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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun kaikkiaan 4576 henkilöä (edellisenä vuonna 4413 henkilöä; kasvua +163
henkilöä, +4 %). Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana kolme: MänttäVilppulan Vihreät ry, Pirkanmaan Vihreät Yrittäjät ry, Åbonejdens svenska gröna rf. Vuoden
aikana purkautui yksi yhdistys: Olarin Vihreät ry.
Puolueella oli vuoden päättyessä 221 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
• 14 piirijärjestöä
• 15 valtakunnallista yhdistystä, joista 2 puolueen sääntöjen mukaisia liittojärjestöjä
• 130 kunnallisjärjestöä, joista 4 puolueen sääntöjen mukaisia kattokunnallisjärjestöjä
• 21 kunnanosayhdistystä
• 37 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten, Ikivihreiden, Finlands Svenska
Grönan tai Vihreiden Yrittäjien paikallisyhdistystä
• 4 muuta yhdistystä

Päätöselimet
Hallitus
Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 15 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli: pj. Anni
Sinnemäki, varapj:t Jyrki Kasvi, Mari Puoskari ja Oras Tynkkynen sekä jäsenet Touko Aalto
(Heikki Vento), Flemming Bergh (Siru Kauppinen), Leena Griinari (Krista Mikkonen), Samuli
Lintula (Esa Rintala), Aleksi Mäntylä (Minna Kilpala), Marjatta Pyörnilä (Timo Törmänen, 28.11.
alkaen Doris Tuohimaa), Anna-Maria Rajala (Eija Luostarinen) ja Sini Terävä (Juha Ossi).
Törmänen erosi varajäsenen paikalta ja valtuuskunta valitsi hänen tilalleen Tuohimaan
loppukaudeksi.
Vuoden kuluessa hallitus päätti muun muassa:
- hyväksyä linjapaperit asevelvollisuudesta, eläkkeistä, perustulosta, ruokapolitiikasta,
luonnonsuojelutavoitteista ja maahanmuutosta
- perustaa joukon työryhmiä (tarkemmin kohdassa Työryhmät)
- hyväksyi joukon lausuntoja
- toteuttaa puolueen verkkoviestinnän uudistuksen
- osoittaa jatkossa viestintä- ja tiedotustuesta vuosittain 1,26 me Vihreä Lanka Oy:lle
- hankkia mobiiliviestintäjärjestelmän, joka mahdollistaa kahdensuuntaisen viestinnän ja
varainhankinnan puolueelle ja ehdokkaille
- esittää valtuuskunnalle oman presidenttiehdokkaan asettamista vuoden 2012 vaaleihin
- hyväksyä Vision kanssa yhteistyösopimuksen koulutustilaisuuksien järjestämisestä
- lakkauttaa puolueen ympäristörahaston ja siirtää jatkossa ns. lentomaksut Maan ystävien
lentomaksu.fi-kampanjaan
- nimetä toimistolle ensimmäisen ekovaltuutetun; tehtävään valittiin toimistosihteeri Tiina Elo
- ostaa puolueen jäsenmaksurekisteripalvelut 1.1.2011 alkaen Vihreä Lanka Oy:ltä
Hallitus piti yhteiskokouksen eduskuntaryhmän kanssa syyskuussa. Kokouksessa keskityttiin
tulevien eduskuntavaalien suunnitteluun.
Vuoden aikana julkistettiin seuraavat hallituksen hyväksymät kannanotot:
23.1. Natura-alueita ei voi uhrata
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30.1. Toimeentulotukeen lasten harrasteraha
13.2. Työmarkkinatuesta henkilökohtainen jo tällä vaalikaudella
18.4. Missä viipyvät kokoomuksen energialaskelmat?
29.6. Terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus on purettava
5.9. Liikenneturvallisuutta lisättävä siirtämällä kuljetuksia raiteille
26.9. Julkisissa keittöissä neljäsosan oltava luomua
31.10. Uraaninlouhinta vaarantaa pohjoisen matkailumaineen
Valtuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli seuraava: pj. Kristian von Essen, vpj:t Martti Halme ja Amu
Urhonen sekä jäsenet Eekku Aromaa (Kimmo Kyrölä), Terhi Ek (Tuula Sykkö), Ville Elonheimo
(Minttu Massinen), Irene Gröhn (Mette Karlsson), Nico Holmberg (Ari Jäntti), Hanna Holopainen
(Niina Jukkara, puoluekokouksesta lähtien Hanna-Kaisa Lähde), Emma Kari (Saara Ilkka), Laura
Kekäläinen (Timo Raivio), Jukka Keski-Filppula (Miia Hirsikangas), Anna-Kaarina Kippola (Terho
Pursiainen), Marko Kosunen (Timo Pyhälahti), Tuuli Kousa (Aija Salo), Tapio Laakso (Jaakko
Stenhäll), Veera Lampi (Riikka Åstrand), Kristiina Liinaharja (Anita Kokkonen), Anna-Stiina
Lundqvist (Jari Jyrkänkoski), Leo Lähde (Eveliina Asikainen), Juhana Malme (Teresia Volotinen),
Ville-Veikko Mastomäki (Laura Rantanen), Rosa Meriläinen (Tuomas Rinne), Laura Nordström
(Erkki Perälä), Petri Ojanen (Petri Honkanen), Outi Pantsar (Ingela Wikman), Reetta Parvikko (Mia
Fagerlund), Aimo Piirainen (Eva Heiman), Panu Piirtola (Layla Ahonen), Marja Pulkkinen (Mikko
Siitonen), Pertti Pänkäläinen (Anna Voipio), Elina Rantanen (Mari Saario), Timo Riitamaa (Vesa
Virri), Terhi Räsänen (Valtteri Suonmaa), Kaisa Saarikorpi (Taina Pikkupeura), Heikki Sairanen
(Martti Wallasvaara), Hanna Sauli (Lotta Kortteinen), Salla Sinkkonen (Simo Tuppurainen), Minna
Sorsa (Paula Pohjanrinne) ja Sari Ylipulli (Mervi Tuohimaa).
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. Kutakin ohjelmaa käsiteltiin entiseen tapaan pääsääntöisesti kahdessa perättäisessä
kokouksessa: ensin lähetekeskustelu ja seuraavassa kokouksessa hyväksymiskäsittely.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Salossa 6.–7. maaliskuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
yhdenvertaisuusohjelma ja maksutonta koulutusta koskeva kannanotto. Lisäksi käsiteltiin
alustuksen pohjalta normitalkoot-hanketta.
Vuoden toinen kokous pidettiin 8.–9. toukokuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin sosiaali- ja
terveyspoliittinen ohjelma.
Kolmas kokous pidettiin Nokialla 2.–3. lokakuuta. Kokous hyväksyi elinkeinopoliittisen ohjelman
sekä kielipoliittisen linjapaperin. Lisäksi käsiteltiin ilmastopolitiikkaa Satu Hassin alustuksen
pohjalta.
Neljäs kokous pidettiin Espoossa 27.–28. marraskuuta. Kokous hyväksyi puolueen verolinjaukset.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Turussa 22.–23. toukokuuta. Kokouksessa hyväksyttiin puolueelle ensi
kertaa edellisvuonna hyväksytyn strategian mukaisesti poliittinen ohjelma. Lisäksi hyväksyttiin
laaja sääntöuudistus, jossa muun muassa puoluekokouksen edustajamäärä vakioitiin 400:aan.
Lisäksi sääntöihin tehtiin lukuisia vähäisempiä muutoksia. Aloitteita oli käsittelyssä 16.
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Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Janina Andersson
(Varsinais-Suomi), Tuija Brax (Helsinki), Pekka Haavisto (Helsinki), Heidi Hautala (Uusimaa),
Timo Juurikkala (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).
Eduskuntaryhmän puheenjohtajana oli Ville Niinistö, 1. vpj. Kirsi Ojansuu ja 2. vpj. Outi AlankoKahiluoto.
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäiväisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
poliittinen sihteeri Tarja Parviainen (toimivapaalla), poliittinen sihteeri Elina Sojonen (ma),
poliittinen sihteeri Katja Alvoittu ja toimistosihteeri Marko Tuokko. Lisäksi eduskuntaryhmällä on
ollut Vihreän liiton kanssa yhteisesti palkattu tiedottaja ja verkkotuottaja. Tiedottajana toimi Suvi
Reijonen ja verkkotuottajana Vesa Saarinen.
Edustajien avustajina toimivat vuoden aikana Olli Aalto (ed. Juurikkala), Eevastiina Aho (AlankoKahiluoto, 1.5.-1.7.), Tiina Hakkarainen (Järvinen, 30.4. saakka), Paloma Hannonen (Sinnemäki,
15.3. alkaen), Ville Hulkkonen (Haavisto), Mikko Huovila (Ojansuu, 31.5. asti), Helena Juutilainen
(Pulliainen), Heikki Korpela (Tynkkynen, 6.3.-29.8.), Lotta Kortteinen (Alanko-Kahiluoto, 1.31.8.), Riikka Kyläheiko (Andersson), Annina Käppi (Tynkkynen, hoitovapaalla 5.3.-29.8.), Tapio
Laakso (Sinnemäki, 16.2. asti), Timo Lahti (Karimäki), Maija Mattila (Ojansuu, 1.6. alkaen), Petteri
Nisula (Kasvi), Timo Riitamaa (Sumuvuori), Sanna Salo (Alanko-Kahiluoto, opintovapaalla 1.5.31.8.), Anna Saarela (Brax), Martti Tulenheimo (Niinistö), Heikki Vento (Järvinen, 1.5. alkaen).
Ryhmällä on ollut vähintään yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa ja
varaedustajia suuressa valiokunnassa, perustuslakivaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, sosiaalija terveysvaliokunnassa sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa. Janina Andersson toimi
lakivaliokunnan puheenjohtajana ja Jyrki Kasvi tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana.
Ryhmän kesäkokous pidettiin Lappeenrannassa 10.-11.8. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä
yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa.

