpostilistojen
kautta.
Hautala työskenteli Euroopan parlamentin Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden
valiokunnassa sekä Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa. Lisäksi Hautala
on ollut ympäristö- kuluttaja ja kansanterveysasioista vastaavan valiokunnan varajäsenenä
koko vuoden. Hautala on pitänyt aktiivisesti yhteyttä sekä Brysselissä että Suomessa oleviin
kansalaisjärjestöihin. Yhteistyössä ViSiO:n kanssa järjestetty Vihreä vaikuttaja -verkkokurssi
päättyi keväällä ja uusi, jo kolmanteen kertaan järjestettävä Nuori vihreä vaikuttaja –kurssi
käynnistettiin syksyllä yhteistyössä Vinon kanssa.
Euroopan parlamentissa Hautala on jatkanut työtään muun muassa polttoaineiden
rikkipitoisuuden parissa. Vuoden lopulla hän otti tehdäkseen haastavan mietinnön
laivapolttoaineen laadusta. Kevään merkittävimpiä tapahtumia oli työelämän tasa-arvodirektiivin sovittelun ratkeaminen. Uuden direktiivin avulla edistetään pohjoismaisten tasaarvokriteerien leviämistä kaikkialle Eurooppaan.
Hautala toimi vuoden aikana parlamentin epävirallisen kansanterveystyöryhmän
varapuheenjohtajana. Merkittävimpiä uusia aluevaltauksia oli pesti Euroopan parlamentin
suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana.
Wuori jatkoi työskentelyään Euroopan parlamentin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä
yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnassa sekä oikeudellisten ja
sisämarkkina-asioiden valiokunnassa, jälkimmäisessä varajäsenenä. Wuori mm. valmisteli
oikeudellisten asiain valiokunnalle lausunnon komission direktiiviluonnoksesta, joka tehostaisi
ympäristönsuojelua edellyttämällä jäsenvaltioilta minimitason rikosoikeudellisia sanktioita
ympäristörikostapauksissa.
Wuori jatkoi Euroopan parlamentin Viro-valtuuskunnan jäsenenä. Ihmisoikeustaustastaan
tunnettu Wuori on Vihreät/EVA -ryhmän ihmisoikeusvastaava sekä ulkoasiainvaliokunnan
pysyvän ihmisoikeustyöryhmän jäsen.
Wuori jatkoi säännöllisiä tapaamisiaan etenkin ihmisoikeuskansalaisjärjestöjen kanssa. Nämä
tapaamiset ovat olleet tehokas vuorovaikutuskanava, jota ilman parlamenttityöskentely olisi
jäänyt huomattavasti kapea-alaisemmaksi. Wuori isännöi parlamentissa yhteistyössä
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kansalaisjärjestöjen kanssa keväällä seminaarin alueellisen autonomian mahdollisuuksista
Indonesiassa. Wuori osallistui kansainväliseen rauhanmissioon Filippiineille.
Hautalan luona kävi vuoden aikana kolme tuettua vierailijaryhmää tutustumassa Euroopan
parlamentin ja Vihreä/EVA -ryhmän toimintaan. Wuoren luona kävi samoin kolme
vierailijaryhmää.
Alueellinen ja kunnallistoiminta
Vihreä liiton historian ensimmäisten alueellisten työntekijöiden kausi päättyi keväällä 2002.
Pohjoisen alueen aluesihteeri päätti työnsä kesäkuussa ja muut toukokuun aikana.
Alueet, aluesihteerit ja heidän asemapaikkansa olivat:
Pohjoinen alue: Lapin ja Oulun piirit. Aluesihteeri Tarja Pasma, Oulu.
Itäinen alue: Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo. Aluesihteeri Ari Paanala, Kuopio.
Läntinen alue: Vaasan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan piirit. Wilma Juusonen, Ruovesi.
Lounainen alue: Satakunta ja Varsinais-Suomi. Aluesihteeri Birgit Salin, Turku.
Eteläinen alue: Häme, Uusimaa, Kaakkois-Suomi. Aluesihteeri Leena Korhonen, Helsinki.
Aluesihteereitä palkkasi liiton lisäksi eteläisellä alueella piiri ja lounaisella alueella sekä piirit
että paikallisyhdistys.
