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Sisällysluettelo
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA......................................................................................................1
Jäsenistö...........................................................................................................................................1
Päätöselimet.....................................................................................................................................2
Hallitus........................................................................................................................................2
Puoluevaltuuskunta.....................................................................................................................2
Puoluekokous..............................................................................................................................4
Eduskuntaryhmä..........................................................................................................................4
Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa..............................................................................5
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa........................................................................................5
Puolueen henkilökunta.....................................................................................................................7
Organisaatio.....................................................................................................................................8
Järjestökenttä...............................................................................................................................8
Koulutus......................................................................................................................................9
Työryhmät........................................................................................................................................9
VIESTINTÄ.......................................................................................................................................10
VAALITOIMINTA.............................................................................................................................12
Eduskuntavaalit..............................................................................................................................12
Kuntavaalit.....................................................................................................................................13
Muut vaalit.....................................................................................................................................13
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA....................................................................................................13
PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA...............................................................................14
TALOUS........................................................................................................................................15

YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 6 963 eri henkilöä (edellisenä vuonna 6 263 henkilöä;
kasvua 11 %).
Uusia jäsenyhdistyksiä ei vuoden aikana otettu puolueen jäseneksi. Sen sijaan joukko yhdistyksiä
päätti purkautua ja siten nämä poistuivat puolueen jäsenyhdistysten joukosta.
Puolueella oli vuoden päättyessä 214 jäsenyhdistystä, enimmäkseen kunnallisjärjestöjä, mutta
joukossa myös:
• 12 piirijärjestöä
• 19 valtakunnallista yhdistystä, joista 2 puolueen sääntöjen mukaisia liittojärjestöjä

• 33 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n tai Vihreät Naiset ry:n jäsenyhdistystä

Päätöselimet
Hallitus
Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa, joista kolmasti sähköisesti. Hallituksen
kokoonpano puoluekokoukseen saakka oli seuraava: (nimen perässä osallistumiskerrat,
etäosallistumiset mukaan lukien).
pj. Ville Niinistö
(6)
varapj. Touko Aalto
(5)
varapj. Anne Bland
(3)
varapj. Krista Mikkonen
(7)
sekä jäsenet
Monika Antikainen (5)(vara Veli Liikanen, 7)
Sami Halme (7)
(Hanna Sauli, 6)
Inka Hopsu (5)
(Saara Hyrkkö, 7)
Saara Ilvessalo (7)
(Lotta Kortteinen, 4)

Marjut Joensuu (6) (Tapani Lehtonen, 5)
Paula Pohjanrinne (6) (Sari Ylipulli, 5)
Heikki Sairanen (7) (Aimo Piirainen, 6)
Tuomas Viskari (7) (Anssi Lepistö, 4)

Puoluekokouksessa valittiin uusi hallitus:
pj. Ville Niinistö
(5)
varapj. Touko Aalto
(3)
varapj. Hanna Halmeenpää (4)
varapj. Maria Ohisalo
(6)
sekä jäsenet
Sami Halme (6)
(vara Anssi Lepistö, 3)
Saara Hyrkkö (6)
(Laura Ala-Kokko, 6)
Hanna Kalanne (5) (Kaarina Ranne, 4)
Pauliina Lehtinen (6) (Jenni Pitko, 6)

Teemu Meronen (6) (Harri Hölttä, 3)
Paula Pohjanrinne (6) (Sari Ylipulli, 4)
Laura Rantanen (6) (Veli Liikanen, 5)
Heikki Sairanen (6) (Tommi Liinalampi, 6)

Vuoden kuluessa hallitus teki muun muassa seuraavia päätöksiä:
- hyväksyttiin liikuntapoliittinen avaus
- hyväksyttiin useita lausuntoja
- hyväksyttiin yhdessä työntekijöiden kanssa valmisteltu talokohtainen työehtosopimus
- hyväksyttiin yhteistyösopimukset 2016-2019 Vihreä Lanka Oy:n ja Vihreän Sivistysliiton kanssa
- linjattiin puolueen tahtotila Vihreän Langan konseptiuudistukseksi
- hyväksyttiin uusi talousohjesääntö
- hyväksyttiin linjaukset puolueen lisääntyneen rahoituksen käyttämiseksi piirien vahvistamiseen,
viestinnän kehittämiseen ja vaalibudjettien kasvattamiseen.

Puoluevaltuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen saakka: pj. Mari Puoskari, vpj:t Katja Andrejev
ja Jaakko Stenhäll sekä jäsenet:
Markus Drake (Leena Riittinen)
Anita Kokkonen (Lotta Koivula)
Paloma Hannonen (Senja Laakso)
Salla Korhonen (Sonja Alanko)
Mikko Häkkinen (Janne Pekkala)
Riitta Koskimies (Sara Luotonen)
Hanna Kemppainen (Erja Vanhala)
Satu Kuha (Mervi Tuohimaa)

Anssi Kuisma (Minerva Martinoff)
Timo Lahti (Marko Kivelä)
Jarno Lappalainen (Aaro Häkkinen)
Pauliina Lehtinen (Nikolai Klix)
Anne Liinamaa (Pasi Alonen)
Tiia Lintula (Riitta Liljavirta)
Anja Malm (Jussi Heinämies)
Jaakko Mustakallio (Hanna-Kaisa Heilimo)
Lea-Elina Nikkilä (Laura Mäntylä)
Maria Ohisalo (Sarianna Mankki)
Juha Ossi (Henna Rantasaari)
Veli-Matti Partanen (Janne Hakkarainen)
Timo Perälä (Tuija Brax-Mertanen)
Timo Pyhälahti (Petri Parrukoski)
Niina Ratilainen (Olga Haapa-aho)

Anne Roponen (Harri Auvinen)
Eve Rämö (Anssi Aura)
Vesa Saarinen (Nadja Kiiskinen)
Kaarina Saramäki (Mari Riihikoski)
Elina Sillanpää (Nico Holmberg)
Otto Simola (Mika Haapala)
Juhana Suoniemi (Mika Taipalus)
Sini Terävä (Leena Hulkkonen)
Saska Tuomajukka (Aaro Kiuru)
Erja Vaarala (Mikko Huovila)
Teresia Volotinen (Antti Brunni)
Maria Vuorelma (Simo Ruottinen)
Jukka Väisänen (Heikki Hölttä)
Kimmo Östman (Jan Huopainen)

