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I YLEISTÄ
Vuosi 2019 oli leimallisesti kaksien vaalien vuosi: eduskuntavaalit käytiin huhtikuussa ja
europarlamenttivaalit heti perään toukokuussa. Molemmissa vaaleissa tehtiin sekä
valtakunnallisesti että Helsingissä hieno tulos. Helsingissä Vihreät nousi suurimmaksi
puolueeksi historiallisen korkeilla kannatusluvuilla sekä eduskuntavaaleissa 23,5 prosentin että
eurovaaleissa 27,8 prosentin kannatuksella. Valtakunnalliset vaalitulokset olivat
eduskuntavaaleissa 11,5 prosenttia ja eurovaaleissa 16 prosenttia. Helsinkiläisiä
kansanedustajia tuli valituksi kuusi: Pekka Haavisto, Maria Ohisalo, Mari Holopainen, Emma
Kari, Outi Alanko-Kahiluoto ja Atte Harjanne. Vihreät pääsivät hallitukseen ja sisäministeriksi
valittiin Maria Ohisalo ja ulkoministeriksi Pekka Haavisto.

Vaalien lisäksi vuoteen mahtui Porin puoluekokous, jossa Vihreille valittiin helsinkiläinen
puheenjohtaja Maria Ohisalo. Helsinkiläistä puheenjohtajaa hyödynnettiin viestinnässä ja
tilaisuuksissa. Kevään vaalien jälkeen aloitettiin jo vuoden 2021 kuntavaalien suunnittelu. Muun
muassa ehdokasasettelua ja kampanjasuunnittelua tehtiin aktiivisesti. Syksyllä panostettiin
myös hallinnon kehittämiseen päivittämällä toimintatavat. Olimme syksyllä mukana myös
puolueen YT-prosessissa, jossa tarkasteltiin palkkausjärjestelmää ja muita työehtoja.
Vuosi 2019 oli vihreän kaupunkipolitiikan kannalta jälleen hyvä. Helsingin
kaupunginvaltuustossa vihreät jatkoivat toiseksi suurimman puolueen asemassa. Tällä
valtuustokaudella moni vihreille tärkeä tavoite on saavutettu, tai vähintäänkin liikahtanut
eteenpäin: olemme tehneet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, kaavoittaneet valtavasti uusia
asuntoja kasvavalle väestölle ja ratkoneet päiväkotien ja koulujen haasteita. Vihreillä on 21
valtuutettua kaupunginvaltuustossa sekä useita kymmeniä luottamushenkilöitä kaupungin eri
luottamuselimissä.

II YHDISTYSTOIMINTA

Helsingin Vihreät ry toimii Vihreän liiton helsinkiläisenä piiri- ja kunnallisjärjestönä ja sen
jäsenjärjestöjen kattojärjestönä. Helsingin Vihreiden toimisto on puoluetoimiston yhteydessä
osoitteessa Fredrikinkatu 33 A.

