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Uusi syrjimättömyyden puolustaja
Feministinen puolue on Suomen poliittisen kentän uusi tulokas, jonka kaiken politiikan keskiössä
on syrjimättömyyden edistäminen. Kesäkuussa 2016 perustetun puolueen päämääränä on
tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikkien on mahdollista elää hyvää elämää. Se
tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä tulee olla 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.
Sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisen turvallisuuden edistäminen ovat
puolueen työn kolme tärkeintä osa-aluetta. Puolue toimii Suomessa, mutta on osa kansainvälistä
feminististen puolueiden perhettä ja feminististä liikettä. Puolueen politiikka pyrkii inhimilliseen,
sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen yli kansallisten rajojen.

Poliittinen vaikuttaminen
Vuosi 2017 oli Feministisen puolueen ensimmäinen vuosi rekisteröitynä puolueena.
Oikeusministeriö hyväksyi 15.6.2016 perustetun puolueen joulukuussa 2016 jättämän
rekisteröintihakemuksen kannattajakortteineen ja merkitsi sen puoluerekisteriin 10. tammikuuta
2017.

Kuntavaalit ja ensimmäinen vaalivoitto
Huhtikuussa 2017 järjestetyt kuntavaalit olivat Feministisen puolueen ensimmäiset, ja vaalityö
korostui puolueen toiminnassa alkuvuonna. Vuonna 2016 käynnistynyt ehdokashankinta
painottui suurimpiin kaupunkeihin ja niiden lähikuntiin. Yhteensä Feministinen puolue asetti 40
kuntavaaliehdokasta yhdeksässä kunnassa. Puolue tavoitteli vaaleissa vähintään yhtä
valtuustopaikkaa, jonka arvioitiin olevan mahdollista Helsingissä.
Feministisen puolueen kuntavaaliohjelma Kaikkien kaupunki – 30 aloitetta yhdenvertaisuudesta
julkaistiin tammikuussa ja vaalikampanja käynnistyi helmikuussa 2017. Tiedotustilaisuus

kuntavaaliohjelmasta ja puolueen ehdokkaista järjestettiin 28. helmikuuta Lapinlahden Lähteellä
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Helsingissä. Vaalikampanjan teemoista nostettiin esiin erityisesti rasismin vastaisuus ja
paperittomien oikeuksien parantaminen.
Feministinen puolue saavutti vaaleissa 6856 ääntä eli 0,3 prosenttia valtakunnallisesta
äänimäärästä. Helsingissä puolue saavutti 4910 ääntä eli jopa 1,5 prosenttia kaikista annetuista
äänistä. Vaalivoiton johdosta puolueen puheenjohtaja Katju Aro valittiin vaaleissa Helsingin
kaupunginvaltuustoon 1557 henkilökohtaisella äänellä. Lisäksi varavaltuutetuiksi valittiin Kukka
Eskola (420 ääntä) ja Nelli Ruotsalainen (307 ääntä). Vaalivoitto oli historiallinen, sillä uudet
puolueet ovat erittäin harvoin saaneet ehdokkaita läpi heti ensimmäisissä vaaleissaan juuri
perustamisensa jälkeen.
Ehdokkaita oli Espoossa, Helsingissä, Lohjalla, Porvoossa, Riihimäellä, Taivassalossa, Tampereella,
Turussa ja Vantaalla. Vaaliliittoja ei solmittu missään kunnassa, sillä puolue halusi osallistua
ensimmäisiin vaaleihinsa täysin riippumattomana toimijana. Ehdokaskohtaiset äänimäärät löytyvä
vaalit.fi -sivustolta.

Poliittiset ohjelmat ja kannanotot
Vuonna 2016 hyväksytty Feministisen puolueen yleisohjelma määrittelee puolueen pitkän

tähtäimen poliittiset tavoitteet ja linjaukset ja toimii kaiken poliittisen työn selkänojana. Sen
pohjalta laadittu puolueen jäseniltä kyselyllä ja työpajoissa tulleille aloitteille perustunut
Feministisen puolueen kuntavaaliohjelma Kaikkien kaupunki – 30 aloitetta yhdenvertaisuudesta
laadittiin ja julkaistiin kuntavaalien alla 28. helmikuuta. Kuntavaaliohjelma löytyi verkosta