Puoluekokouksessa valittiin uusi valtuuskunta:
pj. Inka Hopsu, vpj:t Katja Andrejev ja Jarno Lappalainen sekä jäsenet:
Alviina Alametsä (Laura Mansikkamäki)
Merja Kähkönen (Marja Tähtinen)
Harri Auvinen (Anne Roponen)
Anne Liinamaa (Aaro Kiuru)
Tatu Chanth (Tuomas Green)
Tuomo Liljenbäck (Saska Tuomasjukka)
Markus Drake (Timo Pyhälahti)
Tiia Lintula (Mikko Airto)
Kristian von Essen (Emmi Wehka-aho)
Meri Lumela (Liisa Kuparinen)
Maria Halonen (Anna Koppanen)
Katja Mannerström (Leena Riittinen)
Anni Heinälä (Johanna Riitakorpi)
Lea-Elina Nikkilä (Jan Huopainen)
Kaisa Hernberg (Anja Malm)
Tuomas Ojajärvi (Andrei Sergejeff)
Teemu Hokkanen (Marko Kivelä)
Henna Partanen (Ilona Toivanen)
Mari Holopainen (Sonja Alanko)
Simo Raittila (Jouni Vauhkonen)
Juha Huhtala (Anniina Kontiokorpi)
Eve Rämö (Jussi Pyykkönen)
Sari Jokinen (Lotta Koivula)
Otto Simola (Miia Hirsikangas-Haataja)
Kati Juva (Leena Rantasalo)
Mikko Strahlendorff (Juuso Pesälä)
Miikka Keränen (Toivo Laitinen)
Iiris Suomela (Olga Haapa-aho)
Silja Keränen (Kaarina Saramäki)
Mika Taipalus (Ville Hämäläinen)
Nadja Kiiskinen (Jari Marjanen)
Sini Terävä (Tarja Haaranen)
Emma Kolu (Erja Vaarala)
Konsta Weber (Emil Bulut)
Riitta Koskimies (Johanna Leppäsilta)
Mikko Välttilä (Sandra Nestorova)
Satu Kuha (Mervi Haakana)
Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia poliittisia asioita yleiskeskustelussa, yleensä puolueen ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan alustuksen pohjalta ja lisäksi alla mainittuja teemoja.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Kouvolassa 14.–15. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin
eduskuntavaalien vaaliohjelma sekä veropoliittinen ohjelma.
Vuoden toinen kokous pidettiin 28. maaliskuuta Espoossa. Kokouksessa
hyvinvointivaltio-ohjelma sekä vammaispoliittisen linjapaperin päivitetty versio.

hyväksyttiin

Kolmas kokous pidettiin Oulun puoluekokouksen yhteydessä 5. kesäkuuta. Kokouksessa
hyväksyttiin eduskuntavaalien tuloksen myötä täsmennetty talousarvio.
Neljäs kokous oli uuden valtuuskunnan ensimmäinen. Se pidettiin 26.–27. syyskuuta Helsingissä.
Kokouksessa hyväksyttiin valtuuskunnan alkavan kauden työohjelma sekä käytiin keskustelu

turvapaikanhakijoiden tilanteesta.
Työohjelmassa valtuuskunnan työskentelytapoja päätettiin uudistaa: Kokoukset kaudella 2015-2017
on tarkoitus teemoittaa pääsääntöisesti neljän kärkiteeman (ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ)
ympärille. Teemakeskustelun lisäksi valtuuskunnassa käydään ajankohtaista poliittista keskustelua
tarpeen mukaisista aiheista. Valtuuskunnan kokouksiin kutsutaan sidosryhmiä ja ulkopuolisia
asiantuntijoita alustamaan keskusteluja. Valtuuskunnan työskentelyn organisoimiseksi
valtuuskunnan jäsenet jakautuivat teemoittaisiin valiokuntiin. Valiokunnat pohjustavat tulevia
kokouksia oman teemansa osalta: käyvät läpi puolueen olemassa olevat linjat, tarkistavat onko
nykyisissä ohjelmissa päivitystarpeita sekä ideoivat mahdollisia nostoja valtakunnalliseen
keskusteluun tai kunnallisten luottamushenkilöiden tueksi. Valtuuskunta laatii oleellisesti
vähemmän ohjelmia ja käy enemmän aatteellista keskustelua.
Vuoden viides kokous pidettiin Kuopiossa 21.–22. marraskuuta. Kokouksen teemana oli ympäristöja ilmastopolitiikka, josta hyväksyttiin julkilausuma. Kokous hyväksyi myös puolueelle
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä valitsi tilintarkastajat. Puolueen strategiaa
valmisteltiin jakautumalla työpajoihin.

Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin 5.–7. kesäkuuta Oulussa. Kokouksen tärkeimpänä asiana olivat
henkilövalinnat. Aloitteita oli käsiteltävänä 12, näistä poliittisia 8 ja järjestöllisiä 4. Seuraavana
vuonna hyväksyttävää strategiaa pohjustettiin siten, että kokousväki jakautui työpajoihin tuottamaan
pohjamateriaalia strategian valmisteluun. Puolueen sääntöihin hyväksyttiin pieni teknisluontoinen
korjaus.

Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat huhtikuun vaaleihin asti Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki),
Tuija Brax (Uusimaa), Satu Haapanen (Oulun piiri), Pekka Haavisto (Helsinki), Johanna Karimäki
(Uusimaa), Ville Niinistö (Varsinais-Suomi), Anni Sinnemäki 13.1. asti (siirtyi Helsingin
apulaiskaupunginjohtajaksi), 14.1. jälkeen Nanna Sumuvuori (Helsinki), Osmo Soininvaara
(Helsinki), Jani Toivola (Uusimaa) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa). Eduskuntaryhmän
puheenjohtajana toimi Alanko-Kahiluoto, 1. varapuheenjohtajana Karimäki, 2.
varapuheenjohtajana Toivola.
Huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen ryhmässä oli 15 jäsentä: Touko Aalto (Keski-Suomi), Outi
Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Pekka Haavisto (Helsinki), Hanna Halmeenpää (Oulun vp), Satu
Hassi (Pirkanmaa), Heli Järvinen (Kaakkois-Suomi), Emma Kari (Helsinki), Johanna Karimäki
(Uusimaa), Jyrki Kasvi (Uusimaa), Krista Mikkonen (Savo-Karjala), Ville Niinistö (VarsinaisSuomi), Olli-Poika Parviainen (Pirkanmaa), Jani Toivola (Uusimaa), Antero Vartia (Helsinki) ja
Ozan Yanar (Helsinki).
Ryhmällä on ollut yhteensä 20 kokopäiväisesti palkattua työntekijää. Vaalien jälkeen edustajien
avustajat siirtyivät osaksi ryhmäkansliaa. Ryhmäkanslian päällikkönä toimi pääsihteeri Tiina
Kivinen. Poliittisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä puolueen johtoryhmän,
viestintätiimin ja eduskuntaryhmän kanssa vastasivat poliittinen sihteeri Katja Alvoittu
(vanhempainvapaa 19.4.2015 saakka), poliittinen sihteeri Elina Sojonen (hoitovapaa 24.8.2015
alkaen), poliittinen sihteeri Timo Juurikkala, poliittinen sihteeri Petteri Nisula (30.4.2015 saakka),
poliittinen sihteeri Sini terävä (1.9.2015 alkaen) ja lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen (7.12.2015
alkaen). Eduskuntaryhmän tiedottajana on toiminut Anita Nousiainen.

