TOIMINTAKERTOMUS 2005
Hallituksen esitys puoluekokoukselle
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta 200 jäsenellä (n 9 %). Jäsenmaksun
maksoi kaikkiaan 2393 henkilöä. Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana 13:
Myrskylän Vihreät ry, Porin seudun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Pohjois-Helsingin Vihreät ry,
Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat ry (Vinova), Matinkylän Vihreät ry, Lapin vihreät nuoret ja
opiskelijat ry, Oulun vihreät nuoret ry, Helsingin Vihreät Naiset ry, Lempäälän Vihreät ry, Pyhtään
Vihreät ry, Kauniaisten Vihreät - De Gröna i Grankulla ry, Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry ja
Vihreä Jämsä ry.
Puolueella oli vuoden päättyessä 165 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
● 14 piirijärjestöä
● 12 valtakunnallista yhdistystä
● 105 kunnallisjärjestöä
● 18 kaupunginosa-/alueyhdistystä
● 13 muuta (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten tai Ikivihreiden)
paikallisyhdistystä)
● 3 muuta yhdistystä
Päätöselimet
Hallitus
Vihreän liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli
puoluekokoukseen saakka 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). Puoluekokouksessa valittu uusi hallitus:
pj. Tarja Cronberg, varapj:t Janne Länsipuro, Ville Niinistö ja Anni Sinnemäki sekä jäsenet Veikko
Halmetoja (varajäsen Flemming Bergh), Laura Häggblom, (Sirpa Hertell),Pasi Orava, (Sari
Ylipulli), Mari Puoskari, (Olli-Poika Parviainen), Tiina Rosberg-Poikola, (Auli Guevara), Johanna
Sumuvuori, (Jessica Karhu), Raimo Tuomainen (Stephen Condit) ja Kirsti Vaara (Tuija Mäkinen)
Hallitus teki vuoden aikana mm. seuraavia päätöksiä:
- perustettiin think tank -työryhmä ohjaamaan globalisaatioaiheista hanketta
- perustettiin Vihreän liiton ympäristörahasto, johon kerätään puolueen maksamista lentolipuista
maksettua ns. lentomaksuja ja hyväksyttiin rahastolle ohjesääntö, joka ohjeistaa varojen käyttöä
- allekirjotettiin Kioto-julistus Kioton sopimuksen voimaantulon kunniaksi
- perustettiin Vihreän liiton ja liikkeen arkisto. Arkiston muodostaminen tapahtui kesällä ja sen
sijoituspaikka on toistaiseksi puoluetoimisto, myöhemmin mahdollisesti Kansallisarkisto.
- varapuheenjohtajien työnjaolle ja toiminnalle sekä ohjelmatyön seurannalle hyväksyttiin
ohjeistukset
- päätettiin ottaa käyttöön työsuhdematkalippu toimiston työntekijöille vuoden 2006 alusta
Hallituksen kokouksiin annettiin pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus niiden piirien puheenjohtajille,
joilta puuttuu oma edustaja hallituksen kokousten normaalikokoonpanosta.