Aluesihteerien työhön kuului hoitaa alueillaan valtuutettujen ja kunnallisten luottamushenkilöiden koulutus, järjestää alueelle piirin/paikallisten kanssa yhdessä sovitut yleisötilaisuudet
ja kansanedustajien vierailut sekä saattaa ajan tasalle Vihreän liiton rekisteriin kunnallisissa
luottamustoimissa olevien tiedot. Käytännössä kukin aluesihteeri valitsi alueelle sopivan
toimintatavan, joissain painotettiin enemmän koulutuksellisuutta ja toisissa keskityttiin tapahtumiin ja ajankohtaan osuneeseen ydinvoimanvastaiseen kampanjointiin. Kunnallisissa
luottamustoimissa olevien tietojen saaminen ajan tasalle kangerteli, eikä hankkeessa
onnistuttukaan täysin. Tampereella järjestettyjen kuntapäivien järjestelyvastuun kantoi
suurelta osin läntisen alueen aluesihteeri. Aluesihteereitä käytettiin myös työvoimana mm.
puoluekokouksen ja Heinolan kesätapahtuman järjestelyissä.
Vuoden aikana työnohjausta aluesihteereille antoivat tarpeen mukaan sekä järjestösihteeri
Hannele Lehtikuusi että puoluesihteeri Ari Heikkinen. Aluesihteerien kauden lopussa
toukokuussa
pidettiin
palautekeskustelu
aluesihteerikokeilun
toimivuudesta
ja
jatkokehittelystä.
Valtakunnallinen luottamushenkilöille
suunnattu koulutus:
2.—3.3. Vihreät Kuntapäivät, Tampere. Päivien teemana oli koulutuspolitiikka. Osana
kuntapäivien ohjelmaa juhlittiin myös Vihreän liiton 15-vuotisjuhlia.
2.—4.8. kesätapahtuma, Heinola. Tapahtuma keskittyi vuoden 2003 eduskuntavaaleihin
valmistautumiseen ja ohjelma sisälsi niin kampanjointi- ja esiintymiskoulutusta kuin laajojen
poliittisten teemojen käsittelyä. Lisäksi järjestettiin erilliskoulutusta piirien vaalivastaaville.
Sekä keväällä että syksyllä selviteltiin Vihreän liiton arkiston järjestämistä yhdessä ViSiOn ja
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen kanssa. Hanke ei vuoden kuluessa
edennyt suunnittelua pidemmälle.

Työryhmät
Työryhmät ovat toimineet liiton hallituksen tukena, siten että työryhmissä on mukana hallituksen jäsen, joka on hoitanut yhteydenpidon hallitukseen. Ryhmät ovat tuottaneet taustamateriaalia sekä kannanotto- ja linjaus-papereita hallitukselle sekä ovat osallistuneet liitolta
pyydettyjen lausuntojen valmisteluun.
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Periaateohjelmatyöryhmän edellisvuonna alkanut työ jatkui. Jäsenyhdistykset ja työryhmät
antoivat
helmikuun
loppuun
mennessä
kommenttinsa
ohjelmaluonnokseen
ja
ohjelmatyöryhmän pj. Rosa Meriläinen työsti uuden version hallituksen jatkokäsittelyyn 23.3.
Maaseutu- ja aluepoliittinen työryhmä (pj. Sampsa Heinonen)
Kehitysmaatyöryhmä (pj. Kalle Könkkölä)
Ympäristötyöryhmä (pj. Rauno Sairinen)
Peruspalvelutyöryhmä (pj. Jari Haukka)
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Sirpa Hertell)
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Katri Sarlund)
Kansainvälinen työryhmä ja neuvottelukunta (pj. Ulla Anttila)
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Ari Paanala)
Sääntötyöryhmä (pj. Hannele Lehtikuusi)
elinkeino- ja talouspoliittisen työryhmän (pj. Sulevi Riukulehto).

Maaseutu- ja aluepoliittinen työryhmä
Kehitysmaatyöryhmä
Ympäristötyöryhmä osallistui aktiivisesti periaateohjelman ympäristöosioiden valmisteluun
sekä tuotti pohjatekstit ympäristöaiheisten lennäkkien uusimista varten. Työryhmä kokoontui
vuoden aikana kuusi kertaa. Tapaamisissa pohdittiin asiantuntija-alustajien johdattamina mm.
ympäristöverojen kehittämistä, automarket-rakentamista, Etelä-Suomen metsien suojelua
sekä arjen ympäristöpolitiikkaa.