Edustajien avustajina toimivat vuoden kuluessa Touko Aalto (Toivola), Tuija Brax-Mertanen
(Järvinen), Antti Heikkinen (Halmeenpää), Henna Hiilamo (Alanko-Kahiluoto), Saara Hyrkkö
(Kari), Julianna Kentala (Sinnemäki), Emma Kolu (Yanar), Heikki Korpela (Tynkkynen,
Parviainen), Merja Kähkönen (Mikkonen), Aron Larsson (Haavisto), Saila Lindroos (Toivola), Joel
Linnainmäki (Haavisto), Sarianna Mankki (Vartia), Petteri Nisula (Kasvi), Tomi Nyström
(Niinistö), Sissi Penttilä (Sumuvuori), Tuure Pitkänen (Tynkkynen), Niina Ratilainen (Niinistö),
Alma Roberts (Haapanen), Heikki Sairanen (Yanar), Merja Snellman (Brax), Marjo Suvanto
(Aalto), Soili Takkala (Alanko-Kahiluoto), Miinukka Tuominen (Karimäki), Ari Väisänen
(Soininvaara), Robert White (Haavisto) ja Riikka Yliluoma (Hassi).
Ryhmällä on ollut yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa, lukuun ottamatta
valtiovarainvaliokuntaa, jossa on sekä varsinainen että varaedustaja ja Suurta valiokuntaa, jossa on
kaksi varsinaista ja yksi varaedustaja. Tuija Brax toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja
Oras Tynkkynen tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana. Vaalien jälkeen Satu Hassi toimi
Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana ja Heli järvinen Työelämä ja tasa-arvovaliokunnan
varapuheenjohtajana.
Ryhmän kesäkokous pidettiin Joensuussa 19.–20.8. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä
yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa.

Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajana Euroopan parlamentissa toimi Heidi Hautala.
Hautala toimi aktiivisesti kehitys-, oikeudellisten asioiden ja budjettivaliokunnissa sekä vihreän
parlamenttiryhmän varapuheenjohtajana, itäisen kumppanuuden parlamenttiyhteistyön Euronestin
sekä Euroopan parlamentin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien työryhmän
puheenjohtajana. Hautalan avustajina toimivat Laura Nordström (kehityspolitiikka ja Euronest),
Heikki Raappana (oikeusasiat), Laura Järvenpää (hallinto) ja Mari Saarteinen (viestintä) sekä
marraskuun puolestavälistä lähtien Pauliina Saares (kehityspolitiikka).
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa

Luottamushenkilöt asetetaan tehtävästä riippuen joko puoluehallituksen tai eduskuntaryhmän
esityksestä. Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
OKM / valtion liikuntaneuvosto: Kirsi Hämäläinen (Mikko Strahlendorff), 8.9. alkaen Elina
Sillanpää (Anna Kylmänen)
• liikuntatieteen jaosto: Kirsi Hämäläinen, pj. (7.9. asti)
• tutkimus- ja arviointijaosto: Elina Sillanpää (30.12. alkaen)
• yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto: Jussi Pyykkönen (30.12. alkaen)
OKM / opetushallituksen johtokunta: Satu Haapanen (30.9. asti)
OKM / poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten myöntöperusteita selvittävä työryhmä: 9.3.30.9. Ville Tuominen (Eekku Aromaa)
OM / vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista valmisteleva työryhmä: Lasse Miettinen
(15.4. asti)
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Eekku Aromaa (Hannu Kokko), 1.10. alkaen
Hannele Piitulainen (Timo Perälä)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sallamaari Muhonen (Matti Kuronen),
27.8. alkaen Matti Kuronen (Alviina Alametsä)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Jani Toivola (Elina Sojonen), 11.2. alkaen Olli-Poika
Parviainen (Kaarina Ranne)

SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Johanna Karimäki (Saara Ilvessalo), 19.11. alkaen Olli-Poika
Parviainen (Emmi Wehka-aho)
SM / rahapeliasiain neuvottelukunta: Jani Moliis (Aija Salo)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Tarja Linnanketo (Janne Nikkinen), 1.10. alkaen
Kati Juva (Jorma Jack)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Jukka Relander (pj.) (Anna Moring), 29.10. alkaen Outi
Alanko-Kahiluoto (Olli-Poika Parviainen)
TEM / saaristoasiain neuvottelukunta: Marko Reinikainen (Maisa Siirala)
TEM / yhdistys- ja säätiöasiain neuvottelukunta: Lasse Miettinen
TEM / kuluttaja-asiain neuvottelukunta: Kaarina Saramäki (Anne Bland)
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Jani Toivola (Satu Haapanen), kesäkuusta Outi AlankoKahiluoto
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Tanja Remes (Anna Moring) 31.3. asti
Kunta-alan luottamustehtävät:
• Kuntaliiton valtuusto: Krista Mikkonen (valtuustoryhmä pj, vara Minna Pöntinen), Jukka
Ammondt (Tuija Mäkinen), Sirpa Hertell (Hannu Kokko), Riku Merikoski (Terho
Pursiainen), Katri Sarlund (Sirkku Ingervo) ja Petri Ojanen (Hanna Holopainen)
• Kuntaliiton hallitus: Minerva Krohn (Ari Heikkinen)
• Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: Jonas Heikkilä (Rolf Oinonen)
• Maakuntien liittojen puheenjohtajiston kokous: Timo Juurikkala (Minna Sorsa)
• Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien hallitusten tai lautakuntien puheenjohtajaverkosto:
Outi Alanko-Kahiluoto (Olli-Poika Parviainen)
• Sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajaverkosto: Sanni Väisänen (Hannu Tuominen)
• Urbanismisäätiö: Minerva Krohn (Ari Heikkinen)
• Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Jaakko Stenhäll (Pasi Orava)
• Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Kirsi Ojansuu-Kaunisto (Paula Nordström)
• Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Leo Lähde (Hannu Kokko), Outi Kuismin
(Marja Lähde)
• Kevan hallitus: Sallamaari Muhonen (Jani Moliis)
• Euroopan unionin alueiden komitean Suomen valtuuskunta: jäsen Sirpa Hertell
• Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: Saara Ilvessalo

