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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreän liiton henkilöjäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta yli 600 jäsenellä (n. 21 %). Jäsenmaksun
maksoi kaikkiaan 3 760 henkilöä (edellisvuonna 3 115). Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta
hyväksyi vuoden aikana 15: Siikalatvan vihreät ry, Satakunnan Vihreät Naiset ry, IiKiiminkijokiseudun Vihreät ry, Muuramen Vihreät ry, Saarijärven Vihreät ry, Ristiinan vihreät ry,
Vihreät teekkarit ry, Urjalan Vihreät ry, Nummi-Pusulan Vihreät ry, Äänekosken Vihreät ry,
Kainuun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Hämeenlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Lapin
Vihreät Naiset ry, Espoon Vihreät Naiset ry ja Pohjois-Savon Vihreät Naiset ry.
Puolueella oli vuoden päättyessä 203 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
● 14 piirijärjestöä
● 13 valtakunnallista yhdistystä
● 125 kunnallisjärjestöä
● 19 kaupunginosa-/alueyhdistystä
● 29 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 seuraava: pj.
Tarja Cronberg, varapj:t Jyrki Kasvi, Mari Puoskari ja Johanna Sumuvuori sekä jäsenet Leena
Griinari (varajäsen Stephen Condit), Johanna Hautakorpi (Amu Urhonen), Laura Häggblom
(Flemming Bergh), Sari Koski (Timo Törmänen), Samuli Lintula (Suvi Syrjä), Olli-Poika
Parviainen (Janne Länsipuro), Tuomas Viskari (Veli-Heikki Klemetti) ja Eero Yrjö-Koskinen
(Sarianne Karikko). Klemetti valittiin varajäseneksi puoluekokouksessa Viskarin edellisen
varajäsenen erottua kesken kauden.
Vuoden kuluessa hallitus mm. vahvisti puolueen kunnallisjärjestöt, vahvisti haku- ja
nimitysmenettelyn puolueen luottamustehtäviin, päätti liittyä WWF:n Green Office -järjestelmään,
hyväksyi alennetun jäsenmaksun käyttöönoton vuoden lopussa puolueeseen liittyville, myöntää
hallituksen perustamille työryhmille osittaisen kannanotto-oikeuden, perusti uusia työryhmiä (ks.
kohta Työryhmät) ja hyväksyi joitakin lausuntoja.
Hallitus hyväksyi elokuussa metsäpolitiikan linjapaperin Vihreät timantit - metsäsektorin kestävä
uudistaminen ja lokakuussa eläinpolitiikan linjapaperin Eläimet uuteen arvoon - työkaluja vihreään
eläinpolitiikkaan.
Hallitus hyväksyi vuoden aikana seuraavat kannanotot:
25.1.: Sosiaaliturvan saamista tulee helpottaa
8.2.: Maakuntien voimaloiden puunkäyttöä lisättävä
14.3.: Sairauslomalle jäävän opiskelijan asemaa parannettava
4.4.: Polkupyörä saatava työsuhde-eduksi
6.6.: Käänteinen arvonlisävero lisäisi verotuloja
10.8.: Junalippujen hinnoittelu uusiksi (ei julkistettu)
5.9.: Svea-mamma ei saa olla Sentraali-Santra
10.10.: Keskustojen vetovoimasta huolehdittava aktiivisesti
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10.10.: Kunnalliset palvelut Googlesta Kuntakuukkeliin
14.11.: Perusturva ei saa olla puolison armoilla
12.12.: Kanadasta otettava mallia maahanmuuton hyvistä käytännöistä
Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli seuraava: pj. Katri Sarlund, vpj:t Mikael Fogelholm ja Raimo
Tuomainen sekä jäsenet Olli Aalto (Jessica Karhu), Veikko Ahola (varajäsen Niina Simanainen),
Timo Ahonen (Martti Wallasvaara), Maija Airas (Anita Kelles-Viitanen), Eveliina Asikainen
(Kristiina Liinaharja), Ville Elonheimo (Krista Mikkonen), Juha Eskelinen (Anna Voipio), Martti
Halme (Monika Antikainen), Markku Hannula (Timo Lahti), Hanna Holopainen (Niina Jukkara),
Jehki Härkönen (Leena Toivonen), Sirpa Kauppinen (Petteri Niskanen), Anna-Kaarina Kippola
(Janne Ekman), Henrik Korkeamäki (Ari Paanala), Tapio Laakso (Heikki Korpela), Minna
Lemettinen (Miia Hirsikangas), Anna-Stiina Lundqvist (Jari Jyrkänkoski), Leo Lähde (Leena
Hulkkonen), Rosa Meriläinen (Veikko Halmetoja), Tuija Mäkinen (Tarja Laatikainen), Petri Ojanen
(Markus Rimón), Reetta Parvikko (Mia Fagerlund), Terho Pursiainen (Laura Jokiniemi), Aimo
Piirainen (Timo Krogerus), Jyrki Puuronen (Terho Taarna), Elina Rantanen (Liisa Sulkakoski), Esa
Rantanen (Kristian von Essen), Timo Riitamaa (Kirsikka Bonsdorff), Tiina Rosberg (Maija
Tuomaala), Sirkku Saarikoski (Matti Kuronen), Aija Salo (Eekku Aromaa), Elina Sojonen (Vesa
Virri), Sirpa Taskinen (Eija Juuma), Sini Terävä (Laura Nordström), Pertti Toukomaa (Jukka
Keski-Filppula), Riitta Vuori (Päivi Sieppi) ja Sari Ylipulli (Mervi Tuohimaa). Jäsenistä Aalto
valittiin tehtävään puoluekokouksessa edellisen jäsenen erottua edellisvuoden aikana ja varajäsen
Sulkakoski siirtyi kesällä toiseen puolueeseen.
Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia poliittisia
asioita yleiskeskustelussa, yleensä puolueen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan alustuksen
pohjalta ja lisäksi alla mainittuja teemoja. Leimallista valtuuskunnan työskentelylle oli tiivis
ohjelmatyö.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Vantaalla 23.–24. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
kunnallisvaaliohjelma ja Euroopan unionin perussopimusta koskeva kannanotto. Muina
keskusteluaiheina olivat maaseutupolitiikka (ohjelman lähetekeskustelu) ja nuorisopsykiatria.
Vuoden toinen kokous pidettiin 19.–20. huhtikuuta Kemissä. Kokouksessa hyväksyttiin
maaseutupoliittinen ohjelma ja lähetekeskustelua käytiin ikääntymis- ja asuntopolitiikasta. Lisäksi
keskusteltiin aluehallinnon uudistushankkeesta.
Kolmas kokous pidettiin Kotkassa 27.–28. syyskuuta. Kokous hyväksyi asuntopoliittisen ohjelman
nimellä Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan. Lähetekeskustelua
käytiin koulutuspoliittisesta ohjelmasta; lisäksi käsiteltiin kunnallisvaalikampanjaa.
Neljäs kokous pidettiin Helsingissä 29.–30. marraskuuta. Kokous käsitteli koulutuspoliittista
ohjelmaa, joka palautettiin valmisteluun sekä vesipoliittista linjapaperia, josta käytiin
evästyskeskustelu. Muina keskustelunaiheina olivat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka sekä
valtioneuvoston turvallisuuspoliittinen selonteko. Kunnallisvaaleista käytiin palautekeskustelu.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Mikkelissä 17.–18. toukokuuta. Puoluekokous hyväksyi puolueelle
ikääntymispoliittisen ohjelman sekä perustuslain uudistamista koskevan kannanoton.
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Aloitteita oli käsittelyssä seitsemän; niiden pohjalta kokous mm. päätti hyväksyä Burman tilannetta
koskevan kannanoton; että puheenjohtajan valinnasta järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys;
järjestää
jäsenistölle
nettikyselyitä
ja
päätti
menettelytavoista
periaateohjelman
puoluekokouskäsittelyssä. Kokouksessa valmisteltiin Strategia 2015 -asiakirjaa siten, että
kokousväki jaettiin 12 työpajaan, joiden avulla kerättiin tietoa puolueen toiminnasta
kokousedustajien näkökulmasta.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Janina Andersson
(Varsinais-Suomi), Tuija Brax (Helsinki), Merikukka Forsius (Uusimaa), Pekka Haavisto
(Helsinki), Heidi Hautala (Uusimaa), Heli Järvinen (Etelä-Savo), Johanna Karimäki (Uusimaa),
Jyrki Kasvi (Uusimaa), Ville Niinistö (Varsinais-Suomi), Kirsi Ojansuu (Häme), Erkki Pulliainen
(Oulu), Anni Sinnemäki (Helsinki), Johanna Sumuvuori (Helsinki) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa).
Helmikuussa Forsius siirtyi Kokoomuksen eduskuntaryhmään ja vihreän ryhmän koko väheni
14:ään edustajaan.
Eduskuntaryhmän puheenjohtajana Sinnemäki, 1. vpj. oli Andersson ja 2. vpj. Niinistö.
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäivätoimisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen, poliittinen sihteeri Katja Alvoittu ja toimistosihteeri Marko
Tuokko. Lisäksi eduskuntaryhmällä on ollut Vihreän liiton kanssa yhteisesti palkattu tiedottaja ja
verkkotoimittaja. Tiedottajana toimi Suvi Reijonen ja verkkotoimittajana Vesa Saarinen.
