Puoluekokous
21.–22.5.2016
Lahti

Rakkaat Vihreät ystävät,
Kuluneen vuoden aikana on käynyt yhä selvemmäksi,
kuinka Suomi tarvitsee vihreää vaihtoehtoa. Ihmiset tulevat
kaduilla pysäyttämään ja kiittämään, että olemme tänä aikana puolustamassa inhimillisiä arvoja. Sipilän hallituksen
kovat leikkaukset koulutuksesta ja heikompiosaisilta luovat
näköalattomuutta, kun ihmiset kaipaavat toivoa ja tulevaisuudenuskoa. Sen tarjoaminen on vihreiden tehtävä: me
voimme rakentaa paremman huomisen.
Vihreiden vaihtoehdossa sosiaaliturvaa uudistetaan perustuloksi ja työelämää tehdään ihmisille joustavammaksi, jotta kaikki pääsevät mielekkääseen työhön ja köyhyyttä vähennetään. Vaihtoehdossamme taloutta uudistetaan vähäpäästöiseksi energiaremontilla sekä kestävillä liikenneinvestoinneilla raiteisiin ja joukkoliikenteeseen. Haluamme
puolustaa nuortemme koulutuslupausta tasa-arvoisena ja
laadukkaana sekä taata kaikille hyvän varhaiskasvatuksen.
Me haluamme turvata yhteisen ympäristömme puhtaana ja
vaalia luonnon monimuotoisuutta.
Vihreät on aikamme tulevaisuuspuolue, joka ratkoo tämän ajan yhteiskunnan suuria ongelmia. Se
on vaihtoehto lyhytnäköiselle politiikalle, jossa hallitus leikkaa ”julkisen talouden tasapainottamisen” nimissä ensimmäisenä pois niistä asioista, jotka ovat kaikkein arvokkaimpia säilyttää lapsillemme. Tulevaisuudenuskosta ei saa leikata. Me vihreät haluamme nostaa ihmisiä ja uudistaa hyvinvointivaltiota ihmisten ehdoin – silloin Suomi pärjää.
Tulevaisuuden rakentamiselle puoluekokous antaa jälleen hyvän lähtökohdan. Näinä aikoina ihmiset kaipaavat vihreitä arvoja enemmän kuin koskaan. Puoluekokous on tärkeä tilaisuus vihreille eri
puolilta Suomea kokoontua yhteen. Olemme saaneet yhä enemmän kannatusta pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla, samalla kun suurissa kaupungeissa tavoittelemme johtavan puolueen asemaa.
Aktiivimme kaipaavat yhä tukea ja yhteisiä tilaisuuksia kohdata toisiamme, jotta jaksamme innostua uusien jäsenten ja vaaliehdokkaiden keräämiseen arjen kuntapolitiikan ja muiden poliittisten
tehtävien ohessa. Kunnallisvaaleissa tavoitteemme on vahvistaa vihreiden toimintaa koko maassa ja
nousta esimerkiksi Helsingissä suurimmaksi puolueeksi. Puoluekokous on myös tilaisuus kerätä
voimia työhön yhdessä.
Olen vuoden aikana kiertänyt eri puolella Suomea Vihreitä ja muita ihmisiä tapaamassa. Olen kiertänyt kaikissa vaalipiireissä viimeisen vuoden aikana ja vastaanotto on ollut kaikkialla innostunutta
ja innostavaa. Vihreiden aktiivit eri kunnissa ovat todella asiantuntevia, ihmisläheisiä ja aikaansaavia. Olen ylpeä saadessani olla puheenjohtajananne. Tämä ihmisten palaute ja omien aktiiviemme
innostus kantaa myös minua jaksamaan työssäni – kuten koko uusiutunutta ja ahkeraa eduskuntaryhmäämme, jonka kanssa on hieno tehdä työtä vihreiden tavoitteiden puolesta eduskunnassa.
Toivotan puoluekokoukselle viisautta hyviin päätöksiin, energiaa eteenpäin katsovaan keskusteluun
ja lämpöä kansaihmisten kohtaamiseen.
Nähdään Lahdessa ja vetäkää hihasta kun tapaamme! :)
Ville
Puheenjohtajanne
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Tiivistetty esityslista ja ohjeellinen aikataulu
Lauantai 21.5.

n. klo 19 kokous keskeytetään

klo 11.00
§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Järjestäytyminen
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4 Esityslistan hyväksyminen
§ 5 Ilmoitusasiat
§ 6 Avauspuheenvuorot
§ 7 Strategian esittely
klo 13.00–14.00 lounastauko
§ 8 Poliittinen keskustelu
klo 16.15–16.45 kahvitauko
§ 9 Strategian käsittely
§ 10 Aloitteiden käsittely
§ 11 Sääntömuutosten käsittely

Sunnuntai 22.5.
klo 10.00
§ 12 Aloitepäätösten hyväksyminen
§ 13 Sääntömuutosten hyväksyminen
§ 14 Jäsenmaksut 2017
§ 15 Strategian hyväksyminen
§ 8 Poliittinen keskustelu (jatkuu)
lounastauko klo 12.15–13.15
§ 8 jatkuu
§ 16 Valtuuskunnan jäsenten vaali
§ 17 Muut esille tulevat asiat
§ 18 Kokouksen päättäminen

Lauantain illanvietto
Lauantai-iltaa vietetään klo 20–02 Ravintola Wanha Walimossa
(Vesijärvenkatu 25) - ei sisäänpääsymaksua
Ohjelmassa drag show & bilebändi The Best Of
Klo 20–22.30 on tarjolla
illallisbuffet:
Vihreää-itusalaattia
Kasvis-couscoussalaattia
Marinoituja papuja
****
Tofu-ananas-currya
Täysjyväruis-vehnäpilahvia
****
Täysjyväpatonkia
ja hummusta
Hinta 16 euroa

Varaa annos etukäteen maksamalla se viimeistään 12.5. verkkokaupassamme.
Etukäteismaksu on tarpeen, jotta ruokia osataan varata sopiva määrä.
www.vihreat.fi/kauppa -> Muut tuotteet
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Tervetuloa puoluekokoukseen!
Puoluekokous pidetään tänä vuonna Lahdessa, Sibeliustalossa, Ankkurikatu 7.
Tärkeimpänä asiana on puolueen strategian uusiminen. Edellinen on hyväksytty vuonna 2009.
Tämän julkaisun info ja tuoreimmat tiedot: www.vihreat.fi/puoluekokous2016
Vihreiden oman kokoustoimiston puhelinnumero perjantaista klo 10 alkaen on 09 5860 4160.

Majoittautuminen
Jokainen vieras varaa ja maksaa itse majoituksensa. Hotellivaihtoehtoja löytyy puoluekokouksen
nettisivuilta www.vihreat.fi/puoluekokous2016. Tämän julkaisun ilmestyessä Vihreille varatut kiintiöt ovat raukeamassa, mutta hotelleista voi toki kysyä edelleen huoneita.
Ilmaismajoitus on järjestetty perjantaista lähtien Fellmanni Campuksella, Kirkkokatu 27 (kartta s.
23, merkintä korjattu 11.5.). Ota makuupussi tms. mukaan, makuualusta löytyy talon puolesta.
Suihkumahdollisuus, keittiönurkkaus. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön ja paikkoja on
70:lle. Ilmoittautumiset Emma Mikkilälle viimeistään 13. toukokuuta: emma.mikkila@vihreat.fi.

Perille kokouspaikalle
Lahden rautatieasemalta on kokouspaikalle matkaa kahden kilometrin verran. Kartta on sivulla 23.
Matkakeskuksen luota kulkee linja 17 Sibeliustalon eteen. Bussi pysähtyy B-pysäkillä, joka on
Mannerheiminkadun ja Vesijärvenkadun kulmassa. Lauantaina arvioaikoja pysäkillä: 9.45, 10.20,
10.55.
Lahden aluetaksin numero on 0601 100 01.
VR:n neuvontanumero on 0600 41 900.
Matkahuollon neuvontanumero on 0200 4000.
Omalla autolla tuleville on parkkitilaa kokouspaikan välittömässä läheisyydessä.

Lastenhoito
Lastenhoito järjestetään, jos tarvetta ilmenee. Paikkana on Ankkurin seurakuntakoti, Laiturikatu 1,
kivenheitto kokouspaikalta. Lastenhoitoon on lapset ilmoitettava viimeistään 13. toukokuuta. Osallistuminen maksaa 10 € / päivä, jonka voi maksaa paikan päällä. Sisaralennus: 5 € / päivä. Ilmoittautumiset puh. 09 5860 4160. Mikäli hoitoon ilmoittautuneita ei tuohon päivään mennessä ole, ei
lastenhoitoa järjestetä. Ilmoita mahdollisista lapsen erityistarpeista jo ilmoittautumisessa.

