Vihreä liitto r.p.
TOIMINTAKERTOMUS 2003
Hallituksen esitys vuosikokoukselle

YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta runsaalla sadalla jäsenellä.
Jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 1 728 henkilöä. Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi
vuoden aikana yhdeksän: Etelä-Helsingin vihreät ry - De Gröna i Södra Helsingfors rf, SuurLeppävaaran Vihreät ry, Tapiolan seudun Vihreät ry, Ydin-Hämeen Vihreät ry, Helsingin
Vihreät Nuoret ry, Vihannes – Vihreät nuoret Espoossa ry, Tikkurilan Vihreät ry, Koivukylän
Vihreät ry ja Tampereen Vihreät nuoret ja opiskelijat – Virnu ry.
Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli
vuosikokoukseen asti 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).
Puoluekokouksen jälkeen: pj. Osmo Soininvaara, varapj:t Sulevi Riukulehto, Katri Sarlund ja
Anni Sinnemäki sekä jäsenet Eeva Gyllenbögel (Jaana Nuottanen), Veikko Halmetoja (Jouni
Vauhkonen), Marjo Hämäläinen (Raimo Tuomainen), Eeva Honkanummi (Laura Häggblom),
Aki Korpela (Johanna Sumuvuori), Ville Niinistö (Stephen Condit), Pasi Orava (Sirpa
Halonen) ja Tiina Rosberg-Poikola (Andreas Waltermann)
Alkuvuodesta hallituksen työskentelyä leimasivat maaliskuun eduskuntavaalit ja
hallitusneuvottelut. Loppuvuosi oli uuden hallituksen työn käyntiin saattamista ja ahkeraa
ohjelma- ja työryhmätyötä. Hallitus vieraili Brysselissä marraskuun alussa pitäen siellä
kokouksen ja seminaareja.
Hallitus antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
17.1. Vanhemmuuden kustannukset uusjakoon
25.4. Ympäristö- ja energiaveroja korotettava
16.8. Vaalien yhdistämisestä
30.8. Tarkat tavoitteet EU:n perustuslakiin
13.9. WTO-kauppaneuvotteluissa pyrittävä kehitysmaiden aseman parantamiseen
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 Sillan-pää), Teppo Hoikkala (Kari Talasmäki), Lotta Hällström (Kati-Riikka Tuurala),
Jari Isotalo (Kirsi Ojansuu), Inka Kanerva (Tapani Hietaniemi), Riitta KankaanpääWaltermann (Michael Rinta-Antila), 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), Ritva Lohiluoto (Salla 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), Eero Untamala (Niina Tarkiainen), Kalevi Uuro (Virva HirviNevala) ja Arja Vasama (Klemetti Näkkäläjärvi).
Puoluekokouksen jälkeen: Tuija Mäkinen, pj., Monika Antikainen (Tepa Ahonen), Flemming
Bergh (Petteri Niskanen), Sanna Grönmark (Heikki Paukamainen),Satu Haapanen (Sari
Koski), Jaana Hannulabacka (Kirsi von Gross), Elina Hatakka (Timo Sarojärvi), Markku
Henneken (Harri Halme), Teppo Hoikkala (Pertti Seppänen), Salla Huttunen (Elina Sojonen),
Lotta Hällström (Jari Haukka), Antti Hämäläinen (Riitta Vepsäläinen), Jari Isotalo (Riitta
Vuori), Riitta Kankaanpää-Waltermann (Kalevi Uuro), Jessica Karhu
(Tanja Remes),
Nina Knaapila (Eeva-Maija Aromaa), Eeva Koskinen (Silja Velmala), Kalle Könkkölä (Matti
Näsi), Tarja Laatikainen (Esa Kauppila), Pasi Lehti (Kalervo Aro), Otto Lehtipuu (Tapani
Hietaniemi), Anssi Lepistö (Petri Ojanen), Hanna-Kaisa Lähde (Niina Tammi), Janne
Länsipuro (Juha Westerlund), Egon Nordström (Timo Ahonen), Raimo Oksala (Kari
Sihvola), Tarja Pasma (Marita Talala), Tuuli Pitkänen (Marketta Virtanen), Juha Pulkkila
(Perttu Pesä), Mari Puoskari (Ville Tuominen), Tuomas Sorto (Anne Hildén), Nina SundellLehtola (Anna-Maija Alarto), Terho Taarna (Minna Björkman), Jouko Tossavainen (Juha
Eskelinen), Eero Untamala (Jenny Lauronen), Arja Vasama (Arto Ahonen), Ville Ylikahri
(Jussi Heinämies).

Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokouksissa käsiteltiin aina
ajankohtaisia poliittisia asioita yleiskeskustelussa ja lisäksi alla mainittuja teemoja.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Espoossa 1.-2. helmikuuta. Kokousta hallitsi keskustelu
pakolais- ja maahanmuuttopolitiikasta. Siellä myös hyväksyttiin kannanotto Suomen
ulkomaalaispolitiikasta. Lisäksi esillä olivat hyvin laajasti tulevat eduskuntavaalit. Kokous
mm. päätti osallistujista television vaalitentteihin ja tutustui vaalimateriaaliin. Myös
hallitusohjelmatavoitteista käytiin keskustelua.
Vuoden toinen valtuuskunnan kokous pidettiin eduskuntavaalien jälkeen Helsingissä 29.
maaliskuuta. Kokous oli lähinnä toteava ja valmistautumista eduskuntaryhmän ja
valtuuskunnan yhteiskokoukseen.
Kolmas kokous pidettiin Helsingissä 27.-28. syyskuuta. Kokouksen kantavana teemana oli
päihdepolitiikka, josta myös hyväksyttiin erillinen päihdepoliittinen ohjelma. Kokous myös
kuuli asiantuntija-alustuksia aiheesta.
Neljäs kokous pidettiin Tampereella 15. marraskuuta. Kokous kävi läpi ohjelmaa
globalisaation hallinnasta. Pitkällisen käsittelyn jälkeen valtuuskunta siirsi ohjelman edelleen
hallituksen valmisteltavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi. Myös globalisaatiosta saatiin
kuulla asiantuntija-alustuksia.
Yhteiskokous
Valtuuskunta ja eduskuntaryhmä kokoontuivat yhteiskokoukseen Helsingissä 29. maaliskuuta
käsittelemään sääntömääräisesti hallitusyhteistyötä. Yhteiskokous päätti hallitustunnustelijalle
annettavista vastauksista.

Vuosikokous
Vihreän liiton vuosikokous pidettiin Vantaan Tikkurilassa 24.-25. toukokuuta. Kokous teki
sääntömääräiset henkilövalinnat ja hyväksyi puolueelle laajan sääntöuudistuksen. Lisäksi
kokous hyväksyi kannanotot ”Jätteiden synnyn ehkäiseminen on ensisijaista”, ”Hallituksen
lunastettava lupauksensa opiskelijoille”, ”Verotuksen tuettava palvelualojen työpaikkojen
syntymistä” ja "Tasa-arvoa suomalaiseen työelämään”.
Eduskuntaryhmä
Ennen maalisvaaleja vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Janina Andersson (VarsinaisSuomi), 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 Janina Andersson (pj), Irina Krohn (1. vpj) ja Anni
Sinnemäki (2. vpj).
Vaalien jälkeen ryhmän koko kasvoi kolmella edustajalla. Lisäksi Uudenmaan vaalipiirin
edustuksessa tapahtui muutoksia. Uuteen eduskuntaryhmään kuuluvat Janina Andersson
(Varsinais-Suomi), Ulla Anttila (Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Tarja Cronberg (PohjoisKarjala), Merikukka Forsius (Uusimaa), Satu Hassi (Pirkanmaa), Heidi Hautala (Uusimaa),
Jyrki Kasvi (Uusimaa), Irina Krohn (Helsinki), Rosa Meriläinen (Pirkanmaa), Kirsi Ojansuu
(Häme), Erkki Pulliainen (Oulu), Anni Sinnemäki (Helsinki) ja Osmo Soininvaara (Helsinki).
Cronberg on ensimmäinen vihreä kansanedustaja Pohjois-Karjalan vaalipiiristä.
Uuden eduskuntaryhmän puheenjohtajina toimivat Satu Hassi (pj), Kirsi Ojansuu (1. vpj) ja
Erkki Pulliainen (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 (opintovapaalla 1.9.-31.12., tehtäviä hoiti Tarja
Parviainen o.t.o).
Ryhmällä on ollut varsinainen ja varaedustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa. Tuija Brax
on toiminut lakivaliokunnan puheenjohtajana, Satu Hassi ympäristövaliokunnan
varapuheenjohtajana ja Anni Sinnemäki valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston
puheenjohtajana. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton
puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa.
Euroopan parlamentin Vihreät/EVA –ryhmän suomalaisjäsenet
Vihreät Euroopan parlamentin jäsenet Heidi Hautala ja Matti Wuori jatkoivat tehtävässään,
Hautala maaliskuun loppuun saakka, jolloin hän siirtyi kansanedustajaksi Suomen
eduskuntaan. Hautalan tilalle Euroopan parlamenttiin siirtyi Uma Aaltonen.
Heidi Hautalan avustajana Brysselissä/Strasbourgissa toimivat Terhi Lehtonen ja Ulriikka
Aarnio. Helsingin toimiston avustajana työskenteli Annukka Berg. Uma Aaltosen aloittaessa
työnsä Euroopan parlamentissa Ulriikka Aarnio jatkoi hänen palveluksessaan. Suomessa
Aaltosen avustajina toimivat Kaija Unhola (1.4.-31.7.) ja Anna-Stiina Lundqvist (1.10.
alkaen). Wuoren avustajina työskentelivät edelleen Heidi Haikonen (ent. Vierimaa) (Hki) ja
Hannariikka Nieminen (B/S). Wuori jatkoi edelleen valtuuskunnan puheenjohtajana.