Ryhmällä on ollut vähintään yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa ja lisäksi
varaedustajia suuressa valiokunnassa, perustuslakivaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, sosiaalija terveysvaliokunnassa ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa. Heidi Hautala toimii
lakivaliokunnan puheenjohtajana ja Jyrki Kasvi tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana.
Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston ja
puoluehallituksen kanssa.
Vihreä ministeriryhmä
Matti Vanhasen II hallituksessa Vihreillä on ollut työministerinä Tarja Cronberg ja
oikeusministerinä Tuija Brax. Lisäksi valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana on ollut
Oras Tynkkynen.
Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii Tarja Cronberg. Vihreiden valtiosihteerinä on Katariina
Poskiparta, ja ministeriryhmän erityisavustajana Tarja Parviainen. Lisäksi ministeri Cronbergin
erityisavustajina toimi Elina Moisio sekä ministeri Braxin erityisavustajina Ari Heikkinen ja Kirsi
Pimiä.
Euroopan parlamentin Vihreät / EVA –ryhmän suomalaisjäsen
Vihreiden edustajana vuoden aikana oli Satu Hassi. Hassi toimi ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varapuheenjohtajana sekä Vihreät / Euroopan vapaa
allianssi -ryhmän edellä mainitun valiokunnan koordinaattorina sekä sen yhteyshenkilönä
Helsinkiin perustettavaan Euroopan kemikaalivirastoon ECHA:aan.
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Lisäksi hän oli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsen. Hassi toimi myös suhteista
Keski-Aasiaan vastaavassa valtuuskunnassa ja varajäsenenä EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa
yhteistyövaliokunnassa. Hassi toimi myös parlamentin väliaikaisen ilmastovaliokunnan jäsenenä.
Vuonna 2008 Satu Hassin työssä keskeisin asia oli Euroopan unionin ilmasto- ja energialakipaketin
päätöksenteko. Hän oli europarlamentin esittelijä eli käsittelyn vetäjät yhdessä ilmastopaketiin
kuuluvassa lakiehdotuksessa, niin sanotussa taakanjaossa, jossa määritellään kullekin EU-maalle
päästövähennysvelvoite niillä sektoreilla, jotka jäävät päästökaupan ulkopuolelle. Paketin muut
kolme osaa ovat kasvihuonekaasujen päästökaupan sääntöjen uudistus, uusiutuvien
energiamuotojen lisäämistä koskeva direktiivi sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia
koskeva.
Hassi järjesti Euroopan parlamentissa keväällä seminaarin lobbauksen sääntöjen uudistamisesta.
Siinä esiteltiin vihreän ryhmän tilaama tutkimus lobbarien vaikutuksesta EU:n kemikaalilakiin
(REACH) jätetyistä lobbarien muutosehdotuksista. Syksyllä Hassi järjesti Green Design -näyttelyn,
jossa tuotiin esiin kierrätysmateriaali hyödyntävää suunnittelua Suomesta ja muista Euroopan
maista. Syyskuussa järjestettiin seminaari tekijänoikeuksista ja siitä, edistääkö vai haittaako
nykyinen patenttilainsäädäntö ilmastoystävällisen tekniikan kehittämistä ja leviämistä.
Hassi osallistui aktiivisesti parlamentaarikkojen Globe-verkoston ilmastodialogiin G8-maiden ja
suurimpien kehitysmaiden välillä, meppien Itämeriverkostoon, aloitteeseen EU:n naisten asiain
lähettilään nimittämiseksi ja kampanjaan sen puolesta, että seuraavien vaalien jälkeen EU:n
huippuvirkoihin valitaan vähintään yksi nainen.
Lisäksi hän jätti komissiolle useita kirjallisia kysymyksiä muun muassa geenimuuntelusta,
Tyynenmeren muovijäteriutasta ja ongelmajätteiden viennistä kehitysmaihin.
Vuotta Euroopan parlamentissa leimasi edelleen voimakkaasti keskustelu ilmastonmuutoksesta ja
globaalin ilmastosopimuksen tarpeesta. Uutena treendinä eurooppalaiseen keskusteluun nousi
talouskriisin kärjistyminen ja finanssimarkkinoiden pelisääntöjen uusimisen tarve ja "Green New
Deal", toisin sanoen vihreä elvytys.
Suomessa Hassi järjesti Suomessa lehdistötilaisuuksia ja muuta tiedotusta erityisesti ilmasto-,
kuluttaja ja avoimuuskysymyksiin liittyen.
Hassin avustajina toimivat Ulriikka Aarnio (Bryssel/Strasbourg), Anne Hildén (Bryssel/Strasbourg)
ja Tanja Remes (Helsinki). Vuoden aikana harjoittelijoina Brysselin toimistossa olivat Riitta
Soikkonen, Aino Pennanen ja Merja Nevala.
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa
Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
LVM / lehdistötukilautakunta: Tarja Parviainen
MMM / luonnonvarainneuvosto: Tuuli Kaskinen (Kimmo Jääskeläinen)
OpM / aikuiskoulutusneuvosto: varajäsenenä Anneli Bauters
OpM / valtion liikuntaneuvosto: Merikukka Forsius (Mikael Fogelholm)
– erityisryhmien liikunnan jaosto: Raimo Tuomainen
OM / vaalijärjestelmän uudistamistoimikunta: Ari Heikkinen (Heidi Hautala)
OM / yhdistyslain tarkistamisryhmän seurantaryhmä: Johanna Hautakorpi
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PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Rosa Meriläinen (Juha Eskelinen)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sirpa Hertell (Juha Eskelinen)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: elokuusta Katja Väänänen (Tapio Laakso)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Heli Järvinen (Aija Salo)
SM / rahapelifoorumi: Erkki Pulliainen (Tiina Kivinen)
SM / saaristoasiain neuvottelukunta: Flemming Bergh (Marja Hietanen)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Raimo Tuomainen (Tiina Kivinen)
STM / päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta: Mia Fagerlund (Jussi Kauhanen)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Heidi Hautala (pj. - ei varajäsentä)
TEM / yhdistysasiain neuvottelukunta: Lasse Miettinen
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Johanna Sumuvuori (Eero Yrjö-Koskinen)
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Anita Kelles (Hannu Kokko)
UM / valinta- ja koulutuslautakunta: Maija Airas
VM / yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta: ei edustajaa
VNK / turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä: Johanna Sumuvuori
YM / Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason seurantaryhmä: Johanna Karimäki
(Flemming Bergh)
Kunta-alan luottamustehtävät:
Kuntaliiton valtuusto: Tuija Mäkinen (valtuustoryhmän pj., vara Jouni Vauhkonen), Micaela
Morero (Maire Kolimaa), Pasi Orava (Tapio Kekki), Sirpa Pajunen (Nina Knaapila), Lauri Rissanen
(Leena Griinari), Sulevi Riukulehto (Erkki Björk), Kari Talasmäki (Jari Isotalo)
Kuntaliiton hallitus: Otto Lehtipuu (Katri Sarlund)
Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta: Petri Ojanen (Stephen Condit)
Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta: Eeva Honkanummi, pj. (Eeva Heinonen)
KL-Kustannus Oy:n hallitus: Jouni Vauhkonen
Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Leena Kuha (Flemming Bergh)
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Hannu Kokko (vara Anna Mäkelä)
Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Päivi Salminen (Sirpa Andersson), Pekka Sauri (Mika
Helva)
Kevan tarkastuslautakunta: Lea Krank
Folktinget: Flemming Bergh
Folktingets styrelse: Stina Nybäck
Folktinget, utbildningsutskott: Johanna Levola-Lyytinen
Kårkulla samkommun, styrelse: Susanne Heinonen (Egon Nordström)
Kärkulla samkommun, revisionsnämnden: Brita Romsi (Tea Sundqvist)
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Alko: Janina Andersson
Finnfund: Anni Sinnemäki
Finnvera: Osmo Soininvaara
Fortum: Oras Tynkkynen
Itella: Sirpa Hertell
Kemijoki Oyj: toukokuusta Panu Laturi
Neste Oil: Heidi Hautala
VR-Yhtymä Oy: Katja Alvoittu
Muita:
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut: Kirsi Ojansuu (Anni Sinnemäki)
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Panu Laturi
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Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Heidi Hautala, vpj. (Tanja
Remes)