Folktinget ledamöter: Lena Sjöberg-Tuominen (Helsingfors valkrets), Charlotta Wolff (Nylands
valkrets), Catrine Huhta (Åbolands valkrets), Tapio Osala (Vasa valkrets)
Folktingets styrelse: Maria Vuorelma (Mikaela Sundqvist) 9.5. asti, loppuvuoden Laura Ala-Kokko
(Maria Vuorelma)
Folktinget, utbildningsutskott: Lena Sjöberg-Tuominen
Folktinget, ungdomsutskott: Frida Westerback
Folktinget, förvaltningsutskott: René Söderman
Folktinget, integrationsforum: Katja Mannerström
Kårkulla samkommun, fullmäktige: Stina Engblom-Colliander, 2. viceordf.
Kårkulla samkommun, styrelse: Brita Romsi (Hilkka Toivonen), Cornelius Colliander (Didier
Pooters, kesäkuusta Jonas Heikkilä)
Kårkulla samkommun, Nylands omsorgsnämnd: Hilkka Toivonen (Pekka Poutanen)
Kårkulla samkommun, Åbolands omsorgsnämnd: Didier Pooters, kesäkuusta Jonas Heikkilä (Anton
Vaaranmaa)
Kårkulla samkommun, revisionsnämnden: Tapio Osala (Arto Grönholm)
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:

Finnvera: Osmo Soininvaara
Posti Group Oyj: Satu Haapanen (vpj.), keväästä Jani Toivola (vpj.)
Kemijoki Oyj: Ari Heikkinen (pj.) 3.12. saakka
Vapo: Hanna Halmeenpää
Veikkaus Oy: Outi Alanko-Kahiluoto
VR-Yhtymä Oy: Oras Tynkkynen, keväästä Touko Aalto
Yleisradio: Tuija Brax, keväästä Jyrki Kasvi
Muita:
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: keväästä lähtien varajäsen Jarno Lappalainen
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Satu Haapanen (Tanja
Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: Tiina Kivinen
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta: Heikki Vento

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

puoluesihteeri Lasse Miettinen
toimistopäällikön sijainen Suvi-Pilvi Inkeroinen 31.5. asti, 1.5. alkaen Emma Mikkilä
tietojärjestelmävastaava Pinja-Liina Jalkanen
hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
taloussihteeri (31.10. alkaen talouspäällikkö) Aleksi Laine
viestintäsuunnittelija Ville-Veikko Mastomäki (perhevapailla 15.7. - 18.10.)
viestintäsuunnittelija Anita Nousiainen
viestintäsuunnittelija Erkki Perälä 21.9. alkaen
www-ylläpitäjä Ville Heimonen (työaika 15 t/vko)
viestintäavustaja Emmi Riikonen 11.5.-31.12.
järjestöpäällikkö Ville Tuominen 20.9. asti, 12.10. alkaen Emma Kolu
kv. asiain päällikkö Laura Nordström (perhevapaasijaisena 13.11. alkaen Pauliina Saares)
kampanjapäällikkö Kirsi Syväri
kunta-asiain päällikkö Tiina Elo (työaika 7 t/vko, toimivapaalla 31.7. asti)
ma. it-kehittäjä Ville Korhonen (osa-aikainen)
tuotantograafikko Unto Helo 15.1.-30.4.
vaalikampanjaa avustava työntekijä Emma Mikkilä 16.1.-30.4.
vaalikampanjan bussikiertueen kiertuevastaava Antti Heikkinen 3.3.-30.4.

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Häme: Aleksi Mäntylä, Emma Karki kampanjakoordinaattorina 1.1.-30.4.
• Kaakkois-Suomi: Pekka Lausas ja Tiina Rosberg (1.1.-30.4.), Hanna Holopainen (16.10.
alkaen)
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät)
• Lappi: Ville Ritola
• Oulun piiri: Suvi Aitto-oja (sijainen), Mari Wuolio (ma. 7.12. alkaen)
• Pirkanmaa: Karo Tammisto
• Satakunta: Minna Haavisto
• Savo-Karjala: Eija Vatanen, Tero Kankaanperä kampanjakoordinaattorina 1.1.-30.4.
• Uusimaa: Anu Heikkilä
• Vaasa: Suvi Syrjä
• Varsinais-Suomi (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö): Olli Välke

Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Vantaan Vihreät: Veera Lampi (perhevapaasijainen)
• Tampereen Vihreät: Tarja Virtanen
Vuoden aikana sairauden takia poissaolopäiviä oli keskimäärin 5,4 työntekijää kohden
(edellisvuonna 3,0).
Harjoittelijoina olivat viestintäharjoittelija Toivo Laitinen (19.1.-30.4., osa-aikaisena). Lisäksi
käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä ja postituksissa. Vihreän liiton
sähköpostilistojen ylläpidosta on palkkioperusteisesti vastannut Eva Isaksson. Henkilöstön
luottamusvaltuutettuna toimi Kirsi Syväri. Työsuojeluvaltuutettuna toimi alkuvuonna Suvi-Pilvi
Inkeroinen, xx alkaen Emma Mikkilä.
Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Puolueen palkkatuen takaama työaika on 18 t / vko.
Puoluehallitus päätti lokakuussa kasvattaa työaikaa seuraavan vuoden alusta alkaen 25 viikkotuntiin
osalla piirijärjestöjä. Helsingin piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle palkka-avustusta. Lisäksi
puolue tuki Espoon, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan Vihreiden työntekijöiden
palkkausta.
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, eurovaalien jälkeen
MEP Hautalan toimisto.