Vihreä ministeriryhmä
Matti Vanhasen II / Mari Kiviniemen hallituksessa Vihreillä on ollut työministerinä Anni
Sinnemäki sekä oikeusministerinä Tuija Brax. Lisäksi valtioneuvoston ilmastopoliittisena
asiantuntijana on ollut Oras Tynkkynen.
Ministeriryhmän puheenjohtajana toimi Sinnemäki. Vihreiden valtiosihteerinä on Katariina
Poskiparta, ja ministeriryhmän erityisavustajana Tarja Parviainen. Lisäksi ministeri Sinnemäen
erityisavustajina toimi Elina Moisio (17.2. alkaen äitiyslomasijaisena Tapio Laakso) sekä ministeri
Braxin erityisavustajina Johanna Hautakorpi ja Anu Santaharju.
Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajina Euroopan parlamentissa toimivat Heidi Hautala ja Satu Hassi. He toimivat
Euroopan parlamentin Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä.
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Hassi oli ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen ja toimi
valiokunnassa vihreiden koordinaattorina eli valiokuntavastaavana. Lisäksi hän oli teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsen ja EU:n ja Kiinan sekä EU:n ja Intian suhteista
vastaavien valiokuntien jäsen ja jatkoi Globe EU-parlamentaarikkoverkoston varapuheenjohtajana.
Hautala toimi parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana ja ulkoasiainvaliokunnan
jäsenenä. Lisäksi hän oli varajäsen kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa.
Hautala toimi myös EU:n ja Venäjän sekä EU:n ja Keski-Aasian suhteista vastaavassa
valiokunnassa.
Hautala keskittyi vuonna työhönsä ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan
puheenjohtajan tehtäviin kuului kokouksien johtamisen lisäksi paljon yhteydenpitoa kolmansien
maiden edustajiin,ihmisoikeustoimijoihin ja kansalaisjärjestöihin. Parlamentti hyväksyi kesällä
Hautalan mietinnön ihmisoikeuspuolustajien suojelemisesta yksimielisesti. Mietinnössä esitetään
konkreettisia toimenpiteitä ihmisoikeuspuolustajien tukemiseen ja suojeluun.
Hautala kutsuttiin Liu Xiaobon perheen toiveesta Oslossa järjestettyyn Nobel-gaalaan kiitoksena
hänen tekemästään työstä Kiinan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Hautala vieraili vuoden
aikana valiokuntatyöhönsä liittyen muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä, Georgiassa ja
Yhdysvalloissa. Hautala valittiin myös toimimaan parlamentin neuvottelijana EU:n
avoimuusvuosiraportin 2009-2010 osalta.
Hassi jatkoi vihreiden koordinaattorina ympäristövaliokunnassa. Hassista tuli keväällä raportööri eli
parlamentin käsittelyn vetäjä asetuksessa, jolla kiellettiin laittomista hakkuista peräisin olevan
puutavaran myynti EU:ssa. Hassi sai tehtävän, kun edellinen raportööri Caroline Lucas valittiin
Britannian parlamenttiin. Tuolloin jäljellä oli asian toinen käsittely ympäristövaliokunnassa sekä
ratkaisevat loppuneuvottelut parlamentin, ministerineuvoston ja komission välillä. Lopullinen
neuvottelutulos saavutettiin kesäkuussa. Hassi sai läpi asetuksen, jossa kielletään laittomasti
hakatun puun ja siitä tehtyjen tuotteiden myynti EU:ssa ja tehdään alkuperä jäljitettäväksi koko
puutavaran ja -tuotteiden myyntiketjussa.
Hassi oli myös vihreiden neuvottelija Cancunin ilmastokokousta koskevassa parlamentin
päätöslauselmassa, sekä elinsiirtojen sääntöjä koskevassa direktiivissä. Hassi seurasi Cancúnin
ilmastokokousta paikan päällä ja oli lisäksi heinäkuussa ja joulukuussa Meksikossa vauhdittamassa
kansalaisaktivisti Jyri Jaakkolan murhan tutkintaa.
Vuotta leimasi EU:n talouskriisi ja joulukuussa 2009 voimaantulleen Lissabonin sopimuksen
toimeenpano, muun muassa EU:n ulkosuhdehallinnon muodostaminen. Parlamentti sai Lissabonin
sopimuksen myötä lisää valtaa, kun yhteispäätösmenettely laajeni myös muun muassa maatalouteen
, energiapolitiikkaan ja maahanmuuttoasioihin sekä EU:n budjetin käsittelyyn. Toisin sanoen
parlamentti muuttui näissä asioissa lausunnonantajasta päättäjäksi. Muun muassa
ympäristölainsäädännössä parlamentti on ollut lainsäätäjä jo aikaisemminkin.
Anne Hildén toimi valtuuskunnan yhteisenä tiedottajana ja pääsihteerinä Brysselissä sekä
Strasbourgissa ja erityisavustaja Henna Hakkarainen Suomessa (Tanja Remeksen
äitiyslomasijaisena).
Hassin erityisavustaja Brysselissä ja Strasbourgissa oli Marja Kaitaniemi (vastuualueinaan ilmasto
ja ympäristö) ja toimistosihteerinä Pia Maarit Mouazan. Mouazanin äitiyslomasijaisena toimi Antti
Miettunen-Nordström. Harjoittelijoina toimivat Katri Tuominen ja Tuuli Kirjonen.
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Hautalan avustajina toimivat Brysselissä ja Strasbourgissa erityisavustaja Laura Nordström
vastuualueena ulkosuhteet, eritysavustaja Eeva Marjukka Heikkilä vastuualueenaan ihmisoikeudet
sekä harjoittelijat Lassi Jyrkkiö sekä Ville Komulainen. Syksyllä työnsä aloitti toimistosihteeri
Laura Haajamo.
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa
Luottamushenkilöt asetetaan tehtävästä riippuen joko puoluehallituksen tai eduskuntaryhmän
esityksestä. Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
MMM / luonnonvarainneuvosto: Tuuli Kaskinen (Kimmo Jääskeläinen)
OpM / valtion liikuntaneuvosto: (Mikael Fogelholm)
• erityisryhmien liikunnan jaosto: Raimo Tuomainen
• liikuntapolitiikan jaosto: Mikael Fogelholm
OpM / perusopetuksen uudistamistyöryhmä: Risto Rönnberg (Outi Alanko-Kahiluoto)
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Rosa Meriläinen (Juha Eskelinen)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sirpa Hertell (Juha Eskelinen)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Tapio Laakso (Elina Sojonen)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Heli Järvinen (Aija Salo)
SM / rahapelifoorumi: Erkki Pulliainen (Tiina Kivinen)
SM / saaristoasiain neuvottelukunta: Flemming Bergh (Marja Hietanen)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Tarja Linnanketo (Martti Lundén)
STM / päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta: pj. Kristian von Essen (helmikuusta alkaen, vara
Mia Fagerlund)
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 (Marjatta Donner)
VM / yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta: Merja Hiltunen
YM / Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason seurantaryhmä: Johanna Karimäki
(Flemming Bergh)
Kunta-alan luottamustehtävät:
• Kuntaliiton valtuusto: Krista Mikkonen (valtuustoryhmän pj, vara Leo Lähde), Kristo
Savola (vpj, vara Eeva-Liisa Nieminen), Jukka Ammondt (Marja Komppa), Leena Griinari
(Mari Holopainen), Sirpa Hertell (Erja Vaarala), Maire Kolimaa (Pasi Lehti), Petri Ojanen
(Päivi Sieppi), Perttu Pesä (Riku Merikoski), Minna Tuikka (Jouko Pihlainen)
• Kuntaliiton hallitus: Otto Lehtipuu (Katri Sarlund)
• Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta: Markku Hannula (Jouko Kivimäki)
• Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta: Minerva Krohn, pj. (Kristiina
Kukkonen)
• Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: Jonas Heikkilä (Niklas Piiparinen)
• Maakuntien liittojen puheenjohtajiston kokous: Osmo Soininvaara (Tuija Mäkinen)
• Urbanismisäätiö: Otto Lehtipuu (Katri Sarlund)
• Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta:Jyrki Sitolahti (Pasi Orava)
• Kuntien takauskeskuksen hallitus: Leena Kuha
• Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Hannu Kokko (Eeva Honkanummi)
• Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Eija Kotkavirta (Mia Fagerlund), Jani Moliis
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•
•
•

