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Tuloslaskelma

2

1.1‐31.12.2020

1.1‐31.12.2019

Varsinainen toiminta
Tuotot
Tapahtumat
Valtuustoryhmien tuki
Tuotot varsinainen toiminta

0,00
15 020,19
682,30

15 702,49

477,00
2 069,25
12,00

2 558,25

11 099,06

4 917,56
762,36
26 036,53
9 693,28

41 409,73

Kulut
Henkilöstökulut
Tapahtumat
Vaalit
Muut kulut

6 295,15
0,00
0,00
4 803,91

Tuotto‐/Kulujäämä

4 603,43

‐38 851,48

Varainhankita
Tuotot
Jäsenmaksut
Kannatusjäsenmaksut
Muut varainhankinnan tuotot

4 799,00
1 331,00
880,00

7 010,00

9 235,60
2 864,00
30 465,71

42 565,31

331,80

4 338,80
‐255,34

4 083,46

Kulut
Varainhankinnan kulut
Varastonmuutos
Tuotto‐/Kulujäämä

0,00
331,80

11 281,63

‐369,63

0,00

0,00

11 281,63

‐369,63

0,00

0,00

Tilikauden tulos

11 281,63

‐369,63

Tilinpäätössiirrot

0,00

0,00

11 281,63

‐369,63

Sijoitus‐ ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Tuotto‐/Kulujäämä
Yleisavustuket

Tilikauden ylijäämä/alijäämä
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Tase

3

31.12.2020

31.12.2019

Vaihto‐omaisuus

739,00

1 070,80

Muut lyhytaikaiset saamiset

342,75

176,10

14 707,69

3 581,47

15 789,44

4 828,37

31.12.2020

31.12.2019

3 695,10
11 281,63
14 976,73

4 064,73
‐369,63
3 695,10

32,95
779,76
812,71

181,92
951,35
1 133,27

15 789,44

4 828,37

Vastaavaa
Vaihtuvat vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Oma pääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Muut velat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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Liitetiedot
Tilinpäätäksen laatimisperiaatteet
Saamiset ja velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.
Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien‐ ja mikroyrityksen
tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä
arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja ‐menetelmiä.

Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana
Tilikaudella puolueen palveluksessa oli keskimäärin 0,25 henkilöä.

Oman pääoman muutokset
Oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä

31.12.2020

31.12.2019

3 695,10
11 281,63
14 976,73

4 064,73
‐369,63
3 695,10
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Tilipäätöksen allekirjoitukset
Helsinki

/

2021

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsinki

/

2021

Johanna Hilden
KHT
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Tilinpäätös

pdf tiedosto

Tililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase

pdf tiedosto
pdf tiedosto

Kirjanpidot
Päiväkirja
Pääkirja

pdf tiedosto
pdf tiedosto

Tositteet

sähköisenä

Kirjanpitokirjat säilytetään sähköisesti vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä
eli 31.12.2030 asti (KPL 2:10).
Tilikauden tositteet säilytetään vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka
aikana tilikausi on päättänyt, eli 31.12.2026 (KPL 2:10).
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Feministisen puolueen toimintakertomus 2020
Yleiskatsaus vuoteen 2020
Feministisen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa
täysi potentiaalinsa yhdenvertaisena muiden kanssa, riippumatta sukupuolesta tai
sukupuolettomuudesta, ihonväriin tai etnisyyteen liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta
suuntautumisesta, toimintakyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolen ilmaisusta,
iästä tai kansalaisuudesta. Feministisen puolueen politiikan kolme kärkeä ovat sukupuolten tasa-arvo,
yhdenvertaisuus ja inhimillinen turvallisuus.
Vuosi 2020 oli Feministisen puolueen neljäs kokonainen toimintavuosi. Puolue keskittyi kesän ja
syksyn 2020 ajan kevään 2021 kuntavaaleihin (18.04.2021) osallistumisen valmisteluun. Ensimmäiset
kuntavaaliehdokkaat asetettiin kesäkuussa 2020.
Vuonna 2020 maailmanlaajuisen koronapandemiatilanteen takia maaliskuusta 2020 lähtien
yleisötapahtumia peruttiin, ja osallistujamääriä rajattiin tapahtumiin ja kokoontumisiin koko
Suomessa. Feministisen puolueen toiminta järjestettiin yleisen turvallisuuden takia etänä ja
vaikuttamistyö keskittyi entistä vahvemmin sosiaaliseen mediaan. Lisäksi puolueen edustajien työ
Helsingin kaupunginvaltuustossa ja erilaisissa luottamustoimissa jatkui.
Haastavasta tilanteesta huolimatta kuntavaaliohjelman valmistelu aloitettiin, ja puolue asetti kuusi
uutta poliittista työryhmää. Vuonna 2020 tavoite oli vakiinnuttaa ja tukea erityisesti paikallisryhmiä,
sekä edistämään jäsenhankintaa ja tätä pyrittiin tekemään pandemian mahdollistamissa rajoissa.
Puolue osallistui aktiivisesti keskusteluun ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista ja nosti esiin
omia aloitteitaan kaupunginvaltuustotyön, somekanaviensa, verkkosivujensa ja keskeisten
henkilöidensä, kuten puheenjohtajiston ja kunnallisten luottamushenkilöidensä kautta.

