Toimintakertomus 2004
hyväksytty puoluekokouksessa 21.5.2005
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta lähes 500 jäsenellä (n. 27
%). Jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 2 193 henkilöä. Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana 13: Ekenäs Gröna rf – Tammisaaren Vihreät ry,
Espoonlahden Vihreät – ELVI ry, Helsingin seudun Ikivihreät ry, Kalajoen Vihreät
ry, Kanta-Espoon Vihreät ry, Länsi-Vantaan Vihreät ry, Olarin Vihreät ry, Padasjoen
Vihreät ry, Turun opiskelevat vihreät ry, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Vihreä Verkko ry, Viikin seudun Vihreät ry ja Vuosaaren Vihreät ry.
Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. Hallituksen kokoonpano
oli seuraava: pj. Osmo Soininvaara, varapj:t Sulevi Riukulehto, Katri Sarlund ja Anni
Sinnemäki sekä jäsenet Eeva Gyllenbögel (varajäsen 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)
Hallituksen työskentelyä leimasivat kaksien vaalien asiat sekä ohjelmatyö. Hallitus
hyväksyi
tammikuussa
ohjelman
globalisaation
hallinnasta,
elokuussa
lapsiperhelennäkin tekstin (lennäkki ilmestyi syyskuussa) ja lisäksi syyskuussa
laajemman Vihreät & lapsiperheet –muistion. Ohjelmatyön ohjeistus hyväksyttiin
hallituksessa lokakuussa ja piirityöntekijäprojektin käynnistämisestä keskusteltiin
marras-joulukuun kokouksissa, joskin hankkeen aloittaminen jäi seuraavaan vuoteen.
Joulukuussa hallitus hyväksyi vapaaehtoisen lentoveron käyttöönoton puolueen
kustantamista lentomatkoista.
Hallitus antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
17.1. Hallitus siirtää päästökaupan varjolla satoja miljoonia euroja voimayhtiöille
31.1. Israelin muuri ei ratkaise väkivallan kierrettä
19.2. Opintotukikuukausia ei saa leikata
20.3. Hallitus aseeton työttömyyden edessä
3.4. Nato-nahistelu peittää vakavimmat turvallisuusuhat näkyvistä
19.6. Työllisyys ei parane yleisillä veronkevennyksillä
21.6. Hautala komissaariksi
28.8. Veronalennukset vaarantavat kunnalliset palvelut
16.9. Tasa-arvo vaalilupauksista työelämään
6.11. Hallitus ja tupo-neuvottelijat unohtamassa tasa-arvon
11.12. Eteläisen Suomen metsistä on suojeltava viisi prosenttia
Valtuuskunta

Valtuuskunnan kokoonpano oli seuraava: Tuija Mäkinen, pj., Monika Antikainen
(Tepa Ahonen), Flemming Bergh (Petteri Niskanen), Sanna Grönmark (Heikki
Paukamainen), Satu Haapanen (Sari Koski), Jaana Hannula (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 KankaanpääWaltermann (Kalevi Uuro), Jessica Karhu (Tanja Remes), Nina Knaapila (Eekku
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-Summanen (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 Sundell-Lehtola (Anna-Maija Alarto), Terho Taarna
(Minna Björkman), Jouko Tossavainen (Juha Eskelinen), Eero Untamala (Jenny
Lauronen), Arja Vasama (Arto Ahonen), Ville Ylikahri (Jussi Heinämies).
Puoluekokouksessa valtuuskunnasta eronneen Satu Haapasen tilalle valittiin Sari
Koski (varalla Suvi Juntunen). Lokakuussa Juha Pulkkila ilmoitti eroavansa
valtuuskunnan jäsenyydestä.
Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokouksissa käsiteltiin aina
ajankohtaisia poliittisia asioita yleiskeskustelussa ja lisäksi alla mainittuja teemoja.
Leimallista valtuuskunnan työskentelylle oli tiivis ohjelmatyö.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Mikkelissä 28.—29. helmikuuta. Kokouksessa
käsiteltiin turvallisuuspoliittisen ohjelman luonnosta sekä hyväksyttiin Euroopan
vihreiden yhteinen eurovaaliohjelma.
Vuoden toinen kokous pidettiin Helsingissä 24.—25. huhtikuuta. Kokous hyväksyi
turvallisuuspoliittisen ohjelman Vähemmän aseita – enemmän turvaa sekä
kunnallisvaaliohjelman Maailman tehdään lähelläsi.
Kolmas kokous pidettiin Oulussa 25.—26. syyskuuta. Kokouksen yhteydessä pidettiin
kunnallisvaalikampanjan startti. Kaupunkipoliittinen ohjelma hyväksyttiin ja
demokratiaohjelmasta käytiin lähetekeskustelu. Lisäksi keskusteltiin ohjelmatyön
strategiasta.
Neljäs kokous pidettiin Helsingissä 20.—21. marraskuuta. Kokous kävi
palautekeskustelun kunnallisvaaleista. Demokratiaohjelma hyväksyttiin ja käytiin
lähetekeskustelu tietoyhteiskuntaohjelmasta.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Tampereella 22.—23. toukokuuta. Kokous hyväksyi puolueen
ympäristöohjelman ja EU-ohjelman. Aloitteita oli käsittelyssä kymmenen kappaletta.
Eduskuntaryhmä

Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Janina Andersson (Varsinais-Suomi), Ulla
Anttila (Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Tarja Cronberg (Pohjois-Karjala),
Merikukka Forsius-Harkimo (Uusimaa), Satu Hassi (Pirkanmaa, 19.7. asti), 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).
Vaalikauden alussa eduskuntaryhmän puheenjohtajiksi valittiin Satu Hassi (pj), Kirsi
Ojansuu (1. vpj) ja Erkki Pulliainen (2. vpj). Euroopan parlamenttiin kesäkuun
vaaleissa valitun Satu Hassin tilalle eduskuntaan nousi Oras Tynkkynen (20.7. alkaen)
ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Hassin tilalle Heidi Hautala. Eduskuntaryhmän
sääntöjen mukaan puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 3.2.2005
valittiin eduskuntaryhmän uusiksi puheenjohtajiksi Heidi Hautala (pj), Tarja Cronberg
(1. pj) ja Jyrki Kasvi (2. pj).
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri
Tiina Kivinen, lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen (3.12. alkaen äitiyslomalla,
sijainen Jarkko Tontti), poliittinen sihteeri Tarja Parviainen ja toimistosihteeri Marko
Tuokko. Lisäksi eduskuntaryhmällä on ollut Vihreän liiton kanssa yhteisesti palkattu
tiedottaja Jaana Reijonaho.
Ryhmällä on ollut varsinainen ja varaedustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa.
Tuija Brax on toiminut lakivaliokunnan puheenjohtajana, Satu Hassi
ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana aina Euroopan parlamentin jäseneksi
valituksi tulemistaan saakka, jonka jälkeen varapuheenjohtajaksi nimitettiin Heidi
Hautala 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 Uma Aaltonen ja Matti Wuori jatkoivat
tehtävässään kesäkuun loppuun saakka. Vaaleissa valituksi tuli yksi edustaja: Satu
Hassi.
Uma Aaltosen avustajana toimivat Ulriikka Aarnio (Bryssel/Starsbourg) ja AnnaStiina Lundqvist (Helsinki). Wuoren avustajina työskentelivät edelleen Heidi
Haikonen (ent. Vierimaa) (Hki) ja Hannariikka Nieminen (B/S). Europarlamentin
Vihreän liiton valtuuskunnan puheenjohtajana jatkoi edelleen Matti Wuori.
Wuoren, Aaltosen, Hassin sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän toiminnasta
tiedotettiin etenkin internetin kotisivujen ja sähköpostilistojen kautta.
Uma Aaltonen työskenteli jäsenenä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden
valiokunnassa ja naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa sekä
varajäsenenä vetoomusvaliokunnassa sekä jäsenenä Viro-valtuuskunnassa.
Valiokuntatyön
ohella
Aaltonen
työskenteli
aktiivisesti
parlamentin
vammaistyöryhmässä, eläinten hyvinvointityöryhmässä sekä perheen- ja
lastensuojelutyöryhmässä.