Peruspalvelutyöryhmä
Tasa-arvotyöryhmä
Koulutuspoliittinen työryhmä piti koulutusaiheiset kuntapäivät Tampereella helmikuussa ja
valmisteli koulutuspoliittista osuutta periaateohjelmaan. Syksyn aikana työryhmä valmisteli
laajan koulutuspoliittisen ohjelman, joka hyväksyttiin valtuuskunnassa marraskuussa.
Kansainvälisen työryhmän vuoden keskeiset teemat olivat turvallisuuspoliittisen linjapaperin
valmistelu valtuuskunnalle, EU-tilaisuuksien järjestäminen ympäri maata sekä yhteistyön
viritteleminen Viron vihreiden kanssa.
Liikennepoliittinen työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Ryhmän jäsenet ovat
käyneet keskustelua sekä sähköpostilistan että henkilökohtaisena kirjeenvaihtona eri
liikennepolitiikan aihepiirin asioista joukkoliikenteestä aina tietoliikenteeseen. Huhtikuussa
Kuopiossa valtuuskunta käsitteli liikennepoliittisia aiheita mm. joukkoliikennettä, kaavoitus- ja
liikennekysymyksiä ja kevyeen liikenteeseen liittyviä asioita. 23.11. työryhmä kokoontui
Kouvolassa. Liipon jäsenet ovat osallistuneet liikenneaiheisiin seminaareihin.
Sääntötyöryhmä työsti Vihreälle liitolle perusteellisesti uudistettuja sääntöjä ja sai ohjeistusta
työnsä kuluessa sekä hallitukselta että valtuuskunnalta.
Elinkeino- ja talouspoliittisen työryhmän

Liiton toimiston henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla työskentelivät puoluesihteeri Ari Heikkinen, järjestösihteeri Hannele
Lehtikuusi, toimistosihteeri Risto Kankaanpää, taloussihteeri Antti Virmasalo, kv. asiain
sihteeri Outi Hannula ja vaalipäällikkö Panu Laturi (1.2. alkaen osapäiväisenä ja 1.6. alkaen
kokopäiväisenä). Tiedottajana toimi Jaana Reijonaho. Tiedottajan toimipiste oli
eduskunnassa. Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä,
postituksissa sekä www-sivujen ja verkon ylläpidossa. Vihreän liiton palvelimen ja verkon
ylläpidosta ovat palkkio-perusteisesti vastanneet Eva Isaksson ja Ari Mäkelä.
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TIEDOTUSTOIMINTA
Vihreän liiton tiedotustoiminta hoidettiin edelleen 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,
järjestösihteeri ja tiedottaja. Lisäksi Vihreän liiton tiedotusta käsiteltiin ja suunniteltiin
hallituksen kokousten ja henkilökunnan toimistokokousten yhteydessä. Tiedotusta hoidettiin
myös yhdessä aluesihteereiden kanssa ja antamalla tiedotusneuvontaa paikallisyhdistyksille.
Varsinaisia tiedotustilaisuuksia ei järjestetty puolueen päättävien elinten kokousten tai tapahtuminen yhteydessä, vaan puheenjohtaja ja ministerit antoivat haastatteluja ajankohtaisista
aiheista näissä yhteyksissä. Vihreän liiton puheenjohtaja piti tiedotustilaisuuden 19.4. ministerikautensa päätteeksi.
Vihreän liiton hallitus, puheenjohtajisto ja puoluesihteeri antoivat vuoden aikana 46
kannanottoa tai tiedotetta. Tämän lisäksi yksittäiset kansanedustajat, ministerit ja
europarlamentaarikot hoitivat omaa tiedotustaan. Tiedottaja piti myös säännöllisesti yhteyttä
toimittajiin erilaisin tiedoksi toimituksille –tiedottein sekä puhelinkierroksin.
Valtakunnallinen tiedotustapahtuma oli Uusiutuvan energian päivä 16. maaliskuuta. Tuolloin
paikalliset järjestivät eri puolilla maata tilaisuuksia, joissa tuotiin esille vihreiden
energiavaihtoehtoa. Kampanjaa tuettiin painattamalla 40 000 kpl postikortteja yhdessä
Vihreän Langan kanssa. Kuntapäivät ja Heinolan kesäpäivät muodostuivat myös
onnistuneiksi tiedotustapahtumiksi.