Poliittinen vaikuttamistyö
Vaikuttaminen Helsingin kaupunginvaltuustossa
Toimintavuonna 2020 Feministisellä puolueella oli kaudelle 2017–2021 kuntavaaleissa valitut yksi
kaupunginvaltuutettu, Katju Aro, ja kaksi varavaltuutettua, Nelli Ruotsalainen ja Heidi Ahola. Nelli
Ruotsalainen oli vuoden 2020 ajan vanhempainvapaalla.
Puolueen luottamustehtäviä hoitivat yhteensä 11 luottamushenkilöä. Sosiaali- ja
terveyslautakunnassa puolueella on yhden varsinaisen jäsenen (Katju Aro) ja yhden varajäsenen
(Heidi Ahola) paikka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostossa puolueella on yhden
varsinaisen jäsenen (Pazilaiti Simayijiang) ja varajäsenen (Tintti Laiho) paikka.
Tasa-arvotoimikunnassa puolueella on varsinaisen jäsenen (Nelli Ruotsalainen) ja varajäsenen (Annu

Kemppainen) paikka. Lisäksi puolueella on paikka Vuosaaren urheilutalon hallituksessa (Emilia
Taskinen). Puolueella on myös kolme maallikkotuomaria, Pia Brandt, Laura Elomaa ja Anna Jensen,
sekä varajäsenen paikka keskusvaalilautakunnassa (Jussi Aaltonen).
Puolue pyrki vuoden 2020 aikana vaikuttamaan kuntavaaliohjelmansa mukaisiin tavoitteisiin ja
reagoimaan pandemian sosiaalisiin vaikutuksiin. Erityisesti esillä olivat kysymykset
lähisuhdeväkivallasta, lasten ja nuorten palveluista, sosiaali- ja terveyspalveluiden resurssoinnista
sekä hätämajoituksesta. Valtuustoryhmä teki näitä edistääkseen aloitteen sosiaalisen
jälleenrakentamisen ohjelmasta koronan jälkeiseen aikaan, aloitteen ympärivuotisesta
hätämajoituksesta EU-kansalaisille ja aloitteen toiminnallisista viherympäristöistä päiväkotien
pihoille. Lisäksi se laati toivomusponnet omien kotiluokkien sekä työrauhan turvaavien tilojen
takaaminen Pakilanpuiston allianssin hankkeen jatkosuunnittelussa ja lähisuhdeväkivallan vastaisen
koordinaattorin viran perustamisesta.
Valtuustoryhmä teki useita kannanottoja, kuten vaatimuksen, että terveysasemien
ulkoistamiskokeilun valmistelua ei jatkettaisi kaupungissa. Talouspoliittiseen keskusteltiin tuotiin
feminististä näkokulmaa Katju Aron vaatiessa, että seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa
huomioitaisiin sukupuolinäkökulma. Valtuustoryhmä ei kannattanut vuodelle 2021 laadittua
talousarviota, sillä siinä heikennettiin monien haavoittuvaisten ryhmien asemaa. Feministinen puolue
vastusti Helsinki-lisän poistoa, joka osuu kipeimmin pienituloisiin perheisiin, yksinhuoltajiin ja naisiin.
Helsingin valtuustoryhmän keväälle suunnittelema Utopiana peloton kaupunki -webinaari peruuntui
pandemian vuoksi ja järjestettiin lopulta 14.1.2021. Webinaaria varten valtuustoryhmä teetti kyselyn
ihmisten haaveista liittyen asumisen ja elämisen unelmiin kunnissa. Näistä vastauksista muodostui
webinaarin runko ja myös osa puolueen kuntavaaliohjelmaa.
Kaiken kaikkiaan valtuustoryhmä joutui toteamaan näkyvyyden saamisen pienen ryhmän tekemälle