Aaltonen edusti vihreää ryhmää parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja
koskevien
direktiivien
sovitteluneuvotteluissa.
Aaltonen
osallistui
vetoomusvaliokunnan matkalle Roomaan sekä EU-Viro-kokoukseen Tallinnassa.
Matti Wuori jatkoi työskentelyään Euroopan parlamentin ulkoasioiden,
ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustus-politiikan valiokunnassa
sekä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnassa, jälkimmäisessä
varajäsenenä. Wuori jatkoi Euroopan parlamentin suhteista Sveitsiin, Islantiin ja
Norjaan
vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana sekä valtuuskuntien
puheenjohtajakokouksen jäsenenä.
Ihmisoikeudet olivat edelleen Wuoren parlamenttityön keskeisin painopiste.
Vihreät/EVA -ryhmän ihmisoikeusvastaava Wuori jatkoi menneenäkin vuonna
säännöllisiä tapaamisiaan kansalaisjärjestöjen ja etenkin ihmisoikeusjärjestöjen
kanssa.
Satu Hassin työskentely Europarlamentissa alkoi heinäkuun lopulla. Hassin avustajina
toimivat Ulriikka Aarnio ja Hannariikka Nieminen (B/S) sekä Anne Hildén
(Helsinki).
Hassi valittiin parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden
turvallisuuden valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Hassi sai paikat Naisten
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsenenä.
Hassi nimettiin myös EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja
Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimivaan ja suhteista
Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaavaan valtuuskuntaan ja
varajäseneksi EU:n ja Venäjän parlamentaariseen yhteistyövaliokuntaan.
Hassi toimi myös Vihreät/EVA-ryhmän ympäristövaliokunnan koordinaattorina.
Hassin toiminta painottui ensisijaisesti ympäristövaliokunnan työhön, jossa tärkeässä
osassa oli ilmastopolitiikka Kioton kauden jälkeen. Lisäksi Hassi valittiin laatimaan
talousvaliokunnan lausunto EU:n kemikaalilainsäädännön uudistamisesta (REACH)
sekä toisen käsittelyn mietinnön laatijaksi laivanpolttoaineiden rikkipitoisuutta
säätelevän direktiivistä. Hassi laati myös ympäristövaliokunnan lausunnon
säädöksestä tiettyjen Atlantin alueiden koralliriuttojen suojelusta troolikalastukselta.
Lisäksi Suomen toimintaa leimasi yhteistyö liiton kansainvälisen ja erityisesti
Eurooppa-toiminnan kanssa. Erilaisissa kysymyksissä tehtiin yhteistyötä eri
kansalaisjärjestöjen kanssa mm. Tšetšenian tilanteen, kemikaalilainsäädännön ja
ilmastopolitiikan sekä muun ympäristönsuojelun osalta.
Alueellinen ja kunnallistoiminta
Vihreän liiton alueellinen ja paikallinen organisaatio monipuolistui vuoden 2004
aikana.

