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Yleistä
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja
ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa,
suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä; toimia puolueen
paikallisyhdistysten yhteistyöelimenä Uudenmaan vaalipiirissä; tukea puolueen toimintaa ja
lisätä vihreän liikkeen kannatusta Uudenmaan vaalipiirin alueella.
Vuonna 2017 toimintaan vaikuttivat kuntavaalit sekä vuoden 2018 alkuun suunnitellut
maakunta- ja presidentinvaalit. Kesäkuussa maan hallitus päätti, ettei maakuntavaaleja
järjestetäkään tammikuun 2018 presidentinvaalien yhteydessä, vaan lokakuussa 2018.
Valmistautuminen maakuntavaaleihin jatkui siitä huolimatta.

Toimintasuunnitelman toteutuminen
Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2017 toimintasuunnitelman toteutuminen.
Vasemman puoleisessa sarakkeessa on toimintasuunnitelman kohta tiivistettynä ja oikealla
arvio siitä, miten hyvin kohta toteutui vuoden aikana.
Tavoitteet

Miten toteutettu

1. Yleistä
Vuonna 2017 Uudenmaan Vihreät pyrkii
toteuttamaan Vihreiden missiota ja piirin
sääntöjä ennen kaikkea tukemalla
jäsenyhdistyksiä saavuttamaan kuntavaaleissa
mahdollisimman hyvä tulos sekä
valmistautumalla vuoden 2018 maakunta- ja
presidentinvaaleihin.

Kuntavaaleissa saavutettiin kaikkien
aikojen paras tulos. Maakuntavaaleihin
valmistauduttiin joustavasti johtuen vaalien
lykkäyksestä. Presidentinvaalien
tapahtumia Uudellamaalla koordinoitiin.

Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet
Piirin ensisijaisena tavoitteena alkuvuoden
toiminnassa on varmistaa piirin menestys
kuntavaaleissa.

Tavoite toteutui.

Piiri jatkaa edellisenä vuonna aloitettua tukea
tarvitsevien yhdistysten tukihanketta. Osa
rahoista on varattu kannustimeksi
jäsenhankinnan nostamiseksi
yhdistykselle/yhdistyksille, jotka vuoden
loppupuolelle mennessä nostavat eniten
jäsenmääräänsä.

Tavoite toteutui osittain. Piiri tuki vaalien
aikaan niiden kuntien vaalityötä, joissa ei
ollut valtuutettuja tai joissa valtuustopaikka
nähtiin olevan riski menettää. Vuoden
lopulla piirihallitus palkitsi Siuntion Vihreät
vuoden nousija 2017 palkinnolla, jolloin
kriteerinä oli menestys kuntavaaleissa
sekä jäsenmäärän kasvu.

Piiri valmistelee sisäiset valinnat ehdokkaista
puolueen luottamustehtäviin noudattamalla
vuosina 2015-2016 valmisteltuja ja hyväksyttyjä
uusia piirin sisäisiä toimintatapoja. Uudet
luottamushenkilöt valitaan Tampereella
(17.‒18.6.2017) pidettävässä
puoluekokouksessa.

Näin toimittiin.

Piiri valmistelee tarpeen mukaan poliittisia
kannanottoja, keskustelunaloituksia ja aloitteita
yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä
ensisijaisesti maakunnallisella tasolla.

Poliittisia kannanottoja ei nähty
tarpeelliseksi laatia. Sen sijaan
toiminnanjohtaja tuki maakuntavaltuuston
ryhmän kannanmuodostusta sekä
tiedottamista maakuntaohjelmassa
saavutetuista Vihreistä tuloksista.

Piiri edistää puolueen strategian jalkautumista
sekä omaan että jäsenyhdistysten toimintaan
järjestämällä strategiakoulutuksia tarpeen
mukaan.

Strategiakoulutuksia ei päätetty järjestää.

Hallituksen toiminnan kehittäminen
Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa
toimintaa valmistelevaan seminaariin. Vuonna
2017 järjestetään edellisten vuosien tapaan
piirihallituksen
perehdyttämispäivä
sekä
puolivuotisseminaari.
Tarjotaan
myös
mahdollisuuksien
mukaan
hallituksen
ulkopuolisille vihreille aktiiveille mahdollisuus
osallistua
yllämainittuihin
kiinnostuksensa
mukaan.