(Markus Rimón)
Kevan hallitus: Sallamaari Repo (Hannu Kokko)
Euroopan unionin alueiden komitean Suomen valtuuskunta: varajäsen Minerva Krohn
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: varajäsen Sari Ylipulli

Folktinget: Flemming Bergh, Kai Kuokkanen, Lena Långbacka
Folktingets styrelse: Mikaela Sundqvist (Lena Sjöberg-Tuominen)
Folktinget, utbildningsutskott: Lena Sjöberg-Tuominen
Folktinget, ungdomsutskott: Frida Westerback
Kårkulla samkommun, styrelse: Kaisa Leka (Ingela Wikman), Jukka Surakka (Frida Westerback)
Kårkulla samkommun, Nylands omsorgsnämnd: Jens Silfvast (Lena Sjöberg-Tuominen)
Kårkulla samkommun, Åbolands omsorgsnämnd: Didier Pooters (Harriet Andersson)
Kårkulla samkommun, revisionsnämnden: Brita Romsi (Tea Sundqvist)
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Alko: Janina Andersson
Finnvera: Ville Niinistö
Fortum: Panu Laturi
Itella: Sirpa Hertell
Kemijoki Oyj: Mari Puoskari
Neste Oil: Heidi Hautala pj.
RAY: Janina Andersson
Teollisen yhteistyön rahasto Oy: Kirsi Ojansuu
VR-Yhtymä Oy: Katja Alvoittu, 25.3. alkaen Outi Alanko-Kahiluoto
Muita:
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut: Kirsi Ojansuu (Anni Sinnemäki, Outi Alanko-Kahiluoto)
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Kyösti Hagert, 24.3. alkaen Anna-Stiina Lundqvist
Eurooppanuorten hallitus: Suvi Reijonen
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Heli Järvinen (Tanja Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: Tiina Kivinen

Organisaatio
Järjestökenttä
Puolueen järjestökentällä ei tapahtunut vuonna 2010 merkittäviä muutoksia. Yhdistysten määrä
pysyi käytännössä samana kuin vuonna 2009. Pieniä rakenteellisia kehitysaskeleita silti tapahtui:
Vihreät Yrittäjät ja Finlands Svenska Gröna saivat ensimmäiset rekisteröidyt paikallisyhdistyksensä
ja suurten kaupunkien järjestöjen kehitys kohti kattokunnallisjärjestöstä ja sen jäsenenä toimivista
kunnanosa- ym. yhdistyksistä koostuvaa rakennetta jatkui, kun Espoon Vihreät päätti
järjestöuudistuksestaan. Pohjois-Karjalassa puolestaan järjestörakennetta jäntevöitettiin tiivistämällä
sitä: koko Joensuun ulkopuolinen Pohjois-Karjala koottiin yhden yhdistyksen – Vihreä PohjoisKarjala ry:n – alle.
Strateginen kehittäminen
Puolue käynnisti vuonna 2010 organisaation valmistautumisen seuraavien vuosien kolmien vaalien
putkeen (eduskuntavaalit 2011, presidentinvaalit 2012, kunnallisvaalit 2012) käymällä jokaisen
piirijärjestön kanssa strategianeuvottelut helmi-maaliskuussa 2010. Strategiakeskustelujen
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tarkoituksena oli hahmottaa kunkin piirin tavoitteet tulevien vaalien ja jäsenhankinnan osalta ja
jyvittää puolueen strategiassa määritellyt kokonaistavoitteet (15% kannatus ja 15 000 jäsentä
vuonna 2015) piirikohtaisiksi ala- ja välitavoitteiksi.
Strategiakeskustelujen pohjalta ei kuitenkaan eduskuntavaalivalmistelujen käynistymisen vuoksi
ehditty laatia samanlaisia piiristrategiadokumentteja kuin edellisellä piiristrategiakierroksella 20072008.
Puolueen strategian toteuttamista jatkettiin muutoin pääosin puoluetoimiston virkatyönä.
Puoluehallitus hyväksyi strategiasta johdettujen kehittämishankkeiden toimintasuunnitelmat
tammikuussa 2010.
Järjestötapaamiset
Pitkään toivottu vihreiden järjestöjen työntekijöiden ja eduskunnan vihreiden työntekijöiden
(ryhmäkanslia ja kansanedustajien avustajat) välillä järjestettiin 12.10.2010. Tapaamisen tarkoitus
oli tutustuttaa toimijat toisiinsa, lisätä tiedonvaihtoa ja helpottaa yhteydenpitoa.
Piirien ja liittojärjestöjen johdolle järjestettiin vaaliseminaari 13.10.2010, jossa esiteltiin tulevan
eduskuntavaalikampanjan ilme, teemat ja suuntaviivat järjestökentän avainhenkilöille.
Koulutus
Vihreille kunnallistoimijoille tarkoitetut Vihreät Kuntapäivät järjestettiin Tampereella 13.–
14.3.2010. Tapahtuman kahtena teemana olivat kuntatalous ja ympäristöpolitiikka. Tapahtumaan
osallistui n. 90 vihreää kunnallispoliitikkoa.
Uutena järjestökentälle suunnattuna tapahtumakonseptina lanseerattiin kaikkien vihreiden
järjestöjen puheenjohtajille suunnatut Vihreät Puheenjohtajapäivät, jotka järjestettiin 17.4.2010.
Tapahtuman tarkoitus oli tunnustaa yhdistysten puheenjohtajien tekemä korvaamattoman arvokas
vapaaehtoistyö, tarjota heille katsaus puolueen ajankohtaisiin asioihin ja antaa eväitä yhdistysten
toiminnan kehittämiseksi. Tapahtumaan osallistui n. 90 puheenjohtajaa, eli hieman alle puolet
toimivista puolueen yhdistyksistä oli edustettuna.
Eduskuntavaaliehdokkaille, heidän kampanjapäälliköilleen ja muille vihreän vaalityön tekijöille
järjestettiin perinteiset Vihreät Kesäpäivät Jyväskylän Korpilahdella 14.–15.8.2011. Tapahtumaan
osallistui noin 140 vihreää aktiivia.
Koulutusyhteistyö Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn kanssa jatkui tiiviinä. ViSiOn kurssit
täydensivät puolueen järjestämiä em. koulutustapahtumia ja näistä pyrittiin muodostamaan yhä
selkeämpi vihreän järjestökoulutuksen kokonaisuus.

