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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun kaikkiaan noin 7400 henkilöä (edellisenä vuonna 4576 henkilöä; kasvua 62
%). Huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen puolueeseen tuli jäsenryntäys ja parissa kuukaudessa tuli
reilusti yli 2 000 uutta jäsentä.
Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana 8: Ala-Satakunnan Vihreät ry,
Kalevan vihreät - Kalevi ry, Kokemäen seudun vihreät ry, Kymenlaakson Vihreät Naiset ry,
Läntisen Uudenmaan Vihreät Naiset ry, Maaseutu- ja erävihreät ry, Mikkelin Seudun Vihreät
Naiset ry ja Sodankylän Vihreät ry,
Jäsenyydestä erotettiin yhdistyksiä, jotka ovat muuttuneet pysyvästi toimimattomiksi joko
kuntaliitosten tai muun syyn takia. Seuraavat 7 yhdistystä erotettiin: Härkätien Vihreät ry, Jurvan
Vihreät ry, Pieksämäen maalaiskunnan vihreät ry, Pohjanmaan vihreät ry - De Gröna i Österbotten
rf, Suomussalmen vihreät ry, Teljän Vihreät ry. ja Vihreä Valkeala ry.
Puolueella oli vuoden päättyessä 222 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
• 14 piirijärjestöä
• 16 valtakunnallista yhdistystä, joista 2 puolueen sääntöjen mukaisia liittojärjestöjä
• 126 kunnallisjärjestöä, joista 4 puolueen sääntöjen mukaisia kattokunnallisjärjestöjä
• 22 kunnanosayhdistystä
• 40 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 puoluekokoukseen
saakka seuraava (nimen perässä osallistumiskerrat / 8 kokousta):
pj. Anni Sinnemäki (8)
varapj. Jyrki Kasvi (3)
varapj. Mari Puoskari (5)
varapj. Oras Tynkkynen (8)
sekä jäsenet
Touko Aalto (6)
(vara Heikki Vento, 8)
Aleksi Mäntylä (7) (Minna Kilpala, 4)
Flemming Bergh (2) (Siru Kauppinen, 7)
Marjatta Pyörnilä (3) (Doris Tuohimaa, 0)
Leena Griinari (6)
(Krista Mikkonen, 7)
Anna-Maria Rajala (7) (Eija Luostarinen, 5)
Samuli Lintula (6) (Esa Rintala, 2)
Sini Terävä (7)
(Juha Ossi, 5).
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Puoluekokouksessa valittiin uusi hallitus (7 kokousta, joista 1 sähköinen, johon vain varsinaiset
jäsenet osallistuivat):
pj. Ville Niinistö (6)
varapj. Timo Juurikkala (5)
varapj. Krista Mikkonen (6)
varapj. Oras Tynkkynen (6)
sekä jäsenet
Inka Hopsu (7)
(vara Elina Sillanpää, 4) Sallamaari Muhonen (5) (Anne Bland, 5)
Lotta Kortteinen (7) (Juha Ossi, 4)
Aimo Piirainen (6) (Tuula Sykkö, 2)
Anssi Lepistö (6)
(Ari Paanala, 5)
Inka Venetvaara (4) (Heikki Vento, 6)
Hanna-Kaisa Lähde (5) (Siru Kauppinen, 5)
Tuomas Viskari (6) (Jaakko Stenhäll, 3)
Vuoden kuluessa hallitus päätti muun muassa:
- hyväksyä linjapaperin eläkkeistä: Vakaa perusturva eläkeläisen tukena
- perustaa joukon työryhmiä (tarkemmin kohdassa Työryhmät)
- hyväksyi lausunnot seuraavista aiheista: ammattikorkeakoulujen aseman uudistaminen, sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen, taideyliopistotyöryhmän muistio, ns. ikälaki,
Verkkovaikuttamista 2010-luvulla -selvitys
- ottaa 150 000 euroa lainaa eduskuntavaaleja varten sekä myöhemmin Vihreältä Sivistysliitolta 180
000 euron pidempiaikaisen lainan
- solmia Vihreä Lanka Oy:n kanssa sopimuksen keskinäisestä palvelujen myynnistä
- ostaa esiintymiskoulutusta puoluejohdolle
- vahvistaa henkilöstön toimenkuvat
- tarjota niille puolueen palkkatukea saaville kunnallisjärjestöille, joilla on oma työntekijä,
mahdollisuutta siirtää työnantajan rooli puolueelle, mikäli järjestö ja työntekijä itse niin haluavat
- merkitä puolueen aiemmat ja tulevat ohjelmat Creative Commons -lisenssillä CC0
- järjestää puolueristeilyn marraskuussa hotelli Vantaassa
- järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puolueen puheenjohtajasta, jos ehdokkaita asetetaan
enemmän kuin yksi (mikä tapahtui ja jäsenäänestys toteutui)
- hyväksyä sähköpostikokousten menettelytapajärjestyksen
Vuoden aikana julkistettiin seuraavat hallituksen hyväksymät kannanotot:
14.1.: Vapon arvokkaat suot suojeltava
2.3.: Rataverkon kuntoa parannettava ensi vaalikaudella
18.10.: Euroopan pankit vakaiksi ja tiukemman sääntelyn piiriin
6.11.: Euroopan maatalouspolitiikasta entistä vihreämpää
Puoluevaltuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen asti seuraava: pj. Kristian von Essen, vpj:t Martti
Halme ja Amu Urhonen sekä jäsenet:
Eekku Aromaa (Kimmo Kyrölä),
Marko Kosunen (Timo Pyhälahti)
Terhi Ek (Tuula Sykkö)
Tuuli Kousa (Aija Salo)
Ville Elonheimo (Minttu Massinen)
Tapio Laakso, erosi 3.1. (Jaakko Stenhäll)
Irene Gröhn, erosi 2.2. (Mette Karlsson)
Veera Lampi (Riikka Åstrand)
Nico Holmberg (Ari Jäntti)
Kristiina Liinaharja (Anita Kokkonen)
Hanna Holopainen (Hanna-Kaisa Lähde)
Anna-Stiina Lundqvist (Jari Jyrkänkoski)
Emma Kari (Saara Ilkka)
Leo Lähde (Eveliina Asikainen)
Laura Kekäläinen (Timo Raivio)
Juhana Malme (Teresia Volotinen)
Jukka Keski-Filppula (Miia Hirsikangas)
Ville-Veikko Mastomäki (Laura Rantanen)
Anna-Kaarina Kippola (Terho Pursiainen)
Rosa Meriläinen (Tuomas Rinne)
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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)
Sari Ylipulli (Mervi Tuohimaa)