Perehdyttämispäivä ja
puolivuotisseminaari järjestettiin samaan
tapaan kuin edellisenäkin vuonna.
Toimintaa pidettiin edelleen onnistuneena.
Poislukien puoluehallituksen uusmaalaiset
jäsenet, piirihallituksen kokouksiin ei
osallistunut hallituksen ulkopuolisia
jäseniä. Piirihallituksen kokouksista ei
tiedotettu aktiivisesti.

Hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Vapaamuotoista yhdessäoloa järjestettiin
piirin toimintaan omien voimavarojensa ja puolivuotisseminaarin yhteydessä sekä
osaamisensa mukaan. Yhteishenkeä pidetään syyskokouksen jälkeisillä jatkoilla.
yllä lisäämällä toimintaan vapaamuotoista
yhdessäoloa.
Aktiiveja
kannustetaan
osallistumaan
ryhmähenkeä
kohottavaan
toimintaan,
kuten
joukkueena
tarttumalla
yhteiseen liikuntahaasteeseen, tai äänestämällä
joukostaan ‘Vuoden uusmaalaisen vihreän’.
Pyritään järjestämään vähintään yksi hallituksen
kokous
puoluetoimiston
ulkopuolella,
yhteistyössä
ja
vastavuoroisesti
jonkin
paikallisen
jäsenyhdistyksen
kanssa.
Panostetaan
jäsenten
näkyvyyteen
paikallisyhdistyksissä, ja nostetaan esille hyviä
saavutuksia
positiivisessa
hengessä.
Korostetaan jäsenjärjestöjen yhteistyön ja
tasavertaisuuden tärkeyttä. Piirin moninaisuus
on voimavara.

Piirihallitus ei järjestänyt kokouksia
yhdessä paikallisyhdistysten kanssa.
Jäsenyhdistysten tueksi luotiin uusi
vertaistukeen tarkoitettu facebook -ryhmä.

Kannustetaan
piirihallituksen
jäseniä
jalkautumaan myös heikomman kannatuksen
alueille ja saamaan näin uusia jäseniä.
Järjestetään tapahtumia ja kohtaamistilanteita
mahdollisuuksien
mukaan
ympäri
piiriä.
Piirihallituksen
tulee
aktiivisesti
edistää
jäsenmäärän kasvua, jolla taataan vihreän
politiikan
edistäminen
läpi
Uudenmaan.
Muistetaan korostaa jäsenyyden tärkeyttä.

Piirin puheenjohtaja Timo Lahti osallistui
Vihreän Verkon syyskokoukseen.
Piirin alueen jäsenmäärä kasvoi kaikkien
aikojen ennätykseen.

2. Vaalit

2.1. Kuntavaalit kunnialla
Piirin tavoitteena on päästä Uudellamaalla
kolmen
suurimman
puolueen
joukkoon.
Tavoitteena on nostaa valtuutettujen määrää
sekä saada vihreitä ehdokkaita jokaiseen
uusmaalaiseen kuntaan. Äänitavoite vaaleissa
on 60 000, ja ehdokastavoite on 727.
Toiminnanjohtajan tueksi palkataan osa-aikainen
vaalityöntekijä.

Vihreät nousi piirin alueella kolmanneksi
suurimmaksi puolueeksi (Kok. 24,8 %,
SDP 19,4 %, Vihr. 16,4 %). Äänitavoite
saavutettiin ja ylitettiin, yhteenlaskettu
äänimäärä oli 73 578 ääntä. Lopullinen
ehdokasmäärä oli 654 ehdokasta,
vähintään yksi ehdokas jokaisessa
kunnassa.

Piiri on saanut puolueelta tukea ‘Maakunnan Maakunnan valloitus ja alueelliset
valloitus’ - teemalla toteutettavaan kuntavaali- ehdokaskoulutustilaisuudet toteutuivat
kiertueeseen.
Tarkoituksena
on
yhdessä suunnitellussa laajuudessa.
kunnallisten yhdistysten kanssa järjestää koko
maakunnan kattava kiertue. Piiri järjestää
yhteistyössä kunnallisyhdistysten kanssa kolme
(3) ehdokkaiden alueellista koulutustilaisuutta
alkuvuodesta 2017.