Hallitus antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
15.1. Yleinen asevelvollisuusarmeija ei vastaa tämän päivän uhkiin
29.1. Opintojen rajaus väärä keino opintojen nopeuttamiseksi
5.3. Pääministerin johtavaa asemaa vahvistettava ulkopolitiikassa
19.3. Teollisuus ei voi maksattaa päästöjään palvelualoilla
9.4. Massapoltto romuttaa jätteiden vähentämisen ja kierrätyksen
18.6. Perustuslakikriisi on mahdollisuus Unionille ja haaste Suomelle
27.8. Aluekuntamalli hyvä lähtökohta jatkosvalmistelulle
12.9. Kehno energiapäätös muurataan reaktorin peruskiveen
16.10. Terrorismin torjuntaan mukaan muslimiyhteisöt
4.11. Suomi GMO-vapaaksi alueeksi
19.11. Suomen vaadittava tiukempaa kemikaalilainsäädäntöä
16.12. Eduskuntavaalit eivät ole pääministerivaalit
Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen saakka: Tuija Mäkinen, pj., Monika Antikainen
(Tepa Ahonen), Flemming Bergh (Petteri Niskanen), Sanna Grönmark (Heikki Paukamainen), Sari
Koski (Suvi Juntunen), 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
Kankaanpää-Waltermann (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), 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) - lisäksi edellisvuonna eronneen jäsenen varajäsen Pertti Pesä.
Puoluekokouksessa valittiin uusi valtuuskunta: pj. Katri Sarlund, Timo Ahonen (Elina Rantanen),
Aarni Ahtola (Leena Griinari), Juha Eskelinen (Petri Ojanen), Mia Fagerlund (Ilkka Kekki), Mikael
Fogelholm (Sirkku Laukkanen), Markku Hannula (Esa Kivivuori) , Susanne Heinonen (Kimmo
Jääskeläinen), Annette Heinänen-Kemppainen (Ari Paanala), Leena Hulkkonen (Mervi NiemiPietilä), Antti Hämäläinen (Riitta Vepsäläinen), Jehki Härkönen (Elina Hatakka), Satu Kalliokuusi
(Juha Westerlund), Sari Koski (Marita Talala), Eeva Koskinen (Monika Antikainen), Minna
Lemettinen (Mervi Soini), Anssi Lepistö (Jukka Kallio), Samuli Lintula (Kalervo Aro), Veera
Luoma-aho (Simo Salmela), Hanna-Kaisa Lähde-Summanen (Hanna Holopainen), Elina Moisio
(Maija Airas), Micaela Morero (Pasi Karonen), Mikko Pantzar (Outi Alanko-Kahiluoto), Johanna
Puolakka (Sirkku Saarikoski), Pekka Rahkonen (Sirpa Ollila), Sulevi Riukulehto (Jyrki Puuronen),
Timo Sarojärvi (Riitta Ketelimäki), Anne Sorsa (Anna-Stiina Lundqvist), Tuomas Sorto (Paula
Nurminen) , Sini Terävä (Leena Toivonen), Pertti Toukomaa (Jukka Keski-Filppula), Ville
Tuominen (Jarno Ristaniemi), Eero Untamala (Heli Järvinen) , Anna-Maria Urhonen (Eveliina
Asikainen), Jarno P. Vastamäki (Leo Lähde), Jouni Vauhkonen (Minna Niivee), Vesa Virri (Timo
Riitamaa), Tuomas Viskari (Minna Kilpala), Riitta Vuori (Riitta Keinänen-Korpela), Ville Ylikahri
(Jussi Heinämies)
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 Helsingissä 12.—13. helmikuuta. Kokouksessa käsiteltiin
työelämäohjelman luonnosta ja hyväksyttiin tietoyhteiskuntaohjelma. Lisäksi kokouksen
yhteydessä oli miniseminaari lapsiperhepolitiikasta.
Vuoden toinen kokous pidettiin Imatralla 23.—24. huhtikuuta. Kokous päätti asettaa Heidi
Hautalan presidenttiehdokkaaksi sekä hyväksyi puolueen lapsiperheohjelman. Lisäksi kokous
käsitteli työelämäohjelmaa ja päätti hyväksyä puoluekokoukselle esitettävän version.
Kolmas kokous – ja uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokous - pidettiin Salossa 24.—25.
syyskuuta. Kokouksessa valtuuskunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajat: Sulevi Riukulehto
ja Anna-Maria Urhonen. Kulttuuripoliittisesta ohjelmasta käytiin lähetekeskustelu. Lisäksi
keskusteltiin valtuuskunnan kauden
ohjelmasta ja työtavoista sekä kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta.
Neljäs kokous pidettiin Helsingissä 3.—4. joulukuuta. Kulttuuripoliittinen ohjelma hyväksyttiin ja
käytiin lähetekeskustelu periaateohjelmasta. Lisäksi hyväksyttiin paikallisyhdistyksen mallisäännöt
ja otettiin käyttöön uusi vakiokohta kokouksissa: maakuntakuulumiset. Ensimmäisten