Hautalan, Wuoren, Aaltosen sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän toiminnasta
tiedotettiin etenkin internetin kotisivujen ja sähköpostilistojen kautta.
Euroopan parlamentissa Heidi Hautala työskenteli oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden
valiokunnassa sekä naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa. Lisäksi Hautala
toimi ympäristö-, kuluttaja- ja kansanterveysasioiden valiokunnan varajäsenenä, suhteista
Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana sekä kansanterveystyöryhmän puheenjohtajana. Euroopan parlamentissa Hautala teki suuren työn myös hyvään
alkuun saadun laivapolttoaineiden rikkimietinnön parissa.
Merkittäviä tapahtumia Heidi Hautalan vuoden 2003 MEP-kauden aikana olivat etenkin
seuraavat:
- 11.1. Pesänselvitys-seminaari Helsingissä yhdessä Pekka Saurin ja Olli Rehnin kanssa
- 24.1. "Rautaa vai paperia?" -seminaari työelämän tasa-arvon työkaluista Helsingissä
- 29.1. "The future of public health in Europe" -tilaisuus Brysselissä
- 3.2. kuulemistilaisuus prostituutiota sääntelevästä lainsäädännöstä Brysselissä
- 20.2. kuulemistilaisuus työelämän tasa-arvolainsäädännöstä Brysselissä
Helmi-maaliskuussa eduskuntavaalien läheisyys tarkoitti Hautalalle puhujamatkoja ja
kampanjointia ympäri Suomea. Myös kotisivujen perusteellinen remontti teetti töitä koko
alkuvuoden. Ennen Hautalan lähtöä Brysselistä ehdittiin viedä päätökseen myös yhteistyössä
ViNOn ja ViSiOn kanssa jo neljättä kertaa toteutettu Nuori vihreä vaikuttaja (NVV) -kurssi.
Uma Aaltonen aloitti kautensa parlamentin jäsenenä maaliskuun lopussa. Hän työskenteli
Heidi Hautalan tavoin jäsenenä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnassa ja
naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa. Näiden lisäksi Aaltonen aloitti
varajäsenenä vetoomusvaliokunnassa sekä jäsenenä Viro-valtuuskunnassa. Valiokuntatyön
ohella Aaltonen työskenteli aktiivisesti parlamentin vammaistyöryhmässä, eläinten
hyvinvointityöryhmässä sekä perheen- ja lastensuojelutyöryhmässä.
Uma Aaltonen laati loppuvuodesta vetoomusvaliokunnalle mietinnön MS-taudin tilasta ja
hoidosta Euroopan unionin jäsenmaissa. Uma Aaltonen toimi myös koko loppuvuoden
näkyvästi vammaisrintamalla. Hän mm. tuotti esittelyvideon avustajakoirien käytöstä
vammaisten apuna, kutsui parlamenttiin suomalaisten vammaisjärjestöjen edustajista
koostuvan vierasryhmän ja osallistui ainoana suomalaisena EP:n jäsenenä Vammaisten
parlamenttitapahtumaan, joka oli Euroopan vammaisten vuoden 2003 päätapahtuma.
Aaltonen edusti vihreää ryhmää parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja koskevien
direktiivien sovitteluneuvotteluissa. Aaltonen osallistui vetoomusvaliokunnan matkalle
Roomaan sekä EU-Viro-kokoukseen Tallinnassa. Uma Aaltosen kotisivut löytyvät
osoitteesta www.uma-aaltonen.net.
Matti Wuori jatkoi työskentelyään Euroopan parlamentin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä
yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnassa sekä oikeudellisten ja
sisämarkkina-asioiden valiokunnassa, jälkimmäisessä varajäsenenä. Wuori jatkoi maaliskuun
lopulle EP:n Viro-valtuuskunnan jäsenenä. Hautalan siirryttyä eduskuntaan Wuori jatkoi
Euroopan parlamentin suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaavan valtuuskunnan
puheenjohtajana sekä valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen jäsenenä. SIN-valtuuskunnalle
on parlamentissa uskottu myös EU:n pohjoista ulottuvuutta koskevat asiat
Wuoren ensimmäisiä toimia SIN-valtuuskunnan puheenjohtajana oli isännöidä Saamiparlamenttien ja Grönlannin parlamentin vierailu Euroopan parlamenttiin. Pohjoinen
ulottuvuus oli vahvasti esillä Wuoren EP-työssä. Parlamentti otti Wuoren aloitteesta kantaa
komission valmistelemaan Pohjoisen ulottuvuuden toiseen toimintasuunnitelmaan
marraskuussa. EP:n tuolloin hyväksymä julkilausuma painottaa muun muassa EU:n ainoan