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puolue ei julkaissut vuonna 2017 muita poliittisia ohjelmia.
Puolueen ylintä päätösvaltaa edustavassa puoluekokouksessa käsiteltiin jäsenistöltä tulleet 15
puoluekokousaloitetta. Puoluekokous hyväksyi viisi poliittista aloitetta sellaisenaan puolueen
kannoiksi. Näitä olivat aloitteet puolueen asiakirjojen saavutettavuuden edistämiseksi, alaikäisten
avioliiton kieltämiseksi, kannaksi yhdenvertaisesta mahdollisuudesta jatko-opintoihin sekä
sotetyöryhmän perustamiseksi. Lisäksi hyväksyttiin järjestöllinen aloite vegaanisen tarjoilun
järjestämisestä puolueen tapahtumissa. Seitsemän aloitetta siirrettiin jatkovalmisteluun
työryhmiin, joihin jäsenistö saattoi ilmoittautua. Näitä olivat aloitteet Feministisen puolueen
saamelaispolitiikaksi, yhteiskuntapalvelus- ja perustulomallin kehittämiseksi, kuuden tunnin
työpäivän, nollatuntisopimusten kiellon ja vuosilomalain muuttamisen edistämiseksi sekä kaikille
yhteisen katsomusaineen edistämiseksi. Lisäksi hyväksyttiin toivomusponnet, joissa toivottiin
selvitettävän uusia malleja perhevapaauudistuskeskusteluun osallistumiseksi sekä selvitettävän,
voiko Feministinen puolue muodostaa yhteneväistä feminististä kantaa seksikauppailmiöön
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yhteistyössä moninaisten kokemusasiantuntijoiden, kolmannen sektorin, tutkijoiden ja muiden
relevanttien tahojen kanssa. Kolme aloitetta hylättiin.
Puolue on tuonut poliittisia kantojaan esiin verkkosivuillaan esimerkiksi kannanottoina ja blogeina
sekä Helsingin kaupunginvaltuustotyöskentelyn kautta (ks. alla). Vuonna 2017 puolue esitteli
kuntavaaliehdokkaita ja -ohjelmaa, otti kantaa translain uudistuksen puolesta, haastoi
presidentinvaaliehdokkaat ottamaan kantaa ihmisoikeuksien puolesta ja ilmoitti lähtevänsä
eduskuntavaaleihin. Tämän lisäksi puoluetta edustaneet ehdokkaat sekä virallisissa
luottamustoimissa olevat ovat ottaneet kantaa omissa kanavissaan esimerkiksi
perhevapaauudistukseen ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin.

Vaikuttaminen Helsingin kaupunginvaltuustossa
Feministisen puolueen kaupunginvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua muodostavat yhdessä
Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmän. Lisäksi ryhmää on täydennetty
luottamustehtäviin valituilla henkilöillä, jotka yhdessä muodostavat valtuustotyöryhmän.
Valtuustotyöryhmä edistää Feministisen puolueen poliittisia tavoitteita Helsingin
kaupunginvaltuustossa ja määrätyissä toimikunnissa.
Valtuustotyöryhmän kokoonpano vuonna 2017:
●

Katju Aro, kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinainen jäsen

●

Kukka Eskola, 1. varavaltuutettu, nuorisojaoston varsinainen jäsen (8.11. saakka)

●

Nelli Ruotsalainen, 1. varavaltuutettu (8.11. alkaen), 2. varavaltuutettu (8.11. saakka),
tasa-arvotoimikunnan varsinainen jäsen

●

Heidi Ahola, 2. varavaltuutettu (7.12. alkaen), sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen

●

Pazilaiti Simayijiang, nuorisojaoston varajäsen

●

Annu Kemppainen, tasa-arvotoimikunnan varajäsen

●

Oskar Yrjölä, keskusvaalilautakunnan varajäsen

●

Tuuli Kamppila, Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen varsinainen jäsen

●

Anna Jensen, käräjäoikeuden maallikkotuomari

●

Pia Brandt, käräjäoikeuden maallikkotuomari

●

Laura Elomaa, käräjäoikeuden maallikkotuomari

Valtuustoryhmä ja luottamushenkilöt kokoontuvat ennen kaupunginvaltuuston kokouksia
Helsingin kaupungintalolla. Kokouksissa on paikalla myös Feministisen puolueen poliittinen
sihteeri Sara Mäkäräinen. Valtuustoryhmän puheenjohtaja on Katju Aro ja varapuheenjohtaja Nelli
Ruotsalainen. Sihteerinä toimii Oskar Yrjölä ja varasihteerinä Heidi Ahola. Varavaltuutettu Kukka
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Eskola erosi tehtävästään 8.11.2017 henkilökohtaisista syistä.
Vuoden 2017 keskeisimmät saavutukset olivat onnistuneet luottamuspaikkaneuvottelut keväällä
2017 heti vaalien jälkeen sekä onnistunut vaikuttamistyö kaupungin strategianeuvotteluissa.
Luottamuspaikkaneuvotteluissa puoluetta edustaneet Katju Aro ja Jussi Aaltonen onnistuivat
neuvottelemaan puolueelle lautakuntapaikan sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jaostopaikan
nuorisojaostoon sekä paikat tasa-arvotoimikuntaan ja Vuosaaren urheilutalon hallitukseen. Tulosta
voidaan pitää erittäin onnistuneena suhteessa puolueen paikkalukuun ja äänimäärään vaaleissa ja
tapaan, jolla luottamuspaikkoja on Helsingissä jaettu.
Strategianeuvotteluiden merkittävä saavutus oli kaupungin nelivuotiseen strategiaan kirjattu
tasa-arvohanke. Feministisen puolueen ansiosta Helsingissä käynnistetään tutkimuspohjainen
hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.
Talousarvioneuvotteluihin puolue ei saanut kutsua, mutta tuli kuitenkin asiassa kuulluksi.
Talousarvioon puolue ajoi lisämäärärahoja sosiaali- ja terveystoimialalle sekä erityisesti
lastensuojeluun, etsivään lähityöhön ja kotihoitoon. Nämä kaikki tavoitteet tulivat budjetissa
huomioiduiksi. Lisäksi talousarvion ohessa hyväksyttiin Feministisen puolueen toivomusponsi siitä,
että talousarvion tuottavuustavoitteen toteuttamisessa seurattaisiin palveluiden laadun ohella
paremmin myös niiden hyvinvointivaikutuksia.
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa valtuustoryhmä ajoi muun muassa maksuttomia palveluita
paperittomille, parannuksia omaishoidon tukeen sekä mielenterveyspalvelujen, lastensuojelun,
kotihoidon ja etsivän lähityön vahvistamista. Puolueen sosiaali- ja terveyslautakunnassa tekemä
esitys oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseksi paperittomille hyväksyttiin tiukassa äänestyksessä
Helsingin valtuustossa osana paperittomien oikeuksia koskevaa valtuustoaloitetta, jonka
edistämisessä ja tukemisessa puolue oli keskeisessä roolissa.
Kaupunginvaltuustossa valtuutettu Katju Aro teki aloitteen seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi
sekä yhdessä Mai Kivelän, Leo Straniuksen ja Abdirahim Husseinin kanssa aloitteen vegaaniruoan
lisäämiseksi kaupungin palveluissa. Lisäksi valtuustossa hyväksyttiin Aron toivomusponsi siitä, että
kaupungin henkilöstön mahdollisuuksia saada koulutusta sukupuolisensitiivisestä
varhaiskasvatuksesta lisätään. Valtuutettujen puheenvuorojen lisäksi valtuustoryhmä käytti
valtuustossa ryhmäpuheenvuorot kaupungin tilinpäätöksestä, strategiasta ja talousarviosta.
Valtuustoryhmä ei jättänyt ryhmäaloitteita vuonna 2017.
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Puolueorganisaatio ja jäsenistö
Feministisen puolueen puolueorganisaatio muodostui vuonna 2017 puoluehallituksesta ja
puheenjohtajistosta, piiri- ja paikallisjärjestöistä, paikallisista toimintaryhmistä sekä niissä
toimivista vapaaehtoisista ja jäsenistöstä.