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. Puoluehallitus antoi työryhmien tehtäväksi myös valmistella hallitusohjelmatavoitteita
omalta toimialaltaan.
Työryhmät on jaettu neljään tyyppiin (perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi
voidaan perustaa löyhempiä sähköpostitse toimivia verkostoja.
1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Jehki Härkönen). Työryhmä hoiti liiton kansainvälisiä
asioita ja seuraa kv. politiikkaa. Työryhmä luo tarvittavia alaryhmiä oman toimintansa tueksi. Kv.
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toiminnasta tarkemmin erillisessä osiossa.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Pasi Toiviainen) nimettiin tammikuussa. Se valmisteli
puoluehallituksen hyväksyttäväksi luonnonsuojelun tavoitelinjaukset ja jatkoi seuraavan vuoden
puolella hyväksyttävän ympäristöpoliittisen ohjelman valmistelun parissa.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Amu Urhonen) ei kokoontunut kertomusvuonna. Ryhmä kävi jonkin
verran suvaisaiheista sähköpostikeskustelua puolueen valmistelussa olevista ohjelmapapereista.
Kunnallispoliittinen työryhmä (pj. Otto Lehtipuu) ei juurikaan toiminut kertomusvuonna; ryhmän
sähköpostilistalla oli vähäistä keskustelua.
2. Ohjelmatyöryhmät
Poliittisen ohjelman työryhmä (pj. Jukka Relander) valmisteli poliittisen ohjelman
puoluekokouksen hyväksyttäväksi.
Yhdenvertaisuustyöryhmä (pj. Oras Tynkkynen) jatkoi yhdenvertaisuusohjelman valmistelua.
Ohjelma hyväksyttiin vuoden ensimmäisessä valtuuskunnassa.
Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä (pj. Timo Juurikkala). Työryhmä valmisteli puolueen
sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman, joka hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa huhtikuussa.
Työryhmä kokoontui kevään aikana kolme kertaa. Ohjelmatyössä hyödynnettiin puolueen extranettyökaluja. Työryhmä osallistui 15.9. eduskuntaryhmän ja Vision järjestämään
asiantuntijaseminaariin "Vihreä malli hyvinvointipalveluiden järjestämisestä", jossa keskusteltiin
ohjelmassa esitellystä mallista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi.
Elinkeinopoliittinen työryhmä (pj. Ville Niinistö) valmisteli elinkeinopoliittisen ohjelman, jonka
valtuuskunta hyväksyi lokakuussa.
Lapsipoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori). Työryhmän valmistelema lapsipoliittinen
linjapaperi hyväksyttiin puoluehallituksessa marraskuussa. Paperissa linjataan vihreiden kannat
vanhempainvapaiden kehittämiseen ja lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Verotyöryhmä (pj. Anni Sinnemäki) valmisteli puolueen verolinjaukset, jotka hyväksyttiin
valtuuskunnassa marraskuussa. Osana prosessia valmisteltiin veroja koskevia avauksia ja kuultiin
alan asiantuntijoita.
Tietoyhteiskuntapoliittinen työryhmä (pj. Jyrki Kasvi) kokoontui yhdeksän kertaa. Yksi kevään
kokoontuminen oli yhdessä liikennepoliittisen työryhmän kanssa toteutettu seminaari
ruuhkamaksujärjestelmien tietosuojasta. Seminaarin puhujina oli tietosuojavaltuutettu sekä eri
ministeriöiden ja tutkimuslaitosten edustajia. Työryhmä laati toimintavuonna myös
ruuhkamaksujärjestelmien tietosuojaa käsittelevän raportin, joka julkaistiin tammikuussa 2011.
Työryhmä kuuli lisäksi kevään kokousten yhteydessä muita asiantuntijoita yrityksistä ja järjestöistä.
Syksyn kokouksissaan työryhmä valmisteli puolueen tietoyhteiskuntapoliittista ohjelmaa, joka
hyväksytään valtuuskunnassa 1/2011.
Ikääntymispoliittinen työryhmä (pj. Heli Järvinen) valmisteli eläkepoliittisen linjapaperin, jonka
julkistaminen jäi seuraavan vuoden puolelle.
Ruokapoliittinen työryhmä (pj. Mikael Fogelholm) nimettiin tammikuussa. Se valmisteli
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ruokapoliittisen linjapaperin, jonka puoluehallitus hyväksyi lokakuussa.
Kielipoliittinen työryhmä (pj. Ari Heikkinen) nimettiin tammikuussa. Työryhmä kokoontui
kevään aikana seitsemän kertaa ja kuuli valmistelua varten useita asiantuntijoita. Ryhmä valmisteli
linjapaperin, jonka puoluekokous kuitenkin päätti siirtää hallituksen sijasta valtuuskunnan
hyväksyttäväksi. Valtuuskunta käsitteli ja hyväksyi paperin lokakuussa.
Ev.-lut. seurakuntavaalien ohjelmatyöryhmä (pj. Eekku Aromaa) on tuotti ohjelman syksyn
seurakuntavaaleihin. Ohjelma hyväksyttiin huhtikuussa.

3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen) nimettiin tammikuussa. Työryhmä kokoontui
kerran keskustelemaan mm. Vihreiden liikennepoliittisista tavoista seuraavaan hallitusohjelmaan.
Vuoden aikana työryhmä osallistui puolueen poliittisen ohjelman sekä hallitusohjelmatavoitteiden
liikennepoliittisten osien luonnosteluun sähköpostitse.
Maaseutupoliittinen työryhmä (pj. Johanna Karimäki) nimettiin tammikuussa. Ryhmä kokoontui
kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous oli uuden työryhmän tutustumiskokous, jossa pohdittiin luomun
edistämistä. Toisessa kokouksessa pohdittiin puolueen käyttöön hallitusohjelmatavoitteita
maaseutua koskien käyttäen pohjana puolueen maaseutuohjelmaa.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Kirsi Ojansuu) nimettiin tammikuussa. Ryhmä kokoontui
vuoden aikana kuusi kertaa. Näiden kokoontumisten lisäksi järjestettiin pienemmällä kokoonpanolla
kokous, joka valmisteli hallitusohjelmalinjauksia koko työryhmän hyväksyttäväksi. Kevätkaudella
ryhmässä käsiteltiin peruskoulun tuntijaon uudistamista (vieraana Risto Rönnberg),
hallitusohjelmaa ja koulutuksen maksullisuutta, toisen asteen ammatillista koulutusta (vieraina
Mika Tammilehto / OKM sekä SAKKI ry.n ja OSKU:n edustajat) sekä korkea-asteen koulutusta
(vieraina Heikki Mannila / Aalto-yliopisto ja Vesa Saarikoski / Arene). Syksyllä kahdessa
kokouksessa ja yhdessä alaryhmän kokouksessa laadittiin koulutuspoliittiset
hallitusohjelmatavoitteet ja perusviestit.
Turvallisuuspoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori) nimettin tammikuussa. Työryhmän
valmistelema linjapaperi "Kohti valikoivaa asevelvollisuutta" hyväksyttiin puoluehallituksessa
kesäkuussa.
Eläintyöryhmä (pj. Laura Rantanen) nimettiin tammikuussa. Ryhmä kokoontui neljästi. Se
valmisteli turkistarhauksen lopettamista koskevan kannanoton Euroopan vihreiden kokoukseen ja
kannanoton eläinten tehotuotannosta. Ryhmä myös kommentoi puolueen poliittista ohjelmaa
valmisteluvaiheessa, valmisteli alansa hallitusohjelmatavoitteita ja osallistui ELMAmaaseutumessujen järjestämiseen Vihreiden osastolla.
Oikeuspoliittinen työryhmä (pj. Timo Ahonen) nimettiin tammikuussa. Ryhmä kokoontui
kahdesti. Puoluekokouksen yhteydessä Turussa pidettiin yhteiskokous oikeusministeri Tuija Braxin
kanssa, tämän lisäksi kokoonnuttiin syyskuussa Rikosseuraamusvirastolla Helsingissä. Kokous oli
yhteinen rikosseuraamusviraston ylijohtaja Esa Vesterbackan ja Tuija Braxin kanssa.
Oikeuspoliittisen työryhmän päätehtävänä oli tuottaa hallitusohjelmatavoitteita seuraavalle
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hallituskaudelle.
Työelämätyöryhmä (pj. Johanna Karimäki) nimettiin tammikuussa. Se kokoontui vuoden aikana
kaksi kertaa varsinaiseen kokoukseen, sekä järjesti kaksi pätkätöitä ja muita epätyypillisiä
työsuhteita käsitellyttä miniseminaaria. Työryhmä antoi muutosehdotuksia poliittiseen ohjelmaan,
sekä valmisteli kokouksiensa, seminaarisarjan ja extranetissä käydyn mielipiteenvaihdon pohjalta
Työmanifestin ja ehdotukset työelämää koskeviksi hallitusohjelmatavoitteiksi.
4. Tilaustyöryhmät
Ydinvoimatyöryhmä (pj. Janina Andersson ja Timo Juurikkala) koordinoi toimintaa
ydinvoimakysymyksen osalta.
Sääntötyöryhmä (pj. Veikko Halmetoja) valmisteli sääntöjen uudistuksen puoluekokoukselle.
Työryhmä kokoontui kevään aikana kolmesti.
Perustulotyöryhmä (pj. Ville Ylikahri) nimettiin tammikuussa. Työryhmä päivitti puolueen
perustulokantoja, jotka puoluehallitus hyväksyi kesäkuussa.
Tekijänoikeustyöryhmä (pj. Outi Alanko-Kahiluoto) nimettiin tammikuussa. Ryhmä valmisteli
tekijänoikeuslinjaukset, jotka puoluehallitus hyväksyi syksyllä.