maakuntakuulumisten teemana oli vammaispolitiikka.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Kokkolassa 21.—22. toukokuuta. Merkittävimpänä asiana oli
luottamushenkilöiden valinta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tarja Cronberg, joka voitti toisella
äänestyskierroksella Anni Sinnemäen äänin 128-118. Muut ehdokkaat olivat Osmo Soininvaara ja
Irina Krohn. Puoluesihteerinä valittiin jatkamaan Ari Heikkinen.
Keväällä järjestettiin puoluekokoukseen liittyen puheenjohtaja- ja puoluesihteerikiertue, jossa neljä
puheenjohtaja- ja kolme puoluesihteeriehdokasta kiersivät yleisötilaisuuksissa kaikkiaan
kahdellatoista paikkakunnalla.
Puoluekokouksessa valittiin myös uusi hallitus ja valtuuskunta (ks. kyseiset kohdat). Lisäksi kokous
hyväksyi puolueen työelämäohjelman. Aloitteita oli käsittelyssä kuusitoista kappaletta; näistä
tuloksena oli kolme kannanottoa: Lautamiesjärjestelmän kehittämistä kiirehdittävä,
Hyvinvointitilinpidosta osa kunnallista päätöksentekoa ja Ihmiskauppa Suomen EUpuheenjohtajuuskauden asialistalle.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Janina Andersson (Varsinais-Suomi), Ulla Anttila
(Uusimaa), Tuija Brax (Helsinki), Tarja Cronberg (Pohjois-Karjala), Merikukka Forsius (Uusimaa),
Heidi Hautala (Uusimaa), Jyrki Kasvi (Uusimaa), Irina Krohn (Helsinki), Rosa Meriläinen
(Pirkanmaa), Kirsi Ojansuu (Häme), Erkki Pulliainen (Oulu), Anni Sinnemäki (Helsinki), Osmo
Soininvaara (Helsinki) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa).
Eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa toimivat Heidi Hautala (pj), Irina Krohn (1. vpj) ja Jyrki
Kasvi (2. vpj).
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen (äitiysvapaalla), vs. lainsäädäntösihteeri Jarkko Tontti,
poliittinen sihteeri Tarja Parviainen (äitiysvapaalla 23.5. alkaen) 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, Heidi Hautala ympäristövaliokunnan
varapuheenjohtajana ja Anni Sinnemäki valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston
puheenjohtajana. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston
ja puoluehallituksen kanssa.
Vihreän liiton valtuuskunta Euroopan parlamentissa
Vihreän liiton ainoana edustajana tilikauden aikana oli ainoana jäsenenä Satu Hassi. Hassi toimi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varapuheenjohtajana
sekä Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän edellä mainitun valiokunnan koordinaattorina.
Lisäksi Hassi oli talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan varajäsen. Hassi suhteista Keski-Aasiaan vastaavassa valtuuskunnassa ja
varajäsenenä EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa.
Hassi toimi vuonna 2005 parlamentin toisessa käsittelyssä laivapolttoaineiden rikkipitoisuutta
koskevan mietinnön esittelijänä. Hassi myös valmisteli EU:n kemikaalilainuudistusta eli REACH:iä
käsittelevän lausunnon talousvaliokuntaan. Kauden aikana Hassi aloitti myös valmistelemaan
ympäristövaliokunnan lausuntoja tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan ja Euroopan
atomienergiayhteisön (EURATOM) seitsemänteen puiteohjelmaan.
Lisäksi Hassi kiinnitti vuoden aikana huomiota muun muassa Euroopan laajuiseen
pullopanttijärjestelmään, ihmisoikeusaktivistien kohteluun Tšetšeniassa sekä lukuisiin
ympäristöasioihin. Hassi myös valmisteli parlamentin Baltic Europe -ryhmän Itämeri-strategiaa
ympäristöasioiden osalta.
Vuotta Euroopan parlamentissa leimasi ympäristöpolitiikassa keskustelu ilmastopolitiikan
tulevaisuudesta Kioton pöytäkirjan kauden jälkeiselle ajalle vuoden 2012 jälkeen sekä päästökaupan
toteuttaminen. Yleisemmin Euroopan parlamentin toimintaa väritti keskustelu EU:n perustuslain
tulevaisuudesta Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksen jälkeen sekä jäsenneuvottelut Turkin
kanssa.
Hassin avustajina toimivat Ulriikka Aarnio (Bryssel/Strasbourg), Anne Hildén (Helsinki) ja
Hannariikka Nieminen (Bryssel/Strasbourg).