Ilmoittautuminen
Vastaanotto on avoinna ilmoittautumista varten lauantaina klo 10.00 lähtien. Jokaiselle puoluekokoukseen etukäteen ilmoitetulle/ilmoittautuneelle on nimilappu aulassa sijaitsevalla pöydällä.
Äänivaltaiset edustajat: Jäsenyhdistyksiä on pyydetty toimittamaan valtakirjat puoluetoimistolle
viimeistään 25.4. Valtakirjassa on oltava yhdistyksen virallinen allekirjoitus. Ruuhkan vähentämiseksi on äänivaltaisten edustajien ilmoittautuminen jaettu kokouksen alussa kolmeen jonoon sen
mukaan, mistä yhdistyksestä edustaja on. Tarkkaile kylttejä ilmoittautumistiskillä!
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Internet ja tulostus
Sibeliustalossa ja muuallakin Lahdessa toimii langaton verkko Mastonet, mutta sen toiminta on
epävarmaa, jos rasitus on suuri. Tulostusmahdollisuutta ei kokouspaikalla ole, mutta esim. hotelleissa pystyy yleensä saamaan tulosteita.

Läppärinarikka
Kokoustilaan vedetään jatkojohdoilla jonkin verran sähköpistokkeita, mutta kannattaa kuitenkin ladata koneensa etukäteen. Läppärin tai kännykän voi tuoda myös ladattavaksi (tuo oma laturi!) ilmoittautumistiskin yhteydessä olevaan "läppärinarikkaan".

Kokousruokailu ja kahvio
Sibeliustalon ravintola palvelee molempina päivinä. Lounaan hinta on 13 € kumpanakin päivänä.
la 21.5. raikasta kasvissalaattia, sitruunamarinoitua papu-perunasalaattia, tuoretta leipää ja voita
Intialaisittain maustettuja kasvispihvejä, porkkana-inkivääri kastiketta ja paistettua pähkinäriisiä
su 22.5. raikasta kasvissalaattia, paahdettua bataattia, mustaa quinoaa ja harissakreemiä, tuoretta
leipää ja voita
Tomaatti-oliiviravioleja, kevään kasviksia ja salviakastiketta
Sopivan lounasmäärän varaamiseksi pyydämme ostamaan lounaslipukkeet etukäteen verkkokaupastamme viimeistään 10.5.
kauppa.vihreat.fi -> Muut tuotteet
Erityisruokavalioissa varaudutaan: laktoositon, gluteeniton. Muut ruokavaliot (allergiat, vegaanit
jne.) on hyvä ilmoittaa etukäteen, jotta keittiö osaa varautua.

Kokoontumismahdollisuudet
Kokousväellä on mahdollisuus pitää tapaamisia kokouspaikalla, jos tiloja on vapaina.
Sibeliustalo on Vihreiden käytössä lauantaina klo 9–19 ja sunnuntaina klo 9–15. Tapaamiset on ilmoitettava 13.5. mennessä, jotta niille voidaan etsiä sopivaa tilaa. Tapaamisten sijainnista saa paikan päällä tietoa ilmoittautumistiskiltä sekä netistä (ks. alla). Etukäteisvaraukset:
risto.kankaanpaa@vihreat.fi tai p. 050 544 7510.
Tilaisuuksia päivitetään nettiin – myös kokousviikonlopun kuluessa:
www.vihreat.fi/puoluekokous2016

Käteistä
Lähin Otto-automaatti: Ankkurikatu 1, noin 300 metrin päässä kokouspaikalta (kokouspaikan
edustan katua vasemmalle).

Tiedotusvälineet
Tiedotusvälineiden käyttöön on varattu kokoustila Haapa. Käytännön kysymysten osalta voi ottaa
yhteyttä viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen, p. 040 594 1379, tai viestintäsuunnittelija Erkki
Perälä, p. 050 572 1930.
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Oheisohjelmaa
Sote- ja maakuntauudistusklinikka. Valtava hallinnon ja toimintatapojen uudistus etenee ja myös
kuntien toimintakenttä tulee muuttumaan merkittävällä tavalla. Muutos koskettaa satojen tuhansien
ihmisen työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Lausunnot lakiesityksistä annetaan kesälomien jälkeen.
Tule kysymään ja keskustelemaan su klo 12.45‒13.45.
Kuntavaalikeskustelut kampanjapäällikön kanssa. Kampanjapäällikkö Kirsi Syväri kertoo puolueen kuntavaalisuunnitelmista ja vastaa aiheen ympäriltä nouseviin kysymyksiin. Keskusteluissa
kerätään palautetta ja toiveita vaalikampanjan suunnittelun tueksi. Kolme sessiota - kuhunkin mahtuu 20 ensimmäistä: la 14.00‒14.45, la 16.45‒17.30, su 13.15‒14.00.
Valtakunnallisten yhdistysten ständi
Vihreiden valtakunnalliset yhdistykset kertovat toiminnastaan kokouspaikalla olevassa esittelypisteessä.
Opastetut luontopolut
Lahden seudun ympäristöpalvelut järjestää opastetut luontopolut lauantaina sekä sunnuntaina. Kierrokset ovat toisiaan vastaavat ja niissä esitellään Lanupuiston ja Pikku-Vesijärven luontoa, jääkauden vaikutusta ympäristöön sekä ajankohtaiset kaupunkisuunnitteluasiat erit. ympäristönäkökulmasta.
Lauantain kierros lähtee Alatorin leikkipuistosta lauantaina kello 19.30 ja päättyy Vesijärvenkadulla sijaitsevan ravintola Walimon eteen kello 21.15.
Sunnuntaina kierros lähtee Sibeliustalon edestä kello 8.00 ja päättyy Sibeliustalolle viimeistään
kello 9.15. Varustuksena hyvät kävelykengät. Maksuton.
Vesijärven tarina - sisävesiristeily
Vesijärven taustalla on rikas kulttuurihistoria. Kalajärvenä Vesijärvi on aina ollut arvokas. Runsas
kalakanta onkin aikoinaan ollut merkittävä syy myös kiinteän asutuksen syntymiselle. Vesijärvi on
ollut kuuluisa ankeriasjärvi ja tunnettu myös muista kalalajeistaan, kuten lahnasta ja muikusta. Kustaa Vaasa ihastui aikoinaan Vesijärven ankeriaaseen niin, että perusti Vesijärvelle jopa kruununkalastamon.
Risteilyn aikana tutustutaan Vesijärven historiaan, kauneuteen ja kunnostukseen. Risteilyllä mukana Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, joka kertoo mm. projekteista, joilla järven tilaa on parannettu tuloksekkaasti jo 70-luvulta alkaen.
Lähtö Sibeliustalon välittömässä läheisyydessä olevan matkustajasataman ponttoonilaiturista
lauantaina kello 19 ja paluu kello 21. Hinta 10 €.
Osta lippu verkkokaupastamme: kauppa.vihreat.fi -> Muut tuotteet
Lauantain iltaohjelma: ks. erillinen ilmoitus sivulla 3.
Leffaan! Kokousvieraat pääsevät lauantaina alennettuun 8 euron hintaan elokuviin Kino Iiriksessä.
Mainitse lippukassalla olevasi vihreiden puoluekokousväkeä. www.kinoiiris.com.
Täydennyksiä 11.5.:
- Kaupunkisuunnittelutreffit. Su klo 11.45-12.45. Kokoustila Pihlaja.
- Vihreiden yrittäjien vuosikokous. Su klo 12.15. Kokoustila Koivu.
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Esityslista
Tervehdyspuheenvuorot:
- Lahden kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
- Lahden Vihreiden tervehdys, yhdistyksen puheenjohtaja Sami Metsäranta

1

Kokouksen avaus

Esitys:
Puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö avaa kokouksen.