Organisaatio
Järjestökenttä
Vuonna 2008 jatkettiin puolueen piirijärjestöjen vahvistamista pitämällä säännöllisiä tapaamisia
piirien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin neljä piirijohdon tapaamista, joihin osallistui myös
liittojärjestöjen (ViNO ja Vihreät Naiset) sekä kunnallisvaalivuoden merkeissä suurimpien
kunnallisjärjestöjen (Espoo, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa) johtoa.
Tapaamiset keskittyivät kunnallisvaalikampanjaan keskittyvinä vaaliseminaareina maaliskuussa ja
kesäkuussa Helsingissä (puheenjohtajat ja työntekijät), syyskuussa Kotkassa (työntekijät) ja
joulukuussa Brysselissä (vaalien purku ja eurovaaleihin valmistautuminen, työntekijät). Merkittävin
muutos vihreällä järjestökentällä vuoden aikana oli liittomuotoiseksi järjestäytyneen Vihreät Naiset
ry:n kasvu: naisjärjestön jäsenistö lähes kaksinkertaistui ja paikallisyhdistysten määrä kasvoi 50
%:lla.
Koulutustoiminta
Puolue jatkoi yhdessä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kanssa toteutettua vihreille
järjestöille ja vihreille aktiiveille räätälöityä koulutusta. Vuonna 2008 ohjelmaan kuuluivat
yksipäiväiset puheenjohtaja-, verkkokampanja-, kunnallisvaali-, neuvottelutaito- ja viestintäkurssit
sekä varsinainen Vihreä Vaikuttaja -kurssi. Yhden päivän kurssit järjestettiin Helsingissä,
Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa, mikä palveli tavoitetta jalkauttaa ViSiOn kursseja eri puolille
maata.
Vuosittain toistuvan Vihreä Vaikuttaja -kurssin tarkoitus on perehdyttää uusia vihreitä
luottamushenkilöitä laajasti vihreään politiikkaan, järjestötoimintaan ja politiikan taitoihin kuten
viestintäosaamiseen. Vuoden 2008 Vihreä Vaikuttaja -kurssi, järjestyksessä kolmas, koostui
ennakkotehtävistä ja kahdesta viikonloppuseminaarista (Voionmaan opistolla Ylöjärvellä 25.-27.4.
ja Helsingissä 7.-8.6.). Kurssille osallistui 31 vihreää aktiivia.