Puoluekokouksessa valittiin uusi valtuuskunta:
Erkki Perälä sekä jäsenet:
Touko Aalto (varajäsen Maia Fandi)
Jussi Airaksinen (Salla Sinkkonen)
Eveliina Asikainen (Tommi Pfander)
Harri Auvinen (Anne Roponen)
Hanna Hakko (Teemu Meronen)
Paloma Hannonen (Juhis Ranta)
Miia Hirsikangas (Topi-Jussi Majanlahti)
Mikko Huovila (Riikka Åstrand)
Mikko Häkkinen (Hanna Kirjavainen)
Ari Jäntti (Amu Urhonen)
Hanna Kalanne (Hannele Helander)
Kirsi Kanerva-Poranen (Eero Karisto)
Julianna Kentala (Kimmo Kyrölä)
Jukka Keski-Filppula (Otto Simola)
Anita Kokkonen (Jukka Ilmonen)
Aleksi Laine (Marika Kemppainen)
Veera Lampi (Hanna Sauli
Pauliina Lehtinen (Hanna Halmeenpää)
Janne Länsipuro (Markus Keskitalo)

pj. Johanna Sumuvuori, vpj:t Samuli Lintula ja
Ville-Veikko Mastomäki (Saska Tuomasjukka)
Riku Merikoski (Marjaana Laaksonen)
Marika Nirhamo (Arvid Saarinen)
Laura Nordström (Emma Kari)
Marja Pulkkinen (Veli Liikanen)
Timo Pyhälahti (Petri Parrukoski)
Anna-Maria Rajala (Terhi Ek)
Laura Rantanen (Riitta Koskimies)
Henna Rantasaari (Outi Pantsar)
Jukka Relander (Simo Ruottinen)
Kaisa Saarikorpi (Laura Kekäläinen)
Heikki Sairanen (Antti Yli-Tainio)
Päivi Sieppi (Kimmo Östman)
Minna Sorsa (Anita Birstolin)
Mervi Tuohimaa (Satu Kuha)
Ville Tuominen (Aaro Häkkinen)
Sami Virtanen (Ritva Sorvali)
Teresia Volotinen (Hanna Paatero)

Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Vanha valtuuskunta piti keväällä normaali kahden
kokouksen lisäksi lyhyen kokouksen juuri puoluekokouksen alla hyväksyäkseen täsmennetyn
budjetin kuluvalle vuodelle. Uusi valtuuskunta kutsuttiin säästösyitä koolle vain yhden kerran
syyskaudella.
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 Iisalmessa 26.–27. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
tietoyhteiskuntaohjelma. Lisäksi valtuuskunta hyväksyi menettelyohjeen siitä, mikä on
puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen työnjako ohjelmallisten papereiden hyväksymisessä.
Vuoden toinen kokous pidettiin 2.–3. huhtikuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin
ympäristöohjelma. Kokous päätti siirtää presidenttiehdokkaan valinnan puoluekokouksen
tehtäväksi.
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Kolmas kokous pidettiin Kuopiossa juuri puoluekokouksen edellä 11. kesäkuuta. Kokouksessa
hyväksyttiin täsmennetty budjetti vuodelle 2011.
Neljäs kokous pidettiin Helsingissä 26.–27. marraskuuta. Kokous hyväksyi ohjelmatyön
suunnitelman valtuuskunnan toimikaudelle. Kokouksessa myös hyväksyttiin seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Puolueen periaateohjelman luonnoksesta käytiin
evästyskeskustelu.
Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Kuopiossa 11.–12. kesäkuuta. Kokous valitsi puolueen puheenjohtajiston,
puoluehallituksen ja valtuuskunnan jäsenet (valittujen nimet edellä) sekä puoluesihteerinä
jatkamaan Panu Laturin. Presidenttiehdokkaaksi nimettiin Pekka Haavisto. Aloitteita oli käsittelyssä
36. Kokous kävi myös evästyskeskustelun uudesta periaateohjelmasta, joka tulee seuraavaan
puoluekokoukseen hyväksyttäväksi.
Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat vaaleihin 17.4. saakka 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 Alanko-Kahiluoto.
Vaalien jälkeen eduskuntaryhmä oli: Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Tuija Brax (Uusimaa), Satu
Haapanen (Oulun piiri), Pekka Haavisto (Helsinki), Johanna Karimäki (Uusimaa), Ville Niinistö
(Varsinais-Suomi), Anni Sinnemäki (Helsinki), Osmo Soininvaara (Helsinki), Jani Toivola
(Uusimaa) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa). Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pekka
Haavisto, 1. vpj. Johanna Karimäki ja 2. vpj. Satu Haapanen.
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäiväisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
poliittinen sihteeri Elina Sojonen, poliittinen sihteeri Katja Alvoittu ja toimistosihteeri Marko
Tuokko (työsuhde päättyi kesällä). Lisäksi eduskuntaryhmällä on ollut Vihreän liiton kanssa
yhteisesti palkattu tiedottaja ja verkkotuottaja. Tiedottajana toimi kesään saakka Suvi Reijonen ja
verkkotuottajana Vesa Saarinen.
Edustajien avustajina toimivat vuoden päättyessä Touko Aalto (ed. Toivola), Henna Hiilamo
(Alanko-Kahiluoto), Emma Kari (Sinnemäki), Julianna Kentala (Karimäki), Heikki Korpela
(Tynkkynen), Pauliina Lehtinen (Brax), Jari Hanska (Haavisto), Ville-Veikko Mastomäki
(Niinistö), Heli Taanila (Haapanen) ja Ari Tapani Väisänen (Soininvaara).
Ryhmällä on ollut vaalien jälkeen yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa.
Tuija Brax toimit tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Oras Tynkkynen tulevaisuusvaliokunnan
varapuheenjohtajana.
Ryhmän kesäkokous pidettiin 14.-15.9. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän
liiton puoluetoimiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa.
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Vihreä ministeriryhmä
Mari Kiviniemen hallituksessa Vihreillä on ollut työministerinä Anni Sinnemäki sekä
oikeusministerinä Tuija Brax. Lisäksi valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana on ollut
Oras Tynkkynen. Vaalien jälkeen muodostettuun Jyrki Kataisen hallitukseen valittiin vihreiden
ministereiksi 20.6. pidetyssä eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokouksessa Ville
Niinistö ympäristöministeriksi ja Heidi Hautala kehitysministeriksi.
Kiviniemen hallituksessa Vihreiden ministeriryhmän puheenjohtajana toimi Sinnemäki,
valtiosihteerinä 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.
Kataisen hallituksen aikana ministeriryhmän pj. on Niinistö, valtiosihteerinä jatkaa Poskiparta.
Erityisavustajina toimivat ympäristöministeriössä Elina Moisio ja Paloma Hannonen sekä Hautalan
avustajina Lauri Korkeaoja ja Laura Nordström.
Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajina Euroopan parlamentissa toimivat Satu Hassi ja Heidi Hautala (21.6. asti) sekä
Tarja Cronberg (22.6. lähtien, Hautalan tilalla). He toimivat Euroopan parlamentin
Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä.
Hautala nimitettiin kesäkuussa Suomen uuden hallituksen kehitysministeriksi. Hautalan seuraajaksi
Euroopan parlamenttiin tuli entinen työministeri ja kansanedustaja, KTT, TkT Tarja Cronberg. Hän
aloitti työnsä Strasbourgin täysistuntoviikolla 4.7.
Hautala toimi parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan
jäsenenä. Lisäksi hän oli varajäsen kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa.
Hautala toimi myös EU:n ja Venäjän yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Keski-Aasian suhteista
vastaavassa valiokunnassa.
Hassi oli ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen ja toimi
valiokunnan vihreän ryhmän koordinaattorina. Lisäksi hän oli teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan varajäsen ja EU:n ja Kiinan sekä EU:n ja Intian suhteista vastaavien
valiokuntien jäsen.
Cronberg nimitettiin Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtajaksi,
ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ja vihreiden koordinaattoriksi turvallisuus- ja puolustuspoliittisen
alivaliokunnassa. Hän toimii myös Nato- ja Venäjä-delegaatioissa varajäsenenä.
Hautala keskittyi vuonna 2011 työhönsä ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajana. Hautala
vieraili Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ns. arabikevään tapahtumien tiimoilta mm. Tunisiassa. Hän
teki lukuisia kysymyksiä mm. ihmisoikeuksiin ja naapuruuspolitiikkaan liittyvistä asioista.
Hautalan valmistelema mietintö EU-asiakirjojen avoimuudesta vuosina 2009-2010 hyväksyttiin
täysistunnossa pari päivää sen jälkeen kun hän siirtyi europarlamentaarikosta ministeriksi. Mietintö
analysoi ongelmia EU-asiakirjojen avoimuudessa ja vaati komissiota uudistamaan avoimuutta
koskevan asetuksen.