Hallitus ja puoluejohto
Feministisen puolueen hallitus koostui syksyyn saakka vuoden 2016 perustamiskokouksessa ja
ylimääräisessä puoluekokouksessa valituista henkilöistä. Puoluehallitus vaihtui puolueen
ensimmäisessä puoluekokouksessa, joka järjestettiin 23.–24. syyskuuta Espoossa.
Hallitus 1.1.–24.9.2017
Puheenjohtajat: Katju Aro pj, Warda Ahmed 1. vpj (eronnut puolueesta ja puheenjohtajan tehtävästä
20.3.2017), Katriina Rosavaara 2. vpj

Jäsenet: Jussi Aaltonen, Laura Eklund Nhaga, Kukka Eskola, Anni Hyvärinen, Viima Lampinen, Nelli
Ruotsalainen, Pazilaiti Simayijiang, Tanya Tynjälä, Johannes Wessels

Varajäsenet: Laura Franck, Aino-Maija Hiltunen, Heli Hytönen, Veera Nurmenniemi, Birgitta
Oksanen, Susanna Rönn, Leena Teräs, Aino Unonius, Tetti Vähämaa
Hallituksen jäsenten kokousläsnäolot
Katju Aro 14, Katriina Rosavaara 12, Aino-Maija Hiltunen 12, Veera Nurmenniemi 12, Tetti
Vähämaa 11, Kukka Eskola 10, Anni Hyvärinen 10, Aino Unonius 10, Nelli Ruotsalainen 9, Birgitta
Oksanen 9, Pazilaiti Simayijiang 8, Viima Lampinen 7, Tanya Tynjälä 6, Jussi Aaltonen 6, Johannes
Wessels 4, Heli Hytönen 3, Laura Eklund Nhaga 2, Laura Frank 2, Warda Ahmed 1, Leena Teräs 1,
Susanna Rönn 0
Hallitus 24.9.–31.12.2017
Puheenjohtajat: Katju Aro pj, Tuuli Kamppila 1. vpj, Pazilaiti Simayijiang 2. vpj

Jäsenet: Jussi Aaltonen, Aino-Maija Elonheimo, Maija Haapala, Anni Hyvärinen, Minna Karvonen,
Anne Kolehmainen, Johannes Koski, Esther Leander, Veera Nurmenniemi

Varajäsenet: Paula Innamo, Anna Jensen, Hanna Kemppainen, Katja Mölsä, Annukka Pesonen, Lea
Rantanen, Brigantia Törnqvist, Aino Unonius, Carmen Villman
Hallituksen jäsenten kokousläsnäolot
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Katju Aro 3, Tuuli Kamppila 3, Maija Haapala 3, Minna Karvonen 3, Anne Kolehmainen 3, Veera
Nurmenniemi 3, Anna Jensen 3, Katja Mölsä 3, Annukka Pesonen 3, Lea Rantanen 3, Aino Unonius 3,
Pazilaiti Simayijiang 2, Anni Hyvärinen 2, Johannes Koski 2, Esther Leander 2, Paula Innamo 2,
Brigantia Törnqvist 2, Carmen Villman 2, Aino-Maija Elonheimo 1, Hanna Kemppainen 1, Jussi
Aaltonen 0.
Puoluehallituksen työssä painottui alkuvuonna kuntavaalityö. Se vastasi puolueen vaaleihin
osallistumisesta, tuki paikallisten puolueyhdistysten perustamista eri paikkakunnille ja hyväksyi
ehdokkaat vaaleihin. Vaalien jälkeen puoluehallitus vastasi puoluekokouksen valmisteluista.
Toukokuussa järjestettiin myös hallituksen työhyvinvointi- ja kehittämispäivä. Hallitus kokoontui
1.1.–24.9.2017 välisenä aikana yhteensä 15 kertaa.
Syksyn puoluekokouksessa valittu hallitus kokoontui loppuvuonna kolme kertaa Maikki Friberg
-kodissa Bulevardilla. Se järjestäytyi kolmeen tiimiin, joista puheenjohtaja Katju Aro vastasi
politiikkaan keskittyvästä tiimistä, ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila yhteisötiimistä
ja toinen varapuheenjohtaja Pazilaiti Simayijiang hallinnosta. Puoluehallituksen työssä korostui
puolueorganisaation sisäinen vahvistaminen toimintatavoista viestintään sekä
ennakkosuunnittelun vahvistaminen tulevan vaalivuoden edellä.