Henkilöjäsenille ja vihreille valtuutetuille lähetettiin vuoden aikana viisi jäsenkirjettä. Jäsen- ja
muille vihreille yhdistyksille lähetettiin neljä yhdistyskirjettä ja muita tiedotteita tarpeen
mukaan.
Uudesta periaateohjelmasta otettiin 6 000 kappaleen painos.

Vihreät internetissä
Vihreän liiton palvelimella ylläpidettiin entiseen tapaan Vihreän liiton omia kotisivuja,
paikallisten yhdistysten postilistoja, valtakunnallisia postilistoja sekä työryhmien lukuisia
työlistoja. Paikallisten yhdistysten postilistoja ja kotisivuja hoidetaan pääosin
vapaaehtoisvoimin. Paikallis- ja piiriyhdistysten muualla sijaitsevat kotisivut on linkitetty
Vihreän liiton palvelimelle ilmoituksesta. Lisäksi palvelimelle perustettiin useita uusia
paikallisia sähköpostilistoja. Lisäksi Ylevi, kaikille avoin keskustelulista vihreitä sivuavista
teemoista, on ollut nähtävissä ja seurattavissa Vihreän liiton www-sivujen kautta.

VAALITOIMINTA
Vaalien käytännön Työryhmän pj:ksi valittiin Osmo Soininvaara, sihteeriksi Panu Laturi ja
jäseniksi Rosa Meriläinen, Sulevi Riukulehto, Ulla Anttila, Sampsa Heinonen (1.3. saakka),
Auli Guevara (1.3. lähtien), Johanna Sumuvuori, Anni Sinnemäki, Dave Pemberton,
Sallamaari Muhonen, Ari Heikkinen, Hannele Lehtikuusi, Jaana Reijonaho ja Petteri
Niskanen.
Eduskuntavaalien 2003 suunnittelu alkoi jo vuoden 2002 alussa. Vaalitoiminnan suunnittelun
päävastuun kantoi eduskuntavaalityöryhmä. Vaalipäälliköksi valittiin 1.2 alkaen Panu Laturi,
joka teki toukokuun alkuun vain osapäiväistä työtä, mutta jatkoi toukokuun alusta
täysipäiväisenä vaalipäällikkönä. Vaalien visuaalisesta ilmeestä vastasi edellisten
eduskuntavaalien tavoin Oravavartio ja elokuvamainoksen teki Tomi Niemelä. Vaalien
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tavoitteeksi asetettiin 20 kansanedustajaa, jota pidettiin realistisena vuoden 2002 alun gallupkannatuksen perusteella.
Vaalikampanjan suunnittelu aloitettiin 3.3. Tampereella tapaamisella, johon osallistuivat sekä
eduskuntavaalityöryhmän jäsenet että piirien puheenjohtajat.
Kampanjan suunnittelu alkoi pohdinnalla siitä, mikä tulee olemaan vaalien pääasiallinen
mediaväline. Johtuen vaalibudjettimme koosta tämä perusvalinta jouduttiin tekemään
television ja lehtimainonnan välillä. Pitkän pohdinnan ja arvioinnin jälkeen
eduskuntavaalityöryhmä päätyi siihen, että kampanjassa ei ole televisiomainontaa, ja
mainonta tehdään lehtimainontana, internet-mainontana ja elokuvateatterimainontana.
Mainontakonseptimme jälkeen valitsimme mainostoimiston, jota käytimme kampanjamme
suunnittelussa. Eduskuntavaalityöryhmä kävi tämän valinnan jälkeen laajat keskustelut
kampanjamme suunnasta. Vuoden 1999 eduskuntavaaleista poiketen päädyimme siihen, että
teemme asiapohjaisen kampanjan, joka toteutetaan 16 erilaisella pienellä lehtimainoksella.