Työryhmät
Työryhmät ovat seuranneet oman sektorinsa politiikkaa, valmistelleet liitolle poliittisia ohjelmia,
esitetekstejä, kannanottoja ja muuta taustamateriaalia sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin sidosryhmiin.
Ohjelmatyö oli aktiivista ja valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana työryhmien valmistelemana useita
ohjelmia.
Työryhmät on jaettu neljään tyyppiin (perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi
voidaan perustaa löyhempiä sähköpostitse toimivia verkostoja.
1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Johanna Hautakorpi). Työryhmä hoiti liiton kansainvälisiä
asioita ja seuraa kv. politiikkaa. Työryhmä luo tarvittavia alaryhmiä oman toimintansa tueksi. Kv.
toiminnasta tarkemmin erillisessä osiossa.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Mari Puoskari) kokoontunut kevätkaudella 3 kertaa tähän
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mennessä. Lisäksi aiheita on työstetty sähköpostilistalla. Ilmastonmuutoksen ohella on käsitelty
muitakin osa-alueita ja näkökulmia. Tammikuun kokouksen yhteydessä tehtiin muistio ja
kannanottoluonnos hallitukselle Metso-ohjelmasta. Keväällä käsiteltiin jäteasioita ja kansallista
jäteohjelmaa (vieraana oli asiantuntija SLL:stä sekä työryhmän omat jäsenet alustivat asiasta) sekä
kansallista energiaohjelmaa ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, jolloin Oras Tynkkynen
vieraili ryhmässä. Syksyllä työryhmässä valmisteltiin vesipoliittista linjapaperia valtuuskunnan
hyväksyttäväksi.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Heli Järvinen, kesäkuusta Raimo Tuomainen) on kokoontunut vuonna
2008 kuusi kertaa. Työryhmä on arvioinut vihreiden periaateohjelman, kunnallisvaaliohjelman,
maaseutupoliittisen ohjelman, koulutuspoliittisen, asuntopoliittisen ja ikääntymispoliittisen
ohjelman sukupuolivaikutuksia. Tasa-arvokonsultti Sinikka Mustakallio piti työryhmälle
koulutuksen suvauksesta vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Syksyllä valittiin tasaarvotyöryhmän vaaliteemat. Vuoden lopulla pohdittiin Vihreä feminismi -käsitteen jatkotyöstämistä
periaateohjelman pohjalta, jolloin hyväksyttiin puoluehallitukselle tiedoksi ja työskentelyn pohjaksi
vihreän feminismin määrittelevä yleispaperi. Sovittiin myös, että keväällä 2009 kirjoitetaan
konkreettinen linjapaperi vihreästä feminismistä. 18.12. julkaistiin kannanotto sukupuolten tasaarvon huomioimisesta toimielinten puheenjohtajuuksia jaettaessa.
Verkkotoiminnan ja -viestinnän työryhmä (pj. Jyrki Kasvi) tehtävänä on toimia viestintätiimin
apuna puolueen viestinnän suunnittelussa: tehtäväkenttänä on viestinnän onnistumisen arviointi ja
"peiliryhmänä" toimiminen, viestintästrategian päivitystarpeen arviointi sekä puolueen
perusviestityöhön osallistuminen.
2. Ohjelmatyöryhmät
Ikääntymispoliittinen työryhmä (pj. Heli Järvinen) kokoontui kevään aikana viisi kertaa. Ryhmä
tuotti puoluekokouksen hyväksyttäväksi ohjelman nimeltä Vireyttä vuosiin - Vihreän liiton
ikääntymispoliittinen ohjelma. Asiantuntijoina kuultiin geriatrian erikoislääkäri Harriet FinneSoveria Stakesista ja professori Sirkka-Liisa Kivelää Turun yliopistosta. Kunnallisvaalien jälkeen
ryhmä alkoi työstää vihreiden eläkepoliittisia linjauksia 2009 lokakuuhun mennessä.
Asiantuntijoina työryhmä on kuullut toimitusjohtaja Jukka Rantalaa Eläketurvakeskuksesta, johtaja
Markku Kauppista Kuntien eläkevakuutuksesta, Telan kehityspäällikkö Reijo Vannetta ja
Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikkö Mikko Kauttoa.
Maaseutupoliittinen työryhmä (pj. Johanna Karimäki) valmisteli kevään kuluessa
maaseutupoliittisen ohjelman valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Valmistelun tukena kuultiin laajasti
eri asiantuntijoita, kertomusvuonna Risto Matti Niemi (Suomen kylätoiminta ry.) ja Ilpo Niemi
(MTK). Ohjelmasta käytiin evästyskeskustelu helmikuun kokouksessa ja se hyväksyttiin
huhtikuussa. Tämän jälkeen työryhmällä ei ollut toimintaa.
Asuntopoliittinen työryhmä (pj. Vesa Peipinen) kokoontui kevään aikana useasti valmistelemaan
asuntopoliittista ohjelmaa. Valmistelussa kuultiin asiantuntijoina mm. professori Aija Staffansa
Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, ylitarkastaja Peter Fredrikssonia ympäristöministeriöstä,
Aleksi Neuvosta ajatushautomo Demos Helsingistä ja tutkija Vesa Kanniaista TKK:lta.
Asuntopoliittisesta ohjelmasta käytiin evästyskeskustelu huhtikuun valtuuskunnassa ja se
hyväksyttiin syyskuun kokouksessa linjapaperin muodossa. Syksyllä työryhmä kokoontui kerran.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Tuomas Viskari) kokoontui vuoden aikana viidesti. Työryhmä
valmisteli uutta koulutuspoliittista ohjelmaa valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Kokousten lisäksi
työskentely tapahtui verkossa Google dokumentit -palvelussa, jossa kaikilla työryhmän jäsenillä oli
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mahdollisuus osallistua ohjelman kirjoittamiseen. Ohjelma palautui valtuuskunnasta työryhmälle
uudelleen valmisteltavaksi. Ohjelman valmistelu jatkui vuoden 2009 alkupuolelle asti.
3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen) keskittyi keväällä liikennepoliittisen
selonteon käsittelyyn. Syyskaudella työryhmä ei kokoontunut, mutta käsitteli sähköpostilistallaan
mm. joukkoliikenteen rahoitusta, suurten kaupunkien joukkoliikennetukea, EU:n joukkoliikenteen
palvelusopimusasetusta, junalippujen hintaperusteita ja Vihreän sivistysliiton
kaupunkiliikennemaksumallia.
Turvallisuuspoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori) käsitteli kahdessa kevätkauden
kokouksessaan eduskunnan turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän raporttia. Syyskaudella työryhmä
ei kokoontunut.
Eläintyöryhmä (pj. Laura Rantanen) kokoontui vuoden aikana kolmesti ja työskenteli aktiivisesti
sähköpostitse. Työryhmä laati puolueelle eläinpoliittisen linjapaperin, joka julkaistiin
kunnallisvaalikampanjan yhteydessä ja oli mukana järjestämässä koiratreffejä, joilla linjapaperi
julkaistiin. Vihreiden kesäpäivillä työryhmän pj. ja sihteeri Salla Tuomivaara vetivät
kunnallisvaaliehdokkaille ja heidän tukiryhmäläisilleen järjestetyn koulutus- ja
keskustelutilaisuuden eläinpolitiikasta kunnallistasolla.
Ryhmän Taivassalossa pitämässä kaksipäiväisessä viikonloppukokouksessa kuultiin alustuksia
petotilanteesta ja laumanvartijakoirista, sekä tutustuttiin tähän koiraryhmään myös käytännössä.
Kesäkuussa ryhmä teki ekskursion raviradalle. Ryhmä on vuoden aikana osallistunut myös
Eläinasiafoorumiin Helsingissä pöydän pitäjänä, tavannut Vasemmistoliiton eläinryhmän ja
Animalian edustajia sekä osallistunut puolueen järjestämälle ympäristö- ja eläinjärjestöjen
aamiaiselle 17.4. Ryhmä oli myös mukana pitämässä vihreää osastoa Farmari-maatalousmessuilla
Lahdessa. Ryhmä teki työtä eläinteemojen nostamiseksi esiin S-ryhmän osuuskauppavaalien
yhteydessä. Ryhmä on myös pyynnöstä kommentoinut Vinon periaateohjelman eläinosuutta ja
kansanedustajien yksittäisiä eläinaiheisia toimenpiteitä ja tiedotteita sekä nostanut esiin
kansainvälisiä ja kotimaisia eläinpoliittisia tapahtumia, jotka vaativat poliittista huomiota. Ryhmä
on myös saavuttanut jonkin verran medianäkyvyyttä.
Oikeuspoliittinen työryhmä (pj. Timo Ahonen) kokoontui neljästi; toisen kokouksen yhteydessä
ryhmä tapasi eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajan Heidi Hautalan. Työryhmä on
osallistunut Vihreiden Naisten järjestämään seminaariin, jonka aiheena oli lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö ja rangaistuskäytännöt sekä Väestöliiton kutsumana huoltajuuskiistojen sovittelua
koskevaan seminaariin. Syyskuussa työryhmä järjesti yhdessä Turun seudun Vihreät naiset ry:n
kanssa lähisuhdeväkivaltaseminaarin Turussa. Työryhmän jäsenet osallistuivat eduskunnassa
pidettyyn päihdepoliittiseen seminaariin ja poliisi-amk:n seminaariin Tampereella. Työryhmä on
valmistellut neljä kannanottoesitystä työstettäväksi ennen kunnallisvaaleja.
Tietoyhteiskuntapoliittinen työryhmä (pj. Jyrki Kasvi) kokoontui kuusi kertaa. Kokouksissa
käsiteltiin muun muassa sähköistä äänestystä, teletunnistetietojen tallennuslakia, sähköisen
viestinnän tietosuojalakia ja tekijänoikeuskysymyksiä. Työryhmä työsti kuusi kannanottoa, laati
vastauksen EU-komission konsultaatioihin ja laati toukokuun lopussa puoluehallituksen
valtuuttamana puolueen lausunnon sähköisen kuulemisen kehittämistä koskevaan loppuraporttiin.
Työryhmä järjesti tilaisuuden ruuhkamaksujärjestelmien tietosuojakysymyksistä yhdessä
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pääkaupunkiseudun Vihreiden paikallisyhdistysten kanssa. Työryhmä järjesti
asiantuntijakuulemisia mm. Suomen Ympäristökeskuksen ja puolustusministeriön edustajille.
Työelämätyöryhmä (pj. Outi Alanko-Kahiluoto, huhtikuusta Johanna Karimäki) kokoontui
kolmesti. Kokouksissa käsiteltiin mm. joustoturvaa, työvoimatoimikuntien roolia ja freelancerien ja
itsensä työllistävien työttömyysturvaa. Asiantuntijoina kuultiin Tarja Krögeriä, Päivi Kermistä ja
Timo Melingiä TEM:stä.
4. Tilaustyöryhmät
Ohjelmien päivitysryhmä (pj. Rosa Meriläinen) kokoontui kerran tammikuussa ja kävi läpi
puolueen netissä olevat ohjelma- ja muut paperit.
Sosiaaliturvan uudistus -työryhmä (pj. Ville Niinistö) käynnisti vuoden aikana toimintansa.
Helmikuussa puolue järjesti sisäisen seminaarin sosiaaliturvan uudistamistyöstä, johon työryhmän
jäsenet
kutsuttiin.
Kevään
aikana
käytiin
sähköpostikeskustelua
mahdollisista
kunnallisvaalikannanottojen aiheista sosiaaliturvan uudistusta silmällä pitäen. Syksyllä työryhmä
kokoontui ensimmäistä kertaa, jolloin keskusteltiin Vihreiden näkemyksistä SATA-komitean
peruslinjauksista valtiosihteeri Katariina Poskiparran alustuksella. Suunniteltiin myös työryhmän
tulevaa toimintaa, muun muassa seminaarin järjestämistä keväällä 2009, komitean peruslinjausten
julkistuttua.
Metsäalan tulevaisuus -työryhmä (pj. Tarja Cronberg) laati vihreät linjaukset aiheeseen.
Työryhmän työn tuloksena syntyi Vision syyskuussa julkaisema Vihreät timantit - vihreät
linjaukset metsäsektoriin.
Strategiatyöryhmä (pj. Mari Puoskari) kokoontui vuoden aikana kuudesti. Helmikuussa
järjestettiin strategiaseminaari ja toukokuussa puoluekokouksen yhteydessä kaksitoista työpajaa
strategiatyön pohjaksi. Työryhmän tehtävänä on valmistella strategia-asiakirja puoluekokouksen
2009 hyväksyttäväksi.
Tekijänoikeustyöryhmä (pj. Samuli Lintula)
sähköpostilistalla oli vähäistä keskustelua.

