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Sisällysluettelo
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA......................................................................................................2
Jäsenistö...........................................................................................................................................2
Päätöselimet.....................................................................................................................................2
Hallitus........................................................................................................................................2
Puoluevaltuuskunta.....................................................................................................................3
Puoluekokous..............................................................................................................................4
Eduskuntaryhmä..........................................................................................................................4
Vihreä ministeriryhmä.................................................................................................................4
Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa..............................................................................5
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa........................................................................................5
Organisaatio.....................................................................................................................................6
Järjestökenttä...............................................................................................................................6
Strateginen kehittäminen ja puolueen uudistamisprojekti..........................................................7
Koulutus......................................................................................................................................7
Työryhmät........................................................................................................................................8
1. Perustyöryhmät.......................................................................................................................8
2. Ohjelmatyöryhmät..................................................................................................................8
3. Seurantatyöryhmät..................................................................................................................9
4. Tilaustyöryhmät......................................................................................................................9
5. Sähköiset verkostot.................................................................................................................9
Puolueen henkilökunta.....................................................................................................................9
VIESTINTÄ.......................................................................................................................................10
VAALITOIMINTA.............................................................................................................................13
Presidentinvaalit.............................................................................................................................13
Kunnallisvaalit...............................................................................................................................14
Muut vaalit.....................................................................................................................................14
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA....................................................................................................14
PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA...............................................................................16
TALOUS.............................................................................................................................................17

YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun kaikkiaan 8034 henkilöä, joista kokonaan uusia 1408 (edellisenä vuonna
7376 henkilöä; kasvua 9 %). Eronneita tai maksamatta jättäneitä oli siis 750.
Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana seitsemän: Armon Vihreät ry - De
Nådgröna rf, De Gröna i Kimitoön rf - Kemiönsaaren Vihreät ry, Kontiolahden Vihreät ry,
Kymenlaakson vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Raahen Vihreät ry, Sisä-Savon Vihreät ry ja
Tammelantorin vihreät ry.
Vuoden aikana purkautuivat Oulun läänin vihreä seura ry ja Siikalatvan Vihreät ry ja siten
poistuivat puolueen jäsenyhdistysten joukosta.
Puolueella oli vuoden päättyessä 227 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
• 14 piirijärjestöä
• 17 valtakunnallista yhdistystä, joista 2 puolueen sääntöjen mukaisia liittojärjestöjä
• 128 kunnallisjärjestöä, joista 4 puolueen sääntöjen mukaisia kattokunnallisjärjestöjä
• 23 kunnanosayhdistystä
• 41 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten, Ikivihreiden, Finlands Svenska
Grönan tai Vihreiden Yrittäjien paikallisyhdistystä
• 4 muuta yhdistystä

Päätöselimet
Hallitus
Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa, joista 3 sähköisesti. Hallituksen kokoonpano on
alla (nimen perässä osallistumiskerrat, Skype-osallistumiset mukaan lukien, varajäseniä ei kutsuttu
kahteen sähköiseen kokoukseen).
pj. Ville Niinistö
(11)
varapj. Timo Juurikkala
(13)
varapj. Krista Mikkonen
(13)
varapj. Oras Tynkkynen
(13)
sekä jäsenet
Inka Hopsu (10)
(vara Elina Sillanpää, 8)
Lotta Kortteinen (13) (Juha Ossi, 9)
Anssi Lepistö (13) (Ari Paanala, 10)
Hanna-Kaisa Lähde (10) (Siru Kauppinen, 8)

Sallamaari Muhonen (11) (Anne Bland, 7)
Aimo Piirainen (11) (Tuula Sykkö, 8)
Inka Venetvaara (11) (Heikki Vento, 10)
Tuomas Viskari (13) (Jaakko Stenhäll, 10)

Vuoden kuluessa hallitus teki muun muassa seuraavia päätöksiä:
- hyväksyttiin CAP-linjapaperi
- hyväksyttiin suositus osuuskauppavaalien ehdokkaaksi lähtemisen rajoituksista
- hyväksyttiin puolueen taloussääntö
- hyväksyttiin piiri- ja kaupunkityöntekijöiden ohjesääntö
- ostettiin pysyvät käyttö- ja muokkausoikeus Vihreä Lanka Oy:n tilaajarekisterijärjestelmään
- puolueen työntekijöiden työterveyshuoltoa laajennettiin: piirityöntekijöiden työterveyshuoltoon
lisätään yleislääkäritasoinen työterveyshuolto ja yksityinen leikkaushoito katetaan tietyissä

tapauksissa
- luovuttiin WWF:n Green Office -ohjelmasta ja jatkaa toimiston ympäristötyötä omana työnä
- päätettiin ottaa Vihreiden organisaatiossa käyttöön uudet vaalipiirit (Pohjois-Karjala + PohjoisSavo = Savo-Karjalan Vihreät; Etelä-Savo + Kaakkois-Suomi = [uusi] Kaakkois-Suomen Vihreät)
- päätettiin piirijärjestöjen työntekijätuen uusjaosta vuodesta 2013 alkaen
Vuoden aikana julkistettiin seuraavat hallituksen hyväksymät kannanotot:
- 6.3.: Arjen päätökset pitäjiin, vahvat kunnat turvaamaan peruspalveluita
- 21.4.: Louhintavero toisi kaivoksista hyötyä myös paikallisesti
- 9.6.: Kotipalvelut takaisin - lastensuojelun painopistettä siirrettävä ennaltaehkäisyyn
- 1.9.: Jokainen koululainen ansaitsee puhtaan sisäilman
- 17.10.: Palvelut lähelle - kuntiin terveyskioskeja ja -busseja
- 26.11.: Ilmastohiljaisuus aika päättää

Puoluevaltuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli: pj. Johanna Sumuvuori, vpj:t Samuli Lintula ja Erkki Perälä sekä
jäsenet:
Touko Aalto (varajäsen Maia Fandi)
Ville-Veikko Mastomäki (Saska Tuomasjukka)
Jussi Airaksinen (Salla Sinkkonen)
Riku Merikoski (Marjaana Laaksonen)
Eveliina Asikainen (Tommi Pfander)
Marika Nirhamo (Arvid Saarinen)
Harri Auvinen (Anne Roponen)
Laura Nordström (Emma Kari)
Hanna Hakko (Teemu Meronen)
Marja Pulkkinen (Veli Liikanen)
Paloma Hannonen (Juhis Ranta)
Timo Pyhälahti (Petri Parrukoski)
Miia Hirsikangas (Topi-Jussi Majanlahti)
Anna-Maria Rajala (Terhi Ek)
Mikko Huovila (Riikka Åstrand)
Laura Rantanen (Riitta Koskimies)
Mikko Häkkinen (Hanna Kirjavainen)
Henna Rantasaari (Outi Pantsar)
Ari Jäntti (Amu Urhonen)
Jukka Relander (Simo Ruottinen)
Hanna Kalanne (Hannele Helander)
Kaisa Saarikorpi (Laura Kekäläinen)
Kirsi Kanerva-Poranen (Eero Karisto)
Heikki Sairanen (Antti Yli-Tainio)
Julianna Kentala (Kimmo Kyrölä)
Päivi Sieppi (Kimmo Östman)
Jukka Keski-Filppula (Otto Simola)
Minna Sorsa (Anita Birstolin)
Anita Kokkonen (Jukka Ilmonen)
Mervi Tuohimaa (Satu Kuha)
Aleksi Laine (Marika Kemppainen)
Ville Tuominen (Aaro Häkkinen)
Veera Lampi (Hanna Sauli)
Sami Virtanen (Ritva Sorvali)
Pauliina Lehtinen (Hanna Halmeenpää)
Teresia Volotinen (Hanna Paatero)
Janne Länsipuro (Markus Keskitalo)
Aleksi Laine erosi valtuuskunnan jäsenyydestä tultuaan valituksi puolueen taloussihteeriksi.
Edellisvuonna alkanut puolueen säästölinja näkyi siiten, että normaalin neljän kokouksen sijasta
valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kolmesti. 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.
Valtuuskunta kävi evästyskeskusteluja myös ohjelmista, jotka puoluehallitus myöhemmin hyväksyy
(kehityspoliittinen linjapaperi, kulttuurimanifesti, raha- ja finanssipoliittinen ohjelma).
Vuoden