Hallitus ja työntekijät
Helsingin Vihreät ry:n puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Hanna Hannus. Hallituksen jäseniä
vuonna 2019 olivat Suvi Pulkkinen (varapuheenjohtaja), Milo Toivonen (varapuheenjohtaja),
Dolf Assmann, Leena Brandt, Maritta Hypen, Eveliina Laakso, Outi Lindqvist, Katja Reinikka,
Ville Sinnemäki. Hallitus kokousti vuoden aikana 18 kertaa. Kokouksista yksi pidettiin
sähköpostikokouksena.
Kokousten lisäksi hallitus keskusteli aktiivisesti Messenger-ketjussa ja suljetussa
Facebook-ryhmässään. Hallitus piti vuoden aikana kaksi seminaaria, joissa se ideoi
toimintaansa. Tammikuun perehdytysseminaarissa käytiin läpi hallitustoiminnan käytäntöjä
sekä suunniteltiin tulevaa vuotta ja erityisesti kevään vaaleja. Syyskuussa viikonlopun
mittaisessa seminaarissa Nuuksiossa suunniteltiin erityisesti toimintatapojen uudistusta ja
vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Hallitus kävi myös valtuustoryhmän vieraana 30.1.
Toiminnanjohtajana työskenteli Anna Hyödynmaa. Toiminnanjohtaja toimi sääntöjen
edellyttämänä yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana. Lisäksi toiminnanjohtajan työajasta
osa varattiin valtuustoryhmän sihteerin työlle.
Emma Mikkilä toimi kokopäiväisenä järjestökoordinaattorina ja vaalipäällikkönä.
Järjestökoordinaattori vastaa jäsenyhdistysten toiminnan tukemisesta sekä vapaaehtoistyön
koordinoimisesta. Vaalipäällikkönä Mikkilä koordinoi kevään 2019 eduskunta- ja
europarlamenttivaaleja ja syksyllä kuntavaalien suunnittelua.
Eduskunta- ja eurovaaleissa oleellisessa osassa olivat myös vaalityöntekijänä työskennellyt
Pekka Rautio, jonka työsuhde kesti elokuun loppuun saakka, sekä kampanjapäällikkö Minttu
Massinen, jonka määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuussa 2019.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi vuoden 2018 aineiston osalta Nexia Oy:n Johanna Hilden
(varalla Katja Hanski). Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitivat Yasamiin Foormuly
ja Merja Hiltunen Blond Accounts Oy:stä.

Jäsenet ja jäsenjärjestöt
Jäsenjärjestöihin kuuluvien ja jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden 2019
lopulla 2219 jäsentä.
Helsingin Vihreät ry:llä oli vuoden 2019 lopussa jäseninä 13 jäsenyhdistystä:
Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät ry, Brysselin Vihreät ry, Etelä-Helsingin Vihreät ry, Itä-Helsingin
Vihreät ry, Kallion seudun Vihreät ry, Länsi-Helsingin Vihreät ry, Pohjois-Helsingin Vihreät ry,
Vuosaaren Vihreät ry, Helsingin seudun Ikivihreät ry, Helsingin tieteen ja teknologian vihreät ry,
Helsingin Vihreä seura ry, Helsingin Vihreät naiset ry sekä Helsingin Vihreät nuoret ry.
Koillis-Helsingin Vihreät ry lakkautettiin joulukuussa 2019 ja toimintaa siirrettiin
Pohjois-Helsingin Vihreisiin.
Piiriyhdistys tuki jäsenyhdistyksiään kahdeksalla (8) eurolla per sata ensimmäistä jäsenmaksun
maksanutta jäsentä. Seuraavista jäsenistä jäsenmaksutuen suuruus oli viisi (5) euroa jäseneltä.
Lisäksi yhdistykset saivat projektitukea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Yhdistyksille
myös tiedotettiin aktiivisesti ajankohtaisista tapahtumista ja koulutusmahdollisuuksista.
Vertaistukea ja hyviä käytäntöjä jaettiin jäsenjärjestöjen yhteisissä yhdistystapaamisissa eli
HeVi-foorumeissa, joita järjestettiin vuoden aikana kaksi: 14.2. ja 5.9. Kevään HeVi-foorumissa
keskityttiin vaaleihin ja yhdistysten tukemiseen ja syksyllä yhdistysten käytäntöihin ja syksyn
ajankohtaisiin asioihin.

Tapahtumat ja toiminta
Vuonna 2019 järjestettiin yksi uusien ilta, joka pidettiin puoluetoimistolla 22. elokuuta.
Vieraaksi saatiin sisäministeri ja puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo, joka keräsi
tapahtumaan ennätysmäärän osallistujia.
Alkuvuonna tapahtumat liittyivät pitkälti kevään vaaleihin. Tammikuussa runsaasti
helsinkiläisiä osallistui puolueen järjestämään kampanjastarttiin, jossa avattiin vihreiden
kattokampanja ja saatiin koulutusta vaaleja varten.
Talven ja kevään aikana kampanjoimme säännöllisesti Hakaniemen markkinoilla ja
maaliskuussa starttasimme oman katukampanjan, joka jatkui eduskuntavaaleihin saakka.
Katukampanjaan kuului vaalivaunu ja vaalimökki Narinkkatorilla. Eduskuntavaalit ja
vaalivalvojaiset olivat 14. huhtikuuta Tavastialla. Ennen toukokuun eurovaaleja
katukampanjointi jatkui muun muassa Eurooppapäivään osallistumisella 9. toukokuuta ja