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 kolme työryhmien valmistelemaa
ohjelmaa sekä puoluekokous yhden. Useimmat ohjelmat lähetettiin valtuuskuntaan kahdesti: ensin
lähetekeskusteluun ja sitten hyväksyttäväksi.
Alkuvuosi oli useimmilla työryhmillä hiljaisempaa aikaa, koska moni ryhmä oli tehtävänsä tehnyt
ja uudet työryhmät nimettiin hallituksessa pääosin syys-lokakuussa.
Hallitus päätti syyskuussa työryhmätyön jäsentelystä ja työryhmien jakamisesta neljään tyyppiin
(perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi voidaan perustaa löyhempiä sähköpostitse
toimivia verkostoja.

1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori). Työryhmä hoiti liiton kansainvälisiä asioita ja
seuraa kv. politiikkaa. Työryhmä luo tarvittavia alaryhmiä oman toimintansa tueksi. Kv. toiminnasta
tarkemmin erillisessä osiossa.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Rauno Sairinen, syksystä Janne Länsipuro). Työryhmän
toimeksiantona on seurata ympäristöpolitiikkaa, järjestää keskustelutilaisuuksia/seminaareja ajankohtaisista
aiheista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Eeva Koskinen), toimeksiantona on seurata tasa-arvopolitiikka, tehdä
sukupuolivaikutusten arviot liiton ohjelmista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Ei juurikaan toiminut
kertomusvuonna.

2. Ohjelmatyöryhmät
Vammaispoliittinen työryhmä (pj. Amu Urhonen), nimettiin lokakuussa, toimeksiantona
vammaispoliittisen toimenpidepaperin laatiminen valtuuskunnassa helmikuussa 2006 hyväksyttäväksi.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen), toimeksiantona liikennepoliittisen ohjelman
valmistelu. Työryhmä piti useita asiantuntijakuulemisia sekä muita kokouksia. Ohjelman hyväksyminen
tapahtui huhtikuussa 2006.
Työelämätyöryhmä (pj. Rosa Meriläinen) jatkoi edellisvuonna alkanutta työelämäohjelman valmistelua.
Ohjelmaluonnos lähetettiin keväällä kenttä- ja järjestökierrokselle ja ohjelma hyväksyttiin
puoluekokouksessa toukokuussa.
Kulttuuripoliittinen työryhmä (pj. Irina Krohn ja Rosa Meriläinen), tehtävänä oli laatia kulttuuripoliittinen
ohjelma. Ohjelma hyväksyttiin joulukuun valtuuskunnassa.
Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Jyrki Kasvi) valmisteli puolueen tietoyhteiskuntaohjelmaa, joka
hyväksyttiin valtuuskunnassa helmikuussa. Työryhmä jatkoi syksyllä seurantaryhmänä ja aloitti mm. oman
Wikipedian laatimisen.
Periaateohjelmatyöryhmä (pj:t Ville Niinistö ja Anni Sinnemäki) nimettiin hallituksessa helmikuussa.
Ryhmän tehtävä on valmistella uusi periaateohjelma vuoden 2006 puoluekokouksessa hyväksyttäväksi.
Työryhmä piti aateseminaarin 8.10., järjesti puolueen jäsenille esseekilpailun vihreästä aatteesta ja valmisteli
ohjelmaluonnosta kenttäkierrokselle lähetettäväksi.
Lapsi- ja perhepoliittinen työryhmä (pj. Eeva Honkanummi). Työryhmä valmisteli liitolle
lapsiperheohjelmaa, joka hyväksyttiin huhtikuun valtuuskunnassa. Syksyllä työryhmä jatkoi
seurantatyöryhmänä.
3. Seurantatyöryhmät
Eläintyöryhmä (pj. Salla Tuomivaara) nimettiin lokakuussa. Työryhmä aloitti ympäristöohjelman
eläinosion seuraamisen.
Demokratiatyöryhmä (pj. Ari Heikkinen) nimettiin lokakuussa; ei toiminut kertomusvuonna.
4. Tilaustyöryhmät
Perustulotyöryhmä (pj. Ville Niinistö), nimetty lokakuussa; tehtävänä valmistella taustapaketti perustulosta
ennen eduskuntavaaleja 2007. Ei toiminut vielä kertomusvuonna.