5. Sähköiset verkostot
Toimivia sähköisiä verkostoja ei ollut.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
• puoluesihteeri Panu Laturi
• poliittinen sihteeri Jouni Vauhkonen (määräaikainen)
• järjestösihteeri, 11.6. alkaen järjestöpäällikkö Lasse Miettinen
• hallintosihteeri, 11.6. alkaen hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
• toimistosihteeri, 1.8. alkaen kunta-asioiden sihteeri Tiina Elo
• taloussihteeri Antti Virmasalo (25 t / vko, etätyöntekijä, Jyväskylä)
• tiedottaja, 11.6. alkaen viestintäpäällikkö Suvi Reijonen (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
• kampanjapäällikkö Ville Tuominen
• verkkotuottaja Vesa Saarinen (¼ eduskuntaryhmän osuudella)
• ma. kv. asiain sihteeri, 11.6. alkaen kv. asiain päällikkö Henna Hakkarainen (puolipäiväinen,
määräaikainen – toimii myös MEP Hassin Suomen-avustajana)
• ma. jäsenhankintakoordinaattori Maria Halonen (1.6. alkaen)
Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Etelä-Savo: Heikki Härkönen
• Häme: Altti Moisala
• Kaakkois-Suomi: Elinamarika Johansson
• Keski-Suomi: Veikko Ahola
• Lappi: Reija Eerola
• Oulun piiri: äitiysvapaasijainen Tiina Junkkonen 1.10. saakka, Anni Väisänen
• Pirkanmaa: Tuomas Rinne, 1.8. alkaen Tuila Jaatinen
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Pohjois-Karjala: Iira Nuutinen
Pohjois-Savo: Minna Heikka
Satakunta: Anna Tuli, äitiysvapaasijainen Reetta Hulmi 9.12. alkaen
Uusimaa: Anu Heikkilä, äitiys- ja hoitovapaasijainen Veera Lampi 27.2. alkaen
Vaasa: Suvi Syrjä
Varsinais-Suomi: Anniina Lindqvist

Harjoittelijoina olivat Sara Sajaniemi (15.3.–31.8.) ja Ulla Karikoski (viestintäharjoittelija 1.9.–
31.12.). 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 ja Pekka
Jalkanen. Toimiston ensimmäiseksi ekovaltuutetuksi nimettiin huhtikuussa Tiina Elo.
Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Puolueen palkkatuen takaama työaika on 15 t / vko.
Helsingin piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle palkka-avustusta. Lisäksi puolue tuki Espoon,
Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan Vihreiden sekä Vihreiden nuorten ja
opiskelijoiden liiton työntekijöiden palkkausta.