ensimmäinen

kokous

oli

Tampereella

31.3.–1.4.

Kokouksessa

hyväksyttiin

kunnallisvaaliohjelma.
Vuoden toinen kokous pidettiin 29.–30. syyskuuta Hämeenlinnassa. Kokouksessa hyväksyttiin
eriarvoisuusohjelma 21 Vihreää askelta eriarvoisuuden torjumiseen. Kokouksessa käsiteltiin ensi
kertaa jäsenten tekemiä muutosesityksiä puoleen voimassa oleviin ohjelmiin. Vierailevana puhujana
kokouksessa oli komissaari Olli Rehn.
Kolmas kokous pidettiin Helsingissä 24.-25.11. Kokouksessa hyväksyttiin demokratiaohjelma
Politiikassa ei ole mitään hävettävää!. Valtuuskunta hyväksyi puolueen ohjelmaprosessin
kuvauksen ja kannanoton Lisää joustoa kotihoidontukeen. Kokous hyväksyi myös puolueelle
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 sekä valitsi tilintarkastajat.

Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin Lappeenrannassa 19.–20. toukokuuta. Kokous hyväksyi puolueelle uuden
periaateohjelman. Hyväksyttiin myös sääntömuutos, jossa puoluekokouksissa käytettävä vaalitapa
muutettiin siirtoäänivaaliksi. Aloitteita oli käsittelyssä 11 kappaletta. Puoluekokouksen
järjestelyihin rekrytoitiin vapaaehtoisia ensi kertaa avoimella haulla, paikat saatiin hyvin täytettyä ja
tehtävät hoidettua.

Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat 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 puheenjohtajana toimi 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 ja poliittinen sihteeri Katja Alvoittu (vuorotteluvapaalla 4.12.
alkaen, sijaisena Timo Juurikkala). Eduskuntaryhmän tiedottajana on toiminut Mari Kamaja.
Edustajien avustajina toimivat vuoden kuluessa Touko Aalto (ed. Toivola), Henna Hiilamo (AlankoKahiluoto), Emma Kari (Sinnemäki), Julianna Kentala (Karimäki), Heikki Korpela (Tynkkynen),
Pauliina Lehtinen (Brax), Jari Hanska / Joel Linnainmäki (Haavisto), Ville-Veikko Mastomäki
(Niinistö), Heli Taanila / Alma Roberts (Haapanen) ja Ari Tapani Väisänen (Soininvaara).
Ryhmällä on ollut yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa, lukuun ottamatta
valtiovarainvaliokuntaa, jossa on sekä varsinainen että varaedustaja. Tuija Brax toimii
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Oras Tynkkynen tulevaisuusvaliokunnan
varapuheenjohtajana.
Ryhmän kesäkokous pidettiin 21.-22.8. Oulussa. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä
Vihreän liiton puoluetoimiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa.

Vihreä ministeriryhmä
Jyrki Kataisen hallituksessa Vihreillä on ollut ympäristöministerinä Ville Niinistö ja
kehitysministerinä (ja omistajaohjauksesta vastaavana) Heidi Hautala. Valtiosihteerinä toimii
Katariina Poskiparta ja ministeriryhmän erityisavustajana Lasse Miettinen

(vanhempainvapaasijaisena) 4.11. asti, 5.11. alkaen Elina Moisio. Lisäksi ministeri Niinistön
erityisavustajina toimivat Paloma Hannonen ja Lasse Miettinen sekä ministeri Hautalan avustajina
Lauri Korkeaoja ja Aino Pennanen (4.1. alkaen vanhempainvapaasijaisena). Ministeriryhmän
kesäkokous pidettiin 16.-17.8. Kouvolassa.

Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajina Euroopan parlamentissa toimivat Heidi Hautala ja Satu Hassi. He toimivat
Euroopan parlamentin Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä. Hautalan tultua valituksi
ministeriksi kotimaahan hän jätti europarlamentin ja tilalle astui heinäkuusta alkaen Tarja Cronberg.

Luottamushenkilöt valtionhallinnossa

Luottamushenkilöt asetetaan tehtävästä riippuen joko puoluehallituksen tai eduskuntaryhmän
esityksestä. Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
OM / Ahvenanmaan itsehallintotyöryhmä: Tuija Brax 14.3. alkaen
OpM / valtion liikuntaneuvosto: Leena Haanpää (Mikko Strahlendorff)
• liikuntatieteen jaosto: Leena Haanpää, pj.
OpM / opetushallituksen johtokunta: Satu Haapanen
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Eekku Aromaa (Hannu Kokko)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sallamaari Muhonen (Matti Kuronen)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Jani Toivola (Elina Sojonen)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta:Johanna Karimäki
SM / rahapeliasiain neuvottelukunta: Jani Moliis (Aija Salo) 5.12. alkaen
SM / saaristoasiain neuvottelukunta: Marko Reinikainen (Maisa Siirala)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Tarja Linnanketo (Martti Lundén, 1.10. alkaen
Janne Nikkinen)
STM / päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta: pj. Kristian von Essen (Mia Fagerlund)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Jukka Relander (pj.) (Anna Moring)
TEM / yhdistys- ja säätiöasiain neuvottelukunta: Lasse Miettinen, syksystä Tero Kankaanperä
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Jani Toivola (Outi Alanko-Kahiluoto)
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Tanja Remes (Anna Moring) 8.3. alkaen
Kunta-alan luottamustehtävät:
• Kuntaliiton valtuusto: Krista Mikkonen (valtuustoryhmän pj, vara Leo Lähde), Petri Ojanen
(ryhmän vpj, vara Päivi Sieppi), Jukka Ammondt (Marja Komppa), Leena Griinari (Mari
Holopainen), Sirpa Hertell (Erja Vaarala), Maire Kolimaa (Pasi Lehti), Perttu Pesä (Riku
Merikoski), Minna Tuikka (Jouko Pihlainen) sekä varajäsen Eeva-Liisa Nieminen (vars.
jäsen kuollut)
• 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 Sirpa Hertell
• Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: varajäsen Sari Ylipulli