työlle olevan hyvin vaikeaa ahkerasta viestinnästä ja mediasuhteiden ylläpitämisestä huolimatta.
Pääasiallinen viestintä tapahtuikin sosiaalisen median kautta, jossa valtuustoryhmän työ on tullut
hyvin huomatuksi.
Muu poliittinen vaikuttamistyö
Vuoden 2020 kannanotoissaan puolue pyrki nostamaan ihmislähtöistä politiikkaa keskusteluun.
Kevään pandemiatilanteen johdosta Feministinen puolue esitti hallitukselle investointeja hoivaan ja
väliaikaiseen perustuloon. Hallituksen elvytyspolitiikalta vaadittiin vahvaa feminististä näkökulmaa.
Kannanotto lähetettiin eduskunnalle ja noteerattiin myös mediassa.
Feministinen puolue otti kantaa hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Ohjelmassa oli paljon
intersektionaalisen feminismin mukaisia näkökulmia, mutta siinä oli myös merkittäviä puutteita.
Erityisesti Feministinen puolue moitti rasismin ja syrjinnän vastaisen työn puuttumista. Hallituksen
tasa-arvo ohjelmasta puuttui myös feministinen näkökulma talouspolitiikkaan, kuten
naisenemmistöisten alojen arvostuksen nostaminen ja palkattoman hoivatyön näkyväksi tekeminen.
Hyvinä asioina nähtiin esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen asemaa kohentavat toimet, kuten
lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistavan translain säätäminen ja sukupuolenkorjauksen
lääketieteellisen prosessin erottaminen juridisesta prosessista.
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Feministinen puolue otti kantaa myös vähemmistöjä koskeviin kysymyksiin. Puolue vaati Lapin
yliopistoa perumaan päätöksensä lakkauttaa saamenkielisten opiskelijoiden kiintiöpaikat. Se otti
kantaa myös transsukupuolisten hoitosuositusten parantamiseksi vaatimalla, että PALKOn
hoitosuositukset tarkistetaan vastaamaan hoitoon hakeutuvien tarpeita sekä asiantuntija- ja
etujärjestöjen suosituksia.
Kesällä 2020 puolueelle perustettiin seitsemän poliittista työryhmää:
Feministisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työryhmä (pj Maija Tiippana)
Kestävät yhteisöt -työryhmä (pj Lauri Alhojärvi)
Kulttuuri- ja koulutuspolitiikan työryhmä (pj Asta Silvanne)
Sosiaali- ja terveyspolitiikan työryhmä (pj Suvi Helle)
Talouspolitiikan työryhmä (pj Tetti Vähämaa)
Työelämäpolitiikan työryhmä (pj Anni Rolig)
Yhdenvertaisuuspolitiikan työryhmä (pj Sirpa Acquah)
Feministisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työryhmä kokoontui etäyhteydellä vuonna 2020 kolme
kertaa. Työryhmälle valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, ja sen kokouksissa
keskusteltiin työryhmän tavoitteista sekä päätettiin jatkaa Feministisen puolueen
asevelvollisuuskannan luonnostelua aiemman työryhmän luonnosten pohjalta.
Kestävät yhteisöt -työryhmä kokoontui etäyhteydellä vuonna 2020 muutaman kerran ja aloitti kahden
taustapaperin työstämisen puolueen kuntavaaliohjelman pohjaksi. Työryhmän puheenjohtajan