alkuperäiskansan, saamelaisten, oikeutta perinteisiin elinkeinoihinsa ja kulttuuriinsa.
Valtuuskunta-aktiviteetit veivät Wuoren vuoden kuluessa Norjaan ja Sveitsiin.
Ihmisoikeudet olivat edelleen Wuoren parlamenttityön keskeisin painopiste. Aloitteita ja
kannanottoja tehtiin mm. Indonesian, Kaukasian, kansainvälisen rikostuomioistuimen,
kidutuksen, maamiinojen, pienaseiden, alkuperäiskansojen ja kastittomien suhteen.
Vihreät/EVA -ryhmän ihmisoikeusvastaava Wuori jatkoi menneenäkin vuonna säännöllisiä
tapaamisiaan kansalaisjärjestöjen ja etenkin ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Wuori luennoi
Venetsiassa EU:n tukeman ihmisoikeustutkinnon päättäjäisissä ja osallistui myös mm.
Turkissa perustuslakiseminaariin. Wuori edusti parlamenttia myös Naton parlamentaarisessa
kokouksessa Yhdysvalloissa.
Myös Matti Wuoren kotisivut uusittiin. Wuoren vieraana kävi kolme ryhmää Brysselissä ja
yksi Strasbourgissa.
Alueellinen ja kunnallistoiminta
Valtakunnallinen luottamushenkilöille
suunnattu koulutus:
22.—23.11. pidettiin Vihreät Kuntapäivät Hämeenlinnassa. Päivien teemana olivat
ajankohtaiset hyvinvointipalvelut, seutuyhteistyö ja jätehuolto. Alustuksia oli pitämässä
kymmenen ulkopuolista asiantuntijaa. Päiville osallistui lähes sata vihreää
kunnallisvaikuttajaa eri puolilta maata.
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.
Sääntö- ja kansainvälisten asiain työryhmää lukuun ottamatta työryhmät toimivat
vuosikokoukseen asti lähinnä keskustelulistoina, koska eduskuntavaalit veivät toimijoiden
ajan. Sääntötyöryhmä jatkoi edellisvuonna aloitettua sääntöuudistustyötä. Uudistetut säännöt
hyväksyttiin puoluekokouksessa. Kansainvälisten asiain työryhmä valmisteli vuoden
ensimmäisen valtuuskunnan hyväksyttäväksi paperin Suomen ulkomaalaispolitiikasta.
Ennen vuosikokousta työryhmät ja niiden puheenjohtajina olivat: maaseutu- ja
aluepoliittinen työryhmä, pj. Sampsa Heinonen; kehitysmaatyöryhmä, pj. Kalle Könkkölä;
ympäristötyöryhmä, pj. Rauno Sairinen; peruspalvelutyöryhmä, pj. Jari Haukka; tasaarvotyöryhmä, pj. Sirpa Hertell; koulutuspoliittinen työryhmä, pj. Katri Sarlund,
kansainvälisten asiain työryhmän, pj. Ulla Anttila, liikennepoliittinen työryhmä, pj. Ari
Paanala, sääntötyöryhmä, pj. Hannele Lehtikuusi, elinkeino- ja talouspoliittinen
työryhmä, pj. Sulevi Riukulehto.
Vuosikokouksessa valittu hallitus perusti uudet työryhmät ja valitsi näiden puheenjohtajat ja
jäsenet, ja päätti niiden toimenkuvista ja tehtävän annosta. Muiden, paitsi
demokratiatyöryhmän jäsenet valittiin julkisen haun kautta. Osa työryhmistä työskenteli
aktiivisesti jo syksyllä.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Rauno Sairinen), toimeksiantona ympäristöohjelman
laatiminen. Työryhmä kokoontui ja työskenteli sähköpostitse.