Organisaatio
Järjestökenttä
Puolueen järjestökenttä on jaettu eduskuntavaalien mukaisiin vaalipiireihin. Jokaisessa vaalipiirissä
oli toiminnanjohtaja ja joissakin piireissä myös muita vihreitä työntekijöitä. Piireille maksetaan
erillistä piiritukea piirijärjestöjen ja puolueen välisen sopimuksen perusteella.
Piirijärjestöjen ja niihin kuuluvien paikallisten vihreiden yhdistysten lisäksi puolueessa toimi
vuonna 2015 aktiivisesti 13 valtakunnallista järjestöä. Näistä Vihreät Naiset sekä Vihreiden nuorten
ja opiskelijoiden liitto ry toimivat liittomuotoisina, ja niillä on sekä henkilöjäseniä että
yhdistysjäseniä. Muissa valtakunnallisissa järjestöissä oli vain henkilöjäseniä: Armon vihreät,
Ekovihreät, Finlands svenska gröna, Ikävihreät, Maaseutu- ja erävihreät, Tehyläiset vihreät, Vihreä
miesliike, Vihreät vaivaiset, Vihreät vegaanit, Vihreät yrittäjät sekä Viite - Tieteen ja teknologian
vihreät. Valtakunnallisille yhdistyksille myönnettiin erillisiä tukia: liitoille erikseen,
henkilöjäsenyhdistyksille sekä jäsenmäärän perusteella että hanketukina (keväällä vaalien vuoksi).
Järjestökentässä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2015. Uusia yhdistyksiä ei perustettu, sillä
toimintaa on yritetty kehittää myös yhdistyksistä riippumatta ja isompien yhdistysten alla
esimerkiksi toimintaryhmä-muotoisena. Muutamia yhdistyksiä purettiin, koska toiminta oli vähäistä
tai yhdistyttiin toiseen yhdistykseen.
Hyvän eduskuntavaalituloksen myötä puoluehallitus päätti varautua kohdentamaan 100 000 euroa
per vuosi piirien vahvistamiseen 1.1.2016 alkaen. Tämä tapahtuisi lisäämällä piirien käytettävissä
olevia toimintamäärärahoja sekä piirityöntekijöiden työaikaa. Piirijärjestöille tehdyn kyselyn
pohjalta hallitus täsmensi ratkaisua loppuvuodesta siten, että minimipiirituki tuplataan 2 500 eurosta

5 000 euroon ja piirityöntekijöiden työaikaa lisätään.

Koulutus
Suuret koulutukset järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
kanssa. Koulutustapahtumia olivat mm. Vihreä puheenjohtajapäivä sekä vihreät järjestöpäivät.
Loppuvuodesta 2015 järjestettiin Vision kanssa yhteistyössä piiri- ja kaupunkityöntekijöiden
koulutukseen keskittyvä päivä sekä yleinen tapaaminen, jossa käsiteltiin mm. viestintää.
Puolueristeily järjestettiin 31.10.–1.11. Vantaalla Hotelli Vantaassa.

Työryhmät
Työryhmät ovat seuranneet oman sektorinsa politiikkaa, valmistelleet puolueelle poliittisia
ohjelmia, esitetekstejä, kannanottoja ja muuta taustamateriaalia sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin
sidosryhmiin.
Uusi puoluehallitus linjasi syksyllä työryhmien työskentelyä: Merkittävää tarvetta uusien
sektoriohjelmien laatimiseen ei tällä hetkellä ole. Sen sijaan jatkossa työryhmät organisoidaan
suoraan eduskuntaryhmän ja puoluejohdon työn tueksi ja niistä tehdään ”advisory board” -tyyppisiä
elimiä, joihin kootaan ko. politiikkasektorin parhaat osaajat jäsenistöstä.
Työryhmien toiminta oli kokonaisuutena normaalia vähäisempää - osin sen takia, että moni
työryhmä oli saanut työnsä valmiiksi jo edellisvuonna tai alkuvuodesta ja osin siksi, että uusien
työryhmien haku ja perustaminen jäi aivan loppuvuoteen tai seuraavan vuoden puolelle.
Marraskuussa puoluehallitus nimesi puheenjohtajat useimmille uusille työryhmille, mutta jäsenten
haku ja nimeäminen sekä siten työryhmien toiminnan käynnistyminen jäi aivan loppuvuoteen tai
seuraavan vuoden puolelle.
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Anja Malm). Työryhmä seuraa globaalin politiikan ja
yleisten kansainvälisten asioiden ajankohtaisia kysymyksiä.
Hyvinvointivaltiotyöryhmä (pj. Sini Terävä) valmisteli ohjelmaa hyväksyttäväksi valtuuskunnassa
keväällä 2015.
Liikuntapoliittinen työryhmä (pj. Veli Liikanen) valmisteli liikuntapoliittista avausta
puoluehallituksen hyväksyttäväksi seuraavana vuonna.
Talouspoliittinen työryhmä (pj. Jaakko Mustakallio) valmisteli veropoliittista ohjelmaa
valtuuskunnan hyväksyttäväksi seuraavana vuonna.
Ohjelmatyön ohjausryhmä (pj. Katja Andrejev). Työryhmän tehtävä on arvioida nykyisten
ohjelmien päivitystarpeet, kehittää ja ohjata puolueen ohjelmatyötä ja ohjeistaa ohjelmatyöryhmiä.
EGP-työryhmä (pj. Sirpa Hertell) nimettiin uutena työryhmänä toukokuussa. Työryhmä vastaa
jatkossa kv. asioiden ryhmän sijasta Euroopan vihreässä puolueessa käsiteltävien asioiden
valmistelusta puoluehallitukselle.
Strategiatyöryhmä (pj:t Kaisa Hernberg ja Emma Kari) nimettiin elo-syyskuussa. Työryhmän
tehtävänä on valmistella puolueen uusi strategia seuraavan vuoden puoluekokouksen
hyväksyttäväksi.
Eläinpoliittinen työryhmä (pj. Sara Luotonen) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.
Kehityspoliittinen työryhmä (pj. Anja Malm) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.

Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Niklas Vainio) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.
Ympäristötyöryhmä (pj. Minttu Massinen) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.