ei

juurikaan

toiminut

kertomusvuonna,

Kuluttajapoliittinen taustaryhmä (pj. Elina Moisio) perustettiin tammikuussa, tehtävänä toimia
vihreän ministeriryhmän taustaryhmänä kuluttajapoliittisen ohjelman valmistelussa. Ohjelma
hyväksyttiin toukokuussa, jolloin taustaryhmän työ päättyi.
Ydinvoimatyöryhmä (pj. Heidi Hautala) perustettiin helmikuussa koordinoimaan toimintaa
ydinvoimakysymyksen osalta. Ryhmä järjesti John Largen vierailun Suomeen huhtikuussa ja tapasi
Greenpeacen edustajia elokuussa.
Vaalirahoituksen uudistamisen taustatyöryhmä (pj. Pekka Haavisto) perustettiin kesäkuussa
muotoilemaan puolueen kantoja rahoituksen uudistamiseen.
Jäsenäänestystyöryhmä (pj. Panu Laturi) perustettiin syyskuussa, tehtävänä valmistella esitys
neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestämiseksi puolueen puheenjohtajan valinnassa seuraavan
vuoden puoluekokouksessa.
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5. Sähköiset verkostot
Toimivia sähköisiä verkostoja ei ollut.
Vaalien tiimoilla toimi lisäksi työryhmiä - nämä on lueteltu vaalitoimintakohdassa.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
 puoluesihteeri Panu Laturi
 poliittinen sihteeri Jouni Vauhkonen (määräaikainen)
 järjestösihteeri Lasse Miettinen
 hallintosihteeri Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
 toimistosihteeri Tiina Elo
 taloussihteeri Antti Virmasalo (25 t / vko, etätyöntekijä, Jyväskylän maalaiskunta)
 tiedottaja Suvi Reijonen (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
 kampanjapäällikkö Ville Tuominen
 verkkotoimittaja Vesa Saarinen (¼ eduskuntaryhmän osuudella)
 kampanjakoordinaattori Mikko Airto (1.3.-31.10.)
 kv. asiain sihteeri Tanja Remes (puolipäiväinen, määräaikainen – toimii myös MEP Hassin
Suomen-avustajana)
Harjoittelijoina olivat Erkki Perälä (huhti-lokakuu) ja Emilia Sorsa (huhti-kesäkuu). Lisäksi
käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä sairauslomasijaisena, kokousjärjestelyissä,
postituksissa sekä www-sivujen ja verkon ylläpidossa. Vihreän liiton palvelimen ja verkon
ylläpidosta ovat palkkioperusteisesti vastanneet Eva Isaksson, Pekka Jalkanen ja Ari Mäkelä.
Kullakin piirijärjestöllä oli oma työntekijä. Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Vuoden
lopussa kahdentoista työnantajana toimi puolue ja kahden piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle
palkka-avustusta. Puolueen palkkatuen takaama työaika on 15 t / vko. Lisäksi puolue tuki Espoon,
Jyväskylän (toukokuusta alkaen), Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan Vihreiden sekä Vihreiden
nuorten ja opiskelijoiden liiton työntekijöiden palkkausta.

VIESTINTÄ
Vihreän liiton viestintä- ja tiedotustoiminta hoidettiin yhteistyössä vihreän eduskuntaryhmän
kanssa. Eduskuntaryhmällä ja puolueella oli yhteinen tiedottaja, Suvi Reijonen. Hän oli viime
kädessä vastuussa molempien tahojen viestinnän onnistumisesta.
Viestintää johdettiin ja viestintätoimia suunniteltiin viestinnän viikkopalavereissa, joihin
osallistuivat Vihreän liiton ja eduskuntaryhmän puheenjohtajat avustajineen, eduskuntaryhmän
pääsihteeri, puoluesihteeri, poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö, järjestösihteeri, verkkotuottaja,
viestintäassistentti, ministerien erityisavustajat ja tiedottaja.
Lisäksi Vihreän liiton viestintää suunniteltiin hallituksen kokousten ja henkilökunnan
toimistokokousten yhteydessä. Viestintää hoidettiin myös yhdessä paikallisten piirityöntekijöiden
kanssa erityisesti tarjoamalla viestintäkoulutusta paikallisyhdistyksille. Keväällä 2008 viestintä
kohdistui ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin sekä sisäisen viestinnän vahvistamiseen. Syyskauden
viestintä keskittyi erityisesti kunnallisvaaleihin.
Puheenjohtaja Tarja Cronberg sekä muu puoluejohto järjesti useita toimittajalounaita sekä muita
lehdistötapaamisia. Puheenjohtajalounaiden lisäksi erityisesti Vihreän liiton valtuuskunnan
kokoukset ja puoluekokous olivat vuoden suurimpia viestintätapahtumia. Puoluehallituksen
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kokousten yhteydessä julkaistiin ajankohtaisista poliittisista aiheista tiedotteita.
Jäsenistön tiedotusta hoiti entiseen tapaan jäsenetuna tuleva Vihreä Lanka. Helmikuussa siirryttiin
Langan välissä noin neljästi vuodessa jaetusta Värinä-jäsentiedotteesta joka toinen viikko
ilmestyvään puolen sivun ilmoitukseen.
Pääosa yhdistysviestinnästä hoidettiin sähköpostitse Vyyhti-tiedotuslistan sekä erillisen
piiriyhdistysten postilistan välityksellä. Puoluehallituksen päätösluettelot on toimitettu aina
kokousten jälkeen jäsenyhdistysten, valtuuskunnan ja "vihreiden vaikuttajien" sähköpostilistoille.