2.2. Maakuntavaaleihin valmistautuminen
Maakuntavaalit
pidetään
vuoden
2018 Maakuntavaalit lykättiin tammikuulta
presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella lokakuulle.
28.1.2018.
Piiriyhdistys
valmistautuu
maakuntavaaleihin
yhteistyössä
Helsingin
Vihreiden
kanssa
perustamalla
yhteisen
yhdistyksen. Yhdistyksen tehtävät määritetään
yhteistyössä toimintavuoden aikana.

3. Viestinnästä virtaa vihreään toimintaan

Piiriyhdistys nostaa viestinnässään esille vihreitä Piirin blogissa tarjottiin toimijoille
tekijöitä, tapahtumia, tavoitteita, saavutuksia mahdollisuutta kirjoittajavuoroille,
sekä hyviä käytäntöjä maakunnan alueella.
erityisesti puoluevaltuuskunnan kokousten
jälkeen. Piirin facebook-sivulla ja
twitter-tilillä pyrittiin nostamaan
paikallisyhdistyksien julkaisuja esille.
Piiri kehittää edelleen vuonna 2016 käyttöön Jäsenkirjeen julkaisutiheyttä harvennettiin,
otetun jäsenkirjeen ja Twitter-tilin hyödyntämistä, jotta jäsenkirjeissä olisi mahdollista tarjota
visuaalisuutta ja yhteisöllisyyttä viestinnässä riittävästi kiinnostavaa sisältöä.

painottaen. Nämä yhdessä tasokkaan ja
kattavan blogitoiminnan kanssa antavat hyvät Blogitoiminta ei toteutunut toivotussa
mahdollisuudet parantaa viestintäkokonaisuutta laajuudessa lähinnä kirjoittajavuorojen
edelleen. Sisällön tuottamisessa huomioidaan jakamisen suuritöisyyden vuoksi.
yleistyvä
mobiililaitteiden
käyttö
sekä
tarinankerronta vaikeidenkin aiheiden esille
tuomisessa. Hyödynnetään viestinnän tukena
ns. ‘viestinnän omaa vuosikelloa’, josta selviävät
kansalliset ja kansainväliset teemapäivät, sekä
muut huomioitavat tapahtumat.

Piirin
viestintätyöryhmä
työstää
yhdessä
toiminnanjohtajan kanssa piirin viestintää entistä
selkeämpään,
visuaalisempaan
ja
monikielisempään suuntaan. Piirin sisäisessä ja
ulkoisessa viestinnässä pyritään huomioimaan
kaksikielisyys. Huomioidaan ja kehitetään
kaksisuuntaisuutta yhdistysten ja hallituksen
välillä. Vaalien alla panostetaan kohdennettuun
sosiaalisen median markkinointiin. Piiri perustaa
maakunnan sisäistä vihreää keskustelua varten
suljetun FB-ryhmän.

Toiminnanjohtaja ja viestintätyöryhmä
laativat viestinnän viestintästrategian,
jonka käytännön toteuttaminen jäi vuodelle
2018.
Kaksikielisyyttä pyrittiin huomioimaan
piirihallituksen kaksikielisten jäsenten
avulla silloin kun se nähtiin erityisen
tärkeäksi. Kaksikielisyyden tärkeyttä
pidettiin esillä puolueen ja Haaviston
kampanjan suuntaan presidentinvaalien
yhteydessä.
Poliittisia aiheita koskevaa suljettua
facebook-ryhmää ei perustettu asian
tarkemman harkinnan myötä
(päällekkäisyys valtakunnallisen Vihreät
-ryhmän sekä jäsenyhdistysten omien
ryhmien kanssa, moderoinnin vaatimat
resurssit). Lisäksi loppuvuodesta puolueen
valtakunnallisen ryhmän
moderointikäytäntöjä oltiin uusimassa.