VIESTINTÄ
Alkuvuonna 2015 viestintä keskittyi vaaliviestintään, jonka pohjana oli kampanjastrategia.
Kampanjan aikana viestintää johdettiin kolme kertaa viikossa pidetyissä kampanjapalavereissa.
Lisäksi kampanjaviestintää suunniteltiin mainostoimiston kanssa pidetyissä palavereissa ja
viestinnän viikkopalavereissa. Vaaliviestinnän päivittäinen suunnittelu tehtiin Google Drivella
olevassa Excelissä.
Vaaleja silmällä pitäen järjestettiin pääasiassa medialle suunnattuja tilaisuuksia, jotka ryhmittyivät
Vihreiden pääteemojen (työ, ympäristö, köyhyys ja koulutus) alle. Tämän lisäksi mediaa kutsuttiin
paikalle puoluevaltuuskunnan kokouksiin, kärkiteemojen lanseerauksiin, kampanja-avaukseen sekä
vaalivalvojaisiin. Lista tilaisuuksista kampanjan aikana:
19.1. Maailman paras ammatillinen oppilaitos -julkistus Roihuvuoren ammattioppilaitoksessa
23-24.1. Vihreät Educa-messuilla/ Maailman paras lukio ja opettajien hyvinvointi
31.1. Eduskuntavaalien kampanjailmeen ja kärkiteemojen esittely
14.-15.2. Puoluevaltuuskunta, vaaliohjelman hyväksyminen & veropoliittisen ohjelman julkaisu
Kouvolassa
6.-8.3. Ville Niinistön neljän vaalipiirin kiertue
12.3. Vihreiden talouden tiekartta
12.3. Kampanja-avaus
26.3. Energiakäänne-julkaisu
28.3. Puoluevaltuuskunta, hyvinvointiohjelman lanseeraus
31.3. Ex. Ympäristöministereiden ”Ympäristöpolitiikan tulevaisuus” manifesti
7.4. Köyhyysarpajaiset vaalikontilla
11.4. Työllisyysavaus vaalikontilla
17.4. Korkeakoulupaperin julkaisu
19.4. Vaalivalvojaiset Tavastialla
Viestintä järjesti taustatapaamiset suurimpien medioiden kanssa (YLE fi+sv, MTV, STT, HS, HBL,
Lännen media). Tapaamisissa oli paikalla puolueen puheenjohtaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja,
puoluesihteeri ja viestintä.
Ehdokkaita tuettiin tuottamalla usein kysyttyjä kysymyksiä -materiaali ja kampanjan viime

metreillä heille tarjottiin konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka viestiä sovituista teemoista
alueellisesti. Ehdokasviestinnän tärkeimmät kanavat olivat Facebook-ryhmä ja sähköpostilista.
Myös teemapäivät tarjosivat ehdokkaille viestinnällistä taustatukea.
Puolueen puheenjohtajan neljän vaalipiirin kiertue näkyi hyvin paikallismedioissa, samoin kuin
puolueen bussikiertue.
Vaalien jälkeen
Vaalien jälkeen viestintää suunniteltiin viestintäsuunnittelijoiden valmistelemissa ja vetämissä
viestinnän viikkopalavereissa, joihin osallistuivat halutessaan viestinnän lisäksi puoluesihteeri,
eduskuntaryhmän pääsihteeri, poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö, järjestöpäällikkö,
kansainvälisten asioiden vastaava sekä harjoittelijat. Lisäksi puolueen viestintää suunniteltiin muun
muassa puoluehallituksen kokouksissa viestinnän omissa suunnittelukokouksissa sekä
puheenjohtajan viestintään keskittyvissä sparrauspalavereissa.
Vuoden 2015 aikana viestintä tapasi kaikki uudet ja vanhat kansanedustajat avustajineen ja kävi
heidän kanssaan läpi edustajien henkilökohtaista viestintää. Avustajia opastettiin eduskunnan
viestintäkäytäntöihin.
Heinäkuussa Vihreät oli viisi päivää mukana Porin Suomi Areenalla. Vihreiden oman Suomi Areena
-lavalla pidetyn puoluetunnin aikana Ville Niinistö piti linjapuheen ja Emma Kari avasi
ilmastokampanjan. Suomi Areenalta tuotettiin paljon sisältöä Vihreiden sosiaalisen median
kanaviin.
Vuoden aikana lanseerattiin uudet verkkosivut ja jatkettiin niiden viimeistelyä. Edellisvuonna
aloitettua brändityötä jatkettiin. Lisäksi käynnistettiin kehitysprojekti videotuotannon lisäämiseksi.
Viestintä keskittyi paljolti verkkoon. Sosiaalisen median kanavista ahkerassa käytössä olivat
Facebook, Twitter, Instagram ja uutena Snapchat. Vihreiden verkkosivujen blogitekstejä julkaistiin
useita kertoja viikossa.
Viestintä osallistui myös useisiin Vihreiden ja Vision koulutustapahtumiin viestintäkoulutuksilla.
Koulutuksissa käsiteltiin sekä perinteistä viestintää että sosiaalista mediaa. Viestinnän budjettia
käytettiin myös muun muassa lehdistötilaisuuksien järjestelyihin ja Facebook-mainontaan.
Eduskuntaryhmän puheenjohtajalle järjestettiin viestintäkoulutus.
Vihreiden sisäisessä viestinnässä jatkettiin hyväksi havaituilla käytännöillä. Noin kerran kuussa
ilmestyi sisäinen uutiskirje eli Vihreä kirje. Sisäisen viestinnän puolella puoluekokouksen ja
valtuuskunnan kokouksien liveseuranta mahdollistettiin verkkostreamillä ja someseurannalla. Muita
tärkeitä viestintäkanavia yhdistysten ja piirien suuntaan olivat Vihreiden sähköpostilistat sekä
Vihreiden sisäinen Extranet.
Viestintätiimissä työskentelivät viestintäsuunnittelijat Ville-Veikko Mastomäki ja Anita Nousiainen
sekä viestintäharjoittelijana aloittanut Emmi Riikonen, joka siirtyi viestintäassistentiksi 11.5.2015.
Lisäksi Erkki Perälä aloitti tiimin kolmanetena viestintäsuunnittelijana 21.9.2015. Mastomäen
vastuualueet painottuivat verkkoviestintään ja Nousiaisen mediaviestintään sekä eduskuntaryhmän
viestintään. Perälän tehtävä sijoittui politiikan ja viestinnän rajapinnalle. Riikonen keskittyi
graafiseen suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.
5.-7.6. puoluekokous Oulussa
14.7.-18.7. Vihreät Suomi-Areenalla (yrittäjyysaiheinen lehdistötilaisuus, muut omat tapahtumat)

18.-19.8. Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokous Jyväskylässä
25.-26.9. Green Cities Conference, Helsinki
6.10. Vihreä vaihtoehto hallituksen kärkihankkeille -julkistus
15.10. Opposition välikysymys eläkkeensaajien asemasta
23.10. Vihreän budjettivaihtoehdon julkistustilaisuus
31.10-1.11. Vihreiden neljäs puolueristeily Vantaalla
13.11. Aamupalatilaisuus: Vihreät ex-ympäristöministerit alustivat Pariisin ilmastoneuvotteluista ja
hallituksen ympäristöpolitiikasta

VAALITOIMINTA
Vuoden 2015 aikana käytiin eduskuntavaalit. Lisäksi loppuvuodesta aloitettiin valmistautuminen
kuntavaaleihin 2017.