Palveluiden tuottamistyöryhmä (pj. Anni Sinnemäki), nimetty lokakuussa; tehtävänä on valmistella
keskustelupaperi ja kannanotto kunnallispalveluiden tuottamisesta vuoden 2006 Kuntapäiville. Ei toiminut
vielä kertomusvuonna.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Katri Sarlund, syksystä Johanna Hautakorpi): työryhmän tehtävänä on
seurata ajankohtaista koulutuspolitiikkaa ja erityisesti korkeakoulupolitiikkaa sekä päivittää liiton
koulutuspoliittisia kantoja, myös eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Lisäksi työryhmä pitää yhteyttä
sidosryhmiin.
Verotus- ja tulonsiirtotyöryhmä (pj. Ville Niinistö), toimeksiantona puolueen perustulokantojen
täsmentäminen. Ei toiminut kertomusvuonna.
Jätteen energiakäyttöä linjaava työryhmä (pj. Petteri Niskanen) nimettiin joulukuussa; tehtävänä
valmistella eduskuntavaaleja ja paikallistoimijoita varten taustamateriaalia ja linjauksia jätteen energiana
hyödyntämisestä. Ei toiminut kertomusvuonna.
5. Sähköiset verkostot
Ay-verkosto (pj. Laura Häggblom) toimi sähköisenä tiedonvaihtotokanavana.
Jäteverkosto toimi tiedonvaihto- ja keskustelukanavana.
Graafisen ulkoasun uudistamistyöryhmä nimettiin maaliskuussa. Ei toiminut kertomusvuonna.
Verkkoviestintätyöryhmä (pj. Petteri Niskanen) jatkoi edellisvuonna alkanutta työtään, jonka tavoitteena
oli toteuttaa puolueen, eduskuntaryhmän ja Vihreän Langan verkkosivustouudistus vuoden loppuun
mennessä. Työryhmän työ ei edennyt riittävästi ja hankkeen loppuun saaminen jäi seuraavalle vuodelle.
Vaalien tiimoilla toimi lisäksi työryhmiä - nämä on lueteltu vaalitoimintakohdassa.

Alueellinen ja kunnallistoiminta
Puolueen järjestökentässä merkittävin muutos oli piirijärjestöjen vahvistaminen palkkaamalla
puolueen tuella (pääsääntöisesti osa-aikainen) työntekijä jokaiseen piiriin. Piirisihteeriverkoston
perustamisesta päätti puoluekokous toukokuussa hyväksyessään järjestelmän vaatiman rahoituksen
vuosille 2005 ja 2006.
Uusien työntekijöiden rekrytointi käynnistyi kesäkuussa puoluekokouksen päätöksen jälkeen.
Vuoden loppuun mennessä kaikissa piirijärjestöissä oli palkattuna työntekijä joko piirisihteerin tai
toiminnanjohtajan nimikkeellä, joskin Lapin ja Vaasan kohdalla työsuhteen aloitus siirtyi vuoden
2006 puolelle.
Ne piirijärjestöt, joilla oli jo entuudestaan vakituinen toiminnanjohtaja, jatkoivat vakiintunein
järjestelyin, kuitenkin siten, että puolueen palkkatuki mahdollisti työntekijän tuntimäärän
kasvattamisen. Muiden piirijärjestöjen kohdalla työntekijöiden työnantajaksi tuli Vihreä liitto.
Piirijärjestöjen yhteydenpitoa tehostettiin vuoden aikana. Piirien puheenjohtajille ja työntekijöille
järjestettiin kolme tapaamista vuoden aikana: helmikuussa (puheenjohtajat), syyskuussa
(puheenjohtajat ja työntekijät) ja marraskuussa (työntekijät). Kaksi jälkimmäistä toimivat myös
uusien työntekijöiden koulutustilaisuuksina. Lisäksi piirijohdon yhteydenpitovälineeksi luotiin oma
sähköpostilista.
Muun järjestörakenteen osalta merkittävin kehitys vuonna 2005 oli valtakunnallisten järjestöjen
paikallistoiminnan kasvu, ennen kaikkea Vihreiden Naisten paikallisyhdistysten syntyminen, mikä