liityttyä vaaliohjelmaa työstäneeseen työryhmään taustapaperien laatiminen keskeytettiin ja Lauri
Alhojärvi toi työryhmän näkemykset suoraan osaksi vaaliohjelmaluonnosta.
Kulttuuri- ja koulutuspoliittinen työryhmä kokoontui etäyhteydellä vuonna 2020 viisi kertaa.
Työryhmä käsitteli erityisesti vuoden 2021 kuntavaalien koulutusta ja kulttuuria koskevia teemoja, ja
ryhmän näkemykset olivat vahvasti edustettuina kuntavaaliohjelmaa kirjoitettaessa.
Työelämäpolitiikan työryhmä kokoontui etäyhteydellä neljä kertaa vuonna 2020 ja piti neljännessä
kokouksessa etäpikkujoulut. Työryhmä ideoi työelämäpoliittisia aloitteita kevään 2021
kuntavaaliohjelmaan ja vaikutti näin vaaliohjelman muotoutumiseen.
Talouspolitiikan työryhmä kokoontui etäyhteydellä vuonna 2020 kolme kertaa, osallistujia
kokouksissa oli puheenjohtajan lisäksi kahdesta kolmeen työryhmäläistä. Pääasiallisena toimintanaan
työryhmä keskusteli ensisijaisesti feministisestä talouspolitiikasta ja donitsitaloustieteestä.
Sosiaali- ja terveyspolitiikan työryhmä työryhmä kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa. Työryhmässä
käytiin poliittista keskustelua sote-aiheista ja ideoitiin laajasti muun muassa mm. päihdepolitiikasta,
mielenterveyden tukemisesta, terveydenhuollon saatavuudesta, lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen
keinoista ja tulevasta sote-uudistuksesta ja palveluiden järjestämisestä. Työryhmä osallistui myös
kuntavaaliohjelman muotoiluun aihealueidensa osalta.
Yhdenvertaisuuspolitiikan työryhmä kokoontui ainakin kerran, mutta toiminta on muuten ollut
vähäistä.
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Vaalityö
Kuntavaalit siirrettiin pandemian johdosta ja järjestetään kesäkuussa 2021. Kyseessä ovat toiset
kuntavaalit, joihin Feministinen puolue asettaa ehdokkaita. Loppuvuoteen mennessä ehdokkaita oli
asetettu 17 Helsingistä, 3 Espoosta, 4 Vantaalta, 3 Porvoosta, yksi Vihdistä ja yksi Kotkasta.
Ehdokashankinta jatkui alkuvuonna 2021 ja ehdokasasettelun ensimmäiseen takarajaan mennessä
puolueella oli 49 ehdokasta 13 paikkakunnalta.
Kuntavaalistrategiaa työstettiin keväällä 2020 ja se hyväksyttiin syksyn alussa. Kampanjasuunnitelman
teko aloitettiin loppuvuodesta 2020. Kampanjan strategia perustuu ehdokasmäärän merkittävään
lisäämiseen, puolueen erottuvuuden vahvistamiseen vahvoilla viesteillä ja eron tekemisellä keskeisiin
kilpailijoihin sekä resurssien vahvistamiseen niin vapaaehtoisissa, palkatuissa työntekijöissä kuin
varainhankinnassa.
Kuntavaalien ohjelmatyö käynnistyi alkusyksystä 2020. Ohjelmassa huomioitiin sekä jäseniltä että
tyhöryhmiltä tulleita aloitteita. Ohjelman kärjeksi otettiin kolme teemaa: oikeus elää ilman pelkoa,
oikeus kokea osallisuutta sekä kestävä kehitys.
Puoluehallitus hyväksyi kuntavaalien varainhankintasuunnitelman joulukuussa 2020 ja otti
tavoitteeksi vaalibudjetin nostamiseen 30 000 euroon, kun se kuntavaaleissa 2017 oli 15 000 euroa.