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit käytiin 19.4. ja vaalisuunnitelmat oli tehty pitkälti valmiiksi vuoden 2014 aikana.
Suurin suunniteltu kampanjahanke oli bussikiertue, jota varten rekrytoitiin bussimajuri Antti
Heikkinen vastaamaan kiertueen tapahtumajärjestelyistä ja mediakontakteista. Muilta osin
bussikiertuejärjestelyt ulkoistettiin bussifirmalle, Silent Crewlle.
Kiertue alkoi 12.3. ja päättyi vaalipäivänä. Tuona aikana bussi kiersi koko Suomen ja kiertueen
aikana järjestettiin yli 100 tapahtumaa. Kiertue oli onnistunut ja laajalti pidetty konsepti, vaikka
alkuperäisen suunnitelman mukaiset kansanedustajien kiertuevierailut jäivät vähäisiksi. Tavoitteena
oli, että bussissa matkustaa jatkuvasti joku kansanedustaja tukemassa paikallisten ehdokkaiden
kampanjaa. Alustavista lupauksista huolimatta tämä ei toteutunut ja alle puolet eduskuntaryhmästä
osallistui kiertueen tapahtumiin oman vaalipiirinsä ulkopuolella.
Mittavimmat mainospanostukset oli ulkomainoskampanja JCDecauxin mainospilareissa ja
elokuvateatterimainonta. Elokuvateatterimainontaa täydennettiin Itä-Suomessa tvmainoskampanjalla. Piirien kampanjan tukemiseksi ja visuaalisen ilmeen jalkauttamiseksi palkattiin
puoluetoimistolle tuotantograafikko Unto Helo. Puoluetoimistolle palkattiin lisäksi vaalityöntekijä
Emma Mikkilä.
Vaaleissa asetettiin täydet ehdokaslistat lukuunottamatta Lappia (12/14) ja Satakuntaa (8/14).
Poliittisen taustamateriaalin lisäksi ehdokkaiden käyttöön tilattiin vaasalaiselta ehdokkaalta Ilkka
Hänniseltä verkkopohjainen taittotyökalu, jolla ehdokkaat saattoivat taittaa omien kuviensa pohjalta
puolueen kampanjailmeen mukaisia materiaaleja somekäyttöön. Palvelu oli käytetty ja pidetty.
Ehdokkaille tarjottiin lisäksi mahdollisuus varainhankintaan puolueen lahjoitusnettisivun kautta.
Lahjoitusmahdollisuus olikin menestys: lahjoituksia kertyi yhteensä noin 260 000 euroa. Tämän
lisäksi puolueyhdistykset ja puolue saivat vähäisempiä lahjoituksia. Puolueen jäsenistölle
toteutettiin varainhankintaviestinnän kokeilu, jossa vertailtiin eri tavoin muotoillun viestin tehoa.
Vaalikampanjan pääteemoiksi valittiin äänestäjätutkimuksen perusteella ympäristö, köyhyys,
koulutus ja työ.
Vaalitulos oli menestys. 8,5 % kannatuksen myötä Vihreät saivat eduskuntaan viisi lisäpaikkaa ja

palauttivat eduskuntaryhmän koon takaisin vuoden 2011 vaaleja edeltävään 15 edustajaan. Ääniä
saatiin 253 102 eli 39 930 enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa keskustajohtoiseen hallitukseen valikoituivat Keskustan
lisäksi Kokoomus ja Perussuomalaiset. Vihreät jäi odotetusti oppositioon.

Kuntavaalit
Kuntavaalivalmisteluihin ryhdyttiin heti eduskuntavaalien jälkeen. Pitkien neuvottelujen jälkeen
päätettiin tilata mittava äänestäjätutkimus tutkimusyhtiö Kotimaalta. Sopimus solmittiin koko
vaalikaudelle, eli kevääseen 2019 asti. Loppuvuodesta puoluehallitus päätti lisäksi, että
kuntavaaleissa jatketaan yhteistyötä mainostoimisto Sherpan kanssa.

Muut vaalit
Ylioppilaskuntien edustajistovaalien tulos oli vihreiden kannalta mukava. Vihreiden listojen
ehdokkaita pääsi edustajistoihin yhteensä 29 (lisäys +17). Yo-kunnittain: Aalto 6 (+6), Tamy 6 (+3),
Turun YY 4 (+2), Vihertävät-lista (Lapin yy) 1 (+1), JYY 8 (+5), OYY 1 (0), ISYY 3 (0).
Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien vaalit pidetään myös syksyllä. Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaaleissa vihreän listan tulos oli 2 edustajiston jäsentä;
Metropolia-akk:ssa 1.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa keskeisiä teemoja olivat EU-poliittiset asiat sekä Euroopan
vihreiden (EGP) toiminta. Toiminnassa korostuivat kansainvälisten teemojen nostaminen esille
vaaleissa ja uudet kestävän kehityksen tavoitteet.
Kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimi Anja Malm. Vuoden aikana työryhmä kokoontui
viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kansainvälisten kysymysten (Post 2015 ja kehitysmäärärahojen
leikkaukset) lisäksi mm. tilaisuuksien suunnittelua. Useassa kokouksessa oli mukana ulkopuolinen
puhuja. Työryhmä järjesti puoluekokouksessa keskustelutilaisuuden maahanmuutosta,
puolueristeilyllä debatin turvallisuuspolitiikasta ja keväällä runsaan suosion saaneet yleisölle
avoimet seminaarit islamismista ja Post 2015 -tavoitteista. Lisäksi järjestettiin Vision ja MEP
Hautalan kanssa tilaisuus alkuperäiskansoista ja ilmastonmuutoksesta. Työryhmän viimeisessä
retriittinä pidetyssä kokouksessa muotoiltiin puolueen näkemys YK:n kestävän kehityksen
periaatteiden (Agenda 2030) toimeenpanon suuntaviivoista Suomessa.
Kansainvälistä viestintää varten perustettua vihreämaailma-verkkosivua päivitettiin ahkerasti. Se
kokoaa yhteen kaikki tiedot Vihreiden kansainvälisestä toiminnasta, uutisista ja blogeista. Sivut
tulevat siirtymään puolueen verkkosivujen alle vuoden 2016 aikana. Myös Vihreä Maailma
-facebookryhmä toimi aktiivisesti.
Kansainvälisten asioiden työryhmä myös valmisteli eduskuntavaaleja varten ehdokkaille
tiivistelmiä vihreistä kannoista kansainvälisistä kysymyksistä. Tuotettiin myös sisältö köyhyysteemapäivään.
Global Greens Coordinationissa oli yhtenä Euroopan Vihreiden edustajana suomalainen Merja
Kähkönen.

