Aloitetyöryhmien esitykset 21.5. puoluekokoukselle 22.5.2016 aloitepäätösten
osalta. Työryhmän esitys on uusi pohjaesitys.

Poliittiset aloitteet
Työryhmä: pj. Veli Liikanen, Sonja Hofslagare, Maritta Hypén, Mauno Joukamaa, Hanna
Kalanne, Annukka Majanto, Janne Peltola, Tuomo Salonen, Teresia Volotinen, siht. Sarianna
Mankki
Aloite 5
Lisäys päätökseen: ... ottamalla käyttöön nettolaskutuksen sekä mahdollistamalla
virtuaalilaskutuksen. Puoluekokous ei ..
Esittää: Silja Keränen
Työryhmän esitys: Hyväksytään Keräsen esitys käyttämällä termiä
"virtuaalimittaroinnin".
Aloite 14
Päätösesitys muotoon: Aloite hyväksytään.
Esittää: Tuomo Salonen
Työryhmän esitys: Puoluekokous pitää tärkeänä karjalankielisten kielellisten
oikeuksien edistämistä. Puoluekokous kehottaa puolueen toimielimiä huomioimaan
karjalan kielen aseman uusia ohjelmia tehtäessä ja vanhoja muutettaessa.
Puoluekokous kehottaa puolueen toimielimiä ja eduskuntaryhmää mahdollisuuksien
mukaan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin mm. karjalan kielen aseman
tunnustamiseksi perustuslain 17 pykälän 3:ssa momentissa sekä kielen
elvytysohjelman käynnistämiseksi.

Järjestölliset aloitteet
Työryhmä: pj. Paula Pohjanrinne, Anu Randén-Siippainen, Hannele Tallqvist, siht. Emma
Kolu
Aloite 16
Päätösesitys muutetaan muotoon: Aloite hylätään. Puoluekokous kannustaa jatkossakin
vihreitä yhdistyksiä ja jäseniä suosimaan ekologisia ja eettisiä tuotteita. (Työryhmä voi
muotoilla.)
Perustelut: Puolue kannustaa jo ekologisiin hankintoihin, eikä kotimaisuus ole tae
ekologisuudesta. Tässä on kyse protektionismista, jossa epäreilusti suositaan tiettyjä
tuottajia muiden kustannuksella. Vihreät eivät viljele tällaista sulkeutuneisuuden ajatusta.
Esittää: Lukas Korpelainen, kannattaa Kaisa Teperi, Lilja Tamminen, Pihla Toivanen
Työryhmän esitys: Hyväksytään Korpelaisen esitys.

Aloite 19
Lisäys kohtaan 6: ... ja kehottaa puoluetoimistoa yhdessä tasa-arvotyöryhmän kanssa
tekemään konkreettisemman toteuttamissuunnitelman.
Esittää: Leena Teräs
Lisäys: Lisäksi puoluekokous velvoittaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän
valmistelemaan puoluevaltuuskunnalle hyväksyttäväksi periaatteet, joiden avulla muut
puolueen työryhmät ja toimielimet pystyvät arvioimaan ohjelmien sukupuolivaikutuksia jo
niiden valmisteluvaiheessa.
Esittää: Katja Mannerström
Lisäys: Puoluekokous valtuuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän koostamaan
kuntavaaliehdokkaille tasa-arvotyön materiaalipaketin ja sisällyttämään aiheen puolueen
kuntavaalikoulutuksiin ja koulutusmateriaaleihin.
Esittää: Katja Mannerström
Työryhmän esitys: Hyväksytään lisäysesitykset, joista ensimmäinen (Teräs)
muutettuna, seuraavasti:
Puoluekokous päättää aloitteen esitysten osalta seuraavaa:
1. Velvoitetaan puolueen tasa-arvotyöryhmä toteuttamaan valmistelussa olevien ohjelmien
ja vastaavien sukupuolivaikutusten arviointi. Lisäksi puoluekokous velvoittaa tasa-arvoja yhdenvertaisuustyöryhmän valmistelemaan puoluevaltuuskunnalle hyväksyttäväksi
periaatteet, joiden avulla muut puolueen työryhmät ja toimielimet pystyvät
arvioimaan ohjelmien sukupuolivaikutuksia jo niiden valmisteluvaiheessa.
2. Puoluekokous toteaa, että tasa-arvo on otettu huomioon vihreissä koulutuksissa ja
kannustaa myös vihreitä yhdistyksiä nostamaan tasa-arvon esiin tapahtumissaan ja
koulutuksissaan. Puoluekokous valtuuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän
koostamaan kuntavaaliehdokkaille tasa-arvotyön materiaalipaketin ja sisällyttämään
aiheen puolueen kuntavaalikoulutuksiin ja koulutusmateriaaleihin.
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 ja kehottaa puoluetoimistoa yhdessä tasa-arvotyöryhmän
kanssa seuraamaan suunnitelman konkreettista toteutumista.
Aloite 21
Lisäys: Lisäksi puoluekokous kehottaa vihreitä toimijoita tuomaan esille entistä paremmin
toimivia käytäntöjä.
Esittää: Jukka Väisänen
Työryhmän esitys: Hyväksytään Väisäsen lisäys.