radanvaltauksella ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä. Eurovaalit ja Tavastian
vaalivalvojaiset olivat 26. toukokuuta.
Helsingin Vihreät osallistuivat toukokuussa Maailma kylässä -festareille yhdessä Vihreän liiton,
Vihreiden Naisten, Vihreiden nuorten ja Vihreän Langan kanssa. Festaripisteellä oli tavattavissa
kansanedustajia ja kaupunginvaltuutettuja. Kaiken kaikkiaan Maailma kylässä -festarit olivat
positiivinen kokemus: vihreiden pisteellä kävi paljon porukkaa ja saimme positiivisen
vastaanoton.
Ennen puoluekokousta järjestimme puolueen kanssa kaksi ehdokaspaneelia: toukokuussa
puoluesihteeri- ja varapuheenjohtajaehdokkaille ja kesäkuussa puolueen
varapuheenjohtajaehdokkaille. Puoluekokous oli 15.–16. kesäkuuta Porissa.
Kesäkuussa olimme mukana Pridessa 29. kesäkuuta. Pridessa olimme näyttävästi mukana niin
kulkueessa kuin puistojuhlassakin. Osallistuminen suunniteltiin yhdessä Vihreän liiton,
Vihreiden nuorten ja Vihreiden Naisten kanssa ja viestintään panostettiin.
Helsingin Vihreät järjesti lokakuussa Punkkua ja politiikkaa -illan teemalla Hiilineutraali Suomi
ja Helsinki. Illassa olivat mukana alustamassa apulaispormestari Anni Sinnemäki ja ympäristöja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Tapahtuma veti muutamia kymmeniä kiinnostuneita
osallistujia ja keskustelu oli aktiivista.
Marraskuussa myös helsinkiläisiä vihreitä osallistui Euroopan vihreiden valtuuskunnan
kokouksen EGP Counciliin Tampereella.
Vuoden päätteeksi jäsenille järjestettiin pikkujoulut yhdessä Kallion Seudun vihreiden ja
Etelä-Helsingin Vihreiden kanssa Post Barissa Kalliossa. Juhliin osallistui noin 80 heviläistä.
Tilaisuudessa puhui apulaispormestari Anni Sinnemäki ja levyjä saatiin soittamaan
ulkoministeri Pekka Haavisto. Joulukuussa syyskokouksessa palkittiin vuoden 2019 Helsingin
vihreä aktiivi, Anna Koppanen.
Tiedotus ja viestintä
Keskustelu Facebookin Helsingin Vihreiden keskusteluryhmässä oli aktiivista pitkin vuotta.
Valtuutetut ja muut luottamushenkilöt kävivät aktiivisesti tiedottamassa jäsenistölle tehdyistä
päätöksistä, ja myös esimerkiksi jäsenyhdistysten tapahtumia jaettiin ryhmään vilkkaasti.
Helsingin Vihreiden jäsenille ja muille kiinnostuneille lähetettiin kerran kuussa uutiskirje, joka
sisälsi ajankohtaiset poliittiset kuulumiset ja menovinkit. Uutiskirjeen lisäksi menovinkit
koottiin Helsingin Vihreiden nettisivujen tapahtumakalenteriin. Tärkeimmät asiat, kuten