Vihreät internetissä
Vihreiden verkkoläsnäoloa alettiin määrätietoisesti kehittää oleelliseksi osaksi puolueen
perusviestintää vuosien 2007 ja 2008 aikana. Vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjasta saatujen
hyvien kokemusten perusteella Vihreiden verkkoläsnäoloa kehitettiin edelleen vuonna 2008.
Kehitystyöstä ja verkkoviestinnästä oli vastuussa verkkotuottaja Vesa Saarinen.
Verkkoviestinnän tavoitteena vuonna 2008 oli monipuolinen läsnäolo ja näkyminen verkossa paitsi
vaalien aikaan, myös vaalien välillä. Tavoitteeksi asetettiin monipuolinen näkyminen verkossa
myös vaalien välisenä aikana sekä sisäisen viestinnän kehittäminen verkon avulla.
Keväällä 2008 verkkoviestinnässä keskityttiin sisäisen viestinnän vahvistamiseen. Puoluetoimisto
rakensi vapaan lähdekoodin Moodle-ohjelmistoon perustuvan Extranet-järjestelmän tiedonjaon
helpottamiseksi, suunnitteli syksyn 2008 kunnallisvaalikampanjan verkkoviestintätoimintaa ja tutki
mahdollisuuksia esimerkiksi etäkokousten järjestämiseksi ja valtuuskunnan kokousten
lähettämiseksi verkkoon.
Syksyn 2008 verkkoviestintä keskittyi kunnallisvaaleihin. Vaaleissa kunnallisvaaliehdokkaille
tarjottiin paitsi runsaasti tietoa Vihreiden sisäisessä Extranet-järjestelmässä, myös mahdollisuus
omien kotisivujen rakentamiseen. Sivujen rakentamisen helpottamiseksi Vihreät tarjosi
ehdokkailleen avaimet käteen -periaatteella toteutettua verkkosivupakettiratkaisua. Sivupaketti oli
kokonaisuutena menestys: sivupaketin hankki käyttöönsä lähes neljäsosa kaikista
kunnallisvaaliehdokkaista. Kunnallisvaaleissa Vihreät teki verkkokampanjaa mm. Rohkeuttaon.fi
-sivuston avulla. Vaikka sivusto ei ollut niin suuri menestys kuin toivottiin, sen avulla saatiin uusia
kontakteja sekä rakennettiin vuorovaikutusta Vihreiden vaikuttajien ja äänestäjien välillä.
Loppuvuonna 2008 testattiin keskustelufoorumia, joka avattiin ensimmäiseen esitestikäyttöön vielä
ennen joulua.

VAALITOIMINTA
Kunnallisvaalit
Kunnallisvaalikampanja toteutettiin kolmivaiheisena projektina. Ensimmäinen vaihe oli
kampanjaorganisaation pystytys, eli ehdokkaiden, tukijoiden, vaalivastaavien ja vaalipäälliköiden
rekrytointi ja varainhankinta. Toinen vaihe on valmistautuminen, jonka aikana suunniteltiin ja
toteutettiin käytännössä kaikki mainonta ja markkinointi paino- tai lanseerausvalmiiksi.
Valmistautumisvaiheessa koulutettiin ehdokkaat, vaalipäälliköt ja muut vaalien järjestämisessä
tarvittavat osaajat. Varsinainen kampanjointivaihe oli lyhyt ja tehokas. Kampanja avattiin 3.10. ja se
jatkui vaalipäivään 26.10. asti.
Olosuhteet joista vaaleihin lähdetään olivat hyvät ja vaaleihin alettiin valmistautua edelliskertaista
aiemmin. Tavoitteiksi asetettiin nousu neljänneksi suurimmaksi puolueeksi valtakunnallisissa
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ääniosuuksissa. Toissijaisina tavoitteina on ehdokasmäärän kasvattaminen 2500:aan, 50 uuden
vihreän kunnan saavuttaminen ja erityisesti pienimpien valtuustoryhmien koon kasvattaminen.
Toissijaiset tavoitteet olivat lähinnä keinoja saavuttaa ensisijainen tavoite, ja niihin on pyrittiin
erityisesti piirien vaaliavustusmallin kannustinjärjestelmää laadittaessa. Kampanjan ensisijainen
tavoite oli niin tärkeä, että kaikki toissijaiset tavoitteet oltiin valmiit uhraamaan, mikäli ensisijaisen
tavoitteen saavuttaminen sitä olisi edellyttänyt.
Puoluehallitus hyväksyi maaliskuussa 2008 kampanjastrategian, jonka mukaisesti vaaleja
suunnittelemaan ja toimeenpanemaan valittu työryhmä toimeenpani kampanjan. Strategiassa
määritettiin tavoitteet, kohderyhmät, kampanjan sävy ja tyyli. Kampanjastrategiassa ja budjetissa
asetettiin tulostavoitteet, joiden perusteella puolueen jäsenjärjestöjä palkittiin. Alkuperäisen
tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti vain osa tulospalkkioista tuli jaettua, joten kampanjaryhmä
päätti uusista kriteereistä joiden mukaan koko 50 000 euron tulospalkkio määräraha tuli lopulta
jaettua. Joulukuussa puoluehallitus lakkautti kampanjatyöryhmän.
Vaalien rahoittamiseksi järjestettiin arpajaiset, joiden myynti epäonnistui. Tuottoa kuitenkin syntyi
päävoiton osuttua myymättä jääneelle arvalle.
Vihreät asettivat vaaleihin 2 192 ehdokasta 182 kunnassa. Vaaleissa saatiin 370 valtuutettua 135
kuntaan ja valtakunnallinen ääniosuus oli 8,9 %. Kampanjalle asetettu ensisijainen tavoite
saavutettiin ja puolue nousi neljänneksi suurimmaksi ääniosuuksilla mitattuna. Valtuustoryhmien
kokoa pystyttiin kasvattamaan kohtuullisen hyvin. Pienimpien (1-3 valtuutettua) ryhmien osuus
pieneni 6 prosenttiyksiköllä 84 %:sta 78 %:iin. Uusia vihreitä kuntia saatiin 21 kappaletta.
Toissijaisista tavoitteista yksi voidaan katsoa tavoitetun ja kahdessa edetyn merkittävästi. Vaaleissa
saavutettiin myös merkittävää kasvua alueilla, jotka ovat perinteisesti olleet Vihreille heikkoja.
Tällaisilla maaseutumaisilla yms. keskustapuolueen vahvoilla alueilla Vihreiden kannatus oli
suhteellisesti erittäin hyvää. Toistaiseksi nämä alueet ovat vielä heikon kannatuksen alueita, mutta
saavutettu kasvu lupaa hyvää jatkon kannalta.

Eurovaalit
Vuoden 2009 eurovaalien valmistelu alkoi kertomusvuonna. Eurovaalien ehdokkaita kartoitettiin
piiri- ja paikallisjärjestöjen avustuksella vuoden mittaan. Joulukuussa puoluehallitus vahvisti
vaalien ensisijaiseksi tavoitteeksi kahden ehdokkaan valinnan europarlamenttiin sekä hyväksyi
vaalien budjetin ja nimesi vaalien kampanjatyöryhmän.