Lapsi- ja perhepoliittinen työryhmä (pj. Eeva Honkanummi), toimeksiantona lapsi- ja
perhepoliittinen lennäkki. Työryhmä kokoontui ja työskenteli sähköpostitse.
Verotus- ja tulonsiirtotyöryhmä (pj. Ville Niinistö), toimeksiantona valmistautuminen
kunnallisvaaleihin, verotusasioiden valmistelu ja perustulolennäkin uusiminen.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Katri Sarlund), toimeksiantona koulutuspoliittisen
lennäkin uudistaminen. Lennäkki uusittiin syksyllä.
Kansainvälisten asiain neuvottelukunta (pj. Johanna Sumuvuori), toimeksiantona puolueen
kv. suhteiden hoito ja kv. politiikan seuranta.
Kehitysmaatyöryhmä (pj. Anni Sinnemäki), toimeksiantona kehitysyhteistyöasioiden ja
globalisaatiokysymysten valmistelu
Aluepoliittinen työryhmä (pj. Sulevi Riukulehto), toimeksiantona valmistautuminen
kunnallisvaaleihin aluepoliittisten kysymysten osalta.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Eeva
arvokeskustelun seuraaminen.

Koskinen),

Tietoyhteiskuntatyöryhmä
(pj.
tietoyhteiskuntastrategiapaperin valmistelu.

toimeksiantona

Jyrki

ajankohtaisen

Kasvi),

tasa-

toimeksiantona

Päihdepoliittinen työryhmä (pj. Otto Lehtipuu) perustettiin kesäkuussa ja se työsti
kokouksin, asiantuntijakuulemisin ja sähköpostitse Vihreän liiton päihdepoliittisen ohjelman,
joka hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa 27.-28.9.
Suurten kaupunkien erityiskysymysten työryhmä (pj. Pekka Sauri), toimeksiantona
kaupunkipoliittinen ohjelma.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Tarja Parviainen), toimeksiantona liikennepoliittisen
ohjelman valmistelu.
Työelämätyöryhmä (pj. Rosa Meriläinen), toimeksiantona työelämäseminaarin
järjestäminen, työelämän kehittämisen periaatteet –työpaperin valmistelu, ja vihreiden ja ayliikkeen suhde.