Puolueorganisaatio
Feministisen puolueen puolueorganisaatio muodostui vuonna 2020 puoluehallituksesta,
puoluevaltuuskunnasta, piiri- ja paikallisjärjestöistä, paikallisista toimintaryhmistä sekä niissä
toimivista vapaaehtoisista ja jäsenistä.
Hallitus ja puoluejohto
Feministisen puolueen hallitukseen kuuluivat vuonna 2020 puheenjohtaja Katju Aro, 1.
varapuheenjohtaja Emilia Taskinen, 2. varapuheenjohtaja Linnea Tuominen, sekä seuraavat
varsinaiset jäsenet: Sirpa Acquah, Lauri Alhojärvi, Leif Hagert (9.5.2020 asti) Suvi Helle, Juhani
Mastokangas, Eve Orhanli-Viinamäki, Annukka Pesonen, Anu Saari-Gomez, Kea Tossavainen, sekä
seuraavat varajäsenet: Elina Arola, Eino Heikkilä, Mammu Rauhala, Anni Rolig, Asta Silvanne ja Terhi
Varonen.
Hallitusta täydennettiin kokouksesta 6/2020 (13.8.2020) alkaen, niin että varsinaisena jäsenenä
aloitti Brigantia Törnqvist ja varajäseninä Salla Sariola ja Riitta Kalliorinne.
Lisäksi hallituksen asiantuntijajäsenenä toimi Leif Hagert 9.5.2020 alkaen, hänellä on hallituksen
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Puoluehallituksen sihteerinä aloitti Krista Maarajärvi
kokouksesta 4/2020 alkaen.
Hallituksen taloussihteerinä toimi Anu Saari ja hänen varahenkilönään Lauri Alhojärvi. Feministisen
puolueen puoluesihteerinä toimi Salla Mistola 5.9. asti.
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Puoluehallituksen työ painottui tulevien vaalien suunnitteluun ja niihin valmistautumiseen. 30.6. ja
27.9. järjestettiin hallituksen kesken strategiatyöpajat liittyen kuntavaaleihin. Ensimmäisessä
työpajassa käsiteltiin ehdokashankintaa ja toisessa resursseja ja vaaliohjelmaa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Alkuvuoden kokouksiin oli mahdollista osallistua etänä
esimerkiksi toiselta paikkakunnalta. Kolmannesta kokouksesta eteenpäin hallituksen kokoukset
järjestettiin täysin etänä. Hallituksen kokousten sihteerinä toimi Emilia Taskinen tai Linnea tuominen,
ja 4.6.2020 lähtien Krista Maarajärvi.
Hallituksen varsinaisten jäsenten kokousläsnäolot: Katju Aro (10), Emilia Taskinen (10), Linnea
Tuominen (9), Sirpa Acquah (8), Lauri Alhojärvi (10), Leif Hagert (4) 9.5.2020 asti, Suvi Helle (6),
Juhani Mastokangas (9), Eve Orhanli-Viinamäki (0), sekä 13.8. alkaen Brigantia Törnqvist (3).
Hallituksen varajäsenten kokousläsnäolot: Elina Arola (5), Eino Heikkilä (0), Esther Leander (3),
Annukka Pesonen (4), Mammu Rauhala (3), Anni Rolig (8), Anu Saari (8), Asta Silvanne (3), Kea
Tossavainen (2), Terhi Varonen (4), sekä 13.8. alkaen Salla Sariola (4) ja Riitta Kalliorinne (3).
Jäsenjärjestöt ja jäsenistö
Osa piiri- ja paikallisjärjestöistä sekä rekisteröimättömistä toimintaryhmistä kykeni vakiinnuttamaan
toimintaansa, mutta koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ja tapahtumien
peruminen tekivät paikallistoiminnan ylläpitämisen haasteelliseksi.
Hankalasta tilanteesta huolimatta esimerkiksi Tampereen piiri pystyi tapamaan parin viikon välein.
Uudenmaan piiri tapasi vuoden aikana muutaman kerran, vaalivalmistelujen merkeissä.
Jäsenyhdistykset tekivät omat toimintasuunnitelmansa vuodelle 2020. Toimintasuunnitelmissa näkyi
tahto toteuttaa puolueen arvoja ja kasvaa järjestöinä sekä pitää yhteyttä paikallisjärjestöjen ja
puoluehallituksen välillä. Toisena tavoitteena näkyi aktiivinen jäsen- ja ehdokashankinta, jonka avulla
jäsenmäärää ja yleistä tietoisuutta puolueen toiminnasta ja sen keskeisistä arvoista saataisiin
kasvatettua.
Puolueen jäsenmäärässä tapahtui vain vähäisiä muutoksia vuoden 2020 aikana. Puolueella oli
vuoden 2019 lopulla varsinaisia jäseniä 923 ja kannatusjäseniä 75, eli kaikkiaan 998 jäsentä. Vuoden
aikana puolueeseen liittyi 44 uutta varsinaista ja 1 uusi kannatusjäsen ja erosi 54 jäsentä. Näin ollen
vuoden 2020 loppuun mennessä varsinaisia jäseniä 914 ja kannatusjäseniä 76, eli kaikkiaan yhteensä
990.
Puoluekokous
Toimintavuonna 2020 ei järjestetty puoluekokousta vaan puoluevaltuuskunta hoiti
puoluekokouksen tehtäviä puoluekokousten välillä. Puoluekokouksen tilalle suunniteltua
puolueen kesätapahtumaa ei järjestetty pandemiatilanteen takia.
F*NO
Puolueen nuorisojärjestö F*NO eli Feministiset nuoret päätti vuoden 2020 alussa järjestäytyä.
Samalla se päätti, että se ei jatka toimintaansa poliittisena nuorisojärjestönä, vaan toimii jatkossa
yleispoliittisena yhdistyksenä, joka pyrkii vaikuttamaan feministisen politiikan edistämiseen
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päätöksenteossa. Puolueella ei siis ole tällä hetkellä omaa nuorisojärjestöä.