Harjoittelijan syksyllä 2016 tekemää viestinnän
kyselyä
voidaan
hyödyntää
viestinnän
hiomisessa, karsimalla sen perusteella pois
heikosti
kantavat
viestintäkanavat
ja
panostamalla toimiviin. Piirin viestintätyöryhmän
tuottamaa materiaalia hyödynnetään kehittäessä
viestintää tulevia vuosia varten.

Kyselyä ei aktiivisesti hyödynnetty
viestinnän hiomisessa.
Viestintätyöryhmän aiempina vuosina sekä
toimintavuonna tuottamaa materiaalia
pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman
hyvin.

4. Talous
Yhdistyksen talous perustuu kuntayhtymien Maakuntavaaleihin kohdennettu rahallinen
luottamushenkilömaksuihin, jäsenmaksutuloihin, määrä ei lopulta ollut tarpeen ja piirihallitus

kansanedustajamaksuihin
sekä
puolueelta
saatavaan piiritukeen. Toimintavuodelle erityistä
painetta
asettavat maakuntavaalit, joiden
käymiseen piiritasolla on varattu 3000 euroa.
Erityispanostus
talousarviossa
(3000€)
kohdennetaan
myös
edellisenä
vuonna
alkaneeseen tukea tarvitsevien yhdistysten
hankkeeseen.

päätti, että osa rahoista voidaan käyttää
presidentinvaalien kampanjan tukemiseen.
Tukea tarvitsevien yhdistysten
hankkeeseen kohdennettuja rahoja ei
käytetty.

Yhdistyksen taloustilanne oli
toimintavuoden lopulla hyvä kuntavaalien
Maakuntavaalien
jälkeinen
tilanne
mm. erinomaisen tuloksen sekä niiden jälkeen
luottamushenkilömaksujen suhteen ei ole saatujen uusien luottamuspaikkojen
talouden
puolella
täysin
ennakoitavissa. myötä.
Tilannetta on seurattava tarkasti ja oltava valmis
tarpeen mukaan sopeuttamaan toimintaa.
Tavoitteena on vakaa talous, jonka pohjalta
pääsemme yhdessä ponnistamaan vuonna 2019
pidettäviin eduskuntavaaleihin.

5. Tapahtumia
-

-

-

Hallituksen kauden aloitusseminaari
21.1.
Kolme kuntavaalikoulutusta
alkuvuodesta: Itä-, Länsi- ja
Keski-Uusimaa.
Puoluevaltuuskunta Lohjalla 11-12.2.
Vihreän liiton syntymäpäivä 28.2
Kuntavaalit: vaalipäivä 9.4.2017
Puoluekokous 17.‒18.6.2017, Tampere
Piiripäivä syksyyn - maakuntavaalien
koulutus + mahdollisesti syyskokous
samalla
Itsenäisyyspäivä 6.12.2017

Tapahtumista Vihreän liiton
syntymäpäivää ja itsenäisyyspäivää ei
huomioitu toiminnassa. Piiripäivä jätettiin
järjestämättä, koska maakuntavaalit
siirtyivät.
Toiminnassa keskityttiin ennen kaikkea
kunta- ja presidentinvaaleihin. Tämä oli
strateginen valinta.

Piirin kokoukset
Uudenmaan Vihreät järjesti vuoden 2017 aikana yhteensä neljä piirin yleiskokousta:
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä ylimääräiset kokoukset helmi- ja
toukokuussa.
● Ylimääräisessä kokouksessa 16.2. käsiteltiin Uudenmaan Vihreän
maakuntayhdistyksen perustamista.
● Kevätkokouksessa 27.4. käsiteltiin sääntömääräiset asiat (tilinpäätös,
toimintakertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen) sekä valittiin henkilöitä
piirihallituksesta eronneiden tilalle.

●
●

Ylimääräisessä kokouksessa 19.5. käsiteltiin puoluekokousvalintoja.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 9.12. käsiteltiin sääntömääräiset asiat
(yhdistyksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta,
toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntä vuodelle 2018).