Puolueen järjestörakenteessa merkittävin muutos oli nuoriso- ja opiskelijatoiminnan
uudelleenjärjestäytyminen liittomuotoiseksi. Vuoden 2003 lopussa perustetun
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) uusia paikallisyhdistyksiä
käynnistettiin vuoden aikana mm. Kotkassa, Lapissa, Oulussa, Porissa, Vaasassa ja
Vantaalla.
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla rakennettu kaupunginosayhdistysten malli
vahvistui usean uuden kaupunginosayhdistyksen voimin. Muihin suuriin
kaupunkeihin ei vielä toistaiseksi syntynyt alueyhdistystoimintaa.
Vihreä eläkeläistoiminta astui askeleen eteenpäin, kun Helsingin seudun Ikivihreät ry
merkittiin yhdistysrekisteriin ja liittyi puolueen jäseneksi.
Valtakunnallinen koulutustoiminta
Kesäpäivät
Vihreän liiton kesäpäivät järjestettiin Karjaalla 14.-15.8. Kesäpäivien ohjelma koostui
kunnallisvaaliehdokkaille suunnatusta kampanjakoulutuksesta sekä alustuksista ja
työryhmistä, joissa käsiteltiin vihreän kuntapolitiikan keskeisiä kysymyksiä.
Kesäpäiville osallistui noin 150 kunnallisvaaliehdokasta ja muuta vihreää aktiivia eri
puolilta maata.
Pienten valtuustoryhmien koulutustilaisuus
Pienille, 1-2 hengen vihreille valtuustoryhmille järjestettiin kunnallisvaalien jälkeen
päivän mittainen koulutustilaisuus eduskunnassa 11.12. Tilaisuudessa käsiteltiin
pienen ryhmän selviytymisstrategioita ja valmistautumista tulevaan valtuustokauteen.
Tilaisuuteen osallistui n. 60 valtuutettua tai varavaltuutettua yli 40 kunnasta.
Työryhmät
Työryhmät ovat valmistelleet liitolle poliittisia ohjelmia, lennäkkejä, kannanottoja ja
muuta taustamateriaali sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin sidosryhmiin. Ohjelmatyö oli
erittäin aktiivista ja valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana neljä työryhmien
valmistelemaa ohjelmaa. Useimmat ohjelmat lähetettiin valtuuskuntaan kahdesti:
ensin lähetekeskusteluun ja sitten hyväksyttäväksi. Ohjelmien lisäksi työryhmät
valmistelivat liitolle kaksi lennäkkiä eri teemoista.
Työryhmät toimivat lähinnä sähköpostitse ja kokoontuivat melko harvoin lukuun
ottamatta kv. asiain työryhmää.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Rauno Sairinen). Työryhmä valmisteli
puoluekokoukselle ympäristöpoliittisen ohjelman.
Lapsi- ja perhepoliittinen työryhmä (pj. Eeva Honkanummi). Työryhmä valmisteli
liitolle lapsiperhemuistion ja Vihreät & lapsiperheet –lennäkin sekä tämän jälkeen
ryhtyi valmistelemaan laajempaa lapsiperheohjelmaa.

Verotus- ja tulonsiirtotyöryhmä (pj. Ville Niinistö), toimeksiantona
valmistautuminen kunnallisvaaleihin, verotusasioiden valmistelu ja perustulolennäkin
uusiminen.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Katri Sarlund): ei erillistä toimeksiantoa.
Työryhmä osallistui listakeskustelun kautta lapsiperheohjelman valmisteluun.
Kansainvälisten asiain neuvottelukunta (pj. Johanna Sumuvuori), toimeksiantona
puolueen kv. suhteiden hoito ja kv. politiikan seuranta.
Kehitysmaatyöryhmä
(pj.
Anni
Sinnemäki),
kehitysyhteistyöasioiden ja globalisaatiokysymysten valmistelu

toimeksiantona

Tasa-arvotyöryhmä (pj. Eeva Koskinen), toimeksiantona ajankohtaisen tasaarvokeskustelun seuraaminen. Työryhmä valmisteli Vihreät & tasa-arvo –lennäkin ja
järjesti yhdessä Vihreiden Naisten kanssa suvausseminaarin 19.11.
Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Jyrki Kasvi), toimeksiantona tietoyhteiskuntastrategiaohjelman valmistelu. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa marraskuussa.
Suurten kaupunkien erityiskysymysten työryhmä (pj. Pekka Sauri),
toimeksiantona kaupunkipoliittinen ohjelma. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa
syyskuussa.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Tarja Parviainen, marraskuusta lähtien Oras
Tynkkynen), toimeksiantona liikennepoliittisen ohjelman valmistelu. Ohjelman
hyväksyminen siirrettiin seuraavaan valtuuskuntakauteen.
Työelämätyöryhmä (pj. Rosa Meriläinen), toimeksiantona työelämäseminaarin
järjestäminen, työelämän kehittämisen periaatteet -työpaperin valmistelu, ja vihreiden
ja ay-liikkeen suhde. Työryhmä teki järjestökierroksen eri työmarkkinajärjestöihin.
Valtuuskunta päätti syyskuun kokouksessa siirtää työelämäohjelman hyväksymisen
puoluekokoukselle 2005.
Demokratiatyöryhmä (pj. Heidi Hautala), toimeksiantona demokratiaohjelman
valmisteleminen. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa syyskuussa.
Turvallisuuspoliittinen
työryhmä
(pj.
Tarja
Cronberg)
valmisteli
turvallisuuspoliittisen ohjelman, joka hyväksyttiin valtuuskunnassa huhtikuussa.
Kulttuuripoliittinen työryhmä (pj. Irina Krohn ja Rosa Meriläinen) valittiin 19.11.
ja sen tehtävänä on laatia kulttuuripoliittinen ohjelma.
Verkkoviestintätyöryhmä (pj. Petteri Niskanen) valittiin 10.9. ja sen tehtävänä on
viedä läpi verkkouudistus vuoden 2005 kuluessa.
Muutama nimetty työryhmä ei toiminut lainkaan tai toiminta oli hyvin vähäistä:
hyvinvointipalvelutyöryhmä, aluepoliittinen työryhmä, elinkeino- ja talouspoliittinen