Jäsenistö, jäsenjärjestöt ja toimintaryhmät
Vuoden 2017 aikana Feministiseen puolueeseen liittyi noin 372 varsinaista jäsentä. Jäsenmäärä
kasvoi tasaisesti, ja vuoden lopulla varsinaisia jäseniä oli noin 650. Kannatusjäseniä oli vuoden
2017 lopussa 48. Jäseniä oli siis yhteensä vuoden lopussa 698.
Puolueeseen voi jäsenten lisäksi kuulua piiri- ja paikallisjärjestöjä sekä paikallisia toimintaryhmiä.
Piirijärjestöillä on tärkeä tehtävä kerätä yhteen ja tukea alueellaan toimivia paikallisjärjestöjä.
Feministisen puolueen piirijärjestön jäseneksi voivat liittyä yksittäiset ihmiset tai paikallisjärjestöt
alueelta. Lisäksi piirijärjestöt valmistautuvat ehdottamaan eduskunta- ja maakuntavaalien
ehdokkaita. Mikäli paikkakunnalla ei ole piirijärjestöä, voi hallitus antaa tämän roolin
paikallisyhdistykselle.
Paikallisryhmien perustaminen aktivoitui vaalien alla, kun puolue haki ehdokkaita eri vaalipiireistä.
Ryhmät järjestäytyivät ensin epävirallisiksi toimintaryhmiksi. Näitä ryhmiä perustettiin Espooseen,
Helsinkiin, Hämeen alueelle, Lohjalle, Porvooseen, Tampereelle, Turkuun ja Vantaalle. Yhteensä
toimintaryhmiä perustettiin 8. Ainoan vuonna 2016 perustetun toimintaryhmän eli Vaasan ryhmän
aktiivisuus väheni.
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Uusista ryhmistä ensimmäisenä järjestäytyi yhdistykseksi Helsingin piirijärjestö, joka perustettiin
31.5.2017 ja rekisteröitiin 28.7.2017. Hämeen piirijärjestö perustettiin 17.6.2017 ja rekisteröitiin
13.11.2017. Pirkanmaan piirijärjestön perustamiskokous järjestettiin 28.9.2017 ja rekisteröitiin
16.11.2017. Espoon paikallisyhdistys perustettiin 16.5.2017 ja rekisteröitiin 28.12.2017.
Uudenmaan piirijärjestö perustettiin 18.11.2017 Espoossa ja on vielä rekisteröimätön. Vuoden
aikana perustettiin lisäksi Vantaan paikallisyhdistys 6.10.2017 ja Varsinais-Suomen piiriyhdistys
30.10.2017, molemmat rekisteröitiin vasta vuoden 2018 puolella, Vantaan yhdistys 13.2.2018 ja
Varsinais-Suomen yhdistys 4.1.2018. Vapaamuotoisia toimintaryhmiä oli vuoden lopussa
toiminnassa Lohjalla ja Porvoossa.
Puolueen toiminta perustui vuonna 2017 pitkälti vapaaehtoisten tukeen – vapaaehtoiset ovat olleet
keskeisessä roolissa sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä että vaalityössä.
Vapaaehtoistoiminta ei edellytä puolueen tai jäsenyhdistyksen jäsenyyttä. Vapaaehtoiset tai
puoluetta muuten tukevat ovat järjestäytyneet ensisijaisesti FP-tukiryhmä -nimiseen
Facebook-ryhmään. Toimintamahdollisuuksista viestitään kyseisessä ryhmässä ja uutiskirjeissä.
Lisäksi vapaaehtoisten ilmoittamista kiinnostuksen kohteista on tietoa puolueen jäsenrekisterissä,
joka on kuitenkin pitkälti hyödyntämättä. Puolueen vapaaehtoistoimintaa tulisikin vuonna 2018
kehittää esimerkiksi vapaaehtoiskoordinaattorin avulla.

Puoluekokous
Feministisen puolueen kautta aikain ensimmäinen puoluekokous järjestettiin Espoon Kannusalissa
23.–24.10.2017. Kokoukseen osallistui 63 Feministisen puolueen jäsentä sekä kutsuttuna vieraana
ruotsalaisen sisarpuolueen FI:n Stina Svensson. Puoluekokouksen koordinaattorina toimi

puoluehallituksen jäsen Anni Hyvärinen. Kaksipäiväisessä kokouksessa valittiin puolueelle uusi
hallitus ja puheenjohtajisto, päätettiin puolueen sääntömuutoksista, käsiteltiin 15

puoluekokousaloitetta ja käytiin poliittista keskustelua puolueen toiminnasta ja ajankohtaisista
aiheista. Puoluekokous päätti olla asettamatta presidenttiehdokasta. Lisäksi kokouksessa päätettiin
jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista ja valittiin puolueelle tilintarkastajat. Puoluesihteerin valinta
päätettiin ehdokkaiden puutteessa myöntää puoluehallituksen tehtäväksi.