2

Järjestäytyminen

Esitykset:
Valitaan kokouksen puheenjohtajiksi Jarno Lappalainen ja Kirsti Vaara.
Valitaan kokouksen sihteeriksi Risto Kankaanpää.
Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Bragge ja Senja Laakso.
Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiden esimieheksi Lotta Kortteinen sekä tarvittava määrä muita
ääntenlaskijoita.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 24 § mukaan "Sääntömääräinen puoluekokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun
mennessä. Puoluehallituksen on toimitettava kirjallinen kokouskutsu kaikille puolueen jäsenyhdistyksille ja kannatusjäsenille postittamalla se viimeistään kolme viikkoa ennen puoluekokousta. Puoluekokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu."
Virallinen kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenyhdistyksille 21. huhtikuuta 2016.
Esitys:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Äänivaltaiset edustajat
Puoluekokouksessa on 401 äänivaltaista kokousedustajaa. Jäsenyhdistyksen saama äänivaltaisten
edustajien lukumäärä pohjautuu edellisenä kalenterivuonna maksettuihin jäsenmaksuihin ja jakautuu yhdistysten kesken sääntöjen 23 §:n mukaisesti. On syytä huomata, että henkilö voi toimia vain
yhden jäsenyhdistyksen äänivaltaisena edustajana.
Puoluehallitus on vahvistanut jäsenyhdistysten jäsenmaksumäärät vuodelta 2015 kokouksessaan
23.1.2016. Jäsenyhdistyksen saama äänivaltaisten edustajien lukumäärä on ilmoitettu yhdistyksille
26.1.2016 sähköpostitse.
Äänivaltaisten edustajien lukumäärät yhdistyksittäin (listassa ei ole mainittu yhdistyksiä,
jotka eivät saa edustajia)
Helsingin Vihreät ry
Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät ry
Etelä-Helsingin Vihreät ry

1
6
14

7

Helsingin seudun Ikivihreät ry
Helsingin Vihreä seura ry
Itä-Helsingin Vihreät ry
Kallion Seudun Vihreät ry
Koillis-Helsingin Vihreät ry
Länsi-Helsingin Vihreät ry
Pohjois-Helsingin Vihreät ry
Vuosaaren Vihreät ry

3
14
9
9
3
7
3
3

Hämeen Vihreät ry
Asikkalan Vihreät ry
Heinolan Vihreät ry
Hollolan vihreät ry
Hämeenlinnan Vihreät ry
Janakkalan Vihreät ry
Lahden Vihreät ry
Lopen Vihreät ry
Lounais-Hämeen Vihreät ry
Orimattilan Vihreät ry
Riihimäen Vihreät ry

1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
2

Kaakkois-Suomen vihreät ry
Haminan seudun Vihreät ry
Imatran Seudun Vihreät ry
Kotkan seudun vihreät ry
Kouvolan Vihreät ry
Lappeenrannan seudun vihreät ry
Mikkelin Seudun Vihreät ry
Pieksämäen seudun vihreät ry
Rantasalmen vihreät ry
Savonlinnan Seudun Vihreät ry

1
1
1
3
2
2
3
1
1
1

Keski-Suomen Vihreät ry
Jyväskylän Vihreät ry
Laukaan Vihreät ry
Vihreä Jämsä ry
Vihreä Keurusseutu ry
Äänekosken Vihreät ry

1
7
1
1
1
1

Lapin Vihreät ry
Lapin Vihreä Seura ry
Lounais-Lapin Vihreät ry
Pohjois-Lapin Vihreät ry, Davvi-Lappi Ruonát rs
Rovaniemen Vihreät ry
Sodankylän Vihreät ry

1
1
1
1
2
1

Oulun vaalipiirin Vihreät ry
Haukiputaan vihreät ry
Kainuun Vihreät ry
Kalajokilaakson vihreät ry
Koillismaan vihreät ry
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö - OVK ry
Oulun Vihreät - OVI ry
Rantalakeuden Vihreät ry

1
1
1
1
1
1
5
1

Pirkanmaan Vihreä Liitto ry
Etelä-Pirkanmaan Vihreät ry
Hämeenkyrön vihreät ry
Itä-Pirkanmaan vihreät ry
Kalevan vihreät - Kalevi ry
Kangasalan Vihreät ry
Lempäälän vihreät ry
Länsi-Tampereen Vihreät ry
Mänttä-Vilppulan Vihreät ry
Nokian Vihreät ry
Tammelantorin vihreät ry
Tampereen Vihreät ry
Vihreä Pirkkala ry
Vihreä Sastamala ry
Ylöjärven vihreät ry
Satakunnan Vihreät ry
Ala-Satakunnan Vihreät ry

Huittisten Vihreät ry
Porin seudun vihreät ry
Rauman Vihreät ry

1
4
1

Savo-Karjalan vihreät ry
Joensuun Vihreät ry
Kontiolahden Vihreät ry
Kuopion vihreät ry
Siilinjärven Vihreät ry
Vihreä Pohjois-Karjala ry
Ylä-Savon vihreät ry

1
4
1
4
1
1
1

Uudenmaan Vihreät ry
1
Espoon Vihreät ry, De Gröna i Esbo rf
2
Espoonlahden Vihreät - ELVI ry
3
Hakunilan ja Länsimäen Vihreät ry
1
Hangon Vihreät - Hangö Gröna ry
1
Hyvinkään Vihreät ry
3
Inkoon Vihreät ry, De Gröna i Ingå rf
1
Järvenpään Vihreät ry
3
Kanta-Espoon Vihreät ry
2
Karkkilan Vihreät ry
1
Kauniaisten Vihreät - De Gröna i Grankulla ry
1
Keravan Vihreät ry
2
Kirkkonummen Vihreät ry, De Gröna i Kyrkslätt rf
3
Korso-Koivukylän Vihreät ry
2
Lohjan Vihreät ry
2
Loviisan seudun vihreät ry, De gröna i Lovisanejden rf 1
Länsi-Vantaan Vihreät ry
3
Matinkylä-Olarin Vihreät ry
2
Nurmijärven vihreät ry
2
Porvoon seudun Vihreät ry, Borgånejdens Gröna rf
3
Raseborgs Gröna rf, Raaseporin Vihreät ry
2
Sipoon Vihreät - De Gröna i Sibbo ry
1
Siuntion Vihreät ry, De Gröna i Sjundeå rf
1
Suur-Leppävaaran Vihreät ry
4
Tapiolan seudun Vihreät ry
3
Tikkurilan Vihreät ry
2
Tuusulan vihreät ry
1
Vantaan Vihreät ry
1
Vihdin Vihreät ry
1
Vihreä Aviapolis ry
1
Vihreä Verkko ry
1
Vaasan vaalipiirin vihreät ry
De Gröna i Jakobstad rf., Pietarsaaren Vihreät ry
Etelä-Pohjanmaan Vihreät ry
Kokkolan seudun Vihreät ry
Vaasanseudun Vihreät ry, Vasanejdens Gröna rf

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
1

1
1
2
2
3

Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry
1
Kaarinan Vihreät ry
2
Kemiönsaaren Vihreät ry
1
Liedon Seudun Vihreät ry
1
Loimaan Seudun Vihreät ry
1
Naantalin seudun vihreät ry
1
Peimarin Vihreät ry
1
Pöytyän vihreät ry
1
Raision seudun Vihreät ry
1
Salon Seudun Vihreät ry
3
Skärgårdshavets Gröna rf, Saaristomeren Vihreät ry 1
Turun seudun vihreät ry, Åbonejdens Gröna ry
11
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry
1
Vakka-Suomen vihreät ry
1
Åbojendens svenska gröna rf
1

1
1
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Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnorna rf
4
Espoon Vihreät Naiset ry
4
Etelä-Karjalan Vihreät Naiset ry
1
Helsingin Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnor i H:fors rf 9
Hämeen Vihreät Naiset ry
1
Keski-Suomen Vihreät Naiset ry
2
Kymenlaakson Vihreät Naiset ry
1
Lapin Vihreät Naiset ry
1
Oulun seudun Vihreät naiset ry
2
Pohjois-Karjalan Vihreät Naiset ry
1
Pohjois-Savon vihreät naiset ry
1
Satakunnan Vihreät Naiset ry
1
Savonlinnan Seudun Vihreät Naiset ry
1
Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry
3
Turun Seudun Vihreät Naiset ry, Åbonejdens Gröna Kvinnor rf
3
Vantaan Vihreät Naiset ry
1
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Aaltovihreät ry
Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Joensuun seudun Vihreät Nuoret ry
Jyvioni - Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Kanta-Hämeen vihreät nuoret ja opiskelijat ry
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5
2
2
15
2
3
1

Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat ry
2
Kymenlaakson vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Lahden Vihreät Nuoret ry
1
Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat, Lappi ruoná nuorat ja
oahppit rs
1
Oulun vihreät nuoret ry
1
Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry
4
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
7
Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat ry
1
Muut yhdistykset
Armon Vihreät ry
3
Ekovihreät ry
2
Finlands Svenska Gröna rf
2
Helsingin ja Uudenmaan Vihreät yrittäjät ry
1
Ikävihreät ry.
1
Maaseutu- ja erävihreät ry
6
Vihreä miesliike ry, Gröna mansrörelsen rf, Ruoná dievdolihkadus rs
2
Vihreät Vaivaiset ry
2
Vihreät Vegaanit ry
1
Vihreät Yrittäjät ry
3
Viite - Tieteen ja teknologian vihreät ry
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Esityslistan hyväksyminen