Hassi jatkoi työtään vihreän parlamenttiryhmän ympäristövaliokunnan koordinaattorina. Hänet
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valittiin laivojen rikkipäästöjä koskevan direktiivin esittelijäksi parlamentissa. Käsittely jatkui
vuonna 2012. Japanissa sattunut Fukushiman onnettomuus antoi suuren kolauksen ydinvoiman
imagolle maailmalla. Hassi ja vihreät arvostelivat mm. komission väliraporttia ydinvoimaloiden
stressitesteistä. Hassi nosti keskusteluun myös kotimaisia asioita, kuten Talvivaaran kaivoksen
toiminnan uraanimalminerotuksen suhteen.
Muita Hassia työllistäneitä asioita olivat mm. elintarvikemerkinnät, noki- ja fluorattujen
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ja sukupuolivalistus. Parlamentin ja
ministerineuvoston väliset neuvottelut uuselintarvikeasetuksesta, joissa Hassi toimi vihreiden
neuvottelijana, päättyivät ilman sopua. Vaikeimmaksi kiistakapulaksi nousi eläinten kloonaus
ruokatuotannossa.
Tarja Cronbergin nousi parlamenttiin aivan parlamenttikauden lopulla ja käytännössä työt alkoivat
syyskuun alussa. Cronbergia työllisti erityisesti hänen johtamansa Iran-valtuuskunta sekä
parlamentin päätöslauselma Iranin ydinaseohjelmasta. Iran-valtuuskunnan merkittävin toimi
syyskaudella oli IAEA:n entisen varajohtaja Olli Heinosen ja Iranin ydinvoima-asioiden
pääneuvottelijan Ali Asghar Soltaniehin keskustelutilaisuus valtuuskunnan kokouksessa. Lisäksi
hän teki komissiolle mm. kysymykset aurinko- ja tuulivoimatekniikan tuonnista Iraniin sekä
VP/HR-CCW-sopimuksesta ja EU:n kannasta polttoaseiden kiellosta.
Tammikuussa parlamentti hyväksyi mietinnön EU:n arktisen alueen politiikasta ja tuki vihreiden
ehdotusta aikalisästä arktisen alueen luonnonvarojen laajamittainen hyödyntämisessä. Hassin,
Hautalan ja virolaisen Indrek Tarandin esityksestä parlamentti painotti arktisen alueen
alkuperäiskansojen oikeuksia ja vaati EU-maita ratifioimaan ILO:n yleissopimuksen.
Vuotta leimasivat vahvasti EU:n ja Kreikan jatkuva talouskriisi, arabikevät ja Durbanin
ilmastokokous. Parlamentti antoi mm. tukensa lakipaketille, jolla haetaan EU-maiden
finanssipolitiikan tiukempaa ja laajempaa valvontaa sekä pyritään ehkäisemään tilastojen vääristelyt
ja ylisuuret velkavajeet. Vihreiden vaatima parlamentin ja komission yhteinen lobbarirekisteri astui
voimaan. Hassi osallistui vihreiden edustajana Durbanin ilmastokokoukseen Etelä-Afrikassa.
Vihreät kannattivat Kioton sopimukselle jatkoa, vaativat että Kioton sopimuksen nykyiset aukot
paikataan, ja että EU sitoutuu 30 prosentin päästötavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.
Anne Hildén toimi valtuuskunnan yhteisenä tiedottajana ja pääsihteerinä Brysselissä. Hänen
vanhempainvapaa sijaisenaan toimi kesäkuusta lähtien tiedottaja Mari Saarteinen. Tanja Remes
palasi vuoden alussa vanhempainvapaalta hoitamaan valtuuskunnan Suomen avustajan tehtävää
(kesäkuusta lähtien Hassin Suomen avustaja).
Hassilla oli Brysselissä avustajinaan erityisavustaja Susanna Ala-Kurikka (vastuualueinaan ilmasto
ja ympäristö) sekä toimistosihteeri Pia Maarit Mouazan. Harjoittelijoina toimivat Katja Tuokko ja
Aino Kostiainen.
Hautalan avustajina toimivat Brysselissä erityisavustaja Laura Nordström vastuualueena
ulkosuhteet, eritysavustaja Eeva Marjukka Heikkilä vastuualueenaan ihmisoikeudet sekä
toimistosihteeri Laura Haajamo. Harjoittelijana toimivat Monica Gazzola ja Schams El-Ghoneimi.
Cronbergin avustajina toimivat Jouni Vauhkonen (vastuualueena Iran ja kotimaan politiikka),
Vadim Kononenko (EU:n ulko-ja turvallisuuspolitiikka) ja Laura Haajamo (toimisto- ja talousasiat).
Suomessa erityisavustajana oli Kirsi Karhio.
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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) 11.8. asti (lakkautettiin)
OpM / valtion liikuntaneuvosto: (Mikael Fogelholm); 8.9. alkaen Leena Haanpää (Mikko
Strahlendorff)
• erityisryhmien liikunnan jaosto: Raimo Tuomainen 8.9. asti
• liikuntapolitiikan jaosto: Mikael Fogelholm 8.9. asti
• liikuntatieteen jaosto: Leena Haanpää, pj. 8.9. alkaen
OpM / opetushallituksen johtokunta: Satu Haapanen 1.9. alkaen
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Rosa Meriläinen (Juha Eskelinen) 14.7. asti,
jonka jälkeen Eekku Aromaa (Hannu Kokko)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sirpa Hertell (Juha Eskelinen) 1.6. asti,
jonka jälkeen Sallamaari Repo (nyk. Muhonen) (Matti Kuronen)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Tapio Laakso (Elina Sojonen) 1.2. asti, jonka jälkeen
Ville Elonheimo 29.9. asti ja sen jälkeen Jani Toivola (Elina Sojonen)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Heli Järvinen (Aija Salo) 20.10. asti, jonka jälkeen Johanna
Karimäki
SM / saaristoasiain neuvottelukunta: Flemming Bergh (Marja Hietanen) 15.9. asti, jonka jälkeen
Marko Reinikainen (Maisa Siirala)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Tarja Linnanketo (Martti Lundén)
STM / päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta: pj. Kristian von Essen (Mia Fagerlund)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Heidi Hautala (pj.), 1.12. alkaen Jukka Relander (pj.)
TEM / yhdistysasiain neuvottelukunta: Lasse Miettinen
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Johanna Sumuvuori (Eero Yrjö-Koskinen)
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Anita Kelles (Hannu Kokko) 31.3. asti
UM / valinta- ja koulutuslautakunta: Maija Airas (Marjatta Donner)
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
(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
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Folktinget: Flemming Bergh, 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 huhtikuuhun asti (hallintoneuvosto lakkautettiin)
Itella: Johanna Karimäki
Kemijoki Oyj: Mari Puoskari
Neste Oil: Heidi Hautala pj. huhtikuuhun asti (hallintoneuvosto lakkautettiin)
RAY: Janina Andersson
Teollisen yhteistyön rahasto Oy: Kirsi Ojansuu-Kaunisto
Veikkaus Oy: Heli Järvinen 30.9. asti, Outi Alanko-Kahiluoto 1.10. alkaen
VR-Yhtymä Oy: Outi Alanko-Kahiluoto
Yleisradio: Erkki Pulliainen 30.6. asti, sen jälkeen Pekka Haavisto
Muita:
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut: Kirsi Ojansuu (Outi Alanko-Kahiluoto) ek-vaaleihin asti
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Anna-Stiina Lundqvist
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Heli Järvinen, marraskuusta
Satu Haapanen (Tanja Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: Tiina Kivinen