avoimet työpaikat ja luottamuspaikkahaut tiedotettiin myös Hevi-jäsentiedotus
-sähköpostilistalla.
Vihreä Helsinki -lehti julkaistiin syksyllä - kevään numeron korvasi vaalilehti. Syksyn lehti
jaettiin Helsingin Vihreiden jäsenille Vihreän Langan välissä, minkä lisäksi sitä otettiin
muutaman sadan kappaleen painos käsijakeluun puoluetoimistolle. Lehden taittoi Jonna
Koivumäki.
Viestinnässä panostettiin vuonna 2019 aktiiviseen ja laadukkaaseen sosiaalisen median
kanavien hyödyntämiseeen ja yhtenäisyyteen sekä poliittisen viestinnän kehittämiseen.
Sosiaalisen median postausten markkinointi maksetun mainonnan kautta hankaloitui keväällä
vaalien aikaan Facebookin poliittista mainontaa koskevien rajoitusten astuessa voimaan. Se
vaikutti myös HeVin somemainontaan vähentävästi. Uusia nettisivuja työstettiin aktiivisesti
loppuvuonna, ja prosessi oli hyvin käynnissä ennen vuosikymmenen vaihdetta.

Työryhmätoiminta
Helsingin Vihreiden työryhmätoiminta oli hiljaista vuonna 2019. Hallituksen syksyn yksi tavoite
oli uudistaa työryhmätoimintaa, ja vuoden 2019 hallitus tekikin viimeisinä töinään
pohjaesityksen seuraavan vuoden hallitukselle työryhmien uudistamisesta kuntavaalien
ohjelmatyöhön kytkettynä.
Vuonna 2017 aloittaneet Facebookissa toimivat toimialaryhmät jatkoivat toimintaansa vuoden
2019 ajan.

III VIHREÄN VALTUUSTORYHMÄN TOIMINTA
Vihreät edustajat kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa muodostavat
valtuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän, jotka kokoontuvat ennen valtuuston ja
kaupunginhallituksen kokouksia keskustelemaan päätösasioista, linjaamaan vihreiden kantoja
ja perehtymään tuleviin päätösasioihin. Ryhmät kokoontuvat kaupungintalolla omassa
ryhmähuoneessa.
Valtuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana toimi Kaisa Hernberg
tammikuusta joulukuuhun saakka, minkä jälkeen tehtävään valittiin Reetta Vanhanen.
Valtuustoryhmän varapuheenjohtajina toimivat Fatim Diarra ja Jasmin Hamid kesäkuuhun
saakka, sen jälkeen Fatim Diarra ja Reetta Vanhanen ja Vanhasen siirryttyä puheenjohtajaksi

Fatim Diarra ja Hannu Oskala. Apulaispormestari Anni Sinnemäki toimi kaupunginhallituksen
ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kaupunginhallituksessa vihreät jäsenet olivat vuoden
2019 ajan Kaisa Hernberg, Maria Ohisalo (kesäkuuhun saakka), Ozan Yanar (kesäkuusta alkaen)
ja apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja Sanna Vesikansa. Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja
vastasi valtuustoryhmän sihteerin tehtävistä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna
2019 toimi vihreiden Otso Kivekäs.
Anni Sinnemäki jatkoi kaupunkiympäristön apulaispormestarina ja Sanna Vesikansa sosiaali- ja
terveystoimen apulaispormestarina.

Ryhmän tapahtumat ja tilaisuudet
Vihreä valtuustoryhmä järjesti varsinaisen toimintansa lisäksi seminaareja ja muita epävirallisia
kokoontumisia. Valtuutetut edustivat myös runsain mitoin Hakaniemen markkinoilla pitkin
vuotta.
Tammikuussa valtuustoryhmä kokoontui vuoden aloitusseminaariin Korjaamolle, jossa
valmistauduttiin vaalikevääseen. Toinen seminaari pidettiin elokuussa Tamminiemessä, jossa
pureuduttiin toimialojen tavoitteisiin loppukaudelle. Pikkujoulujen merkeissä kokoonnuttiin
14.12. Otso Kivekkään kotona Vallilassa.
Helsingin kaupunginvaltuuston yhteinen seminaari aiheenaan kaupunkistrategiaa toteuttavat
strategiahankkeet oli tammikuussa Porvoossa. Kesäkuussa puolestaan valtuusto kokoontui
strategian puolivälin tarkastelua varten Hyvinkäälle Hotelli Sveitsiin.
Vuoden aikana valtuustoryhmän vieraana kävi moni Helsingin Vihreiden jäsenyhdistys.