Hallitus on kokouksessaan 15.4.2016 päättänyt esittää oheisen esityslistan hyväksymistä.
Esitykset:
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Hyväksytään kokouksen menettelytapajärjestys.
Menettelytapajärjestys
1. Ääni- ja esitysoikeus. Jäsenyhdistysten valtuuttamien äänivaltaisten kokousedustajien on ilmoittauduttava kokouksen vastaanottopisteessä saapuessaan ja poistuessaan kokouspaikalta. Äänioikeuden käyttäminen (kokousedustajan ja varaedustajan välillä) määräytyy näiden ilmoitusten mukaisesti.
Kokouksessa esitysoikeus on äänivaltaisilla kokousedustajilla ja puoluehallituksella. Puheoikeus
on muillakin läsnäolijoilla, mutta puheenjohtaja voi rajoittaa sitä aikataulu- tai muista syistä.
2. Puheenvuorot. Puheenvuoron voi pyytää vain käsittelyssä olevaan asiakohtaan, paitsi poliittisessa
yleiskeskustelussa, jossa puheenvuoron voi pyytää etukäteen. Asiapuheenvuorot on pyydettävä kirjallisesti ja pidettävä kokoussalin puhujapaikoilta. Työjärjestyspuheenvuoron voi pyytää suullisesti
ja sen voi esittää salista. Kokousedustajien puheenvuorojen pituus on enintään kaksi minuuttia.
Kommenttipuheenvuoron pituus on enintään yksi minuutti ja sen voi käyttää paikaltaan.
3. Käsiteltävät asiat. Kokous käsittelee asiat, jotka hallitus on sille sääntöjen vaatimusten mukaisesti esittänyt ja asiat, jotka kokous esityslistan hyväksymisen yhteydessä päättää ottaa käsiteltäväkseen. Kesken kokouksen ilmenevät asiat voi kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen 4 / 5 enemmistöllä.
4. Esitykset. Esitykset on jätettävä kirjallisena kokouksen sihteeristölle. Esityksissä on oltava esittäjän nimi. Jos esitystä ei ole jätetty kirjallisena, sitä ei käsitellä, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita.
Esitykset on tehtävä asian käsittelyn aikana. Puoluekokouksen asettamalla työryhmällä on oikeus
muokata esityksiä, mutta työryhmässä ei voida tehdä uusia esityksiä. Työryhmän esitys on jatkokäsittelyn pohjaesitys. Jatkokäsittelyssä voidaan esittää alkuperäistä pohjaesitystä, mikäli työryhmä on
9

tehnyt korvaavan esityksen. Kokouksen puheenjohtaja voi sallia alkuperäisen esityksen ja työryhmän esityksen yhdistävän muotoilun ottamisen käsittelyyn.
5. Työryhmät. Kokous asettaa tarvittaessa seuraavat työryhmät, nimeää kullekin puheenjohtajan ja
sihteerin sekä päättää työryhmän toimialasta:
A. Poliittinen aloitetyöryhmä, joka käsittelee poliittiset puoluekokousaloitteet.
B. Järjestöaloitteiden työryhmä, joka käsittelee järjestölliset puoluekokousaloitteet sekä muut mahdolliset järjestölliset asiat.
C. Muut mahdolliset työryhmät, joiden toimiala on tarkemmin määriteltävä.
Työryhmien tehtävänä on tuoda kokoukselle päätösesitykset.

5

Ilmoitusasiat

5.1 Kokousjärjestelyjen ilmoitusasiat, hallintopäällikkö Risto Kankaanpää
5.2 Poliittiseen keskusteluun (§ 8) voi pyytää puheenvuoroja etukäteen jo perjantaina. Pyynnöt voi
tehdä netissä: http://bit.ly/viherpuhe (toimii 20.5. alkaen) tai itse kokouksessa puheenvuoropyyntölapulla palauttamalla sen puoluesihteerille.
Esitys:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

6

Avauspuheenvuorot

Puheenvuorot:
● puheenjohtaja Ville Niinistö
● eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto
● Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala
Poliittinen keskustelu käydään myöhemmin kokouksessa.
Esitys:
Merkitään avauspuheenvuorot tiedoksi.

7

Strategian esittely

Puolueen sääntöjen mukaan puoluekokouksen tehtävä on hyväksyä puolueen strategia. Puolueen
voimassa oleva strategia-asiakirja, Strategia 2015, on hyväksytty puoluekokouksessa vuonna 2009.
Kyseisessä strategiassa määriteltiin tärkeimpien ohjelmapaperien uusimissykli. Strategia on päätetty
uusittavan 8 vuoden välein, seuraavan kerran tässä puoluekokouksessa.
Strategian valmistelua varten puoluehallitus perusti strategiatyöryhmän ja nimesi siihen jäsenet kokokouksissaan 15.8.2015 ja 25.9.2015. Työryhmän puheenjohtajat ovat Kaisa Hernberg ja Emma
Kari sekä jäsenet Kristiina Aho, Eveliina Asikainen, Milla Halme, Ville Hämäläinen, Ilkka Hänninen, Silija Keränen, Riitta Koskimies, Reima Kuukka, David Pemberton, Paula Pohjanrinne, Leena
Riittinen, Heikki Sairanen, Iiris Suomela ja Petri Vähäkangas. Myös puoluetoimiston työntekijöitä
on osallistunut strategiatyöhön.
Strategiaa pohjustavia työpajoja on pidetty syksystä lähtien vihreissä yhdistyksissä, vihreillä puheenjohtajapäivillä, puoluevaltuuskunnassa, puoluehallituksessa, eduskuntaryhmässä. Ennen puoluekokousta strategiaa esitellään piirijärjestöjen tilaisuuksissa. Lisäksi kaikille jäsenille osoitettu jäsenkysely sekä suppea kohderyhmäkysely ovat tuottaneet tausta-aineistoa valmisteluun. Myös pal10

jon erilaista tutkimustietoa on käytetty hyödyksi taustamateriaalina. Työryhmä on kokoontunut kolmasti työpajoihin ja pitänyt lukuisia etäpalavereja.
Puoluehallitus on päättänyt 15.4.2015 esittää strategiaa puoluekokouksen hyväksyttäväksi. Strategiaesitys on sähköisessä muodossa saatavana sivulta www.vihreat.fi/puoluekokous2016. Sivulla on esityksen lisäksi myös dokumentit "Taustaa strategialle" (miksi on tehty juuri tällainen strategia ja minkälaisen prosessin kautta se on syntynyt) sekä "Strategian lähtötilanne" (laajan tausta-aineiston pohjalta laadittu yhteenveto Vihreiden nykytilasta, joka antaa pohjan strategian tavoitteille
ja toimenpidesuosituksille).
Vihreiden www-sivuille kootaan julkinen strategiakokonaisuus, kun strategia on hyväksytty. Sivuille tuotetaan strategiakauden aikana lisää aineistoa täydentämään Vihreiden tarinaa (mm. historiaa,
henkilöhaastatteluja). Syksyllä 2016 toteutetaan piirikierros strategian hyödyntämiseksi kuntavaalien valmistelussa.
Työryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg esittelee strategian. Käsittely tapahtuu § 9 kohdalla ja
hyväksyminen § 15 kohdalla.
Esitys:
Merkitään strategian esittely tiedoksi.
klo 13.00‒14.00 Lounastauko

8

Poliittinen keskustelu

Käydään poliittinen keskustelu. Puheenvuorot käytetään niiden pyytämisjärjestyksessä. Menettelytapajärjestyksen 2. kohdan mukaisesti muiden puheenvuorojen pituus on enintään kaksi minuuttia.
Keskustelua jatketaan sunnuntaina.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
n. klo 16.15‒16.45 Kahvitauko