Talous ja hallinto
Talouden tunnusluvut
Puolueen pääasiallisia rahoituskanavia ovat jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut sekä
vaalikampanjakauden aikana vaaleihin liittyvä varainhankinta. Puolue sai Poliisihallituksen
myöntämän rahankeräysluvan 4.9.2020, ja lisäksi se saa vaalirahoituslain mukaisesti kerätä
vaalirahoitusta aina alkaen kuusi kuukautta ennen vaaleja ilman eri lupaa.
Vuoden 2020 tavoitteena oli jäsenmäärän kasvattaminen 10 prosenttia ja nykyisten jäsenten
sitouttaminen. Jäsentavoitetta ei kuitenkaan kyetty saavuttamaan. Jäsenmäärä pysyi lähes samana
(-8 jäsentä) tavoitellun kasvun sijaan. Varsinaisia jäsenmaksuja vuonna 2020 kertyi 4799,00 euroa ja
kannatusjäsenmaksuja 1331,00 euroa.
Muun varainhankinnan tuotot koostuivat oheistuotemyynnistä ja olivat 880,00 euroa.
Lisäksi puolue keräsi luottamustehtävissä toimivilta puolueveroa ehdokassopimusten mukaisesti.
Helsingin kaupunki tilitti puolueelle valtuustoryhmän puolesta puolueveroa yhteensä 2598 euroa.
Puolueen varsinaisen toiminnan kulut olivat 11 099,06 euroa ja tuotot 15 702,49 euroa.
Varainhankinnan tuotot olivat 7 010,00 euroa ja kulut 331,80 euroa. Toiminnan tulos oli 11 281,63
euroa ja taseen loppusumma oli 15 789,44 euroa.
Henkilöstöresurssit
Puolueella on yksi joulukuussa 2019 palkattu, osa-aikainen (45 h/kk) viestinnän suunnittelija. Hänen
palkkansa maksetaan Helsingin kaupungin valtuustoryhmille myöntämästä 7000 euron tuesta.
Puoluehallitus palkkasi 14.11. toimeksiannolla kaksi tekijää kevään 2021 kuntavaalikampanjaan.
Kampanjapäälliköksi valittiin Johanna Storck ja varainhankkijaksi Noora Salonen. Lisäksi alkuvuodesta
2021 palkattiin Elina Kaarlaakso työkokeilijaksi kampanjakoordinaattorin tehtävään.
Muilta osin puolueen henkilöstöresurssit koostuivat lähes täysin vapaaehtoistyöstä.
Kokouspalkkiollisissa luottamustoimissa toimi kuntavaalien jälkeen Helsingin kaupungin
luottamustoimissa muutama henkilö. Vuonna 2020 puolueella ei ollut omaa toimistoa, mutta sillä oli
käytössään postiosoite osoitteessa Torkkelinkatu 7 lh 4–5.