VIESTINTÄ
Vihreän liiton viestintää tehtiin yhteistyössä vihreän eduskuntaryhmän kanssa. Eduskuntaryhmällä
ja puolueella oli yhteinen tiedottaja Suvi Reijonen, jonka titteli muuttui kesällä 2010
viestintäpäälliköksi. Reijonen vastasi Vihreiden viestinnän suunnittelusta ja valtaosin myös
toteutuksesta yhdessä verkkotuottaja Vesa Saarisen kanssa. Lisäksi viestinnässä avustivat
viestintäassistentit Sara Sajaniemi keväällä 2010 ja Ulla Karikoski syksyllä 2010.
Viestintää suunniteltiin viestintäpäällikön suunnittelemissa ja puheenjohtamissa viestinnän
viikkopalavereissa, joihin osallistuivat Vihreän liiton ja eduskuntaryhmän puheenjohtajat
avustajineen, eduskuntaryhmän pääsihteeri, puoluesihteeri, poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö,
järjestösihteeri, verkkotuottaja, viestintäassistentit ja ministerien erityisavustajat. Lisäksi Vihreän
liiton viestintää suunniteltiin hallituksen kokousten ja henkilökunnan toimistokokousten yhteydessä.
Kevään 2010 ulkoinen viestintä painottui hallitustyöstä viestimiseen. Viestinnän painopisteitä olivat
kansantalouden tilanne, joka heikkeni Yhdysvalloista alkaneen talouskriisin myötä,
työttömyystilanne. Samalla pyrittiin vahvistamaan vihreiden mainetta talouspoliittisessa
osaamisessa. Köyhyys ja sosiaaliturvan taso nousi keskusteluun Sata-komitean työn kautta .
Viestintä pyysi eduskuntaryhmän kansliaa järjestämään köyhyysaamiaisten sarjan, jossa aiheesta
kuullaan alan asiantuntijoita. Tätä työtä hyödynnetään keväällä 2011 eduskuntavaaliavauksessa.
Energiapolitiikka nousi viestinnän teemaksi liittyen ydinvoimalupiin erityiseti loppukeväästä.
Näiden teemojen lisäksi valmistauduttiin eduskuntavaaleihin tapaamalla taustoittavasti joukko
toimituksia sekä pitämällä aihetta esillä tiedotustilaisuuksissa ja suunnittelukokouksissa.
Keväällä valmisteltiin myös puolueen strategian jalkauttamisen viestinnän osuutta. Tärkeiksi
tavoitteiksi nostettiin piirien palveleminen viestinnässä sekä maineeseen ja poliitikkojen
profilointiin liittyvät tekijät.
Loppukeväästä viestintä osallistui kampanjan suunnitteluun ja viestintään liittyviin keskusteluihin
eduskuntavaaleihin valitun mainostoimiston kanssa ja kampanjan viestinnällisten kärkien
suunnittelu pääsi käyntiin.
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Sisäisessä viestinnässä erityisesti ydivoimapäätös aiheutti viestintätarpeita; käytössä oli sisäinen
uutiskirje, joka ilmestyi kerran kuussa, yv-päätöksen alla useammin. Uutiskirjeen tehtävänä on
paitsi kertoa jäsenille ajankohtaisista politiikan kuulumisista, myös tuoda erilaisia vihreitä teemoja
ja ihmisiä tutuiksi.
Muita tärkeitä viestintäkanavia yhdistysten ja piirien suuntaan olivat myös Vihreiden
keskustelufoorumi, Vihreiden sähköpostilistat sekä Vihreiden sisäinen Extranet, eli verkossa
toimiva tiedonjako- ja työskentely-ympäristö.
Vihreiden viestintää tehtiin painotetusti internetissä. Facebookin ja Twitterin kaltaisia sosiaalisia
medioita käytettiin kaikista puolueista aktiivisimmin, ja Vihreiden verkkosivujen blogiin
kirjoitettiin useita kertoja viikossa. Koko vuoden 2010 aikana Vihreät oli Facebook-yhteisöpalvelun
suosituin tai – loppuvuodesta – toiseksi suosituin puolue.
Syksyllä 2010 toteutettiin laaja verkkoviestintäuudistus, jossa pohdittiin uudelleen Vihreiden
verkkoviestinnän käytäntöjä sekä tuotettiin Vihreille uudet verkkosivut osoitteeseen www.vihreat.fi.
Uuden sivuston suunnittelusta vastasi tiimi, johon osallistuvat verkkotuottajan johdolla
mainostoimisto N2, kampanjapäällikkö, järjestöpäällikkö sekä Vihreän eduskuntaryhmän poliittinen
sihteeri Elina Sojonen. Sivut julkaistiin joulukuussa ja saivat pääosin kannustavaa palautetta.
Tammikuussa vuosi aloitettiin osinkovero-aiheisella tiedotustilaisuudella, joka poiki paljon julkista
keskustelua. Helmikuussa aloitettiin eduskuntavaaliviestinnän suunnittelu puheenjohtajan ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan kanssa sekä tavattiin mm.kehy-järjestöt pohjustuksena
kehysriihipäätöksille. Helmi-maaliskuussa viestintäpäällikkö osallistui myös
piiristrategiapalavereihin. Samoin ydinvoimaviestinnän suunnittelu mm. ydinryhmän kokouksissa
oli painopisteenä.
Maaliskuussa kokoonnuttiin valtuuskuntaan Saloon ja viestittiin ydinvoimaan liittyen; mm.
julkistettiin Vihreän kasvun malli, jossa vihreät todistavat että ydinvoiman lisärakentaminen ei ole
välttämätöntä. Maaliskuussa puoluejohto ja viestintä tapasivat taustoittavasti Väli-Suomen
medioiden toimittajat sekä Iltalehden toimituksen. Puheenjohtaja piti puoluehallitukselle
toimittajille avoimen poliittisen tilannekatsauksen.
Huhtikuussa viestintää työllisti ennenkaikkea ydinvoimaan liittyvä ulkoinen ja sisäinen viestintä.
Puheenjohtajisto ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja puhuivat toimittajille ja yhdistysten
puheenjohtajille puheenjohtajapäivänä Tikkurilassa. Teemat käsittelivät hallitussaavutuksia sekä
tulevia tavoitteitamme.
Toukokuussa oli puoluevaltuuskunta Helsingissä, samalla osallistuttiin viestinnän ja
kampanjapäällikön ideoimana ydinvoimamielenosoitukseen, joka sai paljon mediahuomiota.
Ydinvoima-aiheisia tiedotustilaisuuksia järjestettiin useita. Puoluekokous pidettiin Turussa.
Kesäkuussa viestintä osallistui Euroopan vihreiden tiedottajien tapaamiseen Brysselissä ja kertoi
Suomen kokemuksista hallituksessa. Viestintätilaisuuksia järjestettiin avoimuusteemasta sekä
ydinvoimasta. Lisäksi viestintä osallistui Vihreiden olympialaisten suunnitteluun.
Heinäkuussa viestittiin vielä tasa-arvoisesta avioliittolaista, ministeri Brax ja edustaja Tynkkynen
vaativat sitä otettavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Tämä käynnisti laajan yhteiskunnallisen
keskustelun.
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Syksyn viestinnässä painottui vahvasti viestinnän suunnittelu vaaleja ajatellen. Viestintä tapasi
aktiivisesti puoluejohtoa ja mainostoimiston edustajia. Näiden keskustelujen sekä poliittisen
ohjelman pohjalta koottiin viestintävetoisesti Uusi Suomi -kokonaisvisio, johon on koottu Vihreän
Uusi Suomi -eduskuntavaalikampanjan kannalta keskeisimmät vihreiden vaaliteemat. Lisäksi
näiden teemojen ympärille ryhdyttiin valmistelemaan poliittisia avauksia viestintävetoisesti. Lisäksi
viestintää työllisti eduskuntavaalien vaalilehden suunnittelu sekä puheenjohtajan briefaaminen
erilaisiin toimittajatapaamisiin ja tv-esiintymisiin.
Eduskuntavaaleja ennakoiden viestinnässä painottui veropoliittinen keskustelu, aiheesta järjestettiin
mm. tiedotustilaisuus ja annettiin lehtihaastatteluita. Lisäksi viestintää oli
maahanmuuttolinjauksista, josta myös osallistuttiin julkiseen keskusteluun.
Asevelvollisuuslinjausten julkistaminen elokuussa sai myös aikaan keskustelua Suomen
puolustuspolitiikan tulevaisuudesta.
Elokuussa viestintä osallistui eduskuntaryhmän ja hallitusryhmän kesäkokouksiin sekä koulutti
vihreitä ehdokkaita viestimään Vihreiden kesäpäivillä Korpilahdella. Lisäksi puheenjohtaja,
puoluesihteeri ja puoluetoimiston kampanja- ja viestintäväki kävivät vaeltamassa Pallaksella
ideoimassa vaaleissa esiin nostettavia teemoja. Näiden pohjalta ryhdyttiin rakentamaan uuden
Suomen kokonaisvisiota. Asevelvollisuuslinjaukset julkistettiin elokuussa.
Lokakuussa kokoonnuttiin valtuuskuntaan Nokialle keskustelemaan mm. Vihreiden kielipoliittisista
linjauksista. Lokakuussa viestintä osallistui EGP:n valtuuskunnan kokoukseen Tallinnassa. Lisäksi
suunniteltiin kampanjaa. Puheenjohtajan It gets better -video julkistettiin puoluehallituksessa
toimittajille. Lisäksi tavattiin toimittajia mm. MTV3:n uutistoimituksesta taustoittavissa merkeissä.
Marraskuussa esiteltiin viestinnällistä valmistelua piirijohdolle Helsingissä järjestetyssä
seminaarissa. Valtuuskunta kokoontui kuun lopussa Espoossa.
Joulukuussa viestintä kävi kyselemässä Ruotsin vihreiltä näiden vaaliviestinnän epäonnistumisista
ja onnistumisista. Joulukuun alussa avattiin myös vihreiden eduskuntavaalikampanja. Lisäksi
viestintää työllisti kahden uuden viestintäsuunnittelijan palkkaaminen.
Tiedotus- ja muut toimittajatilaisuudet vuoden aikana:
19.1. puheenjohtaja Sinnemäen tiedotustilaisuus osinkoverotuksesta, ravintola Aino
18.3. Anni Sinnemäen pj-lounas toimittajille
19.-21.3. EGP Valtuuskunnan kokous Barcelonassa
24.3. Oras Tynkkysen ja Anni Sinnemäen tiedotustilaisuus Vihreän kasvun mallista, ryhmähuone
27.3. Avoin puoluehallitus – puheenjohtaja Sinnemäen poliittinen tilannekatsaus ja poliittinen
keskustelu
13.4. Sinnemäen ja puoluesihteeri Laturin tiedotustilaisuus ravintola Nuevossa
17.4. Toimittajille avoin puheenjohtajapäivä piiri- ja kuntayhdistysten puheenjohtajille
- puheenvuorot Sinnemäki, Niinistö, varapuheenjohtajat
6.5. Sinnemäen ja Braxin ydinvoima-aiheinen tiedotustilaisuus Pikkuparlamentissa
8.-9.5. Valtuuskunta Helsingissä
- osallistuminen ydinvoimamielenosoitukseen
18.5. Tiedotustilaisuus: Kymmenen kysymystä Pekkariselle
- Niinistö ja Tynkkynen, eduskunta
21.5 Tynkkysen ja Juurikkalan tiedotustilaisuus uusiutuvasta energiasta, Scandic Blu -hotelli
22.-23.5. Puoluekokous Turussa
9.6. Sinnemäen ja Braxin tiedotustilaisuus avoimuusasioista, ravintola Sipuli
14