Viestintä ja tapahtumat
Feministisen puolueen viestintä teki vuoden 2017 alussa rekisteröityä puoluetta tunnetuksi uutena
poliittisena toimijana, viesti puolueen poliittisista aloitteista ja tapahtumista sekä tuki puolueen
9

jäsen- ja vapaaehtoishankintaa. Viestintätiimi osallistui aktiivisesti myös puolueen kautta aikain
ensimmäisen vaalikampanjan toteutukseen kevään kuntavaaleissa. Lisäksi puolue järjesti vuoden
aikana useita tapahtumia.

Uusi tulokas kiinnosti mediaa
Medianäkyvyys oli tärkeässä roolissa puolueyhdistyksen ensimmäisen virallisen toimintavuoden
aikana. Puolueen rekisteröinti tammikuussa viralliseksi puolueeksi kiinnosti laajasti mediassa ja
käynnisti myös puolueen kuntavaalikampanjan ehdokashaun. Aktiivisella tiedottamisella puolue sai
kokoaan suurempaa näkyvyyttä toiminnalleen ja osallistui median kautta poliittiseen keskusteluun.
Puolueen puheenjohtaja Katju Aro osallistui Ylen pienpuoluepäivään, joka toi puolueelle
poikkeuksellisen suurta näkyvyyttä valtakunnallisesti.
Feministisen puolueen vaalituloksesta viestittiin laajasti tiedotusvälineissä. Niin valtakunnalliset
Yle, Helsingin Sanomat, MTV ja Ilta Sanomat kuin useat maakunta- ja paikallismediat nostivat
Feministisen puolueen vaalimenestyksen näkyvästi esiin ja se poiki esiintymisiä muun muassa
Pressiklubissa ja Huomenta Suomessa. Helsingin Sanomat nimesi vaalivoiton feministien
läpimurroksi ja pinkiksi sensaatioksi. Puolueen ensimmäisestä puoluekokouksesta uutisoivat
esimerkiksi MTV, YLE ja Hufvudstadsbladet, jotka nostivat esiin sekä puoluekokousaloitteita että
puolueen presidentinvaalikannan. Puolueen presidentinvaalikannasta kirjoitettiin useissa
medioissa syyskuussa. Puolue osallistui aktiivisesti seksuaalista häirintää koskevaan keskusteluun
kansainvälisen #MeToo-kampanjan myötä. Aihetta ja siihen liittyvää puolueen
suostumusperustaista raiskauslainsäädäntöä koskevaa kantaa käsiteltiin muun muassa Suomen
Kuvalehdessä, MTV:n Uutisextrassa ja iltapäivälehdissä. Yhteensä puolueesta uutisoitiin mediassa
yli 150 kertaa, niin TV:ssä, radiossa, verkossa kuin painetussa mediassakin.
Tiedotteiden lisäksi puolueen tärkeimmät viestintäkanavat olivat verkkosivu, Facebook, Twitter ja
Instagram sekä uutiskirje sisäiseen viestintään. Puolue saavutti vuoden 2017 aikana 9425
tykkääjää Facebookissa, noin 3900 seuraajaa Twitterissä ja noin 1400 seuraajaa Instagramissa.

Feministisen puolueen verkkosivulla vierailtiin vuoden 2017 aikana 84 300 kertaa, yhteensä 69
200 eri henkilön toimesta. Sisäisen viestinnän uutiskirjeen jakelulistalla oli 815 henkilöä.
Uutiskirjettä toimitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Puolueen brändistrategia ja visuaalinen ilme valmistuivat alkuvuonna 2017. Brändityön ja
visuaalisen ilmeen tekijänä toimi pro bono -periaatteella luova toimisto Werklig. Viestintätiimiä
koordinoi hallituksen viestintävastaava Veera Nurmenniemi. Syksyllä rekrytoitiin neljä
vapaaehtoista hallituksen ulkopuolelta vastaamaan viestinnän eri tiimeistä tiiminvetäjän roolissa.
Sisäisen viestinnän tiimiä vetämään valittiin Hanni Holmström, someviestinnän vetäjäksi Emilia
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Lounela, mediaviestinnän vetäjäksi Heidi Kurvinen sekä visuaalisen viestinnän tiimin vetäjäksi
tehtävää jo vaaleista asti luotsannut Maarja Kaabel.
Puolueella oli julkisena yhteystietona kuusi sähköpostiosoitetta muotoa tiimi@, laskutus@,
viestinta@ ja etunimi.sukunimi@ (puheenjohtajistolle) domainissa feministinenpuolue.fi, sekä
apuosoite feministinenpuolue@gmail.com, puhelinnumero (041 753 4680) sekä Naisasialiitto
Unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva postiosoite (Feministinen puolue, Bulevardi 11 A 1,
00120 Helsinki). Lisäksi puheenjohtajiston puhelinnumerot olivat julkisia.