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 1.6. asti, Lena Sjöberg-Tuominen
lokakuusta alkaen), 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:
Finnvera: Osmo Soininvaara (huhtikuusta alkaen)
Itella: Johanna Karimäki (vpj.)
Kemijoki Oyj: Ari Heikkinen (pj., huhtikuusta alkaen)
RAY (hallitus): Janina Andersson
Vapo: Anni Sinnemäki (huhtikuusta alkaen)
Veikkaus Oy: Outi Alanko-Kahiluoto
VR-Yhtymä Oy: Outi Alanko-Kahiluoto, keväästä alkaen Oras Tynkkynen
Yleisradio: Pekka Haavisto
Fortumin sidosryhmien neuvottelukunta: Panu Laturi
Muita:
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Anna-Stiina Lundqvist, huhtikuusta Iiris Kivimäki (varajäsen)
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Satu Haapanen (Tanja
Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: Tiina Kivinen
Pohjoismaiden neuvosto: Satu Haapanen

Organisaatio
Järjestökenttä
Järjestötoiminta oli kunnallisvaalivuonna vilkasta ja uusia yhdistyksiä hyväksyttiin puolueen
jäseneksi seitsemän. Vuoden kuluessa perustettiin myös Hattulan Vihreät sekä Inkoon Vihreät,
mutta näiden rekisteröinti ja jäseneksi hyväksyminen jäi seuraavalle vuodelle. Parikkalassa
pohdittiin vihreän toimintaryhmän perustamista kun paikkakunnalle saatiin pieni joukko aktiivisia
vihreitä.
Puoluehallitus teki päätöksen, että vuoden 2013 alusta puolueella on kaksitoista vaalipiiriä, kun
Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirien piirijärjestöjen sekä toisaalta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
vaalipiirien piirijärjestöjen toiminta yhdistetään. Tällä päätöksellä ennakoitiin seuraavan vuoden
vaalilain uudistusta, jossa eduskuntavaalien vaalipiirit uudistuvat. Piirijärjestöjen yhdistyminen
käynnistettiin vuoden 2012 kuluessa.

Strateginen kehittäminen ja puolueen uudistamisprojekti
Puolueen toiminnan kehittämisen keskeisimmät alueet olivat vapaaehtoisorganisaation
vahvistaminen, jäsendemokratian lisääminen sekä aatteellisen keskustelun vahvistaminen.
Vapaaehtoisorganisaation kehittämisen tavoitteena oli antaa kaikille mahdollisuus osallistua
haluamillaan tavoilla. Parhaimmillaan tämä toteutui presidentinvaaleissa, joissa sadat ihmiset
tekivät Pekka-korviksia, paitoja, kakkos-numeroita ja tapahtumia. Puoluetoimistolla toimi
kampanja-aikana 60 vapaaehtoista tunnista useampaan päivään auttamassa vaalimateriaalien
lähettämisessä ja käytännön järjestelyissä.
Vapaaehtoisjohtamisesta koulutettiin puheenjohtajapäivillä, puoluekokouksen työpajassa,
piirijohdon tapaamisessa sekä kesäpäivillä. Tavoitteissa ollut sähköinen alusta vapaaehtoistehtävien
mainostamiseen ja hallinnointiin viivästyi eikä valmistunut. Samoin
vapaaehtoisjohtamiskouluttajien verkoston luomisessa ei päästy tavoitteeseen, että joka piirissä olisi
oma kouluttaja.
Vuonna 2011 hyväksytyn puoluekokousaloitteen pohjalta valmisteltiin ja hyväksyttiin ohjeistus
siitä, miten jäsenistöä voidaa ottaa aiempaa enemmän mukaan poliittiseen kannanmuodostukseen.
Valmistelussa olevia ohjelmapapereita tarjottiin aiempaa enemmän jäsenistön kommentoitavaksi.
Jäsenille tarjottiin mahdollisuus tehdä muutosesityksiä voimassa oleviin ohjelmiin. Ensimmäiset
jäsenten muutosesitykset olivat käsittelyssä syyskuun valtuuskunnan kokouksessa.
Puolueyhdistysten hallitusten työnjaosta on sovittu kolmessa piirissä ja kymmenkunta muuta
yhdistystä on ottamassa sitä käyttöönsä. Joukkoistamista on kokeiltu muutamissa hankkeissa.
Etäosallistumismahdollisuuksia puolueen työryhmien kokouksiin on lisätty. Sosiaalisen median
käyttöä on monipuolistettu ja lisätty. Yhdistyksiä kannustettiin tekemään omia Facebook-sivuja.
Sisäistä viestintäkoulutusta toteutettiin vuoden aikana.

Koulutus
Suuret koulutukset järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
kanssa. Puheenjohtaja-päivillä Järvenpäässä oli aiheita ajankohtaisesta politiikasta
järjestötoimintaan. Osallistujia oli 95 yleisarvio koko tapahtumasta oli 4,68 (maksimi 5).
Kesäpäivien ehdokaskoulutus Orivedellä oli myös suosittu, osallistujia oli 163 ja yleisarvosana
4,16.
Vihreää järjestökoulutusta uudistettiin ja erilliset puheenjohtaja-, taloudenhoitaja- sekä
viestintäkurssit yhdistettiin järjestöpäiviksi. Niihin kutsuttiin yhdistysten hallitukset ja ensimmäisiin
järjestöpäiviin Helsingissä osallistui 35 henkeä vapaaehtoisjohtamisen, viestinnän, järjestön
työkalupakin teemaosioihin sekä illanviettoon. Kokonaisuus oli onnistunut, veti enemmän
osallistujia useista piireistä ja seuraava pidettiin tammikuussa Tampereella.
Kunnallisvaalien jälkeen järjestettiin ensi kertaa verkkomentorointikursseja
luottamuspaikkaneuvottelijoille, uusille valtuutetuille sekä vapaaehtoisjohtajille. Kaksi ensimmäistä
olivat hyvin aktiivisia ja ne järjestettiin kokonaan Facebookissa. Vapaaehtoisjohtamiskurssilla oli
myös kaksi etäsessiota, joihin saattoi osallistua verkon kautta. Näissä oli jonkin verran teknisiä
haasteita.
Lisäksi järjestöpäällikkö kiersi kouluttamassa ennen kunnallisvaaleja Uudellamaalla, VarsinaisSuomessa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa, Satakunnassa ja Lapissa.

Piiripuheenjohtajia ja työntekijöitä koulutettiin alkuvuodesta vapaaehtoisjohtamisesta,
kunnallisvaaleista sekä esihenkilötyöskentelystä.