työryhmä ja vanhus- ja eläkeläispoliittinen työryhmä. Näistä hyvinvointipalveluryhmä
lakkautettiin tarpeettomana joulukuussa.
Vaalien tiimoilla toimivat lisäksi vaalityöryhmä (pj. Osmo Soininvaara),
eurovaalien ohjelmatyöryhmä (pj. Rosa Meriläinen) ja kunnallisvaalien
ohjelmatyöryhmä (pj. Katri Sarlund).
Liiton toimiston henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla työskentelivät:
 puoluesihteeri Ari Heikkinen,
 poliittinen sihteeri Katja Alvoittu
 va. järjestösihteeri Aki Hyödynmaa (31.5. asti)
 järjestösihteeri Lasse Miettinen (1.6. alkaen)
 toimistosihteeri, 1.6. alkaen hallintosihteeri Risto Kankaanpää
 toimistosihteeri Tiina Elo (1.6. alkaen, työaika 60 %)
 taloussihteeri Antti Virmasalo (puolipäiväinen 1.4. alkaen)
 vaalipäällikkö, 1.12. alkaen kv. asiain sihteeri Panu Laturi
 vaalisihteeri/kampanjavastaava Tanja Remes (12.1.—30.10.)
 tiedottaja Jaana Reijonaho (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
Sairauslomalla heinäkuusta 2003 lähtien ollut järjestösihteeri Hannele Lehtikuusi
kuoli 20.2. Vuorotteluvapaalla ollut kv. asiain sihteeri Outi Hannula irtisanoutui
tehtävästään helmikuussa.
Taloussihteerin apuna oli 31.3. saakka harjoittelija Leena Hernesniemi. 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
vaalivuotena myös yhdessä paikallisten vaalipäälliköiden kanssa ja antamalla
tiedotusneuvontaa paikallisyhdistyksille.
Puheenjohtaja
Osmo
Soininvaara
piti
useita
toimittajalounaita.
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 oli Vihreän Langan saattaminen
jäseneduksi kaikille henkilöjäsenille. Jäsentiedote Värinä toimitettiin vuoden alusta
lukien Vihreän Langan välissä liitteenä kun se aiemmin oli tehty monisteena ja
postitettu toimistolta. Värinä ilmestyi vuoden aikana viidesti. Pääosa
yhdistystiedotuksesta hoidettiin sähköpostitse Vyyhti-tiedotuslistan välityksellä.
Puoluehallituksen päätösluettelot on toimitettu aina kokousten jälkeen valtuuskunnan
ja "vihreiden vaikuttajien" sähköpostilistoille.
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.
Paikallisyhdistysten postilistoja ja kotisivuja hoidetaan pääosin vapaaehtoisvoimin.
Vuoden aikana perustettiin useita kymmeniä uusia postilistoja ja moni yhdistys sai
varsinkin kunnallisvaalien innoittamana julkaistua omat nettisivustonsa.
VAALITOIMINTA
Vuoden aikana Suomessa käytiin kahdet vaalit, europarlamenttivaalit ja
kunnallisvaalit. Eurovaaleissa tilannetta vaikeutti se, että Suomen paikkamäärä
europarlamentissa väheni kahdella kuudestatoista neljääntoista. Lisäksi oman
haasteensa vaaleille asetti se, että kunnallisvaalit (24.10.) seurasivat melko pian
eurovaalien jälkeen (13.6.).
Vaaleihin lähdettäessä päädyttiin siihen, että piirien tuesta osa myönnetään
mainostukena, ja osa tukena vaalipäällikön palkkaukseen. Tämä helpottikin vaalien
läpiviemistä huomattavasti ja tämän seurauksena liitolla oli hyvä ja kattava
valtakunnallinen vaaliorganisaatio.
Liiton vaalipäällikkönä vaaleissa toimi Panu Laturi ja kampanjapäällikkönä Tanja
Remes. Vaalityössä heillä oli apunaan koko toimiston henkilöstö sekä vaalityöryhmä.
Liiton vaalimateriaaleissa käytettiin Vihreiden Euroopan laajuisen kampanjan
ulkoasua sekä siitä johdettuja versioita. Vaalien graafikkona toimi Sanna Skants ja
valokuvaajana Eija Hiltunen.