9 Strategian käsittely
Strategia on esitelty § 7 kohdalla.
Käydään strategiasta yleiskeskustelu, jonka kuluessa tehdään muutosesitykset strategiaan. Menettelytapajärjestyksen 4. kohdan mukaisesti esitykset on tehtävä kirjallisena. Esitykset pyydetään ensisijaisesti tekemään internetissä verkkolomakkeella, joka on osoitteessa http://bit.ly/ohjelmamuutos.
Esityksiä voi tehdä myös paperilla. Ne toimitetaan erilliselle muutosesityksiä kirjaavalle sihteerille
(ei puoluekokouksen varsinaiselle sihteerille) tai saliavustajille, jotka toimittavat ne eteenpäin. Esityksiä paperilla tehdessä ohjelman eri kohtiin kohdistuvat esitykset pyydetään tekemään erillisillä
lapuilla.
Ohjelmaan tehtyjä muutosesityksiä käsittelemään asetetaan menettelytapajärjestyksen 5 C -kohdan
mukaisesti erillinen työryhmä. Strategiaa käsittelevä työryhmä on luontevaa nimetä samojen periaatteiden mukaisesti kuin aiemmin on nimetty poliittista ohjelmaa ja periaateohjelmaa käsittelevät
11

työryhmät, kuitenkin siten, että vakiintuneen käytännön mukaisesti valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten kokonaisuus rinnastetaan piiri- ja liittojärjestöihin. Paikkojen laskentakaava on seuraava:
Puoluekokouksessa ohjelmaan tehtäviä muutosesityksiä käsittelevään työryhmään nimetään 40 jäsentä. Esitys jäsenistä pyydetään piirijärjestöiltä ja valtakunnallisilta liittomuotoisilta järjestöiltä sekä valtakunnallisilta
henkilöjäsenyhdistyksiltä. Paikat jaetaan järjestökokonaisuuksiille niiden kokousedustajamäärien suhteessa.
Jako toimitetaan jakamalla kunkin järjestön ja sen jäsenjärjestöjen edustajien lukumäärä yhteenlasketulla
edustajamäärällä ja kertomalla saatu luku luvulla 40. Kullekin järjestölle tulee laskutoimituksen osoittamaa
kokonaislukua vastaava paikkamäärä. Jos kaikki paikat eivät tule näin jaetuiksi, loput paikat jaetaan järjestöjen kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Viimeisen paikan tasatilanteessa paikallisyhdistysten jäsenmäärä ratkaisee.

Esitys:
Nimetään työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä muutosesitykset ja tuoda niiden osalta päätösesitykset kokoukselle.
Nimetään työryhmän puheenjohtajiksi Kaisa Hernberg, sihteeriksi Eveliina Asikainen sekä jäseniksi
piiri- ja liittojärjestöjen ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten esittämät henkilöt:
Helsinki (7)
Häme (2)
Kaakkois-Suomi (1)
Keski-Suomi (1)
Lappi (1)
Oulun piiri (1)
Pirkanmaa (3)
Satakunta (1)
Savo-Karjala (1)
Uusimaa (6)
Vaasa (1)
Varsinais-Suomi (3)
ViNO (5)

Maria Halonen, Ernesto Hartikainen, Suvi Kukkonen, Katja Käppi,
Minttu Massinen, Petri Parrukoski, Simo Raittila
Sami Louekari, Riina Puusaari
Hanna Holopainen
Emma Ojanen
Riikka Karppinen
Marjo Tapaninen
Heikki Sairanen, Iiris Suomela + 1
Kaarina Ranne
Jaana Tolkki
Ilkka Hänninen

Oskari Korhonen, Tekla Kosonen, Jaakko Mustakallio, Aaron Taskinen,
Kaisa Teperi
Vihreät Naiset (3)
Merja Kähkönen, Karin Puumalainen, Leena Riittinen
valtakunnalliset yhdistykset (4) Heli-Hannele Haapaniemi, Outi Ugas (vara Jarno Mäkelä) + 2

10 Aloitteiden käsittely
Vihreän liiton sääntöjen 26 § mukaan:
Aloitteita puoluekokoukselle voivat tehdä puolueen jäsenyhdistyksen henkilöjäsen, yksittäinen
jäsenyhdistys, puoluehallitus, puoluehallituksen asettama työryhmä, puoluevaltuuskunta, Vihreän liiton eduskuntaryhmä ja Vihreän liiton valtuuskunta Euroopan parlamentissa. Kukin jäsenyhdistyksen henkilöjäsen voi tehdä vain yhden aloitteen.
Puoluekokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava puoluehallitukselle 54 vuorokautta ennen
puoluekokousta. Määräaikana saapuneista, puoluekokouksen esityslistalle otettavista aloitteista
on puoluehallituksen annettava lausuntonsa, joihin tulee sisältyä esitykset aloitteiden johdosta
tehtäviksi puoluekokouksen päätöksiksi. Puoluekokousaloitteet ja puoluehallituksen niistä anta12

mat lausunnot lähetetään puoluekokoukseen ilmoitetuille äänivaltaisille edustajille ja puolueen
jäsenyhdistyksille viimeistään kolme viikkoa ennen puoluekokouksen alkamista.
Puoluekokouksen käsittelyyn haluttavia viime hetkellä ajankohtaisiksi tulleita aloitteita voi toimittaa tämän aikamäärän jälkeen vielä puoluehallitukselle, joka voi harkintansa mukaan tuoda
esityksiä ja aloitteita suoraan kokoukseen. Puoluevaltuuskunnalla on oikeus myös antaa aloiteehdotuksia puoluehallituksen käsiteltäväksi puoluekokousta edeltävässä kokouksessaan määräajasta riippumatta.
Määräaikana, 54 päivää ennen puoluekokousta aloitteita tuli yhteensä 22. Aloitteet sekä puoluehallituksen niihin antamat lausunnot ja päätösesitykset ovat sähköisessä muodossa saatavana sivulta www.vihreat.fi/puoluekokous2016.
Aloitteet käsitellään järjestyksessä yksi kerrallaan. Muutosesitykset päätösesityksiin on tehtävä kirjallisena tämän pykälän käsittelyn aikana. Puheenvuoropyyntöihin on merkittävä sen aloitteen numero, jota puheenvuoro koskee. Puheenvuoroja kaikkia aloitteita koskien voi pyytää heti pykälän
käsittelyn alusta alkaen.
Kaikki aloitteita koskevat päätökset tehdään § 12 kohdalla. Puoluehallituksen päätösesitystä ei siis
hyväksytä tässä kohden, vaikka siihen ei tehtäisikään muutosesitystä.
Puoluehallituksen päätösesitykset aloitteisiin ovat seuraavat (huom: julkaisun aiemmassa painoksessa oli osassa virheellinen päätösesitys - tässä korjattu versio):
1. Kansallinen ympäristövirasto Suomeen
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. Puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan valtakunnallisen ympäristöviraston perustamisen puolesta osana valtion aluehallinto- ja maakuntauudistusta.
2. Ympäristövahinkojen korvaaminen
Päätösesitys: Aloite hylätään. Puoluekokous kehottaa kuitenkin vihreää eduskuntaryhmää seuraamaan ympäristörikostorjunnan toimenpideohjelman toteutumista ja tarvittaessa tekemään asiaa koskevia aloitteita.
3. Tieteellinen konsensus hyväksyttävä: GMO-teknologia ei aiheuta suoria terveyshaittoja
Päätösesitys: Aloite hylätään, mutta puoluekokous kehottaa puoluehallitusta laatimaan GMO-teknologiaa koskevasta tutkimustiedosta keskustelupaperin. Puoluekokous toteaa myös, että puolueen linjausten tulee kaikissa asioissa perustua puolueen arvojen lisäksi tutkimustietoon.
4. Työllisyyden hoitoon on korkean teknologian yritysten rinnalle nostettava taideteollisuusalan
sekä luomutuotannon pienyrittäjät
Päätösesitys: Puoluekokous kannattaa uusia toimia pienyrittäjyyden tukemiseksi.
5. Sähkön pientuottajien arvonlisävero- ja siirtomaksukohtelun muuttaminen
Päätösesitys: Puoluekokous kannattaa sähkön pientuotannon vauhdittamista ottamalla käyttöön nettolaskutuksen. Puoluekokous ei kannata sähkönsiirron hinnoittelua kokonaiskuormitustilan mukaan.
6. Maksuton ehkäisy nuorille
Päätösesitys: Aloite hyväksytään.
7. Kaksi virallista osoitetta lapsen vuoroasumisessa
Päätösesitys: Aloite hyväksytään.
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8. Eläinsuojelulain uudistuksella varmistettava eläinten hyvinvoinnin jatkuva edistäminen, eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen ja nopeat toimenpiteet eläinten kärsimykseen puuttumiseksi
Päätösesitys: Aloite hyväksytään.
9. Lähipoliisitoiminnan uudistus turvallisuuden tunnetta tukemaan
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. Puoluekokous kannustaa Vihreää eduskuntaryhmää edistämään
aloitteen tavoitteita.
10. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. Puoluekokous katsoo, että aloite on kannatettava ja kannustaa
Vihreitä toimijoita, erityisesti vihreitä valtuutettuja olemaan omissa kunnissaan aloitteellisia ja edistämään siinä esitettyjä konkreettisia ehdotuksia. Puoluekokous kehottaa Vihreiden eduskuntaryhmää vaikuttamaan siihen, että maakuntauudistuksen toteutuksessa huomioidaan myös nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen maakuntatasolla.
11. Sisäilmaongelmat hallintaan
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. Puoluekokous kehottaa vihreitä kuntapäättäjiä toimimaan aktiivisesti sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja kehottaa puoluevaltuuskuntaa huomioimaan asian kuntavaaliohjelmassa.
12. Vihreiden tulisi tukea sokeriverotuksen uudistamista terveysperusteiseksi
Päätösesitys: Puoluekokous kannattaa sokeriveron käyttöönottoa.
13. Alkoholipolitiikan järkeistäminen ja käytön suuntaaminen ravintolakulttuurin piiriin
Päätösesitys:
Puoluekokous päättää aloitteen osalta seuraavaa:
1. Esitys hylätään.
2. Puoluekokous kannustaa vihreää eduskuntaryhmää olemaan aloitteellinen ravintoloissa myydyn
alkoholin alv-kannan alentamiseksi.
3. Puoluekokous kannustaa vihreää eduskuntaryhmää selvittämään vanhentuneet tai toimimattomat
rajoitukset alkoholin myyntiin ja anniskeluun ja toimimaan niiden poistamiseksi tai muuttamiseksi.
4. Puoluekokous toteaa, että puhallutusten sijaan ongelmatilanteissa tulisi keskittyä hoitoon ohjaamiseen.
5. Esitys hylätään.
6. Puoluekokous toteaa tieliikenteen promillerajan olevan nykyisellään hyvän mutta kehottaa vihreää eduskuntaryhmää toimimaan vesiliikenteen promillerajan alentamiseksi.
7. Esitys hylätään.
8. Esitys hylätään.
14. Karjalankielisen vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaaminen Suomen lainsäädännössä.
Päätösesitys: Puoluekokous kehottaa puolueen toimielimiä selvittämään miten käytännössä voitaisiin parhaiten edistää karjalankielisen vähemmistön kielellisiä oikeuksia. Puoluekokous kehottaa
puolueen toimielimiä ja eduskuntaryhmää ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.
15. Nyt tarvitaan tasa-arvoa eri puolilla maatamme asuvien vihreiden toimijoiden toimintaedellytyksiin
Päätösesitys: Puoluekokous pitää voimassa olevaa matkantasausrahaston ohjesääntöä sopivana ja
kehottaa puoluehallitusta ja -valtuuskuntaa seuraamaan ja arvioimaan rahastoon kohdennetun määrärahan riittävyyttä.
16. Vihreän puolueen toimijoiden tulisi pääsääntöisesti hankkia kotimaassamme tuotettuja tuotteita
Päätösesitys: Puoluekokous kannustaa vihreitä yhdistyksiä ja jäseniä suosimaan kotimaisia tuotteita.