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 2011, joten 2012 elettiin hiljaiseloa.
Eduskuntavaalitappion aiheuttaman talouden kiristymisen myötä työryhmien työtä jouduttiin
rajoittamaan siten, että vain ohjelmaa valmisteleville työryhmille sallittiin kokoukset. Useita
aiempia työryhmiä lakkautettin vuoden alussa. 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. Anne Bland). Työryhmä hoiti liiton kansainvälisiä asioita ja
seuraa kv. politiikkaa. Työryhmä luo tarvittavia alaryhmiä oman toimintansa tueksi.
Ympäristöpoliittinen työryhmä ei toiminut kertomusvuonna.
Tasa-arvotyöryhmä ei toiminut kertomusvuonna.
Kuntapoliittinen työryhmä (pj. Krista Mikkonen). Työryhmän kokoonpano päivitettiin
helmikuussa. Ryhmän tehtäväksi annettiin valmistella aluepoliittinen ohjelma vuonna 2013
hyväksyttäväksi.
2. Ohjelmatyöryhmät
Periaateohjelmatyöryhmä (pj. Sini Terävä ja Oras Tynkkynen) jatkoi edellisvuonna alkanutta
ohjelman valmistelua. Ohjelma oli kenttäkierroksella jäsenistön kommentoitavana tammihelmikuussa ja se hyväksyttiin puoluekokouksessa toukokuussa.
Kunnallisvaaliohjelmatyöryhmä (pj. Olli-Poika Parviainen) jatkoi edellisvuonna alkanutta
ohjelman valmistelua. Tammi-helmikuussa ohjelma oli kenttäkierroksella jäsenistön
kommentoitavana ja ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa huhtikuussa.
CAP-työryhmä (pj. Satu Haapanen) nimettiin helmikuussa. Ryhmä valmisteli CAP-linjapaperin,
joka kävi valtuuskunnassa evästyskeskustelussa ja jonka puoluehallitus hyväksyi lokakuussa.
Demokratiatyöryhmä (pj. Erkki Perälä ja Rosa Meriläinen) nimettiin helmikuussa. Ryhmän
tehtävänä oli valmistella demokratiaohjelma, joka hyväksyttiin valtuuskunnassa marraskuussa.
Eriarvoisuustyöryhmä (pj. Aleksi Laine) nimettiin helmikuussa. Ryhmä valmisteli
eriarvoisuusohjelman, joka hyväksyttiin valtuuskunnassa syyskuussa.
Kulttuurityöryhmä (pj. Anu Taivainen) nimettiin helmikuussa. Ryhmän tehtävänä oli valmistella
kulttuurimanifesti puoluehallituksen seuraavana vuonna hyväksyttäväksi.
Taloustyöryhmä (pj. Jaakko Stenhäll) nimettiin helmikuussa. Ryhmän tehtävänä oli valmistella
raha- ja finanssipolitiikan ohjelma puoluehallituksen hyväksyttäväksi. Ohjelmaluonnos oli
marraskuussa valtuuskunnassa evästyskeskustelussa ja sen hyväksyminen jäi seuraavalle vuodelle.

3. Seurantatyöryhmät
Seurantatyöryhmät jatkavat alansa ohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelman toteutumisen
seurantaa ja pitävät yllä yhteyksiä sidosryhmiin jne.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Oras Tynkkynen) kävi keskustelua liikennepolitiikasta
sähköpostilistalla. Kommentoitavana oli mm. liikennepoliittinen selonteko.
Eläintyöryhmä (pj. Laura Rantanen) ei toiminut kertomusvuonna.
Oikeuspoliittinen työryhmä (pj. Hannu Kokko) kokoontui kerran, puoluekokouksen yhteydessä.
Ryhmän sähköpostilistalla käytiin vilkasta keskustelua oikeuspolitiikasta.
4. Tilaustyöryhmät
Sääntötyöryhmä (pj. Tuomas Viskari) nimettiin helmikuussa. Ryhmän tehtävä oli valmistella
puoluekokoukselle sääntömuutoksia.
5. Sähköiset verkostot
Loppuvuodesta käynnistettiin useita sähköisiä verkostoja: vapaaehtoisjohtajille, valtuutetuille, sekä
vaalitiedolla voittoon -ryhmälle joka analysoi vaalitilastoja tulevien kampanjoiden pohjaksi.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimistopäällikkö Tiina Elo
www-ylläpitäjä Ville Heimonen (työaika 15 t/vko)
viestintäsuunnittelija Marja Honkonen
toimistoassistentti Suvi-Pilvi Inkeroinen (1.10. alkaen, sitä ennen työelämävalmennuksessa
15.8.–30.9.)
tietojärjestelmävastaava Pekka L. J. Jalkanen
viestintäsuunnittelija Mari Kamaja
hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
järjestöpäällikkö Lari Karreinen (9.1. alkaen, Lasse Miettisen sijaisena)
taloussihteeri Aleksi Laine (16.8. alkaen, sitä ennen harjoittelijana)
puoluesihteeri Panu Laturi
kv. asiain päällikkö Tanja Remes (työaika 25 %)
kampanjapäällikkö Kirsi Syväri

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Etelä-Savo: Heikki Härkönen
• Häme: Jari Hakkarainen (2.5. alkaen)
• Kaakkois-Suomi: Elinamarika Johansson, sijaisena 1.1.–2.6. ja 1.8.-17.9. Hanna
Holopainen, Holopainen toimi myös piirin projektityöntekijänä 18.9.–31.12.
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät)
• Lappi: Mari Tuominen (9.1. alkaen)
• Oulun piiri: Anni Väisänen (myös Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö)
• Pirkanmaa: Tuila Jaatinen (2.9. asti), sijaisena Tarja Virtanen 13.8. alkaen, osa-aikaisena
vaaliapuna myös Karo Tammisto (1.10.-11.11.)

•
•
•
•
•
•

Pohjois-Karjala: Jussi Airaksinen
Pohjois-Savo: Minna Heikka (toimivapaalla 1.10. alkaen, sijaisena Tero Kankaanperä)
Satakunta: Anna Tuli
Uusimaa: Anu Heikkilä
Vaasa: Suvi Syrjä
Varsinais-Suomi (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö): Anniina Lindqvist (5.3. saakka),
Olli Välke (10.4. alkaen)

Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Vantaan Vihreät: Tuomas Rinne
• Tampereen Vihreät: Tarja Virtanen
Harjoittelijoina olivat Aleksi Laine (19.3.–15.8.), Taru Ollila (20.8.–19.11), Leena Rantanen (26.3.–
28.10., osa-aikainen), Tatu Seppälä (24.9.2012–22.2.2013) ja Eija Vatanen (19.4.2012-31.1.2013).
Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä ja postituksissa. Vihreän
liiton sähköpostilistojen ylläpidosta on palkkioperusteisesti vastannut Eva Isaksson. Henkilöstön
luottamusvaltuutettuna toimi Heikki Härkönen, 4.5. alkaen Marja Honkonen. Toimiston
ekovaltuutettuna jatkoi 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 työntekijöiden palkkausta.
Puoluehallitus teki päätöksen uusien eduskuntavaalipiirien mukaisesta piirijaosta. Tämän takia
käytiin marraskuussa yt-neuvottelut, joiden pohjalta puoluehallitus teki päätöksen työntekijätuen
jakautumisesta 2013 alkaen. Neuvottelujen tuloksena Elinamarika Johanssonin työsuhde
irtisanottiin sekä päätettiin kahden piiri- ja kaupunkityöntekijän osa-aikaisista lomautuksista.
Lomautuksiin vaikuttivat myös kyseisten piiri- ja kunnallisjärjestöjen heikentyneet rahatilanteet.
Puoluetoimisto sijaitsee osoitteessa Fredrikinkatu 33 A:n 2. krs. Vuokranantaja on Suomen Islamseurakunta. Puolueen alivuokralaisina pysyivät entiset yhdistykset eli Vino, Vihreät Naiset,
Uudenmaan, Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät, Visio sekä MEP Hassin toimisto.