Organisaatio
Järjestökenttä
Puolueen järjestökentällä ei tapahtunut vuonna 2011 merkittäviä muutoksia. Yhdistysten määrä
pysyi käytännössä samana kuin vuonna 2010. Valtakunnallisia järjestöjä syntyi vuoden aikana kaksi
uutta: Puoluekokouksessa perustettiin Maaseutu- ja erävihreät ry, joka hyväksyttiin loppuvuodesta
jäseneksi. Armon Vihreät sai myös alkunsa puoluekokouksesta, mutta sen rekisteröinti jäi
seuraavan vuoden puolelle.
Koulutus
Vihreille kunnallistoimijoille tarkoitetut Vihreät Kuntapäivät järjestettiin Jyväskylässä 20.–21.8.
Tapahtuman kahtena teemana olivat kuntatalous ja ympäristöpolitiikka. Tapahtumaan osallistui
noin sata vihreää kunnallispoliitikkoa.
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.

9

Työryhmät
Työryhmät ovat seuranneet oman sektorinsa politiikkaa, valmistelleet puolueelle poliittisia
ohjelmia, esitetekstejä, kannanottoja ja muuta taustamateriaalia sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin
sidosryhmiin. Ohjelmatyö oli aiempia vuosia vähäisempää; moni työryhmä oli saanut ensisijaisen
tehtävänsä valmiiksi jo vuonna 2010, joten 2011 elettiin hiljaiseloa.
Eduskuntavaalitappion aiheuttaman talouden kiristymisen myötä työryhmien työtä jouduttiin
rajoittamaan siten, että vain ohjelmaa valmisteleville työryhmille sallittiin kokoukset. Muiden oli
tyytyminen sähköisesti tapahtuvaan ajatustenvaihtoon.
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.
Ympäristöpoliittinen työryhmä (pj. Pasi Toiviainen) saattoi keväällä loppuun ympäristöpoliittisen
ohjelman valmistelun. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa huhtikuussa.
Tasa-arvotyöryhmä (pj. Amu Urhonen) ei kokoontunut kertomusvuonna.
Kunnallispoliittinen työryhmä (pj. Otto Lehtipuu) ei juurikaan toiminut kertomusvuonna; ryhmän
sähköpostilistalla oli vähäistä keskustelua.
2. Ohjelmatyöryhmät
Periaateohjelmatyöryhmä (pj. Sini Terävä ja Ville Niinistö/Oras Tynkkynen) nimettiin
huhtikuussa. Ryhmän tehtävä on valmistella uusi periaateohjelma puoluekokouksen 2012
hyväksyttäväksi.
Tietoyhteiskuntapoliittinen työryhmä (pj. Jyrki Kasvi) jatkoi puolueen tietoyhteiskuntapoliittisen
ohjelman valmistelua; ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa helmikuussa.
Kunnallisvaaliohjelmatyöryhmä (pj. Olli-Poika Parviainen) nimettiin elokuussa. Ryhmän tehtävä
on valmistella kunnallisvaaliohjelma valtuuskunnan hyväksyttäväksi keväällä 2012.
Ikääntymispoliittinen työryhmä (pj. Heli Järvinen) ei toiminut kertomusvuonna. Ryhmän
edellisvuonna valmistelemat eläkepoliittiset linjaukset hyväksyttiin puoluehallituksessa
helmikuussa.
3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen) Työryhmä kokoontui kerran keskustelemaan
mm. Vihreiden liikennepoliittisista selonteosta. Ryhmän sähköpostilistalla käytiin keskustelua
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pitkin vuotta.
Maaseutupoliittinen työryhmä (pj. Johanna Karimäki) ei toiminut kertomusvuonna.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Kirsi Ojansuu) kokootui alkuvuodesta kerran käsittelemään
hallitusohjelmatavoitteita.
Turvallisuuspoliittinen työryhmä (pj. Johanna Sumuvuori) ei toiminut kertomusvuonna.
Eläintyöryhmä (pj. Laura Rantanen) kokoontui alkuvuonna kerran ja kävi muuten keskustelua
sähköpostilistalla.
Oikeuspoliittinen työryhmä (pj. Timo Ahonen) kokoontui kerran, puoluekokouksen yhteydessä.
Ryhmän sähköpostilistalla käytiin vilkasta keskustelua oikeuspolitiikasta.
Työelämätyöryhmä (pj. Johanna Karimäki) ei toiminut kertomusvuonna.
4. Tilaustyöryhmät
Ydinvoimatyöryhmä (pj. Janina Andersson ja Timo Juurikkala) kokoontui keväällä kahdesti
käsittelemään mm. Japanin ydinvoimaonnettomuutta.
5. Sähköiset verkostot
Toimivia sähköisiä verkostoja ei ollut.