Viestintä
Valtuustoryhmän puheita, tiedotteita ja blogeja ajankohtaisista aiheista julkaistiin Helsingin
Vihreiden verkkosivuilla ja niitä levitettiin Helsingin Vihreiden Facebook-sivulla sekä
Facebook-ryhmien, Twitterin ja Instagramin kautta. Valtuustoryhmänkin toiminnasta tiedottava
Vihreä Helsinki -lehti ilmestyi vuonna 2019 syksyllä kevään numeron korvautuessa
vaalilehdellä.
Helsingin Vihreiden jäsenyhdistysten jäsenille toteutettiin syksyllä jäsenviestintäkysely, jonka
perusteella viestintää voidaan jatkossa kehittää.

Vuoden 2019 asioita
●

Keskustatunneli-hankkeen kaatuminen

●

Helsingin ratapihan alittavan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnelin suunnitelma
hyväksyttiin valtuustossa
Vartiosaaren virkistyskäyttö eteni
Usean uuden luonnonsuojelualueen perustaminen
Tehostetun talvihoidon piirissä olevien pyöräreittien lisääminen
Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä
Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi avattiin Myllypurossa
Kolmas perhekeskus avattiin Kalliossa
Aloite suonensisäisen huumeiden turvallisista käyttöhuoneista eteni
Uusien kaupunkipyöräasemien käyttöönotto ja asemien laajeneminen Itä- ja
Pohjois-Helsinkiin
Kaupunkisoutuveneiden käyttöönotto
Maahanmuuttajavanhempien kielikoulutuksen aloittaminen lasten koulupäivien
yhteydessä
Laadukkaan ja monipuolisen seksuaalikasvatuksen takaaminen lapsille ja nuorille

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IV EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALIT
Keväällä 2019 käytiin kahdet vaalit, joita varten tehtiin paljon töitä talven ja kevään aikana.
Eduskuntavaalit järjestettiin 14.4.2019 ja niiden perään eurovaalit 26.5.2019. Vihreät saavutti
molemmissa vaaleissa Helsingin suurimman puolueen aseman ja eduskuntaan valittiin kuusi
helsinkiläistä kansanedustajaa: Outi Alanko-Kahiluoto, Pekka Haavisto, Atte Harjanne, Mari
Holopainen, Emma Kari ja Maria Ohisalo. Vihreistä tuli myös hallituspuolue ja Haavistosta
ulkoministeri ja Ohisalosta sisäministeri.
Eurovaaleissa valittiin kaksi vihreää europarlamentaarikkoa: Heidi Hautala ja Ville Niinistö.
Vihreät saivat myös niin sanotun Brexit-paikan, joka realisoitui seuraavana vuonna 2020 kun
Britannia erosi EU:sta ja helsinkiläinen Alviina Alametsä nousi Europarlamenttiin.
Toimiston työntekijöiden lisäksi eduskuntavaalien katukampanjaan palkattiin viisi
vaaliavustajaa. Kaksi vaaliavustajaa työskenteli kaupunginosayhdistyksissä (Etelä-Helsingin ja
Kallion Seudun Vihreissä), yhdistysten omalla kustannuksella. Eduskuntavaaleissa
vaaliavustajina toimi Anna Koppanen, Emma Ahomaa, Maana Strengell, Kati Lommi ja Martta
Kinnunen. Eurovaaleihin palkattiin kaksi vaaliavustajaa: Maana Strengell ja Martta Kinnunen.