VIESTINTÄ
Vihreän liiton viestintää tehtiin yhdessä eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän kanssa. Viestinnässä
työskentelivät viestintäsuunnittelijat Marja Honkonen ja Mari Kamaja. Honkosen vastuualueita
olivat erityisesti verkkoviestintä ja piirien tukeminen, Kamajan eduskuntaryhmän ja puolueen
puheenjohtajan viestintä. Molemmat vastasivat yhdessä viestinnän kokonaislinjoista ja strategiasta.
Lisäksi apuna oli kunnallisvaalikampanjan viestinnässä harjoittelija Taru Ollila, jonka syyskuun
alusta marraskuun puoliväliin. Viestintää suunniteltiin viestintäsuunnittelijoiden suunnittelemissa ja
puheenjohtamissa viestinnän viikkopalavereissa, joihin voivat osallistua puolueen puheenjohtajisto,
eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän jäsenet avustajineen, eduskuntaryhmän pääsihteeri,
puoluesihteeri, poliittiset sihteerit ja kampanjapäällikkö. Lisäksi puolueen viestintää suunniteltiin
muun muassa puoluehallituksen kokouksissa, henkilökunnan toimistokokouksissa sekä
puheenjohtajan viestintään keskittyvissä sparrauspalavereissa.

Vuonna 2012 järjestettiin kahdet vaalit, joten viestinnän painopiste oli luonnollisesti
vaaliviestinnässä. Muita erityisesti puhuttaneita aihepiirejä olivat kaivokset ja luonnonvarat,
valtiontalouden kehysratkaisu, kuntauudistus, sosiaali- ja terveysuudistus, EU-talous,
vaalipiiriuudistus, ilmasto ja vihreä talous.
Tammikuussa Marja Honkonen oli tiiviisti mukana presidentinvaaliorganisaatiossa. Mari Kamaja
huolehti puolueen viestinnästä ja vihreiden poliitikkojen osallistumisesta
presidentinvaalikampanjaan. Kampanjasta huolehti erillinen kampanjaorganisaatio, mutta myös
puolueen viestintä keskittyi tukemaan vaaliorganisaatiota.
Välittömästi presidentinvaalikampanjan jälkeen viestinnän voimat keskitettiin
kunnallisvaalikampanjan tekemiseen. Viestintä tuotti ehdokkaille tietopaketteja eri aiheista
vaalityön ja mielipidekirjoitusten tueksi sekä tuotti vaalilehtiä varten artikkeleja vihreästä
politiikasta. Vihreiden verkkosivujen etusivu uudistettiin vaaleja varten. Ehdokkaille lähetettiin
säännöllisesti ehdokaskirje, jossa kerrottiin tuoreimmat kampanjan vaiheet. Lisäksi ehdokkaille
luotiin Facebook-ryhmä, joka oli aktiivisessa käytössä. Extranettiin koottiin ehdokkaille tietoa, mm.
vihreän viestijän huoneentaulu, kriisiviestintäohje, kielenhuollon kertaus ja rautalankamalli
tiedotteelle. Ehdokkailla oli mahdollisuus lähettää mielipidekirjoituksensa kommentoitavaksi ja
saada palautetta parissa päivässä. Viestintäsuunnittelijat kouluttivat ehdokkaita kesäpäivillä sekä
erillisissä koulutustilaisuuksissa.
Kunnallisvaalien viestinnällisistä avauksia toteutettiin neljä. Vaalikeskustelut kulkivat melko
ennalta-arvattavilla urilla, eikä yllättäviä avauksia tai keskustelunaiheita ilmaantunut. Kuntauudistus
puhutti paljon etenkin television vaalitenteissä.
Avaukset olivat:
• 4.9. Lähidemokratia-avaus yhdessä Vision kanssa Kääntöpöydällä Pasilassa (Ville Niinistö
ja Oras Tynkkynen)
• 18.9. kampanja-avaus Tikkurilassa (Ville Niinistö ja Timo Juurikkala)
• 22.9. Kiva kunta -päivä, tempauksia eri puolilla Suomea
• 9.10. Kouluaiheinen avaus eduskunnassa (Ville Niinistö ja Pekka Haavisto)
Avausten lisäksi kampanjaviestejä nostettiin kannanotoissa, blogeissa, vaalikeskusteluissa ja
haastatteluissa. Facebook oli tärkeä kanava potentiaalisille äänestäjille viestittäessä, sillä ehdokkaat
jakoivat kampanjaviestejä ahkerasti. Ehdokkaita informoitiin avausten sisällöistä ennen itse avausta.
Viestinnässä päätettiin panostaa resursseja erityisesti puheenjohtaja Ville Niinistön viestinnän
tukemiseen. Puheenjohtajalle koottiin sparrausryhmä, joka kokoontui säännöllisesti pohtimaan
kampanjan viestejä, haastatteluja, avausten ja puheiden sisältöjä sekä vaalitenttejä. Vaaliohjelman
pohjalta haettiin kärkiä ja konkretiaa, joka toisi kuntapolitiikan lähellä asukkaita. Viestintä osallistui
myös piiritoimijoiden kanssa pidettyihin tapaamisiin, jossa linjattiin kunnallisvaalien tavoitteita.
Maakuntavierailujen yhteyteen pyrittiin järjestämään haastatteluja paikalliseen mediaan, mikä myös
onnistui hyvin ja lisäsi Vihreiden näkyvyyttä paikallisesti. Myös kansanedustajia kannustettiin
kiertämään eri puolilla Suomea sekä viestimään kampanjan kärkiaiheista mm. blogikirjoituksilla.
Vihreitä toimijoita kannustettiin kirjoittamaan Kuulumisia vaalikentiltä -blogisarjaa, jolla haluttiin
nostaa kunnallisvaalityötä ja paikallisia vaalikysymyksiä eri paikkakunnilla.
Välittömästi kunnallisvaalien jälkeen Talvivaaran kaivos nousi voimakkaasti otsikoihin
jätevesivuodon takia. Päävastuu tilanneviestinnästä oli ympäristöministeriöllä, mutta onnettomuus
ja sen jälkihoito näkyivät vahvasti myös Vihreiden viestinnässä. Verkkoon koostettiin erityinen
Talvivaara-sivu, jonne koottiin tietoa, linkkejä ja kannanottoja Talvivaaraan liittyen. Vihreät toimijat