Muut vaalit
Osuuskauppavaalit. Vihreitä ehdokaslistoja oli kevään vaaleissa viidessä osuuskaupassa ja
edustajistoon saatiin vihreitä näistä neljässä.
Folktinget-vaalit. Kunnallisvaalien tulos määräsi myös Suomenruotsalaisten kansankäräjien
(Folktinget) kokoonpanon. Vihreillä oli ehdokaslista jokaisessa viidessä vaalipiirissä. Valituiksi tuli
aiemman yhden sijasta kolme edustajaa Folktinget-valtuustoon.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreän liiton kansainvälinen toiminta keskittyi EU-politiikkaan ja vaikuttamiseen Euroopan
vihreässä puolueessa, mutta aikaa riitti myös lähialueyhteistyölle ja globaaleille pohdinnoille.
Vuotta 2008 leimasivat myös kunnallisvaalit sekä valmistautuminen vuoden 2009 eurovaaleihin.
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Kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimi Johanna Hautakorpi. Hautakorven
matkustaessa junalla Kiinaan loka-joulukuussa hänen sijaisinaan toimivat varapuheenjohtajat
Raimo Oksala ja Tiina Rosberg. Vuoden aikana kv-työryhmä kokoontui 6 kertaa. Lisäksi
kokoontuivat Eurooppa-työryhmä (4 kertaa) ja kehy-työryhmä (3 kertaa). Kansainvälisten asioiden
sihteerinä toimi edelleen Tanja Remes.
Vihreillä oli edustajansa mm. puolueiden demokratiayhteistyöjärjestö Demon hallituksessa (vpj.
Heidi Hautala) ja Eurooppalaisen Suomen (Panu Laturi) ja Eurooppanuorten (Kyösti Hagert)
hallituksissa.

EU-politiikka ja toiminta Euroopan vihreissä
Euroopan vihreiden (EGP:n) valtuuskunnan kokoukset pidettiin 11.–13. huhtikuuta Ljubljanassa
Sloveniassa ja 9.-12. lokakuuta Pariisissa, Ranskassa. Ljubljanan kokouksessa hyväksyttiin Suomen
vihreiden aloitteesta kannanotto European Greens say “No thanks” to Finnish nuclear energy.
Lisäksi kokouksessa keskusteltiin vihreästä talouspolitiikasta ja maahanmuutosta. Pariisissa
kokouksen teemana oli ennen kaikkea yhteisen vaalikampanjan suunnittelu, mutta huomiota saivat
niin finanssikriisi kuin maahanmuuttopolitiikkakin. Pariisin kokouksessa oli näkyvästi läsnä myös
Euroopan parlamentin vihreä ryhmä. Kokouksesta lähetettiin Johanna Sumuvuoren ja Laturin
nimissä tiedote, joka käsitteli arktisten alueiden suojelua sekä finanssikriisiä.
Kummassakin kokouksessa Suomea edusti runsaslukuinen joukko, puolueen virallisina
kokousedustajina toimivat kuitenkin Panu Laturi ja Tanja Remes (Ljubljana) ja Johanna Hautakorpi
ja Remes(Pariisi). Raimo Oksala toimi EGP:n kokousvalokuvaajana.
Euroopan vihreän puolueen hallituksen jäsenenä vaikutti Johanna Sumuvuori. Hautala toimi
puheenjohtajana Euroopan vihreiden puolueiden säätiössä Green European Foundationissa.
ENGS:in eli Euroopan vihreiden senioreiden toiminnassa oltiin myös mukana, Anita KellesViitanen osallistui varapuheenjohtajan ominaisuudessa kokouksiin. Teo Kortman valittiin
Federation of Young European Greensin (FYEG) hallituksen jäseneksi.
Panu Laturi osallistui Euroopan Vihreiden yhteisen eurovaalikampanjan kampanjatyöryhmän
työhön ja Vesa Saarinen kampanjan verkkotyöryhmän työhön.

Hankkeita, tempauksia ja matkoja
Satu Hassi vieraili kv- ja ympäristövaliokunnan yhteisessä kokouksessa 19. maaliskuuta.
9. toukokuuta vietettiin Eurooppa-päivää ja vihreät näkyivät Helsingissä Esplanadin virallisella
Eurooppa-torilla, jossa kansanedustajat tapasivat kansalaisia.
Huhtikuussa ja joulukuussa osallistuttiin Euroopan vihreiden yhteisten kampanjapäivien toimintaan
yhdessä Satu Hassin toimiston kanssa. Tshernobylin onnettomuuden muistopäivän kunniaksi
järjestettiin 26. huhtikuuta ydinvoimaseminaari Rikhardinkadun kirjastossa. Puhumassa oli MEP
Hassin ja kansanedustaja Hautalan lisäksi mm. brittiläinen konsultti John Large.
Joulukuussa osallistuttiin Euroopan vihreiden yhteiseen ilmastokampanjaan 6. ja 8. joulukuuta
ilmastopäivän luistelutapahtumalla Helsingissä ja luovutettiin Kööpenhaminan vuoden 2009
ilmastoneuvottelujen lähestymisestä muistuttava starttikello ministeri Lehtomäelle.
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Joulukuussa pidettiin YK:n ilmastokokous Puolan Poznanissa, josta Oras Tynkkynen ja Satu Hassi
kirjoittivat blogeja puolueen nettisivuille.
Euroopan vihreiden kesäyliopistoon Frankfurt an der Oderiin lähdettiin yhdessä bussilla elokuun
viimeisenä viikonloppuna. Matkan järjesti puoluetoimistolla harjoittelijana toiminut Erkki Perälä.
Suomalais-virolaisen bussiseurueen lisäksi kesäyliopisto kokosi yhteen lähes 1 000 aktiivista
vihreää toimijaa – vihreitä, kansalaisjärjestöaktiiveja, tieteentekijöitä ja taiteilijoita osallistui
keskusteluihin, työryhmiin ja kulttuuritapahtumiin.
Vuoden aikana tehtiin myös tiivistä yhteistyötä Vihreän Sivistysliiton kanssa. Vision parempi.eu
-hanke aloitettiin kesäkuun 6. päivä seminaarilla jonka otsikko kuului EU:ssa päätetään, Suomessa
vaietaan?. Seminaarissa puhuivat mm. Satu Hassi ja ministeri Astrid Thors. Hanke jatkui syksyllä:
Vihreä Eurooppa -liite lähetettiin Vihreän Langan välissä kaikille sen tilaajille. Liitteen teemana oli
kunnallispolitiikka ja EU. Hankkeelle tehtiin omat nettisivut osoitteeseen www.parempi.eu sekä
oma esite.
3.-5. joulukuuta puoluetoimisto ja piirien toiminnanjohtajat matkustivat Brysseliin vaaliseminaariin.
Seminaarissa kerättiin palautetta kunnallisvaaleista ja käännettiin katseet kohti kesän 2009
eurovaaleja, sekä tutustuttiin parlamentin vihreään ryhmään ja sen toimintaan, sekä tietysti MEP
Hassin toimistoon.
Myös poliittiset sihteerit Katja Alvoittu ja Jouni Vauhkonen osallistuivat vuoden aikana
europarlamentin vihreän ryhmän seminaareihin Brysselissä.

Lähialueyhteistyö
Lähialueyhteistyötä tehtiin niin Venäjän ja Viron kanssa kuin koko Itämeren laajuisestikin.
Venäjän vihreiden Aleksei Kozlov vieraili Suomessa tammikuun lopulla. Hän puhui tilaisuuksissa
Kotkassa ja Rikhardinkadun kirjastossa Helsingissä (The Future of Civil Society in Russia,
puhumassa myös Frank Johansson, Oksana Tšelyšev ja kansallisbolshevikkien Andrei
Dmietriev), joka oli varsinainen yleisömenestys. Lisäksi Kozlov tapasi kansanedustajia ja muita
vihreitä vaikuttajia.
Marraskuussa virolaiset vihreät kansanedustajat kävivät vihreän eduskuntaryhmän vieraina
eduskunnassa ja tutustuivat samalla puoluetoimistoon. Vierailun teemana oli poliittisten teemojen
(mm. ydinvoima, maatalous, kaasuputki) lisäksi puoluetoiminnan organisointi ja vaalikampanjointi.
Lähialueyhteistyön osalta vaikutettiin myös Baltic Sea Greens -verkoston kautta, jonka
koordinaattorina Suomen osalta toimi Raimo Oksala. Hyvää lähialueyhteistyötä edusti myös
kampanjapäällikkö Ville Tuomisen vierailu Ruotsin vihreiden kampanjakokouksessa kertomassa
Suomen vihreiden erinomaisesta kampanjasta.
Kv-sihteeri osallistui lisäksi syksyn aikana Saksan ulkoministeriön Berliinissä järjestämään ja
komission Helsingissä järjestämään EU:n Itämeri-strategiaa käsitteleviin seminaareihin.