Demokratiatyöryhmä (pj. Heidi Hautala), toimeksiantona demokratiaohjelman
valmisteleminen.
Hyvinvointipalvelutyöryhmä (Otto Lehtipuu), ei varsinaista toimeksiantoa.
Elinkeino- ja talouspoliittinen työryhmä (Ari Heikkinen), ei varsinaista toimeksiantoa.
Turvallisuuspoliittinen työryhmä (Tarja Cronberg), ei varsinaista toimeksiantoa.
Työryhmän oli määrä muotoilla vihreiden kantoja HVK:n yhteydessä esiin tuleviin
turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin kysymyksiin ja näin tukea mm. kansanedustajien
valiokuntatyötä. Työryhmä päätyi valmistelemaan Vihreälle liitolle turvallisuuspoliittisen
ohjelmaa.

Vanhus- ja eläkeläispoliittinen työryhmä (Kalle Könkkölä), ei varsinaista
toimeksiantoa.

Näiden työryhmien lisäksi hallitus perusti vaaleja varten vaalityöryhmän (pj. Osmo
Soininvaara), eurovaalien ohjelmatyöryhmän (pj. Rosa Meriläinen) ja kunnallisvaalien
ohjelmatyöryhmän.(pj. Katri Sarlund)

Liiton toimiston henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla työskentelivät:
 puoluesihteeri Ari Heikkinen,
 järjestösihteeri Hannele Lehtikuusi (sairauslomalla 11.7. lähtien)
 va. järjestösihteeri Aki Hyödynmaa (18.8. alkaen)
 toimistosihteeri Risto Kankaanpää
 taloussihteeri Antti Virmasalo
 kv. asiain sihteeri Outi Hannula (vuorotteluvapaalla 1.5.-31.12.)
 va. kv. asiain sihteeri Panu Laturi (2.5. alkaen)
 vaalipäällikkö Panu Laturi (1.1.-30.4)
 Tiedottaja Jaana Reijonaho (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa; opintovapaalla 1.9.31.12.)
Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä, postituksissa sekä
www-sivujen ja verkon ylläpidossa. Vihreän liiton palvelimen ja verkon ylläpidosta ovat
palkkioperusteisesti vastanneet Eva Isaksson ja Ari Mäkelä.
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 eduskuntavaalivuotena myös yhdessä paikallisten vaalipäälliköiden
kanssa ja antamalla tiedotusneuvontaa paikallisyhdistyksille.
Puheenjohtaja Osmo Soininvaara piti kolme toimittajalounasta, joista yksi toteutettiin
yhteistyössä kansanedustaja Satu Hassin kanssa. Puheenjohtajalounaiden lisäksi erityisesti
Vihreän liiton valtuuskunnan kokoukset ja puoluekokous olivat vuoden suurimpia
tiedotustapahtumia. Vihreän liiton hallituksen kokousten yhteydessä julkaistiin
ajankohtaisista poliittisista aiheista tiedotteita. Poliittiseen keskusteluun osallistui myös
puoluesihteeri kannanotoillaan.
Merkittävä askel jäsentiedotuksen parantamisessa otettiin marraskuussa, kun hallitus teki
päätöksen Vihreän Langan saattamisesta jäseneduksi kaikille henkilöjäsenille. Ensimmäiset
jäsenetu-Langat postitettiin joulukuussa. Samalla tehtiin päätös, että jäsentiedotteet
toimitetaan jatkossa Vihreän Langan välissä liitteenä. Henkilöjäsenille ja vihreille
valtuutetuille lähetettiin vuoden aikana neljä jäsenkirjettä, näistä viimeinen Langan liitteenä.
Jäsen- ja muille vihreille yhdistyksille lähetettiin pari yhdistyskirjettä ja muita tiedotteita
tarpeen mukaan. Pääosa yhdistystiedotuksesta hoidettiin sähköpostitse.
Vihreät internetissä
Vihreän liiton palvelimella ylläpidettiin entiseen tapaan Vihreän liiton omia kotisivuja,
jäsenyhdistysten ja työryhmien lukuisia postilistoja sekä valtakunnallisia postilistoja.
Kotisivujen sisältöä laajennettiin jonkin verran ja hankittiin verkkotunnukset
www.gronaforbundet.fi ja www.greens.fi.

Paikallisyhdistysten postilistoja ja kotisivuja hoidetaan pääosin vapaaehtoisvoimin. Vuoden
aikana perustettiin useita kymmeniä uusia postilistoja ja moni yhdistys sai julkaistua omat
nettisivustonsa.