14

17. Vihreille ensimmäisenä puolueena yli 45-vuotiaiden työttömien työllistämisohjelma!
& 18. Vihreille oikeuspoliittinen ohjelma
Päätösesitys: Puoluekokous jättää aloitteissa esitettyjen ohjelmien ja muiden erillisohjelmien laatimisen puoluevaltuuskunnan harkintaan. Puoluekokous kehottaa vihreää eduskuntaryhmää ja puoluetta pitämään esillä aloitteissa mainittuja teemoja.
19. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Vihreissä ja vihreässä politiikassa
Päätösesitys:
Puoluekokous päättää aloitteen esitysten osalta seuraavaa:
1. Velvoitetaan puolueen tasa-arvotyöryhmä toteuttamaan valmistelussa olevien ohjelmien ja vastaavien sukupuolivaikutusten arviointi.
2. Puoluekokous toteaa, että tasa-arvo on otettu huomioon vihreissä koulutuksissa ja kannustaa
myös vihreitä yhdistyksiä nostamaan tasa-arvon esiin tapahtumissaan ja koulutuksissaan.
3. Puoluekokous toteaa, että on tasa-arvo on vihreille olennainen poliittinen kysymys ja kehottaa
valtuuskuntaa huomioimaan tämän vaaliohjelman sisällöissä.
4.-5. Puoluekokous kehottaa vihreitä kunnallisia ja maakunnallisia luottamushenkilöitä edistämään
tasa-arvoa paikallisesti.
6. Puoluekokous merkitsee tiedoksi, että puolueelle on hyväksytty yhdenvertaisuussuunnitelma.
20. Sääntomuutosesitys puolueen jäsenmaksusta
Päätösesitys: Aloite hylätään.
21. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevan tiedon ja koulutuksen lisääminen sekä heille tarkoitetun vapaaehtoisen tukitoimintamallin luominen
Päätösesitys: Puoluekokous kehottaa vihreitä kuntatoimijoita huolehtimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen henkilökunnan riittävästä koulutuksesta aloitteessa mainittujen teemojen
osalta.
22. Puoluehallituksen ja valtuuskunnan valintatapa Huuto järjestelmällä
Päätösesitys: Aloite hylätään.
Esitykset:
Käydään keskustelu ja tarvittaessa tehdään muutosesitykset aloitteiden päätösesityksiin.
Tarvittaessa perustetaan menettelytapajärjestyksen kohdan 5 A mukaisesti poliittinen aloitetyöryhmä käsittelemään aloitteisiin tehtyjä muutosesityksiä ja valitaan sen puheenjohtajaksi Touko Aalto
ja sihteeriksi Katja Alvoittu.
Tarvittaessa perustetaan menettelytapajärjestyksen kohdan 5 B mukaisesti järjestöaloitteiden työryhmä käsittelemään aloitteisiin tehtyjä muutosesityksiä ja valitaan sen puheenjohtajaksi Maria Ohisalo ja sihteeriksi Emma Kolu.
Kokousedustajat voivat osallistua työryhmiin ilman erillistä ilmoittautumista.
Työryhmät kokoontuvat lauantaina; aika ja paikka ilmoitetaan kokouksessa.