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. Osa kokouksista pidettiin etäkokouksina
sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostilistaa ja Google Docsia hyödyntäen. Osa
kokouksista pidettiin myös skypeä käyttäen.
Kokousten lisäksi hallitus piti jo vakiintuneeseen tapaan vuoden aloitusseminaarin
tammikuussa. Edellisen vuoden tavoin järjestettiin myös puolivuotisseminaari elokuussa
Timo Lahden siirtolapuutarhamökillä Espoossa. Puolivuotisseminaarissa pohdittiin erityisesti
piirin strategiaa ja tapahtumaan osallistuivat myös puoluehallituksen uusmaalainen jäsen
Lotta Kortteinen sekä varajäsen Henna Partanen. Hallituksessa koettiin sekä kauden
perehdytysseminaari että puolivuotisseminaarin strategiapäivä hyödyllisiksi, ja niitä haluttiin
jatkaa edelleen tulevina vuosina.
Piirin puheenjohtajana toimi kevätkokoukseen asti Tiia Lintula Järvenpäästä sekä
kevätkokouksesta vuoden loppuun asti Timo Lahti Espoosta. Piirin varapuheenjohtajana
toimi kevätkokoukseen asti Timo Lahti ja kevätkokouksen jälkeen Rauno Liljavirta
Hyvinkäältä. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi piirihallituksen varajäsen Outi Huusko
Tuusulasta. Sihteerinä toimi piirin toiminnanjohtaja Tuomas Green.

Piirihallitus vuonna 2017
Varsinaiset jäsenet

Läsnäolo

Varajäsenet
sisääntulojärjestyksessä

Läsnäolo

Tiia Lintula (Järvenpää), pj.
kevätkokoukseen asti, ero
hallituksesta todettiin
kevätkokouksessa

4/5

Päivi Rignell (Raasepori),
myönnettiin ero kevätkokouksessa

1/5

Rauno Liljavirta (Hyvinkää),
valittiin vpj:ksi kevätkokouksen
jälkeen

14/17

Outi Huusko (Tuusula)

14/17

Jaakko Kilpeläinen (Vantaa)

13/17

Marjokaisa Piironen
(Kirkkonummi)

11/17

Timo Lahti (Espoo), vpj.
kevätkokouksesta lähtien

17/17

Timo Noroviita (Loviisa)

5/17

Marjo Matikka (Espoo)

6/17

Riikka Aapalahti (Porvoo), valittiin
varsinaiseksi jäseneksi
kevätkokouksessa Lintulan ja
Rämön erottua

16/17

Seppo Niiranen (Espoo)

16/17

Max Mannola (Vantaa)

6/17

Leni Pispala (Nurmijärvi)

9/17

Marko Kivelä (Espoo), valittiin
varajäseneksi kevätkokouksessa
varasijalle 5.

7/12

Eve Rämö (Vantaa), ero
todettiin kevätkokouksessa

1/5

Jari Lydén (Vihti), valittiin
varajäseneksi kevätkokouksessa
varasijalle 6.

4/12

Jens Sørensen (Kirkkonummi)
ero todettiin syyskokouksessa

9/17

Hallituksen sihteerinä toimi
toiminnanjohtaja Tuomas Green

17/17

Börje Uimonen (Tuusula)

16/17

Jori Eskolin (Vantaa), valittiin
hallitukseen
kevätkokouksessa Lintulan ja
Rämön erottua, todettiin ero
syyskokouksessa