Eurovaalit
Eurovaalien tavoitteena oli säilyttää kaksi paikkaa, mutta yhteen jouduttiin
tyytymään. Vaalien tulos oli 10,7 %. Euroopankin tasolla Vihreät menettivät
asemiaan. Euroopan laajuinen kampanja sinänsä osoittautui menestykseksi.
Eurovaalikampanja tehtiin yhdessä Euroopan vihreän puolueen kanssa. Euroopan
vihreät päättivät valtuuskunnan kokouksessaan toukokuussa 2003 Maltalla tehdä
yhteisen Euroopan laajuisen vaalikampanjan. Tämä oli ainutlaatuista ja ensimmäinen
kerta kun mikään puolueryhmä asetti itselleen tällaisen tavoitteen. Yhteisen
kampanjan avulla vihreät halusivat osoittaa, että Euroopan parlamentissa päätökset
tehdään Euroopan laajuisissa poliittisissa ryhmissä. Kampanjalle valittiin johtoryhmä,

jota vetämään valittiin Panu Laturi, joka siirtyi syyskuun alusta puolipäiväiseksi
kampanjapäälliköksi.
Kampanja muodostui seuraavista komponenteista: Internet-sivut, extranet,
kampanjamateriaalin layout, yhteinen vaaliohjelma, Rooman kongressi, tuki köyhille
puolueille, kampanja-avaus Brysselissä ja Dream Team. Liitto ei käyttänyt kaikkea,
mutta koska Laturi toimi kampanjapäällikkönä, pystyimme hyödyntämään erittäin
hyvin niitä osioita, joita käytimme. Osiot, joita liitto käytti olivat kampanjamateriaalin
layout ja toteutus, internet ja extranet. Lisäksi Satu Hassi oli mukana 11
eurooppalaisesta ehdokkaasta koostuvassa eurooppalaisessa Dream Teamissa. Liitosta
oli myös suuri osallistujaryhmä Rooman kongressissa helmikuussa, ja Brysselin
kampanja-avaukseen osallistuivat Panu Laturi, Umayya Abu-Hanna sekä Janne
Länsipuro.
Euroopan laajuinen kampanja onnistui teknisesti hyvin, mutta poliittisesti siinä on
vielä paljon kehitettävää, vaikkakin se on vaikeaa, sillä olemme vielä kaukana
yhteisestä eurooppalaisesta poliittisista keskusteluista.
Kunnallisvaalit
Kunnallisvaalit eivät olleet menestys liitolle. Niissä ei saavutettu sitä eteenpäin
menemistä, mitä toivottiin ja mihin uskottiin vielä vaaleja edeltävänä päivänä.
Kunnallisvaalit onnistuivat kuitenkin teknisesti hyvin ja tukitoimet piireille ja
yksittäisille ehdokkaille saatiin toimimaan lähes halutun mukaisesti.
Ehdokasasettelussa onnistuimme lisäämään ehdokasmääräämme edellisistä
kunnallisvaleista ja vihreillä oli 1828 ehdokasta. Vaalien tuloksessa jäimme kuitenkin
edellisistä kunnallisvaaleista. Kannatuksemme oli 7,4 % joka oli 0,3 %-yksikköä
alhaisempi kuin vuoden 2000 kunnallisvaaleissa