olivat tilanteessa aktiivisia viestijöitä. Puolue nosti viestinnässä esiin erityisesti poliittisia
johtopäätöksiä ja toimia, joita onnettomuuden perusteella pitää tehdä mm. lainsäädäntöön ja
ohjeistukseen.
Ville Niinistö osallistui ympäristöministerinä Dohan ilmastokokoukseen marras-joulukuun
vaihteessa. Myös siitä viestittiin vahvasti, ja Doha-meteriaalille koottiin oma verkkosivu.
Vihreiden sisäisessä viestinnässä jatkettiin hyväksi havaituilla käytänteillä. 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.
Sisäisen viestinnän puolella puoluevaltuuskunnan kokouksien liveseuranta mahdollistettiin
verkkostreamin ja kokouksen Facebook- ja Twitter-seurannan avulla.
Muita tärkeitä viestintäkanavia yhdistysten ja piirien suuntaan olivat myös Vihreiden
sähköpostilistat sekä Vihreiden sisäinen Extranet, eli verkossa toimiva tiedonjako- ja työskentelyympäristö. Ehdokkaille lähetettiin vaalien alla viikoittain vaalikirje. Puolueen 25-vuotisjuhliin
liittyen jäsenistöä varten tuotettiin Langan väliin juhlaliite, jonka tekemiseen jäsenistöä osallistettiin
muun muassa kasvokuvakeräyksellä.
Kuten aiemmin, vihreiden viestintää tehtiin painotetusti internetissä. Facebookin ja Twitterin
kaltaisia sosiaalisia medioita käytettiin kaikista puolueista aktiivisimmin. Vihreiden verkkosivujen
blogiin kirjoitettiin useita kertoja viikossa. Facebookin ja muiden sosiaalisen median välineiden
merkitys oli tärkeä. Omia ryhmiä oli piirityöntekijöille ja -puheenjohtajille,
kunnallisvaaliehdokkaille ja kaikille vihreille. Vuoden aikana järjestettiin Facebook-tenttejä niin
puheenjohtajalle sekä muille puolueen edustajille yhteistyössä avustajien kanssa.
Varsinaisen käytännön viestintätyön lisäksi viestintäsuunnittelijat järjestivät toimittajille
taustatapaamisia puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin kanssa.
Vuoden 2012 aikana viestintä järjesti tai osallistui muun muassa seuraaviin tilaisuuksiin:
8.1. ViNO:n koulutus uusille toimijoille
22.1. Presidentinvaalien 1. kierroksen vaalivalvojaiset
26.1. Väli-Suomen Median ja Kalevan toimitus Panun ja
Villen vieraana puoluetoimistolla
5.2. Presidentinvaalien 2. kierroksen vaalivalvojaiset
6.2. Tiedotustilaisuus vaalitulokseen liittyen
16.2. Puoluehallituksen kokous ja puoluehallituksen ja
eduskuntaryhmän tapaaminen.
21.–22.2. Puoluetoimiston suunnittelupäivät
26.–29.2.
Työntekijöiden
Brysselin
matka,
kuntavaalikampanjan suunnittelua
6.3. Puheenjohtajan viestintäpalaveri
10.3. Puoluehallituksen kokous
12.3. Kevään agendan suunnittelutapaaminen poliittisten
sihteerien kanssa
14.3.
Kevään
agendan
suunnittelu
Hautalan
viestintäavustajien kanssa
20.3. Alma Median Helsingin toimitus Villen ja Panun
vieraana puoluetoimistolla
20.3. Piiritapaaminen Vihreät Naiset
22.3. Piiritapaaminen Häme
26.3. Piiritapaaminen Varsinais-Suomi
27.3. Piiritapaaminen Lappi
28.3. Piiritapaamiset Pohjois-Karjala, Kymi
29.3. MTV3 Villen ja Panun vieraana puoluetoimistolla
30.3. Piiritapaamiset Pohjois-Savo ja Keski-Suomi

30.3. Puoluehallituksen kokous, Tampere
31.3.–1.4. Puoluevaltuuskunnan kokous, Tre
31.3. Vihreiden 25-vuotisjuhlat, Tampere
2.4. Piiritapaaminen Etelä-Savo
3.4. Piiritapaaminen ViNO
4.4. Piiritapaamiset Uusimaa ja Vaasa
5.4. Piiritapaaminen Helsinki
10.4. Piiritapaaminen Oulu
10.4. Puoluetoimiston kevään avaus
21.4. Puoluehallitus
23.4. Viestintäkoulutus eduskunta-avustajille
26.4. Toimittajatapaaminen, Maaseudun Tulevaisuus
26.4. Viestintätapaaminen pj:n kanssa
4.5. Piiripäivä
5.5. Pj-päivä
8.5. HBL politiikan toimittajat Villen vieraina
puoluetoimistolla
9.5. Tapaaminen HS Politiikan kanssa puoluekokoukseen
liittyen
9.5. Eurooppa-päivä
11.5. Greening Nordic Cities -seminaari puoluetoimistolla
(GEF)
18.5. Puoluehallitus
19.5.–20.5. Puoluekokous
26.–27.5. Maailma kylässä -festivaalit
1.6.–2.6. Euroopan vihreiden puolueiden pressi-ihmisten

tapaaminen Brysselissä
9.6. Puoluehallituksen kokous
10.6. Vaaliviestinnän koulutus Seinäjoella
13.8. Vaaliviestinnän suunnittelupalaveri poliittisten
sihteerien ja erityisavustajien kanssa
16.–17.8. Hallitusryhmän kesäkokous, Kouvola
21.–22.8. Eduskuntaryhmän kesäkokous, Oulu
25.–26.8. Vihreät kesäpäivät, Orivesi
30.8. Vihreät kesäolympialaiset, Espoon Otaniemi
31.8. Pekka Haaviston ja Reinherdt Bütikoferin
tiedotustilaisuus
1.9. Puoluehallitus
4.9. Lähidemokratia-avaus Vision kanssa
10.9. Viestintäkoulutus Jyväskylässä

18.9. Kampanja-avaus Vantaalla
19.9. Vihreiden seminaari EU:n tulevaisuudesta
22.9. Kiva kunta -päivä
28.9. Puoluehallitus
29.–30.9. Puoluevaltuuskunnan kokous Hämeenlinnassa
9.10. Koulu-aiheinen avaus
12.10. Puoluehallitus
26.10. Ville Niinistön FB-kyselytunti kunnallisvaalien
teemoista
28.10. Vaalivalvojaiset Tavastialla
3.11. Puoluehallitus
23.11. Puoluehallitus
24.–25.11. Puoluevaltuuskunnan kokous, Helsinki

VAALITOIMINTA
Vuonna 2012 järjestettiin kahdet vaalit; presidentinvaalit tammi-helmikuussa sekä kunnallisvaalit
lokakuussa.