Puolueen henkilökunta
Henkilöstön tilanne muuttui ratkaisevasti eduskuntavaalien tappion jälkeen. Heikentyneen
taloustilanteen myötä henkilöstölle annettiin lomautusvaroitus 3.5. ja yt-neuvottelut alkoivat pian
tämän jälkeen. Neuvottelujen seurauksena irtisanottiin puoluehallituksen päätöksen 18.5. mukaisesti
kuusi työsuhdetta, määräaikaisuuksia ei jatkettu, loput työntekijät lomautettiin 2,5 kuukaudeksi ja
ilman työntekijöitä oleviin piireihin päätettiin palkata uudet työntekijät vasta seuraavan vuoden
alusta alkaen. Suurten kunnallisjärjestöjen palkkatukea leikattiin. Kirjanpito ja palkkahallinto
ulkoistettiin 1.6. alkaen Blond Accounts Oy:lle.
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
• puoluesihteeri Panu Laturi
• poliittinen sihteeri Jouni Vauhkonen 1.11. saakka (työsuhde muutettiin pysyväksi 1.4.
alkaen, siihen asti määräaikainen)
• järjestöpäällikkö Lasse Miettinen (5.12. alkaen virkavapaalla)
• hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
• toimistopäällikkö Tiina Elo
• talouspäällikkö Antti Virmasalo 19.9. saakka (etätyöntekijä, Kuopio)
• viestintäpäällikkö Suvi Reijonen 30.7. saakka (puoliksi eduskuntaryhmän kanssa)
• kampanjapäällikkö Ville Tuominen 28.7. saakka
• verkkotuottaja, 14.1. alkaen viestintäsuunnittelija Vesa Saarinen 28.7 saakka (¼
eduskuntaryhmän osuudella)
• viestintäsuunnittelija Marja Honkonen (1.2. alkaen)
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viestintäsuunnittelija Mari Kamaja (1.2. alkaen)
www-ylläpitäjä Ville Heimonen (7.3. alkaen, työaika 2/3)
kv. asiain päällikkö Tanja Remes (työaika 50 %, 1.6. lähtien 25 %)
tietojärjestelmävastaava Pekka L. J. Jalkanen (1.10. alkaen)
kampanjapäällikkö Kirsi Syväri (1.12. alkaen, työaika 50 %, vuoden 2012 alusta
kokoaikainen)
ma. jäsenhankintakoordinaattori Maria Halonen 28.2. saakka, ma. seuraajana Tino
Warinowski 21.2.-30.5.

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Etelä-Savo: Heikki Härkönen
• Häme: Altti Moisala 19.6. saakka
• Kaakkois-Suomi: Elinamarika Johansson
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät)
• Lappi: Reija Eerola 19.6. saakka
• Oulun piiri: Anni Väisänen (myös Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö)
• Pirkanmaa: Tuila Jaatinen
• Pohjois-Karjala: Iira Nuutinen 23.12. saakka
• Pohjois-Savo: Minna Heikka
• Satakunta: äitiysvapaasijainen Reetta Hulmi 1.10. saakka, Anna Tuli 21.10. alkaen
• Uusimaa: äitiys- ja hoitovapaasijainen Outi Silfverberg 5.1.-30.9., Anu Heikkilä 1.10. alkaen
puolipäiväisenä, 1.11. alkaen kokoaikaisena
• Vaasa: Suvi Syrjä
• Varsinais-Suomi: Anniina Lindqvist (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö)
Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Vantaan Vihreät: Tuomas Rinne
• Tampereen Vihreät: Tarja Virtanen (15.11. alkaen)
Harjoittelijoina olivat Hanna Kemppainen (1.1.-30.6.) ja Julianna Kentala (1.6.–30.11.). 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. Henkilöstön
luottamusvaltuutettuna toimi Heikki Härkönen. Toimiston ekovaltuutettuna jatkoi Tiina Elo.
Alkuvuonna Katja Alvoittu irtisanoutui poliittisen sihteerin tehtävästä, josta hän oli ollut pitkään
virkavapaalla.
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.
Puoluetoimisto muutti säästösyistä pienempiin tiloihin 1.10. alkaen. Uusi toimitila saatiin kerrosta
alempaa, Fredrikinkatu 33 A:n 2. kerroksesta. Vuokranantajana jatkaa Suomen Islam-seurakunta.
Muuton yhteydessä myös Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus Vision toimisto siirtyi samoihin
tiloihin alivuokralaiseksi. Puolueen alivuokralaisina pysyivät entiset yhdistykset eli Vino, Vihreät
Naiset, Uudenmaan, Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät sekä MEP Hassin toimisto.