Kampanjan suunnittelua jatkettaessa liitolla oli pieniä aikataulullisia ja näkemyksellisiä
ongelmia mainostoimiston kanssa kampanjaa koskien. Aikataulut muuttuivat siten, että
lopulliset mainosmateriaalit saatiin valmiiksi vasta vuoden 2003 alussa. Näkemykselliset
ongelmat kohdistuivat yleisjulisteeseen, johon liiton hallitus ei ollut tyytyväinen. Kuitenkin
vuoden lopussa yleisjulisteen idea saatiin lyötyä valmiiksi ja se perustui pieniin mainoksiin,
jotka laitettiin yhteen julisteeseen. Liiton vaalimainonta päätettiin tuottaa suomen kielen lisäksi
ruotsiksi ja osittain englanniksi, venäjäksi, saameksi ja somaliksi. Näkövammaisille
suunnattiin myös omaa materiaalia.
Kampanjaa päätettiin tehdä lehtimainonnan lisäksi internetissä, elokuvateatterimainonnalla
sekä internet-postikorteilla.
Ehdokashankinta
käynnistettiin
samaan
aikaan
kampanjasuunnittelun
kanssa.
Ehdokashankinnassa onnistuttiin paremmin kuin aikaisemmin ja lähes kaikki listat pystyttiin
hyväksymään jo joulukuun lopussa. Ehdokkaiden saaminen oli myös huomattavasti
helpompaa. Erityisenä painopisteenä ehdokashankinnassa olivat vaaliliittovaalipiirit PohjoisKarjala ja Etelä-Savo. Ehdokashankinnassa tähdättiin myös hyvään alueelliseen ja
kielelliseen kattavuuteen.
Vaaleissa panostettiin piirien tukemiseen. Piireille myönnettäviä avustuksia kasvatettiin
huomattavasti vuoden 1999 eduskuntavaaleista. Uutena asiana oli se, että osa tästä tuesta
kanavoitiin korvamerkittynä piirien vaalipäälliköiden palkkaamiseen. Tämä järjestelmä
osoittautui toimivaksi, ja helpotti myös liiton vaalityötä siinä, että jokaisessa piirissä oli yksi
henkilö, joka vastasi vaaleista, ja johon oli helppo ottaa yhteyttä. Piirien vaalipäälliköille
järjestettiin marraskuussa koulutusmatka Brysseliin. Matkan aikana käytiin läpi tärkeimmät
vaaleihin liittyvät asiat, sekä piirien vaalisuunnitelmia. Matka oli merkityksellinen myös
vaalihengen nostatustilaisuutena.
Vaalityön koordinoinnin helpottamiseksi toteutettiin yhdessä vihreän sivistys ja opintokeskus
VISIO:n kanssa ns. vaaliverkko. Vaaliverkko on vaalipäälliköiden, piirien puheenjohtajien ja
liiton hallituksen yhteinen intranet-järjestelmä.
Ehdokkaille ja vaalipäälliköille järjestettiin runsaasti koulutusta yhdessä VISIO:n kanssa
vuoden aikana. Koulutus aloitettiin liiton kuntapäivillä Heinolassa elokuun alussa. Heinolan
tilaisuus osoittautuikin menestyksekkääksi, paikalla oli 168 henkilöä. Heinolan koulutuksen
jälkeen syksyllä järjestettiin viidellä paikkakunnalla viikonlopun kestänyt ehdokaskoulutus.
Nämä paikkakunnat olivat Helsinki, Tampere, Oulu, Turku ja Kuopio. Näihin koulutuksiin
osallistui yhteensä 108 ehdokasta.
Vihreä liitto otti näissä vaaleissa vastuulleen ehdokaskuvauksen. Kuvaus suoritettiin siten,
että yksi kuvaaja kiersi kaikki vaalipiirit ja otti kaikki ehdokaskuvat. Kuvauksen laajuudesta
johtuen kuvaus kesti lähes kuukauden, mutta tuloksena oli tasalaatuiset kuvat koko maahan.
Kuvaajana toimi Sampsa Hallikainen.
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Vihreän liiton vaaliohjelman valmistelu aloitettiin jo kesäkuun alussa. Liiton vaaliteemat
hyväksyttiin marraskuun valtuuskunnassa, mutta vaaliohjelman lopullinen hyväksyminen jäi
vuoden 2003 alkuun. Syynä siihen, että vaaliohjelma hyväksyttiin vasta näin myöhään oli se,
että tällä tavoin pystyttiin vastaamaan vaalien alla ajankohtaisiin kysymyksiin. Myös muut
puolueet julkaisivat vaaliohjelmansa vasta vuoden 2003 alussa.