merkitsi järjestölle askelta kohti liittomuotoista järjestäytymistä. Vuoden aikana perustettiin
Helsingin Vihreät Naiset, Tampereen Seudun Vihreät Naiset ja Keski-Suomen Vihreät Naiset, joista
kaksi ensin mainittua myös merkittiin yhdistysrekisteriin ja hyväksyttiin puolueen jäseneksi ennen
vuoden loppua. Samanaikaisesti Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) jatkoi voimakasta
laajentumistaan: vuoden aikana ViNO:n paikallisyhdistyksiä perustettiin kaksi, rekisteröitiin viisi ja
hyväksyttiin puolueen jäseneksi neljä.
Valtakunnallinen koulutustoiminta
Valtuutettujen koulutus- ja neuvottelupäivät
Uuden valtuustokauden alkajaisiksi Vihreä liitto järjesti kaikille vihreille kunnanvaltuutetuille ja
varavaltuutetuille tarkoitetut koulutus- ja neuvottelupäivät Helsingissä 5.-6. helmikuuta.
Neuvottelupäivien tarkoituksena oli luoda katsausta tulevan valtuustokauden keskeisiin poliittisiin
kysymyksiin sekä antaa erityisesti uusille vihreille luottamushenkilöille välineitä, joilla tarttua
menestyksekkäästi kunnallispolitiikan haasteisiin
Tilaisuuteen osallistui noin 100 valtuutettua tai varavaltuutettua 67 kunnasta.
Vihreät Kuntapäivät
Perinteiset Vihreät Kuntapäivät järjestettiin Lahdessa 5.-6. marraskuuta. Kuntapäivien teemoina
olivat kunta- ja palvelurakenneuudistus, ilmastopolitiikka kunnissa sekä vihreä näkökulma
kunnallisten palveluiden tuottamiseen.
Kuntapäiville osallistui noin 110 kunnallisissa luottamustehtävissä toimivaa vihreää aktiivia 56
kunnasta.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla työskentelivät:
 puoluesihteeri Ari Heikkinen,
 poliittinen sihteeri Katja Alvoittu
 järjestösihteeri Lasse Miettinen
 hallintosihteeri Risto Kankaanpää
 toimistosihteeri Tiina Elo (työaika 60 %)
 taloussihteeri Antti Virmasalo (puolipäiväinen, palkattomalla vapaalla 7.9.-7.10.)
 kv. asiain sihteeri Panu Laturi (18.6. saakka, jonka jälkeen virkavapaalle)
 va. poliittinen sihteeri Iiris Kivimäki (1.8. alkaen)
 vaalisihteeri/kampanjavastaava Tanja Remes (alkuvuosi, + 16.5.-30.6.)
 tiedottaja Jaana Reijonaho (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
Piiriyhdistysten osa-aikaisiksi työntekijöiksi joko piirisihteerin tai toiminnanjohtajan nimikkeellä
palkattiin seuraavat henkilöt: 1.9. alkaen Pia Kettunen-Vainikka (Kaakkois-Suomi) ja Riitta
Soikkonen (Pohjois-Karjala), 7.9. alkaen Heidi Paananen (Keski-Suomi), 20.9. alkaen Pälvi
Lepoluoto (Oulun piiri), 10.10. alkaen Anssi Kuisma (Häme), 1.11. alkaen Elina Poikonen
(Pohjois-Savo) ja Tiina Hakkarainen (Etelä-Savo + Vantaa) ja 7.11. alkaen Maria Väkiparta
(Satakunta). Lapin ja Vaasan vaalipiirin työntekijöiden palkkaaminen jäi seuraavan vuoden
puolelle. Piirejä, joilla on entuudestaan oma palkattu työntekijä (Helsinki, Uusimaa, Pirkanmaa,
Varsinais-Suomi), tuettiin 1.9. alkaen vastaavalla summalla kuin palkkakustannus puolueelle on
työntekijää kohden. Lisäksi Vantaan ja Espoon Vihreiden sekä ViNO:n työntekijöiden palkkausta

päätettiin tukea.
Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä, postituksissa sekä wwwsivujen ja verkon ylläpidossa. Vihreän liiton palvelimen ja verkon ylläpidosta ovat
palkkioperusteisesti vastanneet Eva Isaksson ja Ari Mäkelä. Vihreän Langan palveluksessa oleva
Pekka Jalkanen rakensi vuoden aikana vihreiden nettisivuston julkaisujärjestelmää.

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 pääsihteeri 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.
Puheenjohtajat Osmo Soininvaara ja Tarja Cronberg pitivät 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.
Jäsenistön tiedotusta hoitivat entiseen tapaan jäsenetuna tuleva Vihreä Lanka sekä sen välissä
viidesti ilmestynyt jäsentiedote Värinä. Pääosa yhdistystiedotuksesta hoidettiin sähköpostitse
Vyyhti-tiedotuslistan sekä erillisen piiriyhdistysten postilistan välityksellä. Puoluehallituksen
päätösluettelot on toimitettu aina kokousten jälkeen valtuuskunnan ja "vihreiden vaikuttajien"
sähköpostilistoille sekä syksystä alkaen myös Vyyhti-listalle.
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.