VAALITOIMINTA
Vuoden aikana käytiin eduskuntavaalit ja aloitettiin valmistautuminen vuoden 2004
europarlamentti- ja kunnallisvaaleihin.
Eduskuntavaalien pääasiallinen valmistautuminen oli tehty jo vuonna 2002, mutta kampanja
käytiin helmi- maaliskuussa 2003. Kampanja-avaus tapahtui valtuuskunnan kokouksen
yhteydessä Espoossa helmikuun alussa.
Kampanja onnistui kokonaisuudessaan hyvin, vaikka koko kampanjan ajan vihreitä häirinnyt
huumekohu vaikeutti, todellisuudessa lamautti, omien teemojemme esiin nostamisen.
Materiaali, julisteet ja esitteet, olivat onnistuneita. Päämainosmediana liiton kampanjassa
käytettiin sanomalehtimainontaa.
Liitto antoi piireille avustusta sekä vaalimainontaan että vaalipäälliköiden palkkaamiseen.
Nämä vaalit olivatkin ensimmäiset, joissa jokaisessa vaalipiirissä oli ainakin osapäiväinen
palkattu vaalityöntekijä.
Liitolla oli yhteensä 209 ehdokasta, 110 naista ja 109 miestä. Vaaleissa kansanedustajien
määrä nousi yhdestätoista neljääntoista ja kannatus nousi vuoden 1999 vaalien 7,3 prosentista
8,0 prosenttiin. Valitut kansanedustajat olivat vaalipiireittäin: Helsinki (muutos 0) Tuija Brax,
Irina Krohn, Osmo Soininvaara ja Anni Sinnemäki, Uusimaa (+1) Ulla Anttila, Merikukka
Forsius, Heidi Hautala ja Jyrki Kasvi. Varsinais-Suomi (0) Janina Andersson. Pirkanmaa (+1)
Satu Hassi, Rosa Meriläinen. Pohjois-Karjala (+1) Tarja Cronberg. Oulu (0) Erkki Pulliainen.
Liitolle merkittävin uusi aluevaltaus oli Tarja Cronbergin valinta kansanedustajaksi PohjoisKarjalasta. Vaalivalvojaiset järjestettiin perinteiseen tapaan ravintola Kaisaniemessä.
Heti eduskuntavaalien jälkeen aloitettiin valmistautuminen vuoden 2004 euro- ja
kunnallisvaaleihin. EFGP:n valtuuskunnan kokouksessa Maltalla Euroopan vihreät sopivat,
että eurovaaleihin lähdetään yhteisellä kampanjalla ja vaaliohjelmalla. Yhteisen kampanjan
vaalipäälliköksi valittiin Panu Laturi ja liitto osallistui muutenkin erittäin aktiivisesti sekä
suunnitteluun, että valmisteluun. Yhteinen vaaliohjelma hyväksyttiin marraskuun alussa
Luxemburgissa.
Myös liiton omat valmistelut alkoivat heti eduskuntavaalien jälkeen. Eurovaalikampanjaa
alettiin suunnitella yhteisen eurooppalaisen kampanjan pohjalta ja ehdokasmietintä ja –
hankinta vei suuren osan vaalityöryhmän ajasta kesän ja syksyn aikana. Sekä
kunnallisvaalien, että EU-vaalien vaalisuunnitelmat ja budjetit hyväksyttiin syksyn aikana.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälinen toiminta keskittyi ohjelma- ja linjapaperien valmisteluun, Viro-yhteistyöhön
ja vuoden 2004 eurovaalien valmisteluihin. Kv. asiain sihteerinä toimi huhtikuun loppuun
Outi Hannula joka jäi tämän jälkeen vuorotteluvapaalle. Hänen sijaisenaan toukokuun alusta
sihteerinä toimi Panu Laturi.
Vuoden aikana valmisteltiin maahanmuuttopoliittinen linjapaperi ja globalisaatio-ohjelma,
jotka hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksissa. Lisäksi aloitettiin turvallisuuspoliittisen