Viestintä
Viestintä ja sosiaalinen media nousi vuonna 2020 entistä tärkeämpään asemaan, kun tapahtumia
jouduttiin perumaan pandemiatilanteen takia. Puolue viesti aktiivisesti poliittisista linjauksistaan ja
aloitteistaan sekä kommentoi ajankohtaisia aiheita niin puolueen omissa kanavissa kuin mediallekin.
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Jäsenhankintaa ja vapaaehtoisten rekrytointia tehtiin aktiivisesti läpi vuoden sosiaalisessa mediassa.
Viestinnällä tuettiin myös kuntavaalien ehdokashakua ja vaalialoitteiden laatimista kyselyn avulla.
Ulkoisen viestinnän pääkanavat olivat verkkosivut, jäsenkirjeet sähköpostitse, sosiaalisen median
kanavat Facebook, Twitter ja Instagram sekä yhteydet tiedotusvälineisiin ja yhteistyökumppaneihin.
Feministisen puolueen verkkosivulla oli vuoden 2020 aikana 21 000 vierailua ja 19 000 erillistä
vierailijaa. Puolueen verkkosivujen kehittäminen ja siirtäminen WordPressiin ei edennyt tavoitteiden
mukaisesti.
Sosiaalisessa mediassa tykkääjien ja seuraajien määrät kasvoivat. Puolue saavutti vuoden 2020
loppuun mennessä 12 593 tykkääjää ja 12 924 seuraajaa Facebookissa. Twitterissä @fpuolue
saavutti 7847 seuraajaa. Instagramissa seuraajia oli 5343.
Sisäisen viestinnän uutiskirjeen jakelulistalla oli 891 henkilöä. Uutiskirjettä toimitettiin pääasiassa
suomeksi ja ruotsiksi. Sisäistä viestintää kehitettiin toimintavuoden 2020 aikana puolueen
keskusorganisaation, jäsenten ja paikallisyhdistysten välillä. Sisäisen viestinnän pääkanavat olivat
uutiskirje, verkkoyhteisö Slack, Facebookin tukiryhmä sekä henkilökohtaiset yhteydenotot
sähköpostilla ja puhelimella. Sisäistä viestintää selkeytettiin.
Paikallisryhmien viestintää haluttiin tukea jatkamalla heille räätälöidyn oman viestinnän oppaan
laatimista, mutta opas jäi edelleen kesken.
Medianäkyvyys
Yhteensä mediaosumia vuonna 2020 oli 75, jotka on eritelty toimintakertomuksen liitteessä.
Puolueesta, sen piirijärjestöistä ja puolueen poliittisista toimijoista uutisoitiin monipuolisesti
erilaisissa medioissa, kuten paikallislehdissä, verkkouutisissa ja aikakauslehdissä.

Tapahtumat
Alustavasti suunniteltu osallistuminen muun muassa Maailma kylässä -festivaaleille ja eri
Pride-tapahtumiin peruuntuivat tapahtumien perumisen myötä. Puolue tuki 8.3. järjestettyä Naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaista mielenilmausta. Vuoden 2020 aikana ei suunniteltu eikä toteutettu
merkittäviä omiakaan tapahtumia pandemian vuoksi.
Kutsutapahtumat
Katju Aro osallistui keynote-puhujana 18.11.2020 Praxis-ajatushautomon Tallinnassa järjestämään
konferenssiin Women in Power. Puheen aiheena oli naisten poliittisen osallistumisen esteet ja sitä
tukevat tekijät. Konferenssi järjestettiin etänä pandemian vuoksi.

Yhteistyö
Vuoden 2020 aikana ei tehty merkittävää yhteistyötä muiden kansallisten tai kansainvälisten
toimijoiden kanssa.
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Liite: Mediaseuranta 2020
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