VAALITOIMINTA
Vaalitoiminta keskittyi tammikuun 2006 presidentinvaalien valmisteluun. Maaliskuussa hallitus
päätti järjestää jäsenkyselyn oman presidenttiehdokkaan asettamisesta. Kyselyssä 78 % kannatti
oman ehdokkaan asettamista ja 63 % oli Heidi Hautalan kannalla. Tämän pohjalta valtuuskunta
asetti Hautalan ehdokkaaksi huhtikuussa.
Tavoitteiksi vaaleissa asetettiin saada kannatusta vähintään normaalin vihreiden kannatuksen verran
ja saada vihreiden perusviestit esille sekä valmistautua eduskuntavaaleihin.
Liiton vaalipäällikkönä vaaleissa toimi Iiris Kivimäki. Kampanjatyöryhmän ja ohjelmatyöryhmän
hallitus nimesi jo maaliskuussa. Vaalityöryhmä kokoontui noin kerran kuukaudessa, lopussa

tiiviimmin. Lisäksi perustettiin tukiryhmä (koordinaattori Ville Ylikahri ja kansalaisvaltuuskunnan
vetäjä Irina Krohn). Näiden lisäksi vaalityössä olivat tiiviisti mukana myös ehdokas itse,
puoluesihteeri ja ns. p-tiimi.
Kesällä avattiin nettisivut, lisäksi tuotettiin kampanjamateriaalia, mm. t-paitoja. ViNO teki erillisen
kesäkiertueen, jolla mainostettiin Hautalan ehdokkuutta. Kampanjan mainostoimisto valittiin
hallituksessa syyskuussa. Kampanjan sloganiksi valittiin "Puolustusvoima".
Kampanja alkoi näkyvästi marraskuussa kampanja-avauksella 10.11. ja 33 paikkakunnalla
järjestetyillä tilaisuuksilla 12.11. Hautala itse vieraili marras-joulukuussa useilla paikkakunnilla
sekä osallistui kaksille messuille. Lisäksi järjestettiin vaalitilaisuutena 3.12. "Kaiken kansan
itsenäisyyspäiväjuhlat" n. 120 henkilölle.
Mainonnassa keskityttiin juliste- ja lehtimainontaan, joita täydennettiin nettimainonnalla, tabloidlehdellä ja oheistuotteilla (mm. ilmapallot, keittokirja, kaulaliinat ym. tukituotteet). Nettisivuun
panostettiin erityisesti ja ehdokas aloitti blogin pitämisen.
Muut vaalit
Rovaniemen Vihreitä tuettiin kunnallisvaalien järjestelyssä 2 620 eurolla. Tehyläisten vihreiden
osallistumista Tehyn vaaleihin tuettiin 883 eurolla.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreän liiton kansainvälinen toiminta keskittyi vaikuttamiseen Euroopan vihreässä puolueessa
(EVP) ja lähialueyhteistyöhön mm. Baltic Sea Networkin kautta.
Kansainvälisten asioiden työryhmä, KAVA, valmisteli lausunnon työministeriölle ehdotuksista
hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Johanna Hautakorpi valmisteli KAVAssa
lausuntoluonnoksen eurooppalaisesta sosiaalipolitiikasta EVP:n komitealle valtuuskunnan
Helsingin kokousta 5.-7.5.2006 varten.
Vihreä liitto järjesti matkan valtuuskunnan kokoukseen Riikaan toukokuussa ja Kiovaan
lokakuussa. Riikassa edustajina olivat 17.2. Rosa Meriläinen ja Panu Laturi. Kiovassa 20.-23.10.
edustajina olivat Tarja Cronberg, Ari Heikkinen. Kiovassa tavattiin Suomen Ukrainan suurlähettiläs
Laura Reinilä. Kiovan kokoukseen osallistui 9 henkilöä ja Vihreästä Langasta 2.
Liitolla säilyi vuoden aikana vahva edustus EVP:n toiminnassa. EVP:n puheenjohtajana toimi
Pekka Haavisto ja taloudenhoitajana helmikuuhun saakka Outi Hannula. Baltic Sea Networkin
koordinaattorina toimi Tanja Remes. Euroopan vihreiden nuorten FYEG:n puheenjohtajana toimi
Simo Salmela. Panu Laturi siirtyi EVP:n ilmastokampanjan kampanjapäälliköksi. Vihreän liiton
puheenjohtaja Tarja Cronberg valittiin Kiovassa Future of Europe -työryhmään.
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. Joulukuussa Raimo Oksala ja Sampsa Heinonen osallistuivat Tallinnassa
Baltic Sea Networkin asiantuntijakokoukseen.
Poliittinen sihteeri Iiris Kivimäki toimi perustetun DEMOn, Puolueiden kansainvälisen
demokratiayhteistyö -järjestön hallituksen jäsenenä ja Anni Sinnemäki varajäsenenä. Kivimäki