VIESTINTÄ
Vihreän liiton viestintää tehtiin yhteistyössä Vihreän eduskuntaryhmän kanssa. Keväällä puolueen
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viestintäosastolla työskentelivät viestintäpäällikkö Suvi Reijonen ja viestintäsuunnittelija Vesa
Saarinen, jonka erityisvastuulla oli verkkoviestintä ja sosiaalinen media sekä viestintäsuunnittelijat
Mari Kamaja ja Marja Honkonen, jotka aloittivat tehtävissään helmikuun alussa. Tarkoitus oli, että
vaalien jälkeen Kamaja ottaisi vastuuta eduskuntaryhmän tiedottamisesta ja Honkonen piirien
tukemisesta ja kouluttamisesta. Kevään eduskuntavaalitappion myötä puolue joutui kuitenkin
käymään yt-neuvottelut, joiden yhteydessä Saarinen irtisanottiin kesäkuussa. Heinäkuussa
viestintäpäällikkö Reijonen siirtyi Reilun kaupan edistämisyhdistyksen viestintä- ja
markkinointipäälliköksi. Tämä tarkoitti, että neljän työt jouduttiin syksyllä jakamaan uudestaan
kahdelle viestintäsuunnittelijalle.
Viestintää suunniteltiin keväällä viestintäpäällikön ja syksyllä viestintäsuunnittelijoiden
suunnittelemissa ja puheenjohtamissa viestinnän viikkopalavereissa, joihin osallistuivat edellä
mainittujen lisäksi Vihreän liiton ja eduskuntaryhmän puheenjohtajat avustajineen,
eduskuntaryhmän pääsihteeri, puoluesihteeri, poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö,
järjestösihteeri, verkkoviestinnän suunnittelija ja ministerien erityisavustajat. Lisäksi Vihreän liiton
viestintää suunniteltiin muun muassa puoluehallituksen kokouksissa, henkilökunnan
toimistokokouksissa sekä puheenjohtajan viestintään keskittyvissä sparrausilloissa.
Kevään ulkoista viestintää leimasivat ensin eduskuntavaalit ja niiden jälkeen hallitusneuvottelut
sekä puolueen puheenjohtajan valinta, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa jäsenäänestyksenä.
Viestinnän painopisteitä olivat vaalikampanjan kolme kärkeä: vihreä talous, kunnianhimoinen
ympäristöpolitiikka ja avoin, suvaitsevainen Suomi. Kampanjan tiimoilta pidettiin yhdeksän
tiedotustilaisuutta, joiden aiheet olivat:
•
Uusi Suomi -kampanjan avaus
•
Onnellisuustalous
•
Uusi työ: perustulo
•
Uuden Suomen koulut
•
Uusi hyvinvointiyhteiskunta
•
Uuden Suomen palvelut
•
”Norppatempaus”
•
Vaalirahoituksen avoimuus
•
Uuden Suomen 12 teema, Naimalakko – kampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta
Kampanjaa tuettiin myös kärkipoliitikkojen puheilla ja ajankohtaisiin tapahtumiin reagoiville
blogiteksteillä. Julkista keskustelua dominoivat Euroopan talouden ongelmat – teema, joka vallitsi
keskustelua myös syksyllä. Maaliskuussa, kesken eduskuntavaalikampanjaa, agendalle nousi myös
ydinvoimakysymys. Ajankohtaiseksi sen teki Japaniin iskenyt tuhoisa tsunami, jonka seurauksena
Fukushimassa tapahtui historian pahin ydinonnettomuus.
Kampanjan yhteydessä viestintä tuotti piireille ja ehdokkaille lukuisia taustapapereita, ohjeistuksia
ja esimerkiksi puhe- ja mielipidekirjoituspohjia. Suurin ponnistus oli valtakunnallinen vaalilehti,
josta otettiin 14 eri painosta ja jota painettiin yhteensä 1,1 miljoonaa kappaletta.
Eduskuntavaalien musertava tappio ja viiden paikan menetys huhtikuussa työllisti etenkin sisäisen
viestinnän kannalta, mutta ulkoisessa viestinnässä vaalienjälkeinen jäsenryntäys toi positiivisia
otsikoita. Vaalien tulosta puitiin myös puheenjohtajavaalin myötä, joka poiki mediahuomiota paitsi
puheenjohtajakiertueen aikana myös Kuopiossa 11.–12.6. pidetyssä puoluekokouksessa. Samassa
kokouksessa Vihreät nimittävät myös Pekka Haaviston presidenttiehdokkaakseen. Ehdokkuus oli
julkistettu jo muutamaa viikkoa aiemmin puoluepoliittisesti sitoutumattoman
kansalaisvaltuuskunnan tiedotustilaisuudessa.
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Kevätkauden ulkoinen viestintä huipentui ennätyspitkiksi venyneisiin hallitusneuvotteluihin, joiden
vaiherikas tarina päättyi kesäkuun 20. päivä pidettyyn valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän
yhteiskokouksessa, jossa ministereiksi valittiin puolueen tuore puheenjohtaja Ville Niinistö ja
europarlamentista Suomeen palannut Heidi Hautala. Ennen hallitukseen lähtemistä puolueen
viestintä toteutti jäsenkyselyn hallitukseen lähtemisestä.
Viestintäsuunnittelijoiden lomautuksien ja viestintäharjoittelijan puuttumisen myötä kesäkausi
elettiin hiljaiseloa. Syksyllä viestinnän kärki kohdistettiin puolueen uudistamiseen ja
jäsendemokratian parantamiseen. Eduskuntaryhmän viestinnässä pinnalla oli Euroopan talous.
Ympäristöministerin paikan myötä puolue sai paljon huomiota kaivostoimintaan ja
turpeentuotantoon liittyen. Kehitys- ja omistajanohjausministerin agendalla painottui jälkimmäinen.
Syksyllä viestintää työllistivät myös presidentinvaalit, joita puolue teki yhdessä erillisen
kampanjaorganisaation kanssa. Presidentinvaalit työllistivät syyspuolella etenkin yhdistysten
tapahtumien koordinoimisen, kampanjan suunnittelun ja materiaalien tuottamisen osalta. Myös
kunnallisvaalien pohjustus aloitettiin muu muassa kunnallisvaaliohjelmaan liittyvän kyselyn myötä.
Sisäisessä viestinnässä jatkettiin hyväksi havaituilla käytänteillä, jotka taipuivat myös
vaaliviestintään. Noin kerran kuussa ilmestyi sisäinen uutiskirje eli Vihreä kirje. 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. Ehdokkaille lähetettiin vaalien alla viikoittain
vaalikirje. Syksyn lopussa piiriduunareille perustettiin oma suljettu Facebook-ryhmän, joiden käyttö
havaittiin hyväksi presidentinvaalikampanjana sisäisessä viestinnässä.
Kuten aiemmin, vihreiden viestintää tehtiin painotetusti internetissä. Facebookin ja Twitterin
kaltaisia sosiaalisia medioita käytettiin kaikista puolueista aktiivisimmin, ja Vihreiden
verkkosivujen blogiin kirjoitettiin useita kertoja viikossa. Facebookin ja muiden sosiaalisen median
välineiden merkitys oli elimellisen tärkeä etenkin Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjassa.
Varsinaisen käytännön viestintätyön lisäksi viestintäsuunnittelijat järjestivät toimittajille
taustatapaamisia puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin kanssa. Viestintä osallistui myös
puheenjohtajakiertueen ja puolueristeilyn järjestelyihin.
Vuoden 2011 aikana viestintä järjesti tai osallistui muun muassa seuraaviin tilaisuuksiin:
31.1. Onnellisuustalous -julkistustilaisuus
23.1.–26.1. Työntekijöiden matka Brysseliin, viestintäkoulutus
5.2. Puheenjohtajapäivät
18.2. Uusi Suomi -bootcamp
25.–27.2. Puoluevaltuuskunta Iisalmessa, puheet: Sinnemäki, Niinistö, Laturi
1.3. Uuden Suomen koulut -tiedostustilaisuus
3.3. Vapaamuotoinen toimittajatilaisuus puoluetoimistolla kansanedustajien kanssa
12.3. Anni Sinnemäki Lohjalla ja Raaseporissa, kannanotto
14.3. Uusi hyvinvointiyhteiskunta -tiedostustilaisuus
15.3. Anni Sinnemäki Salossa, yhteiskannanotto Ville Niinistön kanssa
17.3. Ylen vaalistartti
19.3. Vaalilehden viimeistely ja lähettäminen
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19.3. Puheenjohtajan vaalikatsaus puoluehallitukselle
26.3. Vihreiden vaalitavoitteiden julkistus
2.–3.4. Puoluevaltuuskunnan kokous Helsingissä
6.4. Vaalirahoituksen avoimuustempaus
7.4. Norppatempaus
11.4. Uuden Suomen palvelut -tiedostustilaisuus
17.4. Vaalivalvojaiset
29.4. Puoluehallituksen kokous
14.5. Puheenjohtajakiertue Jyväskylä ja Kuopio
15.5. Puheenjohtajakiertue Oulu
16.5. Puheenjohtajakiertue Turussa
17.5. Puheenjohtajakiertue Tampereella
19.5. Puheenjohtajakiertue Helsingissä: puheenjohtaja- ja puoluesihteeriehdokkaat
28.5. Viestintäkoulutus Vihreä vaikuttaja -kurssilla
1.6. Hallitusneuvottelut katkeavat
2.6. Viestintäkoulutus Vantaan Vihreille, Mölandet
6.6. Puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän kokous
10.–12.6. Puoluekokous Kuopiossa, puheenjohtajan valinta
17.6. Hallitusneuvotteluissa päästään tulokseen
20.6. Eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous, ministerien valinta
(20.6.–28.8. Viestintäsuunnittelija Kamaja lomautettuna)
(4.7.–11.9. Viestintäsuunnittelija Honkonen lomautettuna)
30.8.–31.8. Eduskuntaryhmän kesäpäivät
12.9. Viestinnän toimenkuvien suunnittelu
13.–14.9. Puoluetoimiston suunnittelupäivät
16.–17.9. Puoluehallituksen suunnittelupäivät
24.9. Viestintäkoulutus Uudenmaan piiripäivillä
26.9. Viestinnän strategiapalaveri ryhmäkanslian kanssa
1.10. Avoin puoluehallitus, Ville Niinistön puhe
3.10. Puoluetoimiston muutto
16.– 18.10. Puoluehallituksen kokous Bryssel, kannanotto
20.10. Ville Niinistön FB-tentti
21.10. Ville Niinistö vierailee Talvivaarassa
22.10. Puhenjohtajapäivät Helsingissä, Ville Niinistön puhe, presidentinvaalikampanjan esittelyä
25.10. Pekka Haaviston kirjan julkaisutilaisuus Kansalaisinfossa
28.10. Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan syksyn avajaiset Eat&Joy maatilatorilla
5.11. Puoluehallituksen kokous, kannanotto maatalouspolitiikasta
5.–6.11. Puolueristeily
16.11. Koululaisryhmä puoluetoimistolla
23.11. Toimittajatapaaminen Helsingin Sanomat
25.11. Talousaamukahvit kansalaisinfossa
26.–27.11. Puoluevaltuuskunta: puheet Niinistö, Haavisto, Cronberg
30.11. Toimittajatapaaminen Iltalehti
1.12. Ville Niinistön ja Pekka Haaviston toimittaja-aamukahvit
8.12. Toimittajatapaaminen eduskuntaryhmän kanssa Alma-median Helsingin-toimituksessa
11.12. Haavisto 2012 -konsertti Tavastialla
19.12. Varapuheenjohtaja Oras Tynkkysen FB-tentti
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VAALITOIMINTA
Eduskuntavaalit 2011
Vihreiden tulos eduskuntavaaleissa oli 10 paikkaa (-5) ja 7,3 % äänistä (-1,2).
Vaaleja on selostettu tarkemmin erillisessä eduskuntavaaliraportissa.