Puolueen osallistuminen Euroopan vihreiden toimintaan oli aikaisempien vuosien tapaan aktiivista
– osallistuimme niin muuhun toimintaan kuin valtuuskunnan kokouksiinkin. Euroopan Vihreiden
hallituksessa Suomen vihreitä edusti Panu Laturi. Syksyllä hallitukseen valittiin Oras Tynkkynen.
Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokoukset järjestettiin keväällä Zagrebissa ja syksyllä Lyonissa .
Puolueessa toimi EGP-työryhmä, joka valmistelee puoluehallitukselle EGP-kokousasiat. Työryhmä
kokoontui 4 kertaa, joiden lisäksi aamuisin valtuuskunnan kokouksessa. Pysyvät delegaatit ovat:
Sirpa Hertell, Tuomas Viskari, Raimo Oksala ja Saara Ilvessalo (varalla Laura Nordström, Merja
Kähkönen, Nikolai Klix, David Pemberton). Valtuuskunnan kokouksiin osallistui runsaasti ihmisiä,
sillä delegaattien lisäksi matkaan pääsivät muita osallistujia mepin, Vihreiden naisten ja Vihreiden
vaivaisten tuella. Osallistuimme aktiivisesti päätöslauselmien muokkaamiseen ja saimme läpi
Zagrebissa oman päätöslauselman yhteistyössä ruotsalaisten kanssa Post 2015-teemasta.
Valmistelimme myös toimintasuunnitelman mukaisen Post 2015-vaikuttamistaustan EGP:n
jäsenpuolueille. EGP-työryhmä yhdessä Vision kanssa käynnisti puolueen keskustelun euron
kehittämisestä. Osallistuimme myös EGP:n ilmastokampanjan toteuttamiseen Suomessa.
Vuoden suurin ponnistus oli EGP:n Green Cities -konferenssin järjestäminen Helsingissä. Se oli
menestys. Tilaisuus keräsi lähes 300 osallistujaa ympäri Eurooppaa keskustelemaan
kaupunkipolitiikasta.
Vihreitä edustivat EGP:n työryhmissä seuraavat henkilöt:
Laura Nordström – Foreign Affairs
Tuomas Viskari – Trade
Oras Tynkkynen – ilmastokampanjan koordinaatioryhmä
Tuomas Viskari (varalla Marko Ulvila)– Future of Europe
Yhteydenpitoa Ruotsin Vihreiden kanssa tiivistettiin edelleen. Suomalaiset (Nikolai Klix) olivat
edustettuina Ruotsin Vihreiden puoluekokouksessa ja Pekka Haavisto kävi tekemässä
eduskuntavaalityötä Ruotsissa.
Myös muiden sisarpuolueiden kanssa oltiin tiiviissä yhteistyössä. Vaalivalvojaisissa vieraita oli
Ruotsista, Virosta ja Norjasta.
Puolueessa toimi myös kehityspoliittinen työryhmä, jonka puheenjohtaja oli Anja Malm. Työryhmä
kokoontui vuoden aikana kerran ennen yhdistymistä kansainvälisten asioiden työryhmään. Puolue
lausui kehityspolitiisesta ohjelmasta ja osallistui aktiivisesti KPT:n toimintaan. Yhteistyötä Demon
kanssa jatkettiin, muun muassa osallistumalla Maailma kylässä -tapahtumaan ja vaikuttamalla
Demon strategiaan. Demon puheenjohtajana toimi alkuvuodesta Satu Haapanen ja loppuvuodesta
Heli Järvinen. Demon uuteen hallitukseen valittiin Satu Haapanen ja varalle Laura Nordström.
Puoluehallitus vieraili Brysselissä MEP Hautalan vieraina marraskuussa.
Kansainvälisten asioiden päällikkönä toimi Laura Nordström ja marraskuun puolestavälistä lähtien
Pauliina Saares.

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puolueavustusta 1 133 333 euroa.
Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 10 % puoluetuesta, 224 434,82 euroa
(24,61% puoluetuesta) myönnettiin puolueen 12 piirijärjestölle. Summasta 88 120,28 euroa (7,78 %

puoluetuesta) jaettiin piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. 173 882,70 euroa (15,34 %
puoluetuesta) oli piirijärjestöjen toiminnanjohtajien palkkoja tai palkkatukea.
Lakisääteinen 10 % osuus 113 333,3 € ja harkinnanvarainen 11 333,37 € osuus naistoimintaan,
yhteensä 124 666,67 € tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle. Lakisääteisten kohteiden lisäksi puolue tuki
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOa 51 000 €:lla, Vihreitä Vaivaisia 9 066,67 €:lla ja
valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä 13 504,49 €:lla.
Vihreä liitto r.p. sai viestintään ja tiedotukseen tarkoitettua avustusta 1 000 000 euroa. Edellisiltä
tilikausilta siirtyi 92 799,44 euroa viestintätukea.
Puolueen viestintä- ja tiedotustuesta siirrettiin tukena 422 159,33 € Vihreä Lanka Oy:lle. Tuen
käytöstä on tehty erillinen sopimus. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitolle siirrettiin 2 500 €.
Puolueen piiri- ja kunnallisjärjestöjen viestinnän tukemiseen käytettiin 91 540,60 € ja puolueen
vaalitoimintaan 306 441,97 €, yhteensä 397 982,57 €. Puolueen muuhun viestintätoimintaan
käytettiin 255 937,11 €.
Viestintätukea siirrettiin seuraaville vuosille yhteensä 22 376,63 €.

TALOUS
Vihreän liiton tilikauden tulos oli ylijäämäinen 68 326 euroa.
Pääasialliset tuotot olivat:
• Puoluetuki
• Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki
• Edellisiltä vuosilta siirtyneestä viestintätuesta käytetty osuus
• Jäsenmaksutulot
• Luottamushenkilömaksut
• Tukimaksut ja lahjoitukset
• Vaalituotot

1 133 333,00 euroa
1 000 000,00 euroa
70 422,81 euroa
79 385,08 euroa
13 868,16 euroa
8 023,12 euroa
651 168,57 euroa

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