Presidentinvaalit
Puoluekokous 2011 oli nimennyt Pekka Haaviston puolueen presidenttiehdokkaaksi.
Presidentinvaalien kampanjapäälliköksi oltiin palkattu keväällä 2011 Riikka Kämppi ja
vaalikampanjan varsinaisena ja virallisena kampanjaorganisaationa toimi 2011 perustettu
tukiyhdistys Suomi-Finland 2012 ry. Vihreiden kampanjapäälliköksi joulukuussa 2011 palkattu
Kirsi Syväri toimi presidentinvaalikampanjassa Riikka Kämpin apuna vastaten
vapaaehtoistoiminnasta sekä puolueen oman kentän vaalitoiminnan koordinoinnista.
Kampanjaorganisaation ja puolueorganisaation välillä oli vaikeuksia sopia työnjaosta ja
puoluekenttä odottikin pitkään kampanjaorganisaatiolta toimintaohjeita.
Vaaleissa Haavisto teki historiallisen suorituksen päästessään toiselle kierrokselle 18,8 prosentin
ääniosuudella (Sauli Niinistö 37,0 %). Kansanliike presidentinvaalikampanjan ympärillä oli
suunnaton ja vapaaehtoisia kampanjatyöntekijöitä vilisi niin kampanjaorganisaation kuin
puoluetoimistonkin ympärillä ennennäkemätön määrä. Kampanja keräsi myös merkittävän summan
mikrolahjoituksia ja vaalien molempien kierrosten yhteisbudjetti kasvoi yli miljoonaan euroon.
Tästä yksityishenkilöiltä saatua tukea oli noin 645 000 euroa ja suurin osa lahjoituksista saatiin
toisen kierroksen aikana.
Suomi-Finland 2012 ry:n työtiloina toimi Management Events Oy:n toimiston tilat Ruoholahdessa.
Vaalien toisen kierroksen ajaksi myös puolueen viestintäsuunnittelija Marja Honkonen ja
kampanjapäällikkö Kirsi Syväri siirtyivät työskentelemään tiloihin.
Lahjoituksiin perustuvan kampanjan budjetointi oli vaikeaa, erityisesti, koska lahjoituksista suurin
osa kertyi vasta lähellä vaalipäiviä. Rahaa kerättiin suoraan kampanjaorganisaation toimesta sekä
puolueen rahankeräysluvan piirissä. Puolue päätyi ylittämään oman vaalibudjettinsa noin 20 000
eurolla tukiessaan paikallisyhdistysten menoja ja kattaessaan katukampanjan välttämättömimmät
kulut.

Kunnallisvaalit
Kampanjapäällikkö aloitti kunnallisvaalivalmistelut jo osittain presidentinvaalikampanjan aikana.
Presidentinvaalikampanjan menestys paransi tunnelmaa kentällä ja eduskuntavaalitappion karvas
maku ei enää heijastunut kunnallisvaaleihin. Kunnallisvaalit tehtiin yhteistyössä eduskuntavaaleista
tutun mainostoimiston N2:n kanssa.
Kampanjaryhmänä jatkoi jo eduskuntavaaleja 2011 suunnitellut ryhmä. Kampanjan suunnittelun
tukena käytettiin Webropol-kyselyitä mm. visuaalisen ilmeen suhteen tehtävissä päätöksissä.
Kyselyihin kerättiin vastauksia ehdokkailta, valtuuskunnalta, puoluehallitukselta, piirijohdolta,
työntekijöiltä sekä peiliryhmältä. Lopullinen kampanjailme esiteltiin puoluehallitukselle ja
yhdistysten puheenjohtajille jo toukokuun 2012 alussa. Ehdokkaita koulutettiin asian tiimoilta
puoluekokouksessa ja kaikille taattiin mahdollisuus suunnitella oma kampanjansa ajoissa
sisältämään myös puolueen kattokampanjassa näkyviä elementtejä.
Kunnallisvaalien ehdokashankintatavoitteet oli asetettu korkealle ja presidentinvaalien aikana
ehdokashankinta ei edennyt toivotulla tavalla. Kuitenkin syksyyn ajoitettu loppuspurtti tuotti tulosta
ja ehdokasmäärä ylitti edellisten vaalien asetetun ehdokasmäärän ollen 2 299 ehdokasta. Vaaleissa
saavutettiin kaikkien aikojen toiseksi paras kunnallisvaalitulos: kokonaiskannatus oli 213 100 ääntä
eli 8,5 % (edellisvaaleihin verrattuna -0,4 %) ja vihreitä valtuutettuja valittiin 323 (-47) yhteensä
126 (-9) kuntaan.

Muut vaalit
Osuuskauppavaalit. Keväällä pidettiin Suur-Seudun Osuuskaupan vaalit, joissa vihreät saivat kaksi
jäsentä edustajistoon sekä HOK-Elannon vaalit, joissa valittiin kuusi vihreätä edustajiston jäsentä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa keskeisiä teemoja olivat EU-poliittiset ja kehityspoliittiset
asiat sekä Euroopan vihreiden (EGP) toiminta. EGP:n kanssa tehdyssä yhteistyössä korostui
edelleen EGP:n tulevaisuustyö ja toisaalta eurokriisin vaikutukset. Lisäksi teemoina erottuivat
esimerkiksi Unkarin poliittinen tilanne ja demokratiaan kohdistuvat uhkat.
Kansainvälisten asioiden työryhmä
Kansainvälisen työryhmän (kv-työryhmä) puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Anne Bland. Jäseniä
olivat Sirpa Hertell, Iiris Kivimäki, Nikolai Klix, Merja Kähkönen, Kirsi Louhelainen, David
Pemberton, Vesa Saarinen, Mikko Strahlendorff, Nanna Sumuvuori, Heini Wiik, Maria Vuorelma ja
Juhana Turkki.
Vuoden aikana kansainvälisten asioiden työryhmä kokoontui 5 kertaa (joista kaksi etäkokouksia
skypen kautta). Ohjelmaan kuului mm. vierailu Tallinnassa Viron vihreiden luona. Huomiota
kiinnitettiin myös viestintään ja kv-työryhmän oma Facebook-ryhmä avattiin kaikille
kiinnostuneille nimellä Vihreä maailma.
Kansainväliselle työryhmälle delegoitiin päätösvaltaa puoluehallitukselta, kun päätettiin että kvtyöryhmä muodostaa puolueen kannat Euroopan vihreiden asioihin ja tuo ne tiedoksi
puoluehallitukselle. Linjapaperien poliittiset aiheet ja mahdolliset muut tarpeelliseksi katsotut