Vaalikampanja
Kuntavaaleista laadittiin erillinen kampanjasuunnitelma ja -budjetti. Kampanjaa koordinoi palkattu
kampanjapäällikkö Noora Jokinen Noon kollektiivista. Kampanjan toimeenpanosta vastasi
puheenjohtajiston ja viestintävastaavan lisäksi vapaaehtoisista ja korkeakouluharjoittelijoista
koostuva kampanjatiimi. Ehdokasmainonta toteutui pääosin sähköisesti ja vaalijulistein, joihin

ehdokaskuvat otti valokuvaaja Kaisa Sojakka. Muuta kuvamateriaalia puolueelle tuotti valokuvaaja
Outi Törmälä, ja videomateriaalia ohjaaja Iina Terho. Puolueen visuaalisen ilmeen suunnitteli
Werklig, grafiikoiden toteutuksesta vastasivat visuaalisen viestinnän vastaava Maarja Kaabel ja
suunnittelija Johannes Koski.
Vaalistrategian mukaisesti puolueella oli yksi yhteinen kampanja, jolla nostettiin puolueen
kokonaisviestiä yksittäisten ehdokkaiden nostamisen sijaan. Päätös perustui
äänestäjäkäyttäytymisen ennakointiin: arvioitiin, että äänestäjät valitsevat äänestää ennen kaikkea
puoluetta. Vaalien pääviestiksi nostettiin antirasismi ja jokaisen oikeus hyvään elämään. Lopuksi
kampanja päätettiin jo käytännönkin syistä toteuttaa pienimmällä mahdollisella panoksella,
mahdollisimman vaikuttaviin viestintätekoihin keskittyen. Tämä tarkoitti tekojen ja resurssien
tehokasta priorisointia.
Strategian mukaisesti puolueen viestintämateriaaleiksi valikoituivat ehdokasjulisteet, vaaliesitteet,
surffiliput, liivit, ilmapallot ja pinssit. Viestintäkanaviksi valikoituivat sosiaalinen media,
katukampanjointi, sissitempaukset, tapahtumat ja medianäkyvyyden maksimointi esimerkiksi
vaalikoneita hyödyntämällä. Puolue tai ehdokkaat eivät osallistuneet maksulliseen mainontaan eikä
puolue järjestänyt omia vaalipaneeleita.
Yhdenmukaiset vaalijulisteet näkyivät vaalitelineissä yhdeksällä paikkakunnalla.
Katukampanjoinnissa yhtenäistä ilmettä loivat yhteinen, mutta personoitu vaaliesite, puolueen
logolla varustetut liivit sekä surffiliput. Sama ilme toistui sosiaalisen median viestinnässä.
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Kokonaisuus oli vahvasti tunnistettava ja puolueen voimakas ilme sai kiittävää palautetta sekä
äänestäjiltä että kilpailevilta puolueilta.
Kampanjassa toteutettiin myös sissitempauksia, kuten Pinkki tuoli -kampanja tunnuksella
#otapaikkasi. Kampanja näkyi sekä julkisessa tilassa että sosiaalisessa mediassa. Kampanjan ideana
oli osoittaa, että Feministinen puolue aikoo ottaa paikkansa näissä vaaleissa ja kehottaa myös
äänestäjiä ottamaan paikkansa aktiivisena valitsijana. Kampanja perustui pinkeiksi maalatuille
tuoleille, joita sijoitettiin ympäristöön eri puolille Suomea ja kuvattiin sosiaaliseen mediaan
kampanjan tunnuksella. Kampanja noteerattiin myös mediassa.
Vaalien varainhankinta toteutettiin sekä Mesenaatti-palvelun kautta että suoralla rahankeräyksellä
puolueen ja ehdokkaiden tileille. Kampanjassa oli myynnissä puolueen logolla varustettuja
T-paitoja, kasseja ja pinssejä.
Puolueen sosiaalisen median kampanjassa tuotettiin somekuvia, infograafeja ja videoita puolueen
kannoista, arvoista ja ehdokkaista. Kaikki ehdokkaat esiteltiin puolueen verkkosivuilla. Myös

puolueen katukampanjasta ja tapahtumista päivitettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Lisäksi
ehdokkaat viestivät omissa somekanavissaan ja kirjoittamalla blogikirjoituksia.

Mediaviestinnässä keskeistä oli vaalikoneiden ja Ylen vaaligallerian rooli, joihin puolue oli
erityisesti panostanut. Moni äänestäjä raportoi saaneensa ensimmäisenä suosituksena listalleen
Feministisen puolueen ehdokkaita. Ylen analyysissä kävi ilmi, että äänestäjien ylivoimaisesti
suosituin henkinen koti oli Feministinen puolue Helsingissä. Medialle lähetettiin kampanjan aikana
kolme lehdistötiedotetta, puolueen vaaliohjelmasta ja ehdokkaista, katukampanjoinnin
käynnistymisestä sekä Pinkki tuoli -kampanjasta.
Aktiivien ja ehdokkaiden koulutusviikonloppu 28–29.1.2017 aloitti vaalitapahtumien ja
koulutusten sarjan. Villa Salinissa kokoontui 35 puolueen aktiivia. Kouluttajiksi ja vieraiksi saatiin
myös Maria Starck ja Emma Hernborg Ruotsin FI:stä. Muita kouluttajia olivat muun muassa
viestinnän tekijä ja vaalikonkari Sallamaari Muhonen, Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu
Veronika Honkasalo sekä Vihreiden ehdokaskampanjoiden vaalipäällikkönä toiminut Taru
Anttonen. Tapahtumassa käytiin läpi puolueen vaalistrategiaa ja kampanjasuunnitelmaa,
katukampanjoinnin hyviä käytäntöjä ja harjoiteltiin omaa viestintää ohjatusti.
Puolue osallistui muiden järjestämiin vaalipaneeleihin lähettämällä niihin omia edustajiaan, minkä
lisäksi ehdokkaat saivat paneeleihin myös henkilökohtaisia kutsuja. Tärkeämmässä roolissa olivat
kuitenkin puolueen omat tapahtumat. Niistä tärkeimmät tapahtumat vaalikampanjan aikana olivat
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kampanjastartti eli tiedotustilaisuus kuntavaaliohjelmasta ja puolueen ehdokkaista,
katukampanjoinnin avaus Kolmen sepän patsaalla, vaalibileet Sir Oliverissa sekä viralliset
vaalivalvojaiset Helsingissä Sture 21:ssä. Vaalien jälkeen kesäkuussa järjestettiin myös
kiitoskaronkka ehdokkaille ja aktiiveille.