7/12

Kuntavaalit
Vuoden 2017 tärkein toimintakokonaisuus olivat kevään kuntavaalit. Piirin toiminta jakaantui
seuraaviin osiin:
- paikallisyhdistysten ehdokasrekrytoinnin tukeminen
- alueellisten ehdokaskoulutusten järjestäminen Länsi-, Keski- ja Itä-Uudellamaalla
(Espoon, Vantaan ja Helsingin Vihreät järjestivät myös yhteisiä ehdokaskoulutuksia)
- Maakunnan valtaus -kiertueen järjestäminen
- Puolueen bussikiertueelle osallistuminen Uudellamaalla sekä kiertuetapahtumien
lehtimainonnan tukeminen
- Piirin myöntämä rahallinen kampanjatuki
- Puolueen vaalikampanjan ja tukimuotojen jalkauttaminen Uudenmaan tasolla
Paikallisyhdistysten ehdokasrekrytointia tuettiin järjestämällä soitteluiltoja puoluetoimistolla
sekä julkaisemalla sponsoroituja ehdokasrekrytointimainoksia piirin facebook-sivulla. Lisäksi
toiminnanjohtaja kohdensi työaikaansa merkittävissä määrin paikallisyhdistysten tukemiseen
sekä ehdokasrekrytoinnin että puolueen ehdokasrekisterin osalta. Ehdokasrekrytointi saatiin
nostettua vuoden vaihteen heikohkosta tilanteesta huolimatta kaikkien aikojen ennätykseen,
654 kuntavaaliehdokkaaseen.
Alueellisia ehdokaskoulutuksia järjestettiin Lohjalla, Porvoossa ja Järvenpäässä. Lohjalla
puoluevaltuuskunnan yhteydessä kouluttajina toimivat toiminnanjohtaja Tuomas Green,
piirihallituksen jäsen Rauno Liljavirta sekä puolueen järjestöpäällikkö Lotta Kortteinen.
Porvoon koulutuksen vetivät Tuomas Green ja vaalityöntekijä Annika Ojala. Järvenpään
koulutuksen hoiti piirin puheenjohtaja Tiia Lintula. Lisäksi toiminnanjohtaja Tuomas Green
osallistui Hyvinkään ja Nurmijärven omiin koulutuksiin.
Maakunnan valtaus -kiertueen konseptina oli, että vaalityöntekijä Annika Ojala ajoi puolueen
mainosbannereilla teipatun biokaasu-auton paikallisyhdistysten kanssa sovittuihin
tapahtumiin. Paikalle pyrittiin järjestämään mahdollisimman usein puolueen kärkipoliitikkoja
kuten kansanedustajia tai esimerkiksi puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Kiertueen
osalta tehtiin myös mahdollisuuksien mukaan facebook- ja osin lehtimainontaakin.
Tämän lisäksi osallistuttiin puolueen valtakunnallisen bussikiertueen järjestelyihin yhdessä
puolueen bussikiertuetta organisoineen puoluetoimiston kanssa. Piiri tuki bussikiertueen
lehtimainontaa rahallisesti.
Vuoden talousarvioon oli varattu 2000 € yhdistyksille kohdennettuun kampanjatukeen.
Koska kyseinen summa oli varsin rajallinen, päätti piirihallitus toiminnanjohtajan valmistelun
pohjalta kohdentaa tuen niihin kuntiin, joissa ei ollut entuudestaan Vihreitä valtuutettuja tai
joissa Vihreiden valtuustopaikkojen kokonaan menettäminen nähtiin mahdolliseksi. Näin
ollen tuki kohdentui Hankoon, Myrskylään, Pornaisiin ja Pukkilaan, 500 € kutakin kuntaa
kohden. Kaikissa tukea saaneissa yhdistyksissä saatiin valtuutettuja, joten tuen strateginen
kohdentaminen vaikuttaa olleen järkevää.

Lisäksi toiminnanjohtaja teki vaalien aikaan paljon sisäistä tiedottamista yhdistystoimijoille ja
osin suoraan kaikille 654 ehdokkaalle. Kyseessä oli pääasiassa puolueen kattokampanjan
tarjoamien mahdollisuuksista ja resursseista sekä erilaisista määräajoista (kuten
vaalirahailmoituksen määräajasta) informointi.
Kuntavaalien tulos oli kaiken kaikkiaan menestys: uusia valtuustopaikkoja saatiin
Uudenmaan vaalipiirin alueella kaikkiaan 41 (nousua 89 paikasta 130 paikkaan) ja
ensimmäisenä vaalipiirinä Suomessa Uudellamaalla on Vihreä valtuutettu jokaisessa
kunnassa.