Presidentinvaalit 2012
Vihreiden ehdokkaaksi valittiin kesäkuun puoluekokouksessa eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Pekka Haavisto, kun valtuuskunta päätti huhtikuun kokouksessaan siirtää ehdokkaan valinnan
puoluekokoukselle.
Vaalikampanjan organisointia varten perustettiin tukiyhdistys Suomi-Finland 2012 ry., jonka
puheenjohtaja on Olli Muurainen.
Vaaleihin varattiin 100 000 euroa, josta 30 000 euroa mainostoimisto N2:n kuluihin sekä 70 000
euroa siirrettäväksi tukiyhdistykselle (osin vuoden 2012 puolella). Yhdistys palkkasi
kampanjapäälliköksi Riikka Kämpin 12.4. alkaen. Kampanjan tueksi kerättiin tukiyhdistykselle
lahjoituksia, joita vuoden loppuun mennessä oli kertynyt noin 130 000 euroa (sisältäen puolueen
tuen).

Muut vaalit
Tekniikan Akateemisten TEK:n vaaleissa vihreät saivat viisi paikkaa (+1).
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa keskeisiä teemoja olivat mm. arabikevät, kehityspoliittiset
asiat sekä Euroopan vihreiden (EGP) toiminta. EGP:n kanssa tehdyssä yhteistyössä korostui
edelleen EGP:n tulevaisuustyö ja Green New Dealin sosiaalinen puoli. Vuosi 2011 oli myös
vaalivuosi, ja koko puolueorganisaatio suuntasi voimansa huhtikuun eduskuntavaaleihin. Tämä
näkyi myös puolueen kansainvälisessä toiminnassa. Lisäksi syksyllä aloitettu Pekka Haaviston
presidentinvaalikampanja löi leimansa loppuvuoteen. Puolueen talouden sopeuttaminen
tappiolliseen vaalitulokseen ja samalla kansainvälisten asioiden päällikön työajan väheneminen
rajoittivat sekä puolueen työryhmän tapaamista että muuta toimintaa.
Kansainvälisten asioiden työryhmä
Kansainvälisen työryhmän (kv-työryhmä) puheenjohtajana toimi vuonna 2011 Jehki Härkönen,
varapuheenjohtajina Johanna Hautakorpi ja Raimo Oksala. Työryhmä kokoontui kolme kertaa.
Tanja Remes palasi tammikuussa vanhempainvapaalta kansainvälisten asioiden päälliköksi.
Kv-työryhmä osallistui poliittiseen valmisteluun antamalla palautetta alkuvuonna puolueen
hallitusohjelmatavoitteista ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikan osalta sekä antoi panoksensa
myös kehityspoliittisen ohjelman valmisteluun syksyllä. Puolueen kentältä kerättiin kommentteja
ohjelmaprosessia varten mm. sähköpostilistoilla ja Facebookissa.
Kokoustensa yhteydessä työryhmä tapasi mm. Yhdysvaltojen suurlähetystön edustajan, joka alusti
aiheesta "Finland and Trafficking in Persons" sekä Puolueiden demokratiayhteistyö eli Demo ry:n
työntekijöitä.
EU-politiikka ja toiminta Euroopan vihreissä
EGP:n valtuuskunnan kokous järjestettiin Budapestissä 1.-3. huhtikuuta ja kongressi Pariisissa 11.13. marraskuuta. Budapestin kokouksessa keskeisiä teemoja olivat Green New Deal ja Unkarin
poliittinen tilanne. Pariisin kongressissa tärkeimmäksi teemaksi nousivat euroalueen talouskriisi ja
Euroopan unionin tulevaisuus.
Molemmissa kokouksissa Vihreiden edustus oli tavallista niukempi. Virallisina kokousedustajina
toimivat Budapestissä Jehki Härkönen ja Tanja Remes. Pariisin kongressissa delegaatteja olivat
Tanja Remes, Panu Laturi, Henna Hakkarainen, Ville Niinistö, Raimo Oksala, Jehki Härkönen sekä
Anne Bland.
Vuoden aikana osallistuttiin aktiivisesti EGP:n tulevaisuustyöhön. Future of the EGP -työryhmässä
Vihreitä edusti Panu Laturi, Green New Deal Social Dimensionissa Anne Bland ja Agriculturetyöryhmässä Sampsa Heinonen.
Vuonna 2011 Merja Kähkönen toimi Federation for Young European Greensin (FEYG) hallituksen
jäsenenä. Heidi Hautala jatkoi puheenjohtajana EGP:n säätiössä Green European Foundationissa
(GEF).
Matkat, vierailut ja tilaisuudet
Vihreiden piirityöntekijät vierailivat Brysselissä 24.-26. tammikuuta. Vierailuohjelma piti sisällään
mm. eduskuntavaalikampanjointiasiaa, tutustumista Euroopan vihreiden ja Euroopan parlamentin
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vihreän ryhmän toimintaan. Mm. MEP Reinhard Bütikofer tapasi ryhmää talouspolitiikan
merkeissä. Vihreä puoluehallitus vieraili puolestaan Brysselissä 17.-18. lokakuuta tulevaisuustyötä
tekemässä ja keskustelemassa eurokriisistä mm. MEP Philippe Lambertsin kanssa.
Maaliskuussa järjestettiin omakustanteinen matka Viron vihreiden vaalivalvojaisiin.
Euroopan vihreiden valtuutettujen kokoukseen Berliiniin puolue lähetti osallistujakseen Mikko
Marjomaan Kiimingistä.
Syyskuun alussa vihreät osallistuivat sankoin joukoin (32 osallistujaa) Vision järjestämälle matkalle
Euroopan vihreiden kesäyliopistoon Frankfurt an der Oderissa Saksan ja Puolan rajalla.
Alkuvuonna kansainvälistä keskustelua leimasi Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kansalaisten
demokratiavaatimukset ja ns. arabikevät. Helmikuun alussa Helsingissä vieraili Tunisian vihreiden
edustaja Abdelkader Zitouni. Hänen vierailunsa yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus otsikolla
Arabikatu. Lisäksi Zitouni tapasi toimittajia, oikeusministeri Tuija Braxin ja Ulkoministeriön
virkamiehiä.
Huhtikuussa ennen eduskuntavaaleja Suomessa vieraili Saksan vihreitä kahteen eri otteeseen:
puoluesihteeri Steffi Lemke, viestintäpäällikkö Robert Heinrich sekä Lemken toimistopäällikkö
Lars Kreiseler tutustuivat Suomen vihreisiin ja kampanjatyöhön Suomessa ja MEP Franziska "Ska"
Keller osallistui itse kampanjatyöhön.
Eurooppa-päivä vietettiin Kampin torilla 9. toukokuuta. Vihreiden teltalla vieraili kansanedustajia,
ja mepit Hassi & Hautala pitivät Facebookissa yhteisen chatin Eurooppa-teemalla ja vastasivat
kansalaisten kysymyksiin EU-asioista.
Vihreät osallistuivat Maailma kylässä -festivaaleille 28.-29. toukokuuta. DEMO ry:n
Demokratiateltassa olleella näyttelypisteellä esiteltiin Vihreiden ja Vihreiden naisten toimintaa ja
tehtiin jäsenhankintaa. Vihreiden edustajat, Pekka Haavisto, Jani Toivola, Anni Sinnemäki, Outi
Alanko-Kahiluoto ja Heidi Hautala olivat tavattavissa pisteellä sekä osallistuivat useisiin
keskusteluihin alueella. Festivaaleilla lanseerattiin myös vihreiden uusi kehityspoliittinen blogi
Nollaseiska.
Marraskuussa toista kertaa järjestyn puolueristeilyn ohjelma oli kiinnostava myös kansainvälisten
keskustelujensa osalta. Euroopan parlamentin jäseniä oli paikalla kokonaista kolme kappaletta, kun
Satu Hassin lisäksi myös Reinhard Bütikofer ja Ska Keller osallistuivat keskusteluihin Euroopan ja
kapitalismin tulevaisuudesta.

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puolueavustusta 1 050 000,00 euroa.
Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 12 % puoluetuesta, 238 549,96 euroa
myönnettiin puolueen 14 piirijärjestölle. Summasta 78 750 euroa (7,5 % puoluetuesta) jaettiin
lähtökohtaisesti piirien alueen jäsenmäärien suhteessa; Helsingin piiri luopui osasta piiritukeaan
pienempien piirien hyväksi. 159 799,96 euroa (15,2 % puoluetuesta) oli piirijärjestöjen
toiminnanjohtajien palkkoja tai palkkatukea. Kunnallisjärjestöjen työntekijöiden palkkoja tuettiin
lisäksi 35 690,04 eurolla.
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Lakisääteinen 12 % osuus naistoimintaan 126 000,00 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle.
Puolueen viestintään ja tiedotukseen tarkoitetusta osuudesta (1 050 000 euroa) siirrettiin 750 896
euroa Vihreä Lanka Oy:lle ja puolueen omaan viestintään käytettiin 364 320,89 euroa.

TALOUS
Vihreän liiton talous oli alijäämäinen 120 664,40 euroa.
Pääasialliset tuotot olivat:
● Puoluetuki
● Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki
● Jäsenmaksutulot
● Luottamushenkilömaksut
● Tukimaksut ja lahjoitukset
● Vaaleihin saadut avustukset

1 050 000,00 euroa
1 050 000,00 euroa
94 506,84 euroa
29 861,68 euroa
4 818,51 euroa
173 469,39 euroa

Puolueen tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Ossi Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Helena Vanhala).
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