1.7. tiedotustilaisuus ydinvoimapäätöksestä, Sinnemäki, Niinistö, Tynkkynen, eduskunta
2.7. Tiedotustilaisuus tasa-arvoisesta avioliittolaista, Brax ja Tynkkynen
3.-4.8. Hallitusryhmän kesäkokous Uudellamaalla, tiedotustilaisuudessa Sinnemäki, Brax, Niinistö
10.-11.8. Eduskuntaryhmän kesäkokous Lappeenrannassa, tiedotustilaisuudessa Niinistö, Ojansuu,
Alanko-Kahiluoto
14.-15.8. Puolueen kesäpäivät Korpilahdella
- viestintävalmennusta ehdokkaille
22.-26.8. Vaellus Pallaksella, puheenjohtaja, puoluesihteeri, kampanja- ja viestintä puoluetstolta
31.8. Tiedotustilaisuus asevelvollisuuslinjauksista, Haavisto ja Sumuvuori, ravintola Ostrobotnia
1.9. Tiedotustilaisuus verokannoista, Sinnemäki, puoluetoimisto
16.-18.9. EPG Press Officers Meeting
2.-3.10. Valtuuskunta Nokialla
8.-10.10. EGP valtuuskunta Tallinnassa
12.10. Tiedotustilaisuus puolueen ruokalinjauksista, Sinnemäki, ravintola Atelje Finne
22.10. Tiedotustilaisuus EU:n maatalouspoliitikan uudistamisesta, Sinnemäki ja Hassi,
Pikkuparlamentti
23.10. Avoin puoluehallitus - puheenjohtajan poliittinen tilannekatsaus.
4.11. tiedotustilaisuus puolueen luontotavoitteista, Sinnemäki, kasvitieteellinen puutarha
8.11. puolueen maahanmuuttolinjausten julkistus, Sinnemäki, puoluetoimisto
12.11. tiedotustilaisuus vanhempainvapaiden uudistamista, Niinistö, Juurikkala, Sanomatalo
13.11. Piirijohdon vaaliseminaari Helsingissä – viestintäsuunnitelmien läpikäyntiä piirien
edustajille.
18.11. Tiedotustilaisuus Venäjä-politiikasta, Sinnemäki ja Haavisto, ravintola Ostrobotnia
27.-28.11. Valtuuskunta Espoossa
3.-4.12. Viestintä Tukholmassa tutustumassa Ruotsin vihreiden kampanjaan
5.12 Eduskuntavaalikampanjan avaus, Pörssitalo
16.12. Uusien viestintäsuunnittelijoiden valinta.

VAALITOIMINTA
Eduskuntavaalit 2011
Seuraavan vuoden eduskuntavaalien kampanjatyöryhmä nimettiin tammi-maaliskuussa; työryhmän
puheenjohtajana toimi kampanjapäällikkö Ville Tuominen.
Puoluehallitus määritteli kesäkuussa eduskuntavaalien tavoitteeksi noin 10,5 %:n kannatuksen ja 20
kansanedustajan ryhmän. Samalla vahvistettiin vaalien strategia ja budjetti. Käytännön toteutus
valtuutettiin kampanjaryhmälle.
Vaalien mainostoimistoksi valittiin huhtikuussa N2.

Muut vaalit
Osuuskauppavaalit. Vihreitä ehdokaslistoja oli kevään vaaleissa Osuuskauppa Arinan kahdella
jäsenalueella, mutta edustajistopaikkoja ei saatu.
Seurakuntavaalit. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa. Vihreitä
ehdokkaita joko omilla listoilla tai erilaisilla yhteislistoilla oli ainakin 215 (vuonna 2006 163).
Paikkoja seurakuntaneuvostoihin ja yhteisiin kirkkovaltuustoihin saatiin yhteensä ainakin 78 (48).
Ensi kertaa vaaleihin tehtiin myös lyhyt ohjelma Vihreiden seurakuntavaaliteesit.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vuonna 2010 Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa keskeisiä teemoja olivat mm. maahanmuuttoja kehityspoliittiset kysymykset sekä romanien kohtelu. Euroopan vihreiden (EGP) kanssa tehdyssä
yhteistyössä korostui EGP:n tulevaisuustyö ja Green New Deal. Lisäksi kansainvälinen toiminta
kytkeytyi muuhun Vihreiden lisäydinvoimaa vastaan tekemään kampanjointiin. Aihetta käsiteltiin
mm. Euroopan parlamentin vihreän ryhmän puheenjohtajan Rebecca Harmsin vierailulla ja
Eurooppa-päivän tilaisuudessa.

Kansainvälisten asioiden työryhmä
Kansainvälisen työryhmän (kv-työryhmä) puheenjohtajana toimi vuonna 2010 Jehki Härkönen,
varapuheenjohtajina Johanna Hautakorpi ja Raimo Oksala. Vuoden aikana kansainvälisten
asioiden työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Lisäksi tammikuussa järjestettiin työryhmän
perehdytystilaisuus. Henna Hakkarainen toimi koko vuoden Tanja Remeksen sijaisena
kansainvälisten asioiden sihteerinä (15.6.2010 alkaen kansainvälisten asioiden päällikkönä).
Kv-työryhmä tapasi toimintasuunnitelmansa mukaisesti eri järjestöjen edustajia kokoustensa
yhteydessä. Vuoden aikana tavattiin: Teemu Matinpuro Rauhanpuolustajista, Tytti Nahi
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksesta, Kirsi Joenpolvi Crisis Management Initiativesta ja Susanna
Mehtonen Amnestysta. Lisäksi työryhmä järjesti tilaisuuden Vihreiden kehityspolitiikkaa
koskevien hallitusohjelmatavoitteiden muokkaamiseksi syyskuussa yhdessä Pekka Haaviston ja
Johanna Sumuvuoren kanssa. Kehitysyhteistyöjärjestöjen edustajia tavattiin myös
sidosryhmätapaamisessa 19. helmikuuta.
Kv-työryhmän alainen maahanmuuttotyöryhmä työsti Vihreiden maahanmuuttopoliittisen
linjapaperin, joka hyväksyttiin puoluehallituksen kokouksessa 25.10.2010. Työryhmän
puheenjohtajana toimi Jehki Härkönen ja sihteerinä Tapio Laakso. Ennen työryhmän työn
alkamista järjestettiin maahanmuuttoaiheinen keskustelutilaisuus 25. helmikuuta.

EU-politiikka ja toiminta Euroopan vihreissä
Vuoden 2010 EGP:n valtuuskunnan kokoukset järjestettiin Barcelonassa ja Tallinnassa.
Barcelonan kokouksessa keskeisiä teemoja olivat ilmastoneuvotteluiden jatko Kööpenhaminan
jälkeen (puhujana Vihreistä Oras Tynkkynen), Green New Deal ja EU 2020 -strategia (puhujana
Vihreistä Anni Sinnemäki). Kokouksessa hyväksyttiin myös Vihreiden päätöslauselmaesitys
turkistarhauksen kieltämisestä Euroopassa.
Tallinnan kokouksessa hyväksyttiin ensimmäinen kolmesta Green New Deal -linjapapereista
The macro-economic and financial framework of the Green New Deal. Panu Laturi moderoi kaksi
paneelikeskustelua ja Heidi Hautala oli vieraana yhdessä työryhmistä.
Molemmissa kokouksissa oli runsaslukuinen edustus Vihreistä. Virallisina kokousedustajina
toimivat Barcelonassa Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Jehki Härkönen ja Panu Laturi.
Tallinnan kokouksessa delegaatteja olivat Anne Bland, Henna Hakkarainen, Erkki Perälä ja
Raimo Oksala.
Vuoden aikana osallistuttiin aktiivisesti EGP:n tulevaisuustyöhön. Future of the EGP -työryhmässä
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Vihreitä edusti Panu Laturi. Kv-työryhmä järjesti keskustelutilaisuuden EGP:n tulevaisuudesta 5.
maaliskuuta.
EGP:n työryhmiin nimettiin Vihreiden yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on välittää tietoa
työryhmien toiminnasta. Yhteyshenkilöiksi valittiin seuraavat henkilöt:
• Migration: Jehki Härkönen
• Foreign and Security Policy: Johanna Sumuvuori
• LGBT: Anna Moring
• Civil Liberties and Democracy: Erkki Perälä
• Green New Deal: Anne Bland
• Gender: Henna Hakkarainen, varalla Paula Pohjanrinne
• Global Greens: Raimo Oksala
• Local Councillors: Maaria Haikarainen
• Climate Change: Heikki Korpela
Vuonna 2010 Erkki Perälä toimi Federation for Young European Greensin (FEYG) hallituksen
jäsenenä. Heidi Hautala toimi puheenjohtajana EGP:n säätiössä Green European Foundationissa
(GEF).