Valmistautuminen maakuntavaaleihin
Vuoden 2018 tammikuulle alunperin kaavailtuihin maakuntavaaleihin kerettiin alkuvuonna
2017 valmistautua lähinnä hallinnolliselta kannalta kevään kuntavaalien vuoksi. Uudistuksen
kaaduttua ennen toimeenpanoa päätettiin valmistautumista maakuntavaaleihin rauhoittaa.
Maakuntavaaleista keskusteltiin kuitenkin säännöllisesti niin piirin yleiskokouksissa kuin
piirihallituksen kokouksissakin, vaikka päävastuu valmistautumisesta kuuluikin Uudenmaan
Vihreälle maakuntayhdistykselle.
Merkittävin tapa, jolla maakuntavaaleihin ryhdyttiin valmistautumaan piirissä oli
syyskokouksessa päätetyt tukikriteerit maakunnallisen laajuisille kampanjoille. Lisäksi
syyskokouksessa päätettiin valmistautua palkkaamaan vaalityöntekijä riittävän ajoissa
maakuntavaaleja silmällä pitäen, mikä huomioitiin vuoden 2018 talousarviota valmistellessa.
Uudenmaan Vihreän maakuntayhdistyksen perustaminen
Uudenmaan Vihreät teki vuonna 2016 päätöksen, että uusi maakunnallinen yhdistys, johon
kuuluvat jäseninä Helsingin ja Uudenmaan Vihreät, voidaan perustaa maakuntavaaleja
varten. Piirin ylimääräinen kokous hyväksyi helmikuussa 2017 ehdotetun sääntöluonnoksen.
Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin huhtikuussa. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa ja lisäksi pidettiin yhdistyksen perustamiskokous ja ensimmäinen
sääntömääräinen syyskokous. Uudenmaan Vihreän maakuntayhdistyksen toimintaan
vaikutti merkittävästi se, että maakuntavaalit päätettiin kesäkuussa 2017 siirtää tammikuusta
2018 lokakuulle 2018. Yhdistyksessä Uudenmaan Vihreitä edustivat Timo Lahti (yhdistyksen
vpj.), Tuomas Green ja Börje Uimonen sekä varajäseninä Marjokaisa Piironen ja Minttu
Massinen. Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus toimivuodelle 2018. Uudenmaan Vihreitä
valittiin edustamaan TImo Lahti, Tuomas Green, Börje Uimonen sekä varajäseninä Minttu
Massinen, Kimmo Kyrölä ja Rauno LIljavirta.
Valmistautuminen ennenaikaisiin vaaleihin
Piirissä aloitettiin valmistautuminen mahdollisiin ennenaikaisiin vaaleihin. Piirin vaalien
johtoryhmä laati pikavaalisuunnitelman, jonka hyväksyminen jäi vuodelle 2018.

Tapahtumat
Piiriyhdistyksen järjestämät tapahtumat vuonna 2017 keskittyivät kuntavaaleihin.
Kuntavaalien yhteydessä järjestettiin alueellisia ehdokaskoulutuksia. Tärkein tapahtumien
sarja oli Maakunnan valtaus -kiertue, jonka toteuttamisen päävastuu oli piirin vaalityöntekijä
Annika Ojalalla. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Lisäksi
osallistuttiin puoleen vaalibussikiertueelle kuntavaalien aikana.
Kevään ja alkusyksyn aikana järjestettiin tai osallistuttiin lähinnä koulutustapahtumiin. Piiri
järjesti puoluekokousedustajille koulutuksen puoluetoimistolla ennen puoluekokousta.
Lisäksi piiri tuki taloudellisesti Vision Vihreä kuntavaikuttaja kurssille osallistuneita.
Loppuvuodesta piiri koordinoi Pekka Haaviston presidentinvaalikiertueen tapahtumien
järjestelyitä Uudellamaalla. Tapahtumien päävastuu oli paikallisyhdistyksillä, piirin rooli oli
koordinoida Haaviston kampanjan ja paikallisyhdistysten välistä toimintaa. LIsäksi piiri tuki
tapahtumien lehtimainontaa sekä mainosti itsekin tapahtumia facebook-sivullaan.
Piirin palkatut työntekijät
Piirin toiminnanjohtajana täydellä työajalla toimi Tuomas Green ja vaalityöntekijänä (20 h /
vko) ajalla 1.1.2017-30.4.2017 Annika Ojala.