Vaaleihin liittyvään tiedotukseen valmistautuminen aloitettiin jo syyskuun alussa. Johtuen
vihreiden kasvaneesta gallup-kannatuksesta oli oletettavaa, että meitä vastaan tullaan
käymään voimakas kampanja. Viestintätyöryhmä kokoontuikin koko syksyn kerran viikossa ja
kokouksissa laadittiin tiedotussuunnitelma. Suunnitelman valmistamisesta vastasi Jaana
Reijonaho.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisissä luottamustoimissa Vihreää liittoa edustivat Ari Heikkinen ja Panu Laturi
Euroopan vihreiden valtuuskunnassa. Heidi Hautala ja Matti Wuori (sit.) toimivat Euroopan
parlamentin jäseninä. Pohjoismaiden neuvostossa vihreitä edusti Tuija Brax, varajäsenenä
Irina Krohn. Pekka Haavisto jatkoi Euroopan vihreiden puheenjohtajana ja Outi Hannula
järjestön varainhoitajana.
Liitossa toimi noin 10 jäsenen kansainvälinen työryhmän ja 20-jäseninen kansainvälinen
neuvottelukunta, joiden molempien puheenjohtajana toimi Ulla Anttila.
Euroopan vihreiden kongressi pidettiin 17.—19.5. Berliinissä otsikolla ”It’s our world .
greening globalisation”. Suomesta osallistuivat Vihreän liiton edustajina Rosa Meriläinen,
Johanna Sumuvuori, Tanja Remes, Ari Heikkinen ja Tapani Hieta-niemi. Ministeri Satu Hassi
oli kutsuttu puhujaksi, ja hänen mukanaan matkusti myös erityisavustaja Katariina Poskiparta.
Muut suomalaisedustajat olivat Pekka Haavisto ja Outi Hannula Euroopan vihreiden
edustajina, Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala ja hänen avustajansa Annukka Berg
sekä ViNon edustajat Anne Hildén ja Simo Salmela ja Euroopan vihreiden nuorten Panu
Laturi.
Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokoukseen Brysselissä 15. – 17.11. osallistuivat liiton
edustajina Ari Heikkinen ja Panu Laturi, varalla Tanja Remes ja Olli Aalto sekä Outi Hannula
ja Pekka Haavisto komitean jäseninä.
Itämeren vihreiden verkoston koordinaattorina toimi edelleen Ruotsin Miljöpartiet.
Kesäkokous pidettiin Rostockissa Saksassa 2. – 4.8. Kokoukseen osallistuivat Tapio Osala ja
Tanja Remes.
Kansainvälinen neuvottelukunta teki 13.5. päivän kestäneen tutustumismatkan Tallinnaan
paikallisten vihreiden ja ympäristöjärjestöjen luo. Syksyllä järjestettiin 14.10. yhdessä
liikenneaiheinen seminaari Tallinnassa juuri ennen paikallisvaaleja.
Kevään ajan toimi Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunnan alainen työryhmä, joka pohti
puolueiden mahdollisuuksia demokratiayhteistyöhön kehitysmaiden puolueiden kanssa. Liiton
edustajina olivat Tuija Maaret Pykäläinen ja Outi Hannula.
Kansainväliseen toimintaan liittyneet muut vierailut ja tapahtumat:
- varapuheenjohtaja Rosa Meriläinen osallistui parlamentin vihreän ryhmän ”Vihreään
konventtiin” Berliinissä 17.5. ja varapuheenjohtaja Ulla Anttila Brysselissä 15.11.
- vaalipäällikkö Panu Laturi osallistui Miljöpartietin vuosikokoukseen 9.—12.5.
- puoluevaltuuskunnan jäsenistä koostunut ryhmä kävi Hautalan ja Wuoren kutsumana
tutustumassa Euroopan parlamenttiin 22.—24.4. ja piirien vaalipäälliköt 13. – 15.11. Lisäksi
vihreistä ja ympäristöjärjestöjen edustajista koostuva ryhmä osallistui Nature-seminaariin
Brysselissä 13.12. Matti Wuoren kutsumana.