Muuta
Vuoden 2008 suuriin tapauksiin kuului Maailman vihreiden (Global Greens) kokous Brasilian São
Paulossa 1.–4.5. Suomesta kokoukseen osallistuivat kansanedustajat Pekka Haavisto ja Johanna
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Sumuvuori, kv-sihteeri Remes ja Anne Hildén Hassin toimistosta sekä vinolaiset Emma Kari,
Laura Nordström ja Simo Salmela. São Pauloon kokoontui vihreitä joka puolelta maapalloa,
Kiinasta Kaliforniaan ja Norjasta Nigeriaan tai Pakistaniin. Tapaamisessa hyväksyttiin yhteisiä
julkilausumia ilmastonmuutoksesta, biodiversiteetistä, ydinvoimasta jne. sekä 21 kohdan
toimintaohjelma 21:lle vuosisadalle. Tärkeimmäksi anniksi nousi ehkä lopulta kuitenkin erilaisten
vihreiden tapaaminen ja verkostoituminen.
Huhtikuun lopulla Somalimaan vaikuttajista koostunut ryhmä vieraili Suomessa. Ryhmä tapasi
kansanedustajia sekä helsinkiläisiä kaupunginvaltuutettu ja kv-ryhmän edustajia. Lisäksi vieraat
osallistuivat puhujina mm. Demon seminaariin Afrikan sarven poliittisesta tilanteesta.
Puoluekokouksessa toukokuun lopulla järjestettiin kiinnostuneille miniseminaari Burman tilanteesta
(vetäjänä Johanna Sumuvuori, alustamassa Pekka Haavisto). Lisäksi kokouksessa pidettiin
maahanmuuttajavihreiden tapaaminen ja siellä vieraili Demon ry:n tansanialaisdelegaatio. Demo
ry:n nepalilaisdelegaatio vieraili myös vihreiden vaalivalvojaisissa.
Ennen kunnallisvaaleja järjestettiin yhdessä Vision kanssa tapaaminen maahanmuuttajaehdokkaille, johon osallistui kaksi ehdokasta sekä kaksi muuta kiinnostunutta.
Visio järjesti Vihreä maahanmuuttajavaikuttaja-kurssit syksyllä, mutta konsepti ei oikein toiminut
mm. osallistujien puutteellisesta kielitaidosta johtuen. Pohdinnat uudenlaisen toiminnan
järjestämiseksi kuitenkin jatkuvat: joulukuussa vihreille maahanmuuttajille, jotka olivat ehdolla
kunnallisvaaleissa, lähetettiin kiitoskirje ja kutsu tapaamiseen eduskunnassa vuoden 2009 puolella.
Syksyllä oli myös tapaamisia Vision kurssiin osallistuneiden eurooppalaisten vihreiden, Kehys ry:n,
KEPAn ja Suomen palestiinalaisedustuston, venäläisen Oborana-järjestön ja Saksan suurlähetystön
kanssa.

Eurooppa-työryhmä
Eurooppa-työryhmän puheenjohtajana toimi Heidi Hautala.
Työryhmä teki taustatyötä ja valmisteli kannanoton puolueen linjasta liittyen Lissabonin
sopimukseen. Kannanotto hyväksyttiin helmikuun valtuuskunnassa Vantaalla.
Lisäksi työryhmässä aloitettiin keskustelu Eurooppa-ohjelman uudistamisesta ja sovittiin
alustavasta työnjaosta. Ohjelman lähetekeskustelu ja hyväksyminen valtuuskunnassa jäivät
seuraavan kevään puolelle.

Kehitysyhteistyöryhmä
Kehitysyhteistyöryhmän puheenjohtaja toimi Janne Länsipuro.
Kevään 2008 aikana työryhmä aloitti kehityspoliittisen linjapaperin valmistelun. Pohjaksi työlle
järjestettiin 4.maaliskuuta yleisömenestykseksi osoittautunut keskustelutilaisuus otsikolla Suomen
kehitysyhteistyö, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen kehitys – mitä tapahtuu todella?
(Eduskunnan Kansalaisinfossa). Puhumassa olivat mm. ministeri Paavo Väyrynen, Ritva
Koukku-Ronde (UM) sekä Pekka Haavisto. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Johanna
Sumuvuori.
Syyskaudella kunnallisvaalit veivät voimat, eikä kehy-työryhmä ehtinyt kokoontua lainkaan.
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PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puoluetukea 1 350 000,00 euroa.
Lakisääteisistä piiriavustuksista vähintään 8 % puoluetuesta eli 111 375,01 euroa myönnettiin
puolueen 14 piirijärjestölle entiseen tapaan piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. Puoluetuen
käytöstä annetun ohjeen mukaisen 12 % piiritukiosuuden vähintään 4 %-yksikön osuus osoitettiin
piirityöntekijöiden palkkoina sekä suorana palkkatukena. Yhteensä tähän tarkoitukseen avustuksia
annettiin 147 592,41 euroa.
Lakisääteinen 12 % osuus naistoimintaan 162 000,00 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Liiton saama tiedotukseen tarkoitettu määräraha 1 350 000,00 euroa siirrettiin:
1 335 000,00 euroa Vihreä Lanka Oy:lle, joka julkaisee Vihreä Lanka -lehteä ja
15 000,00 euroa Tigertext Oy:lle, joka julkaisee Ny Tid -lehteä.

TALOUS
Vihreän liiton talous oli alijäämäinen.
Kunnallisvaalien 2008 osalta talousarvio ylittyi 75 000 euroa ja muita menoja on tullut 20 000
euroa enemmän kuin suunnitteluhetkellä oli tiedossa. Nämä menot koostuivat hallitusryhmän
kuluista joita ei oltu budjetoitu. Pitkäaikaista lainaa vajeen kattamiseksi ei vielä tarvittu, mutta osa
tiedotustuesta ja naisjärjestön avustuksesta tilitettiin vasta tilikauden päätyttyä.
Pääasialliset tuotot olivat:
Puoluetuki
1 350 000,00 euroa
Jäsenmaksutulot
42 745,83 euroa
Luottamushenkilömaksut
21 667,12 euroa
Tukimaksut ja lahjoitukset
4 881,70 euroa
Vaaleihin saadut avustukset
6 514,70 euroa
Arpajaistuotot
38 357,51 euroa (netto)
Vihreällä liitolla on käytössä ympäristömaksu, jonka tarkoituksena on kompensoida lentoliikenteen
aiheuttamien päästöjen haittoja. Ympäristömaksun puhdas tuotto oli 756,07 euroa. Lisäksi liiton
itsensä maksamista tai korvaamista lennoista kertyi laskennalliset 40,22 euroa. Näin kertynyt
796,29 euroa lisätään oman pääoman sisällä erillään pidettävään ilmastopoliittisiin kampanjoihin
varattuihin avustuksiin. Tilikauden päättyessä laskennallisessa rahastossa on yhteensä 3 058,41
euroa.
Taloutta hoidettiin puoluekokouksen hyväksymän talousarvion ja hallituksen lisäksi tekemien
päätösten mukaisesti. Tilikauden tulos oli alijäämäinen -139 489,91 euroa.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Jukka Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Tuire Mannila).
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