11 Sääntömuutosten käsittely
Puoluekokoukselle esitetään hyväksyttäväksi neljää sääntömuutosta, joista kolme ensimmäistä koskee puoluekokousta ja neljäs valtuuskunnan tehtäviä. Esityksistä on päätetty puoluehallituksen kokouksessa 15.4.2016. Kukin sääntömuutos vaatii 3/4 kannatuksen tullakseen hyväksytyksi.
Esitykset koskevat seuraavia sääntömääräyksiä:
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1. Puoluekokouksen henkilövalinnoissa luottamushenkilöiden valintajärjestystä muutetaan siten,
että valtuuskunnan kaksi varapuheenjohtajaa valitaan ennen hallituksen 8 jäsentä + 8 varajäsentä.
2. Puoluevaltuuskunnan kokoa kasvatetaan kolmella jäsenellä + varajäsenellä.
3. Väljennetään puoluekokouksen ajankohtaa koskevaa rajoitusta
4. Muutetaan tilintarkastajien valintaa koskevaa sääntömääräystä.
Alla on tarkemmin taustaa kustakin esityksestä. Varsinaiset pykälämuotoilut ovat päätösesityksessä.
Puolueen säännöt kokonaisuudessaan: www.vihreat.fi/puolueen-saannot.
Tässä kohden käydään asiasta keskustelu ja tarvittaessa tehdään muutosesitykset. Sääntömuutoksista päätetään § 13 kohdalla.
1. Luottamushenkilövalintojen valintajärjestyksen muutos
Nykyiset säännöt (19 §, 1 mom) määräävät seuraavasti:
"Puoluekokouksen tehtävänä on:
[...]
3. valita joka toinen vuosi, tässä järjestyksessä:
3.1. puolueen puheenjohtaja
3.2. puoluesihteeri
3.3. puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja
3.4. puolueen kolme varapuheenjohtajaa
3.5. puoluehallituksen 8 muuta jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet
3.6. puoluevaltuuskunnan kaksi varapuheenjohtajaa
3.7. puoluevaltuuskunnan muut 37 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet"
Tämän sääntömääräyksen tausta-ajatus on aikanaan ollut, että tehtävät valitaan tärkeysjärjestyksessä. Valtuuskunnan vpj-paikkojen katsottiin olevan "lohdutuspaikkoja" niille järjestöille, jotka eivät
saaneet edustajaa hallituksen jäsenten joukkoon; valtuuskunnan vpj:t kun kuitenkin kutsutaan puoluehallituksen kokouksiin. Käytännössä kuitenkin tämä valintajärjestys on vaikeuttanut puoluekokouksen paikkaneuvotteluja: on ollut vaikeaa sovitella hallituksen jäsenten valintoja, kun ei ole ollut
tiedossa, ketkä kaksi valitaan valtuuskunnan vpj:ksi. Tuloksena on ollut sopuvaaleja ja ehdokkuudesta vetäytymisiä.
Sääntöjä esitetään tältä osin muutettavaksi siten, että kohdat 3.5 ja 3.6. vaihdettaisiin keskenään.
Puoluehallitus käsitteli asiaa 27.3.2015 ja piti sääntömuutosta kannatettavana sekä kehotti neuvottelemaan asiasta piiri- ja liittojärjestöjen sekä valtakunnallisten yhdistysten kanssa. Tämän mukaisesti
asia vietiin piirijohdon tapaamiseen 12.9.2015, jossa myös saatiin kannatus kyseiselle muutokselle.
2. Valtuuskunnan koon kasvattaminen
Oulun puoluekokouksessa 2015 syntyi ristiriitaa koskien puoluehallituksen ja -valtuuskunnan henkilövalintojen mekanismia vaalivaliokunnassa. Tapahtuneen seurauksena syksyllä on käynnistetty
puoluekokouksessa edustettuna olevien tahojen (piirit, liitot, valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten kokonaisuus) keskusteluprosessi henkilövalintojen menettelytavoista. Tavoitteena on, että tämän
puoluekokouksen yhteydessä sovitaan, miten vuoden päästä puoluekokouksessa 2017 henkilövalinnat neuvotellaan. Näin menettelytavat ovat kaikilla tiedossa vuotta etukäteen.
Pyrkimyksenä on vahvistaa tähänkin asti noudatettu periaate, että neuvotteluissa pyritään takaamaan
jokaiselle taholle (piirit, liitot, valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten kokonaisuus) edustus puoluehallituksen kokouksessa, vaikka näiden puoluekokousäänivalta ei siihen riittäisi.
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Samalla harkitaan otettavaksi käyttöön uusi periaate, että jokaiselle taholle (piirit, liitot, valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten kokonaisuus) pyritään takaamaan 1+1 paikkaa (varsinainen ja varajäsen) puoluevaltuuskunnassa, vaikka näiden puoluekokousäänivalta ei riittäisi siihen.
Osana ratkaisua tehtäisiin, mikäli piiri- ja valtakunnalliset järjestöt siihen päätyvät, sääntömuutos,
jonka tuloksena puoluevaltuuskunnan paikkamäärää lisätään kolmella. Tällöin kokoonpano on 1 puheenjohtaja + 2 varapuheenjohtajaa + 40 varsinaista jäsentä + 40 varajäsentä (nyt kokoonpano on 1
+ 2 + 37 + 37).
Samalla on päivitettävä 40 %:n sukupuolikiintiötä koskeva määräys ja päätösvaltaisuutta koskeva
määräys (puheenjohtajiston jäsen + vähintään puolet muista). Nämä muuttuvat seuraavasti:
- sukupuolikiintiö: 40 % 43 jäsenestä on 17,2 jäsentä eli vähintään 18 on oltava vähemmistösukupuolta
- päätösvaltaisuus: puheenjohtajiston jäsenen lisäksi muista 42 jäsenestä on oltava paikalla vähintään 21.
3. Puoluekokouksen ajankohdan rajoituksen väljentäminen
Kuntavaalien 2017 ajankohdasta käyty keskustelu herätti puolueen havaitsemaan, että saattaisi olla
tarpeen harkita puoluekokouksen ajankohtaa koskevan sääntörajoituksen väljentämistä.
Kuntavaalien ajaksi on varmistunut normaali ajankohta, 9.4.2017. Alkuvuodesta esillä ollut, vihreiden vastustama esitys kuntavaalien siirrosta syksyyn kaatui maaliskuussa.
Mahdollisuus kuntavaalien siirtymiseen herätti kuitenkin tarpeen pohtia, mitä mahdollisuuksia puolueella on reagoida yllättäviin tilanteisiin puoluekokouksen ajankohdan osalta: jos kuntavaalit olisivat siirtyneet, tämä olisi tuottanut tarpeen harkita tarkasti puoluekokouksen 2017 ajankohtaa, niin
että se olisi sijoittunut kuntavaalien kannalta järkevästi. Kysymykseen olisivat tulleet aivan vuoden
alussa tai lopussa pidettävä kokous.
Tämäntapaisiin kysymyksiin on hyvä varautua puolueessa nyt, jotta olemme mahdollisina tulevina
vuosina siihen valmiit.
Puolueen nykyisten sääntöjen mukaan puoluekokous on pidettävä tammi-kesäkuun aikana. Tämä
lienee perua ajalta, jolloin puoluekokous oli puolueen tilinpäätöksen hyväksyvä toimielin. Tällöin
puoluekokous oli pidettävä kesäkuun loppuun mennessä, jotta tilinpäätös saatiin käsiteltyä.
Tilinpäätöksen hyväksyminen on kuitenkin siirretty jo aikaa sitten puoluevaltuuskunnan tehtäväksi.
Näin ollen tilinpäätösaikataulu ei määrää enää puoluekokousta, vaan kysymys on puhtaasti siitä,
koska puoluekokous on puolueen kannalta järkevää pitää.
Lieneekin syytä katsoa, että määräys, jonka mukaan puoluekokous on pidettävä tammi–kesäkuussa,
on jäänyt ajasta jälkeen ja rajaa tarpeettomasti käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Puolueen tulisi voida pitää tarvittaessa puoluekokous myös vuoden jälkipuoliskolla, jos sitä jokin erityinen syy puoltaa. Ainakaan säännöissä ei tulisi rajata tätä mahdollisuutta pois.
Puoluekokouksen normaaliajaksi on vakiintunut touko-kesäkuu. Tätä lähtökohtaa ei ole tarpeen
muuttaa. On kuitenkin helppo nähdä tiettyjä poikkeustilanteita, joissa esimerkiksi elo-syyskuu olisi
puoluekokoukselle otollisempi ajankohta. Esim. loppukevääseen sijoittuvat ennenaikaiset eduskuntavaalit tai pitkälle kesäkuuhun sijoittuvat eurovaalit johtaisivat puolueen hyvin hankalaan tilanteeseen, jos puoluekokous olisi järjestettävä käytännössä vaalien kanssa päällekkäin. Näihin tilanteisiin
tulisi pystyä reagoimaan.
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Siten olisikin tarkoituksenmukaista, että puoluekokouksen ajankohtaa koskeva sääntömääräys muutettaisiin muotoon: "Sääntömääräinen puoluekokous pidetään vuosittain puoluehallituksen määräämänä ajankohtana.".
4. Tilintarkastajien valintamääräysten täsmentäminen
Tilintarkastajien valinta on valtuuskunnan tehtävä, joka on määritelty nyt seuraavasti: "valtuuskunnan tehtävänä on [...] valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle; toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö".
Tilintarkastusyhteisö kuitenkin yksinään vastaisi riittävästä valvonnasta. Lisäksi "tilintarkastaja"
tarkoittaa nykyään aina auktorisoitua tilintarkastajaa, joten lisämäärittelyt eivät ole tarpeen. Siten
kohta voitaisiin muuttaa kuulumaan "valita seuraavalle kalenterivuodelle joko yksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa".
Esitykset: Muutetaan puolueen sääntöjä seuraavasti.
1. Sääntöjen 19 § 1 mom. 3. kohdan alakohtien 5. ja 6. järjestys vaihdetaan.
2. Muutetaan sääntöjen 16 § 1 mom muotoon:
"Puolueella on 43-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, 40 muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet
kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi kerrallaan."
Muutetaan 3 mom muotoon:
"Puoluevaltuuskuntaan valitaan tasapuolisesti naisia ja miehiä niin, että kumpiakin on vähintään
18.".
Muutetaan 18 § 3 mom muotoon:
"Puoluevaltuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 22 puoluevaltuuskunnan jäsentä,
joista yhden tulee olla puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista."
Muutetaan 19 § 1 mom 3. kohdan alakohta 7 muotoon:
[puoluekokouksen tehtävänä on valita ...] puoluevaltuuskunnan muut 40 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet
3. Muutetaan 24 § "Puoluekokouksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus" 1. virke muotoon: "Sääntömääräinen puoluekokous pidetään vuosittain puoluehallituksen määräämänä ajankohtana."
4. Muutetaan 17 § 1 mom 10. kohta kuulumaan: "valita seuraavalle kalenterivuodelle joko yksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa".
Kokous pyritään päättämään klo 19 mennessä.
Iltaohjelmaa: Vesijärven risteily klo 19, opastettu luontopolku klo 19.30 (näistä ks. sivu 6)
Kokouksen illanvietto järjestetään Wanhalla Walimolla klo 20 alkaen
(ks. erillinen ilmoitus sivulla 2).
Työryhmien esitykset strategian ja aloitteiden osalta ovat jaossa viimeistään sunnuntaina klo 9.30.
Ne pyritään mahdollisuuksien mukaan laittamaan sähköisesti jakoon jo aiemmin mm. puoluekokouksen nettisivun www.vihreat.fi/puoluekokous2016 kautta. Tietoa jaetaan myös puoluekokouksen
Facebook-tapahtumassa.
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Kokous jatkuu sunnuntaina klo 10.00.