valittiin myös Suomen Pakolaisavun hallituksen jäseneksi.
Edellisvuonna EVP päätti, että sen kannatusjäseneksi voivat liittyä henkilöt. Tammikuussa
puoluehallitus vahvisti jäsenmaksut Suomen osalta: minimimaksu 30 euroa tai jäsenyys- ja
tukimaksu 100 euroa.
Toteutettiin Minimoi-ilmastokorttikampanja. Eurooppa-liite ilmestyi Vihreän Langan välissä kaksi
kertaa. Teemoina olivat EU:n perustuslaki ja nuoret Euroopassa. Syksyllä järjestettiin Nuori Vihreä
Vaikuttaja -kurssin tapaamisia Suomessa, ekskursio Brysseliin toteutettiin kauden 2006 alussa.
Kansainvälisten asioiden työryhmän työtä järjestettiin uudelleen. Perustettiin KAVA,
kansainvälisten asioiden työryhmä, KAVANKU-ryhmä lakkautettiin ja sähköpostifoorumiksi
perustettiin GLOBE-ryhmä.
Kansainvälisten asiain sihteerin tehtävää hoiti Panu Laturi 31.5. saakka, kesällä Tanja Remes ja 1.8.
alkaen poliittiseksi sihteeriksi valittu Iiris Kivimäki. KAVAN puheenjohtajana toimii Johanna
Sumuvuori.
Kansainvälisten asioiden työryhmällä oli vuoden aikana 12 kokousta ja neuvottelukunnalla yksi
kokous.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto rp. sai puoluetukea 841 400,00 euroa.
Lakisääteiset piiriavustukset (yli 8 % puoluetuesta eli 67 434,96 euroa) myönnettiin liiton 14
piirijärjestölle entiseen tapaan piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. Lakisääteinen osuus
naistoimintaan (yli 8 % puoluetuesta eli 67 312,00 euroa) tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama parlamentaarinen lehdistötuki 543 200,00 euroa siirrettiin:
- 528 200 euroa Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä
- 15 000 euroa Tigertext Oy:lle, joka julkaisee Ny Tid -lehteä.
Piirejä tuettiin myös työtekijöiden palkkaamisessa. Yhteensä tähän tarkoitukseen avustuksia
annettiin joko suorana palkkatukena tai työntekijöiden palkkana 28 905,93 euroa.
TALOUS
Vihreän liiton talous oli ylijäämäinen. Tilikauden aikana alkoi vuoden 2006
presidentinvaalikampanja, sen kuluja kirjattiin 199 759,32 euroa. Rahoitustoiminta oli ylijäämäistä
sillä pankkilainoja ei edelleenkään tarvittu. Sen sijaan kassaylijämää voitiin sijoittaa aikaisempien
vuosien linjan mukaisesti Sampo Likvidi -rahastoon sekä määräaikaisin talletuksin.
Pääasialliset tuotot olivat:
Puoluetuki
Jäsenmaksutulot
Luottamushenkilömaksut
Vuokratulot jäsenyhdistyksiltä
Verkkopalvelutuotot

841 400,00 e
25 064,00 e
10 990,59 e
14 297,15 e
2 016,00 e

Vaaleihin saadut avustukset

12 347,53 e

Vihreä liitto otti käyttöön ympäristömaksun, jonka tarkoituksena kompensoida lentoliikenteen
aiheuttamien päästöjen haittoja. Ympäristömaksun puhdas tuotto oli 25 euroa. Lisäksi liiton itsensä
maksamista tai korvaamista lennoista kertyi laskennalliset 280,22 euroa. Näin kertynyt 305,22
euroa pidetään erillään oman pääoman sisällä varattuna tuleviin ilmastopoliittisiin kampanjoihin.
Vihreä liitto merkitsi 30 osaketta (42,05 €/kpl) Vihreä Lanka Oy:n osakeannista sekä osti Vihreä
Seura ry:ltä 8 osaketta. Tämän jälkeen puolueella on 80 yhtiön osaketta.
Taloutta hoidettiin liittokokouksen hyväksymän talousarvion suuntaisesti. Tilikauden tulos oli
ylijäämäinen 25 235,36 euroa.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Jukka Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Anneli Halinen).