- puheenjohtaja Osmo Soininvaara osallistui Euroopan parlamentin vihreän ryhmän
koollekutsumaan puolueiden puheenjohtajien kokoukseen Meranossa Italiassa 17.10.
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- puoluesihteeri Hannele Lehtikuusi osallistui vihreiden edustajana poliittisen valtuuskunnan
matkalle YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin 14. – 25.10.
- Vihreän liiton puoluehallitus, toimisto ja eduskuntaryhmä olivat EU:n komission Suomen
edustuston vieraina 27.11.
Vuoden aikana tuettiin Rosa Meriläisen osallistumista Euroopan sosiaalifoorumiin Firenzessä,
Länsi-Saharan Polisario-edustajien matkakuluja Suomessa. Lisäksi myönnettiin avustuksia
EU-tilaisuuksien järjestämiseen eri puolella Suomea.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto rp. sai puoluetukea 649 385,00 euroa vuonna 2002. Lakisääteiset piiriavustukset
(yli 8 % puoluetuesta eli 51 983,00 €) myönnettiin liiton 14 piirijärjestölle. Lakisääteinen osuus
naistoimintaan (yli 8 % puoluetuesta eli 51 950,80 €) maksettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 416 240,00 € myönnettiin kokonaisuudessaan
Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä.
Matkantasausrahastosta tuettiin rahaston sääntöjen mukaisesti syrjäseutujen vihreiden
matkoja 955,68 €.
Tämän lisäksi yli 200 € avustuksia saivat:
• Vihreät Vaivaiset/ Vaivaistoiminta (10 000 €)
• ViNo/ Nuorisotoiminta (4 744,00 €).
Puoluesihteerin päätöksellä annetut tuet:
• Luonto-liitto, haastekampanja (250,00€)
• Vihreät Naiset/ Valtavirta; Ydinvoimamielenosoitus (700,00€)
• Pohjois-Karjalan vihreät/ Maakuntapäivät; puhelinkulut (380€)
Perustamisavustusta yhdistysten rekisteröintiä varten myönnettiin hakemuksien mukaan
jäsenjärjestöille:
• Vanhankaupungin Seudun Vihreät ry.
• Haukiputaan Vihreät ry.
• Nastolan Vihreät ry.
• KORVIKE - Korpilahden Vihreä Kehitys ry.
• Länsi-Helsingin Vihreät ry.
• Akaan vihreät ry.
TALOUS
Vihreän liiton talous oli vuonna 2002 ylijäämäinen, jos kohta ei niin paljoa kuin talousarviossa
ennakoitiin. Suurimmat talousarvion ulkopuoliset menoerät olivat viiden aluesihteerin
palkkaus sekä Heinolan kesätapahtuma.
Vihreällä liitolla ei ollut tilikaudella lainoja. Sen sijaan, kertynyttä ylijäämää sijoitettiin
hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti korkorahastoon ja määräaikaistalletuksiin.
Sijoituspäätöksen keskeisenä periaatteena oli pääoman turvaaminen ja kohtuullinen, riskitön
tuotto.
Pääasialliset tuotot olivat:
- puoluetuki 649 385,00 €
- jäsenmaksutulot 16 720,08 €
- luottamushenkilömaksut 11 968,41 €
- alivuokratulot 13 349,68 €
- sihteeripalvelutuotot MEP Hautalalta 7 461,60 €
Taloutta hoidettiin liittokokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Tilikauden 2002 tulos
oli ylijäämäinen 76 798,77 €. Ylijäämän kerryttämisellä on varauduttu tulevien vuosien

Vihreä liitto rp
Toimintakertomus

10/10

vaalikuluihin. Ylijäämästä on tilinpäätöshetkellä hallituksen päätöksen mukaisesti ollut
sijoitettuna korkorahastoon (Sampo Likvidi, aik. Mandatum Likvidi) 205 942,21 €.
Hallitus hyväksyi 23.3. matkantasausrahaston ohjesäännön, joka määrittelee aiempaa
täsmällisemmin, mihin tarkoitukseen voidaan myöntää tukea vihreiden toimijoiden matkoihin.
Liiton tilintarkastajina 2002 toimivat HTM Raimo Hakola (varalla Anneli Halinen) ja HTM Jukka
Sopen-Luoma (varalla Helena Sinisalo).