Tapahtumat
Puolue ei järjestänyt puoluekokouksen ja vaalitapahtumien lisäksi muita omia tapahtumia vuoden
aikana. Se oli kuitenkin mukana paikallisyhdistysten organisoimassa toiminnassa Helsinki Pride - ja
Turku Pride -tapahtumissa kesällä, sekä FemF-tapahtumassa lokakuussa. Lisäksi puolue osallistui
Otetaan yö takaisin -mielenosoitukseen naistenpäivänä Helsingissä.
Tapahtumatoimintaa on pyritty kehittämään nimenomaan paikallistasolla. Espoon piirijärjestö
järjesti Kiehumispiste-elokuvan katseluillan Espoossa keväällä. Helsingin piirijärjestö järjesti kaksi
uusien aktiivien rekrytointitapahtumaa, Pinkin piknikin elokuussa ja Syysjuhlat marraskuussa.
Tampereen piirijärjestö järjesti puolestaan Feministisen politiikan illan, Hämeen piirijärjestö
osallistui Elomessuille Hämeenlinnassa ja Porvoon toimintaryhmällä oli ohjelmaa asunnottomien
yössä lokakuussa.
Puolue oli kutsuttuna vieraana useissa tapahtumissa vuoden aikana. Helmikuussa puolueen
puheenjohtaja Katju Aro kävi kertomassa puolueesta Harmaat pantterit -yhdistykselle Kampin
palvelutalossa. Toukokuussa puolueen varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara oli keskustelemassa
puolueesta Maailma Kylässä -festivaalin Kyläradiossa. Samassa kuussa pj Aro puhui Kepan
järjestämässä tilaisuudessa kehityspolitiikasta ja EU:sta sekä Grafia ry:n iltamassa feminismistä.
Syyskuussa pj Aro oli keskustelemassa paperittomien tilanteesta eduskunnan pikkuparlamentissa,
puolueesta Goethe-instituutin järjestämässä koulutuksessa Helsingin Diakonissalaitoksella,
feminismistä Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin Tuokio-klubilla ja pohjoismaisesta poliittisesta
feminismistä Pohjola-Nordenin lounastilaisuudessa. Tuore varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila
edusti puoluetta syyskuussa Yle Svenskan radiopaneelissa feminismistä. Lokakuussa pj Aro edusti
puoluetta Asunnottomien yön paneelissa asunnottomuudesta Helsingissä. Marraskuussa pj Aro oli
puhumassa vanhojen ihmisten hoivasta Hyvinvointivaltion vaalijat ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu
ry:n järjestämässä tilaisuudessa.

Kansainvälinen toiminta
Feministinen puolue vahvisti vuoden aikana yhteistyötään feministisen poliittisen liikkeen kanssa.

13

Ruotsin feministinen puolue Feministisk Initiativ tuki Feministisen puolueen toimintaa
lähettämällä puolueen koulutusviikonloppuun 28–29.1.2017 kaksi kouluttajaa Ruotsista.
Viestintäkouluttajat Maria Starck ja Emma Hernborg kouluttivat osallistujia hyvistä
mediakäytännöistä.
Hallituksen jäsen Anni Hyvärinen osallistui puolueen edustajana 24.–26. maaliskuuta järjestettyyn
Feministiskt Initiativin puoluekokoukseen Västeråsissa. Konkreettisina tuomisina Ruotsista saatiin
muun muassa hyviä käytäntöjä sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja hallinnasta.
Puoluekokoukseen osallistuivat myös Norjan ja Tanskan puolueyhteisöjen edustajat. Hyvärinen
tapasi Tanskan aktiiveja Kööpenhaminassa myös myöhemmin kesäkuussa, jolloin käytiin
keskustelua Feministisen puolueen kuntavaalikampanjoinnista ja kampanjan tuloksista.
Puheenjohtaja Katju Aro osallistui avainpuhujana Pietarin Suomi-instituutin järjestämään
seminaariin Gender Equality in Nordic Countries Pietarissa 7.10.2017. Aro käsitteli puheessaan

talouskurin ja nationalismin yhteyksiä sekä rasistisen ja homofobisen että feministisen liikkeen
nousuun Euroopassa ja muualla maailmassa.
Katju Aro osallistui myös Feministiskt Initiativin järjestämään verkostoitumistapaamiseen Next
feminist steps Torinossa 27.10.2017. Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa feministisen

poliittisen liikkeen mahdollisuuksia Italiassa ja eurooppalaisen yhteistyön edellytyksiä tulevissa
europarlamenttivaaleissa.
Lisäksi Katju Aro osallistui panelistina ja Suomen edustajana Euroopan neuvoston järjestämään 6.
kansainväliseen konferenssin romaninaisten asemasta Women and Political Representation: The
Case of Roma Strasbourgissa 6.–7.11.2017. Aro allekirjoitti Feministisen puolueen puolesta

sitoumuksen romanien aseman vahvistamisesta poliittisessa toiminnassa ja Feministisessä
puolueessa.