teemat tuodaan aikaisessa työryhmäkäsittelyn vaiheessa hallitukseen ja esitellään. Yksityiskohtaiset
muutokset linjapapereihin ja kannanottoihin tehdään linjakeskustelun jälkeen kv-työryhmässä ja
tuodaan tiedoksi puoluehallitukselle. Hallitus voi halutessaan ottaa käsittelyyn haluamansa
kokousasiat.
Toiminta Euroopan vihreissä
Puolueen osallistuminen Euroopan vihreiden toimintaan oli aikaisempien vuosien tapaan aktiivista
– osallistuimme niin erilaisiin työryhmiin kuin valtuuskunnan kokouksiinkin. Marraskuussa
aktiviteetti huipentui kun puoluesihteeri Panu Laturi valittiin Euroopan vihreiden hallitukseen
vuosiksi 2013-2015.
Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokoukset järjestettiin Kööpenhaminassa 10.-12.5. ja Ateenassa
9.-11.11. Kööpenhaminassa teemana oli vihreä talous, eurokriisi ja Euroopan tulevaisuus.
Puheenjohtaja Ville Niinistö osallistui ohjelmaan vihreästä hallitustyöstä. Ateenassa jatkettiin
keskustelua euroalueen kriisin sosiaalisista vaikutuksista, EU:n uskottavuudesta ja Kreikan
hankalasta tilateesta. Virallisina kokousedustajina Kööpenhaminassa olivat Anne Bland, Panu
Laturi, Tanja Remes ja Johanna Sumuvuori sekä Ateenassa Anne Bland, Nikolai Klix, Tanja Remes
ja Tuomas Viskari.
Vihreitä edustivat EGP:n työryhmissä seuraavat henkilöt:
• Agriculture/ Sampsa Heinonen
• Digital rights/ Vesa Saarinen
• Future of EU /Tuomas Viskari
• GND – Social dimension / Anne Bland
• Migration Policy / Nikolai Klix
Euroopan vihreiden valtuutettujen kokoukseen Ateenassa osallistui Local councillors
-vastuuhenkilö Maaria Haikarainen.
Vuonna 2012 Merja Kähkönen ViNO:sta ei enää jatkanut Federation for Young European
Greensin (FYEG) hallituksen jäsenenä, vaan hänestä tuli FYEG:n talouskomitean jäsen.
Eurooppa-työryhmä
Eurokriisin vaikutuksista ja Euroopan tulevaisuudesta keskusteltiin muutenkin hyvin aktiivisesti
koko vuoden ajan. Puolueen uusia EU-linjauksia valmisteli Eurooppa-työryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi Akseli Koskela.
Työryhmä järjesti 19. syyskuuta seminaarin otsikolla Enemmän vai vähemmän Eurooppaa –
millainen on EU:n tulevaisuus? Eurooppasalissa. Linjapaperityötä silmällä pitäen vihreä
valtuuskunta kävi lähetekeskustelun EU:n tulevaisuudesta marraskuun kokouksessaan.
Valtuuskunnan kokousta edeltävänä iltana myös vihreä sivistysjärjestö Visio järjesti kansainvälisen
seminaarin EU:n tulevaisuudesta, jossa vierailevina puhujina olivat Monica Frassoni (EGP; Italia)
ja Juan Lopez de Uralde (Espanja).
Globaalit kysymykset
Maaliskuussa Vihreiden maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto Global Greens järjesti kongressinsa
Senegalin Dakarissa. Suomen vihreitä edustivat Anne Bland ja Merja Kähkönen (tärkeimmät
teemat).

Kotimaassa vihreiden kehityspoliittinen työryhmä aloitti puolueen kehityspoliittisten linjausten
kirjoittamisen. Myös vihreä valtuuskunta keskusteli aiheesta maalis-huhtikuun vaihteessa
Tampereella.
Matkat, vierailut ja tilaisuudet
Unkarin poliittinen tilanne nousi näkyvästi esiin jo alkuvuodesta kun Unkarin vihreiden eli LMP –
Politics can be different -puolueen kansainvälisten asioiden vastaava Zita Herman vieraili
Helsingissä. Hermanin vierailun yhteydessä järjestettiin seminaari, jossa puhumassa olivat mm.
kansanedustaja Tuija Brax ja korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo. Syksyllä vihreään
kunnallisvaalikampanjaan kävi tutustumassa myös LMP:n puheenjohtaja Benedek Javor.
Helmikuussa vihreiden piirijärjestöjen ja puoluetoimiston työntekijät vierailivat Brysselissä
kuulemassa ajankohtaista infoa vihreiden meppien työstä.
Toukokuussa Visio järjesti samaan aikaan EGP:n Kööpenhaminan kokouksen kanssa Greens in
Nordic Cities -teemaisen seminaarin ja tapaamisen Helsingissä. Samassa kuussa vietettiin myös jo
perinteisiä Eurooppa-päivää sekä Maailma kylässä -festivaaleja. Eurooppa-päivä vietettiin Kampin
torilla 9. toukokuuta jossa vihreätkin olivat omalla teltallaan mukana.
Maailma kylässä -festivaaleilla DEMO ry:n Demokratiateltassa olleella näyttelypisteellä esiteltiin
Vihreiden, Helsingin vihreiden ja Vihreiden naisten toimintaa ja tehtiin jäsenhankintaa. Demon
yhteisellä Demokratia-klinikalla kansanedustajat hakivat vastauksia kansalaisten esittämiin kiperiin
kysymyksiin. Vihreitä edustivat Outi Alanko-Kahiluoto, Jani Toivola ja Heidi Hautala.
Festivaalivastaavana toimi Merja Kähkönen.

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puolueavustusta 900 000 euroa.
Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 10 % puoluetuesta, 259 914,68 euroa
myönnettiin puolueen 14 piirijärjestölle. Summasta 67 500 euroa (7,5 % puoluetuesta) jaettiin
lähtökohtaisesti piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. 192 414,68 euroa (21,4 % puoluetuesta) oli
piirijärjestöjen toiminnanjohtajien palkkoja tai palkkatukea. Kunnallisjärjestöjen työntekijöiden
palkkoja tuettiin lisäksi 24 406,28 eurolla.
Naistoimintaan osoitettiin 12 % (lakisääteinen minimi 10 %) puolueavustuksesta eli 108 000 euroa.
Tämä tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle. Suurimmat harkinnanvaraiset avustukset olivat Vihreiden
nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:lle maksettu 35 000 euroa sekä Vihreät Vaivaiset ry:lle maksettu 5
000 euroa.
Puolueen viestintään ja tiedotukseen tarkoitetusta osuudesta (800 000 euroa) siirrettiin 499 530,93
euroa Vihreä Lanka Oy:lle (sisältää jäsenetulehden maksua 135 621,93 euroa), Vihreiden nuorten ja
opiskelijoiden liitto Vinolle siirrettiin 19 375 euroa käytettäväksi Vihreän Langan tilausmaksuihin ja
puolueen omaan viestintään käytettiin 144 702,61 euroa joka pitää sisällään viestintätoiminnan
omia tuottoja 14 859,82 euroa. Seuraaville tilivuosille siirrettiin käytettäväksi 151 251,28 euroa.

TALOUS
Vihreän liiton tilikauden tulos oli alijäämäinen 97 523,86 euroa. Tämän jälkeen kumulatiivinen
omapääoma on negatiivinen 169 952,19 euroa.
Pääasialliset tuotot olivat:
● Puoluetuki
● Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki
● Jäsenmaksutulot
● Luottamushenkilömaksut
● Tukimaksut ja lahjoitukset
● Puolueen saamat vaaliavustukset

900 000,00 euroa
800 000,00 euroa
104 231,94 euroa
29 902,48 euroa
6 796,21 euroa
50 435,13 euroa

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