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälinen toiminta keskittyi ohjelma- ja linjapaperien valmisteluun, Viroyhteistyöhön ja eurovaalien valmisteluihin. Vaalipäällikkö Panu Laturi hoiti myös kv.
asiain sihteerin tehtäviä kunnes valittiin pysyvään työsuhteeseen kv. sihteeriksi 1.12.
alkaen.
Vuoden aikana hyväksyttiin globalisaatio-ohjelma hallituksessa tammikuussa,
turvallisuuspoliittinen ohjelma valtuuskunnassa huhtikuussa ja EU-ohjelma
puoluekokouksessa. Kv. työryhmä oli aktiivisesti työstämässä kutakin paperia.
Euroopan Vihreiden puolueiden liitto (EFGP) muutti nimensä helmikuussa Roomassa
järjestetyssä EGP:n ensimmäisessä kongressissa Euroopan vihreäksi puolueeksi
(EGP). Vihreä liitto järjesti kongressiin matkan jäsenilleen ja Roomaan osallistui 21
liiton jäsentä.
Liitolla säilyi vuoden aikana vahva edustus Euroopan vihreiden EFGP/EGP:n
toiminnassa. EGP:n puheenjohtajana toimi Pekka Haavisto ja taloudenhoitajana Outi
Hannula. EGP:n ensimmäisessä valtuuskunnan kokouksessa Dublinissa liitolla oli

vahva edustus. Euroopan vihreiden nuorten FYEG:n puheenjohtajana toimi Simo
Salmela.
Liiton ja Viron vihreiden ja vihertävien kansalaisjärjestöjen yhteistyö jatkui
aktiivisena. Kansainvälisen asioiden sihteeri Panu Laturi kävi tapaamassa virolaisia
Heauusilm järjestön aktiiveja Tallinnassa, ja Viron Vihreiden eurovaalikandidaatti
Marek Strindbergiä autettiin hänen vaalikampanjassaan.
Kansainvälisten asioiden työryhmällä
neuvottelukunnalla kolme kokousta
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PUOLUETUKI JA
AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto rp. sai puoluetukea 826 490,00 euroa.
Lakisääteiset piiriavustukset (yli 8 % puoluetuesta eli 66 119,51 euroa) myönnettiin
liiton 14 piirijärjestölle. Lakisääteinen osuus naistoimintaan (yli 8 % puoluetuesta eli
66 120,00 euroa) tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 543 200,00 euroa siirrettiin:
- 533 200 euroa Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä
- 10 000 euroa TIgertext Oy:lle, joka julkaisee Ny Tid -lehteä
Yli 200 euron avustuksia saivat:
- Vihreät Vaivaiset / Vaivaistoiminta 10 000 euroa
- ViNO / Nuorisotoiminta 11 857,35 euroa
- Lapin Vihreät ry 500 euroa

TALOUS
Vihreän liiton talous oli vuonna 2004 alijäämäinen kaksien vaalien vuoksi.
Vaalikampanjoiden kokonaiskuluiksi jäi 376 356,26 euroa (94 % 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.
Jäsenmäärä nousi vuoden aikana voimakkaasti. Nousu johtui paljolti yhteistyöstä
Vihreän Langan kanssa: lehden sai maksuttomana jäsenetuna kun maksoi liiton
jäsenmaksun.
Pääasialliset tuotot olivat:
puoluetuki 826 490,00 e
Avustus EU-vaaleihin 133 668,34 e
Avustus kuntavaaleihin
83 085,43 e
Euroopan vihreä puolue palkkakompensaatio/vaalipäällikkö 14 893,11 e

jäsenmaksutulot
22 990,00 e
luottamushenkilömaksut 7 376,13 e
alivuokratulot 15 369,76 e
sihteeripalvelutuotot MEP 10 091,34 e
Taloutta hoidettiin liittokokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Tilikauden
2004 tulos oli alijäämäinen 151 284,87 euroa. Kumulatiivinen jäämä oli kuitenkin
positiivinen.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla Jukka Sopen-Luoma) ja
KHT Helena Sinisalo (varalla Anneli Halinen).