Talouden tunnusluvut
Puolueen rahoitus koostui vuonna 2017 pääosin jäsenmaksuista ja vaalikampanjan aikaisesta
varainhankinnasta, koska puoluetukea myönnetään vain eduskuntapuolueille eikä puolueella ole
vielä muuta varainhankintalupaa. Lisäksi puolue keräsi luottamustehtävissä toimivilta puolueveroa
ehdokassopimusten mukaisesti.
Vuoden aikana puolueen jäsenmäärä ja jäsentulot kasvoivat tasaisesti. Vuoden loppuun mennessä
Feministinen puolue ry:ssä oli yhteensä 650 varsinaista jäsentä ja 48 kannatusjäsentä. Varsinaisia
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jäsenmaksuja kertyi vuonna 2017 6 804 euroa ja kannatusjäsenmaksuja 580 euroa. Muun
varainhankinnan tuotot olivat 14 657,62 euroa. Valtuustoryhmä tilitti puolueelle puolueveroa
yhteensä 305 euroa. Lisäksi vuonna 2017 Kari Mattilan säätiö myönsi puolueelle 3500 euron
apurahan käytettäväksi tapahtumien järjestämiseen vuonna 2018.
Puolueen varsinaisen toiminnan kulut olivat 27 675,87 euroa ja tuotot 10 352,33 euroa.

Varainhankinnan tuotot olivat 22 041,62 euroa ja kulut 3 214,34 euroa. Toiminnan tulos oli
1 503,74 euroa ja taseen loppusumma oli 7 058,70 euroa.

Henkilöstöresurssit
Puolueella on yksi lokakuussa palkattu, osa-aikainen (45 h/kk) poliittinen sihteeri, jonka tehtäviin
kuuluu poliittisen vaikuttamistyön tukeminen Helsingin kaupunginvaltuustossa ja
puoluehallituksen poliittisen työn tukeminen. Työ ja palkka on jyvitetty valtuustoryhmän ja
puolueen välillä ⅔ + ⅓ -suhteessa valtuustoryhmän hyväksi. Feministisen puolueen valtuustoryhmä
sai Helsingin kaupungilta vuonna 2017 tukea valtuustoryhmän toimintaan yhteensä 4083 euroa,
jonka valtuustoryhmä on ohjannut poliittisen sihteerin palkkoihin. Koska puolue on poliittisen
sihteerin työnantaja maksetaan tuki puolueen tilille. Loput palkasta maksaa puolue.
Lisäksi puolueelle tuli jonkin verran henkilöstökuluja keväällä 2017 palkatun
korkeakouluharjoittelijan palkasta.
Muilta osin puolueen henkilöstöresurssit koostuivat lähes täysin vapaaehtoistyöstä.
Kokouspalkkiollisissa luottamustoimissa toimi kuntavaalien jälkeen Helsingin kaupungin
luottamustoimissa muutama henkilö (kts. yllä). Vuonna 2017 puolueella ei ollut omaa toimistoa.

Vaalien tunnusluvut
Kuntavaalien budjetti oli kokonaisuudessaan 15 000 euroa, mikä katettiin pääosin
varainhankinnalla. Kampanjan tuotot varainhankinnasta olivat 14 657,62 euroa ja kampanjan kulut
olivat 17 181,67 euroa, josta varainhankinnan kulut olivat 3 214,34 euroa ja muut kulut 13 967,33
euroa.
Varainhankinta aloitettiin kuntavaalien yhteydessä kuusi kuukautta ennen vaaleja, mutta
varainhankinnan tuotot keskittyivät keväälle 2017. Kuntavaaleja varten kerättiin suoria

lahjoituksia pankkitilille yhteensä 6 475,62 euroa. Lahjoittajat tavoitettiin vetoamalla uutiskirjeissä,
verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi vaalibileissä kerättiin vapaaehtoisia
osallistumismaksuja ja myytiin oheistuotteita yhteensä 582 eurolla. Kuntavaalien varainhankintaa
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varten käynnistettiin kampanja Mesenaatti-palvelussa, jonka kautta myytiin puolueen T-paitoja,
kasseja ja pinssejä. Mesenaatti-kampanjan tuotto oli 8182 euroa. Vaalien varainhankinnan tuotot
olivat yhteensä 14 657,62 euroa.

Kuntavaalikampanjalle palkattiin toimeksiantona kampanjapäällikkö, Noon Viestintä Oy:n
toimitusjohtaja Noora Jokinen, joka vastasi kuntavaalikampanjan koordinoinnista. Toimeksiannon
kulut olivat 3 472 euroa. Muista kuluista suurimmat eli 6 346,28 euroa kertyivät vaalijulisteista ja
niiden kiinnittämisestä. Kampanjamateriaaleista, kuten liiveistä, lipuista, ilmapalloista, pinsseistä ja
vaaliesitteistä kertyi kuluja 3431,46 euroa. Varainhankinnan kulut olivat 3214,34 euroa, johon
sisältyi Mesenaatti-kampanjan kuluja 1261,48 euroa. Yhteensä kampanjan kulut olivat 17 181,67
euroa.

Liitteet:
Vuoden 2017 Mediaseuranta
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