Vierailut, tempaukset ja matkat
Vihreiden piirityöntekijät vierailivat Brysselissä 2.-5. helmikuuta. Vierailuohjelma piti sisällään
mm. valmistautumista eduskuntavaalikampanjointiin, tutustumista Euroopan vihreiden ja Euroopan
parlamentin vihreän ryhmän toimintaan sekä Belgian flaaminkielisen vihreän puolueen Groenin
edustajan tapaamisen.
Euroopan parlamentin vihreän ryhmän puheenjohtaja Rebecca Harms vieraili Helsingissä ja
Tampereella 29.-30. maaliskuuta vauhdittamassa Vihreiden ydinvoiman vastaista kampanjointia.
Harmsin vierailun aikana järjestettiin yleisöseminaari, lehdistötilaisuus sekä illallinen Vihreiden
ministereiden ja puheenjohtajiston kanssa Helsingissä ja yleisötilaisuus Tampereella.
Eurooppa-päivä vietettiin Esplanadin puistossa 7. toukokuuta. Vihreiden teltalla kampanjoitiin
ydinvoimaa vastaa. Paikalla oli Vihreiden kansanedustajia, eduskuntavaaliehdokkaita ja Heidi
Hautala.
Puoluekokouksessa 22.-23. toukokuuta järjestettiin kv-työryhmän keskustelutilaisuus
ydinaseriisunnasta. Tilaisuudessa puhuivat Johanna Sumuvuori, puoluekokouksessa vieraillut
EGP:n hallituksen jäsen Annalena Baerbock sekä Scott Brandon Yhdysvaltain suurlähetystöstä.
Lisäksi puoluehallitus hyväksyi aiheeseen liittyvän kannanoton kokouksessaan 21. toukokuuta.
Vihreät osallistuivat Maailma kylässä -festivaaleille 29.-30. toukokuuta. DEMO ry:n
Demokratiateltassa olleella näyttelypisteellä esiteltiin Vihreiden meppien ja yhdistysten toimintaan
ja tehtiin jäsenhankintaa. Vihreiden edustajat, mm. Pekka Haavisto ja Paloma Hannonen,
osallistuivat useisiin DEMO ry:n ja muiden järjestöjen järjestämiin paneelikeskusteluihin sekä
jalkapalloturnaukseen.
Ryhmä Luxemburgin vihreitä vieraili Helsingissä 6.-8. lokakuuta. Luxemburgilaiset vierailivat
oikeusministeriössä Tuija Braxin luona ja tapasivat Vihreiden kansanedustajia sekä puolueen ja
Vihreän Langan henkilökuntaan. Vierailun aikana keskusteltiin mm. Vihreiden hallitustaipaleesta,
ydinvoimapäätöksestä ja kielikysymyksistä. Delegaatioon kuuluivat: parlamenttiryhmän
puheenjohtaja François Bausch, kansanedustajat Henry Kox ja Claude Adam, parlamenttiryhmän
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pääsihteeri Abbes Jacoby, nuorisojärjestön puheenjohtajat Gina Arval ja Philippe Schockweiler
sekä Nicolas Schaefers.

Lähialueyhteistyö
Viron vihreät joutuivat perumaan pitkään suunnitteilla olleen vierailunsa Helsinkiin taloudellisten
syiden vuoksi. EGP:n Tallinnan kokouksessa Vihreiden Naisten edustajat tapasivat Viron vihreiden
naispoliitikkoja. Lisäksi sovittiin, että Anni Sinnemäki matkustaa keväällä 2011 Tallinnaan
vauhdittamaan virolaisten vaalikampanjaa.
Kristian von Essen osallistui Vihreiden edustajana Ruotsin vihreiden puoluekokoukseen 14.-16.
toukokuuta ja kävi kertomassa kokouskuulumisia kv-työryhmälle. Ruotsin vihreät tekivät hyvän
tuloksen 19. syyskuuta pidetyissä parlamenttivaaleissa, vaikkei punevihreä koalitio voittanutkaan.
Vihreistä ruotsalaisten kampanjointia kävi seuraamassa mm. Ville Tuominen.

Muu toiminta
Vihreän Sivistysliiton kanssa tehtiin yhteistyötä pitkin vuotta. Heinäkuussa järjestettiin yhteistyönä
Porin SuomiAreena-tapahtumassa Venäjän modernisaatio -aiheinen keskustelutilaisuus Heidi
Hautalan johdolla. ViSiOn työntekijät osallistuivat EGP:n valtuuskunnan kokoukseen Tallinnassa
lokakuussa ja marraskuussa järjestettiin ilmastoaiheinen yhteisseminaari Tampereella. Lisäksi
osallistuttiin ViSiOn tuottaman Vihreä Eurooppa -liitteen aiheiden ideointiin.
Puolueen ja eduskuntaryhmän työntekijät osallistuivat vuoden aikana EGP:n ja Euroopan
parlamentin vihreiden seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin Brysselissä. Katja Alvoittu ja osallistui
Green New Deal -konferenssiin 3. helmikuuta ja ilmastoseminaariin 4. helmikuuta. Jouni
Vauhkonen osallistui EU 2020 -strategiaa käsittelevään seminaariin 3. maaliskuuta. Suvi Reijonen
ja Vesa Saarinen puolestaan osallistuivat puolueiden viestintähenkilöstön tapaamiseen 4. kesäkuuta
Vuoden aikana järjestettiin myös kv-aiheista koulutusta. Uusille edustakunta-avustajille pidettiin
koulutus EU-politiikasta ja Suomen EU-päätöksenteosta 19. toukokuuta. Kesäpäivillä 14.-15.
elokuuta järjestettiin työpaja kehityspolitiikasta.

PUOLUETUKI JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puoluetukea 1 350 000,00 euroa.
Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 12 % puoluetuesta, 249 456,84 euroa
myönnettiin puolueen 14 piirijärjestölle. Summasta 104 624,94 euroa (7,8 % puoluetuesta) jaettiin
piirien alueen jäsenmäärien suhteessa ja 144 831,90 euroa (10,7 % puoluetuesta) oli
toiminnanjohtajien palkkoja tai palkkatukea. Kunnallisjärjestöjen työntekijöiden palkkoja tuettiin
lisäksi 25 347,71 eurolla.
Lakisääteinen 12 % osuus naistoimintaan 162 000,00 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Puolueen viestintään ja tiedotukseen tarkoitetusta osuudesta (1 350 000 euroa) siirrettiin 1 195 000
euroa Vihreä Lanka Oy:lle ja puolueen omaan viestintään käytettiin 214 758,92 euroa.
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TALOUS
Vihreän liiton talous oli ylijäämäinen 138 730,95 euroa.
Pääasialliset tuotot olivat:
● Puoluetuki
● Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki
● Jäsenmaksutulot
● Luottamushenkilömaksut
● Tukimaksut ja lahjoitukset
● Vaaleihin saadut avustukset

1 350 000,00 euroa
1 350 000,00 euroa
58 043,40 euroa
28 966,02 euroa
8 407,40 euroa
535,00 euroa

Vihreällä liitolla on käytössä ympäristömaksu, jonka tarkoituksena on kompensoida lentoliikenteen
aiheuttamien päästöjen haittoja. Puoluehallituksen päätöksellä ympäristörahasto lakkautettiin
tilikauden aikana ja siihen kertyneet laskennalliset varat 4 122,14 euroa käytettiin
ilmastokampanjointiin syksyn aikana.
Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Jukka Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Anneli Halinen).

19