ohjelman valmistelu perustamalla turpo-työryhmä ja aloitettiin liiton laajan Eurooppaohjelman valmistelu vuoden 2004 puoluekokoukselle
Liitolla säilyi vuoden aikana vahva edustus Euroopan vihreiden EFGP:n toiminnassa. EFGP:n
puheenjohtajana toimi Pekka Haavisto ja hallituksen jäsenenä Outi Hannula. EFGP:n
valtuuskunnan kokouksissa Maltalla ja Luxemburgissa liitolla oli vahva edustus. Lisäksi
Euroopan vihreiden nuorten FYEG:n puheenjohtajana toimi Panu Laturi ja hallituksen
jäsenenä Simo Salmela.
EFGP päätti Maltalla tehdä ensimmäisenä eurooppalaisena poliittisena ryhmänä yhteisen
Euroopan laajuisen eurovaalikampanjan ja vaaliohjelman. Kampanjan avulla vihreät halusivat
osoittaa, että Euroopan parlamentissa päätökset tehdään Euroopan laajuisissa poliittisissa
ryhmissä. Yhteisen kampanjan valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Panu Laturi,
joka syyskuun alusta lähtien toimi myös EFGP:n vaalipäällikkönä.
Liiton ja Viron vihreiden ja vihertävien kansalaisjärjestöjen yhteistyö jatkui aktiivisena. Kv.
neuvottelukunta vieraili virossa huhtikuussa ja Leif Kalev Virosta osallistui
puoluekokoukseen toukokuussa. Lisäksi Panu Laturi kävi tapaamassa eurovaaliasioissa Leif
Kalevia ja Arni Alandia Tallinnassa.
Puoluekokouksessa nimetty uusi liiton hallitus nimesi uuden kansainvälisten asioiden
työryhmän ja -neuvottelukunnan. Uudella ja vanhalla työryhmällä oli vuoden aikana yhteensä
11 kokousta ja neuvottelukunnalla kolme.
Liiton uusi hallitus sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden hallitus järjestivät yhteisen
tutustumis- ja kouluttautumismatkan Brysseliin marraskuussa.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puoluetukea 782 213,75 euroa.
Lakisääteiset piiriavustukset (yli 8 % puoluetuesta eli 62 579 euroa) myönnettiin liiton 14
piirijärjestölle. Lakisääteinen osuus naistoimintaan (yli 8 % puoluetuesta eli 62 577,10)
tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 501 380 euroa siirrettiin kokonaisuudessaan
Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä.
Matkantasausrahastosta tuettiin rahaston sääntöjen mukaisesti syrjäseutujen vihreiden
matkoja 84,90 euroa. Tämän lisäksi yli 200 euron avustuksia saivat:
- Vihreät Vaivaiset/ Vaivaistoiminta 10 000 euroa
- ViNo/ Nuorisotoiminta 10 479 euroa

TALOUS
Vihreän liiton talous oli vuonna 2003 alijäämäinen johtuen keväällä pidetyistä
eduskuntavaaleista. Vaalikampanjan kokonaiskuluiksi jäi 315 021,75 euroa (96 %
talousarvioon verrattuna). Kulut pystyttiin kattamaan kokonaisuudessaan edellisten vuosien
ylijäämällä. Lainoja ei siis tarvinnut ottaa. Edellisten vuosien ylijäämä oli sijoitettuna lyhyen
koron rahastoon (Sampo Likvidi). Rahaston kaikki osuudet lunastettiin vaalien aikana.
Syksyllä rahastoon sijoittaminen aloitettiin uudelleen.
Pääasialliset tuotot olivat:
puoluetuki 782 213,75 e

jäsenmaksutulot 17 780,00 e
luottamushenkilömaksut 10 577,28 e
alivuokratulot 10 660,65 e
sihteeripalvelutuotot MEP Hautalalta 1 865,40 e
Taloutta hoidettiin liittokokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Tilikauden 2003 tulos
oli alijäämäinen 37 413,57 euroa. Kumulatiivinen jäämä oli kuitenkin positiivinen ja siitä oli
tilinpäätöshetkellä hallituksen päätöksen mukaisesti sijoitettuna korkorahastoon (Sampo
Likvidi) 182 739,52 euroa.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla Jukka Sopen-Luoma HTM) ja
KHT Helena Sinisalo (varalla Anneli Halinen KHT).