12 Aloitepäätösten hyväksyminen
Tehdään kaikki aloitteita koskevat päätökset. Ellei päätösesitykseen ole tehty muutosesitystä, hyväksytään puoluehallituksen päätösesitys. Puoluehallituksen päätösesitykset on listattu esityslistalla
edellä § 10 kohdalla sekä erillisessä aloitteet sisältävässä liitteessä.
Työryhmien puheenjohtajat Touko Aalto ja Maria Ohisalo esittelevät työryhmiensä esitykset. Työryhmän esitys on uusi pohjaesitys, jos se poikkeaa puoluehallituksen alkuperäisestä esityksestä.
Esitys:
Tehdään aloitteita koskevat päätökset puoluehallituksen tai työryhmien esitysten mukaisesti.

13 Sääntömuutosten hyväksyminen
Sääntömuutosesitykset on esitelty § 11 kohdalla.
Esitys:
Hyväksytään sääntömuutokset seuraavasti:
1. (Luottamushenkilöiden valintajärjestys) Sääntöjen 19 § 1 mom. 3. kohdan alakohtien 5. ja 6. järjestys vaihdetaan.
2. (Valtuuskunnan koon kasvattaminen) Muutetaan sääntöjen 16 § 1 mom muotoon:
"Puolueella on 43-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, 40 muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet
kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi kerrallaan."
Muutetaan 3 mom muotoon:
"Puoluevaltuuskuntaan valitaan tasapuolisesti naisia ja miehiä niin, että kumpiakin on vähintään
18.".
Muutetaan 18 § 3 mom muotoon:
"Puoluevaltuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 22 puoluevaltuuskunnan jäsentä,
joista yhden tulee olla puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista."
Muutetaan 19 § 1 mom 3. kohdan alakohta 7 muotoon:
[puoluekokouksen tehtävänä on valita ...] puoluevaltuuskunnan muut 40 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet
3. (Puoluekokouksen ajankohta) Muutetaan 24 § "Puoluekokouksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus" 1. virke muotoon: "Sääntömääräinen puoluekokous pidetään vuosittain puoluehallituksen
määräämänä ajankohtana.".
4. (Puolueen tilintarkastajat) Muutetaan 17 § 1 mom 10. kohta kuulumaan: "valita seuraavalle kalenterivuodelle joko yksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa".
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14 Jäsenmaksut 2017
Puolueen säännöt määräävät jäsenmaksuista:
------10 § Jäsenmaksut ja muut maksut
Jäsenyhdistysten jäsenmaksut puolueelle
Jäsenyhdistyksiltä kannetaan jäsenmaksua kustakin yhdistyksen henkilöjäsenestä jäljempänä kuvatulla tavalla.
Niiltä puolueen jäsenyhdistyksiltä, joilla ei ole henkilöjäseniä, ei kanneta jäsenmaksua.
Henkilöjäsenten jäsenmaksut
Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, joka sisältää sekä henkilöjäsenen jäsenmak sun jäsenyhdistykselle että jäsenyhdistyksen jäsenmaksun puolueelle kyseisestä henkilöjäsenestä.
Henkilöjäsenten maksamaa jäsenmaksua kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta
henkilöjäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.
Puoluekokous päättää vuosittain:
- perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden
- perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta jäsenyhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.
Mikäli jäsenyhdistys ei ole säännöissään siirtänyt jäsenmaksuista päättämistä puoluekokouksen tehtäväksi,
puoluekokous päättää vain yhdistykseltä puolueelle tulevan jäsenmaksuosuuden suuruuden.
Kannatusjäsenmaksut
Puolueen kannatusjäsenet maksavat vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää puoluekokous.

------Puoluehallitus päätti kokouksessaan 15.4.2016 esittää, että jäsenmaksusummat ja niiden jako säilyisivät ennallaan.
Esitykset:
1) Päätetään, että vuonna 2017 perusjäsenmaksu on 30 euroa ja alennettu jäsenmaksu 12,50 euroa.
2) Päätetään, että vuonna 2017 kannatusjäsenmaksu on 300 euroa.
3) Päätetään, että jäsenmaksut jakautuvat siten, että
a) kun jäsenmaksu maksetaan jonkin piirijärjestön jäsenenä olevalle perusyhdistykselle tai kunnallisjärjestölle, niin maksu jakautuu seuraavasti:
• jäsenyhdistys 40 %
• piirijärjestö 10 %
• puolue 50 %
b) Kun jäsenmaksu maksetaan jollekin muulle yhdistykselle (liittojärjestön paikallisyhdistykset,
liittojärjestöt, valtakunnalliset henkilöjäsenyhdistykset), niin maksu jakautuu seuraavasti:
• yhdistys 50 %
• puolue 50 %
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15 Strategian hyväksyminen
Strategiatyöryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg esittelee työryhmän esityksen muutoksiksi.
Muutosesitykset jaetaan taulukkona, jossa tehdyt esitykset ovat rivijärjestyksessä. Kunkin esityksen
kohdalle on merkitty työryhmän esitys tehdyn muutoksen suhteen:
●
●
●
●

hyv: työryhmä esittää esitystä hyväksyttäväksi
hyl: työryhmä esittää esitystä hylättäväksi
muut: työryhmä esittää esitystä hyväksyttäväksi muutettuna
mikäli työryhmässä vähintään 1/3 määrävähemmistö on kannattanut vaihtoehtoista esitystä,
tuodaan kaksi esitystä suoraan äänestettäväksi siten, että työryhmän enemmistön kannattama
on JAA ja määrävähemmistön kannattama EI.

Työryhmän esitys on uusi pohjaesitys. Äänestettäessä esityksistä pohjaesitys on JAA ja vastakkainen esitys EI.
Muutokset käydään läpi yksi kerrallaan. Jos äänivaltainen edustaja haluaa tehdä työryhmän esityksestä poikkeavan esityksen (alkuperäinen pohja muutoksen sijasta, tehty esitys työryhmän muokkaaman esityksen sijasta tms.), tulee edustajan ilmoittaa näin kyseisessä kohdassa, jolloin suoritetaan äänestys. Äänestys tehdään nostamalla JAA-, EI- tai TYHJÄ-liput ilmaan yhtäaikaisesti. Ellei
puheenjohtaja voi todeta eroa silmämääräisesti, suoritetaan erikseen ääntenlasku.
Esitys:
Hyväksytään strategia.

8

Poliittinen keskustelu (jatkuu)

Menettelytapajärjestyksen 2. kohdan mukaisesti muiden puheenvuorojen pituus on enintään kaksi
minuuttia.
Poliittinen keskustelu keskeytetään vuoden järjestöaktiivien julkistamisen
ja lounastauon ajaksi klo 12.00–13.15.
Esitys:
Merkitään keskustelu tiedoksi.

21

16 Valtuuskunnan jäsenten vaali
Puoluevaltuuskunnan jäsenyydestä ovat sen ensimmäisen toimivuoden aikana eronneet Emma Kolu
(tultuaan valituksi puolueen työntekijäksi) ja Anni Heinälä (tultuaan valituksi ViNO:n pääsihteeriksi). Molemmat on valittu valtuuskuntaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n esityksestä.
ViNOn hallitus on 31.3.2016 päättänyt esittää, että loppukauden ajaksi valtuuskuntaan valittaisiin
Reetta Vanhanen Anni Heinälän tilalle ja Emil Bulut Emma Kolun tilalle. Bulut on tällä hetkellä
valtuuskunnan varajäsen. Hänen tilalleen varajäseneksi esitetään Sameli Sivosta.
Esitys:
Valitaan valtuuskuntaan loppukaudeksi Reetta Vanhanen (Heinälän paikalle), Emil Bulut (Kolun
paikalle) ja varajäseneksi Sameli Sivonen (Bulutin paikalle).

17 Muut esille tulevat asiat

18 Kokouksen päättäminen
Jätä poistuessasi nimilappusi aulan pöydälle –
käytämme samoja lappuja taas ensi vuonna!
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LAHTI
Ottomaatti

Kokouspaikka
(Sibeliustalo)

Wanha Walimo

Lattiamajoitus*
Cumulus
Sokos Hotel

Pysäkki B: linja 17
Sibeliustalolle
Matkakeskus
(junat & kaukobussit)
* Lattiamajoituksen sijainti
korjattu julkaisun 2. painokseen. Os. Kirkkokatu 27.
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