Vaaliavustajien panos oli tärkeä osa katukampanjan onnistumista, ja he suoriutuivat
erinomaisesti tehtävistään.
Työntekijöiden, ehdokkaiden ja tukiryhmäläisten lisäksi ison työn kampanjoiden
onnistumiseksi tekivät yhdistysten vapaaehtoiset, jotka järjestivät paljon tapahtumia ja
katukampanjointia.

Vaalien johtoryhmä
Eduskunta- ja eurovaalien johtoryhmä, jonka tehtävä oli koota eduskuntavaalien ehdokaslistoja
ja valmistella eduskunta- ja eurovaalien kampanjoita jatkoi työtään kevään 2019. Ryhmä oli
rekrytoitu vuonna 2018 toimimaan yhdessä Helsingin Vihreiden työntekijöiden ja
puheenjohtajan kanssa.
Ryhmään kuului työntekijöiden ja puheenjohtajan lisäksi Anni Heinälä, Julianna Kentala, Taina
Tyrväinen ja Milja Henttonen. Ryhmä tapasi henkilökohtaisesti 1–2 kertaa kuukaudessa, ja
lisäksi aktiivista keskustelua käytiin Facebookissa. Ryhmä toimi aktiivisesti eurovaaleihin 2019
saakka.

Eduskuntavaalien ehdokkaat
Eduskuntavaalien ehdokasasettelu aloitettiin kevätkokouksessa 2018. Vuoden 2019 puolella
nimettiin viimeiset viisi ehdokasta. Tammikuussa hallitus nimesi Pekka Haaviston, Noora
Shinglerin ja Oula Silvennoisen, helmikuussa Timo Huhtamäen ja vielä maaliskuussa Mikko
Leistin.
Ehdokkaita oli yhteensä 22 ja ehdokkaiden kampanjoita tuettiin muun muassa myymällä
verkko-, ulko- ja joukkoliikenteen mainospaikkoja, tuottamalla yhteinen vaaliesite ja vaalilehti
ja järjestämällä iso katukampanja.

Vaaliohjelma ja viestintä
Eduskuntavaaleihin julkaistiin oma kolmesivuinen vaaliohjelma. Vaaliohjelmaa olivat
työstämässä toiminnanjohtaja Anna Hyödynmaa, apulaispormestarien erityisavustajat Julianna

Kentala ja Heikki Sairanen sekä Kentalan sijainen Senja Laakso. Ohjelman luonnokseen kerättiin
kommentteja valtuustoryhmältä, Helsingin Vihreiden hallitukselta sekä työryhmiltä, ja siinä
pyrittiin konkretisoimaan Helsingin Vihreille erityisen tärkeitä osioita helsinkiläisestä
perspektiivistä. Lopullinen ohjelma hyväksyttiin hallituksessa 19. helmikuuta. Valmiista
vaaliohjelmasta irrotettiin vaalilehteen nostoina jokainen teemakohta.
Ulkoinen vaaliviestintä oli toiminnanjohtajan vastuulla ja se koostui ehdokkaista
tiedottamisesta sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien ylläpidosta.

Europarlamenttivaalit
Eurovaalikampanjassa hyödynnettiin eduskuntavaalikampanjaa: ajatuksena oli, että kun
panostamme eduskuntavaalikampanjaan, se kantaa myös eurovaaleihin.
Eurovaalit olivat pääosin puolueen kampanja, ja Helsingin Vihreät päätyi tukemaan
kampanjointia seuraavasti: tuotimme vaalikonttipäivystyksen Narinkkatorille, osallistuimme
puolueen bussikiertueeseen ja vaaliviikonlopulle osuneeseen Maailma kylässä -festariin,
viestimme ehdokkaista somekanavissa ja verkkosivuilla ja autoimme puoluetta välittämällä
mainostuotteita ehdokkaille. Kampanjoimme myös Hakaniemen markkinoilla.
Eurovaaleissa puolue asetti ehdokkaat, ja mukana oli kuusi helsinkiläistä ehdokasta: Heidi
Hautala, Alviina Alametsä, Fatim Diarra, Leena Brandt, Bicca Olin ja Sameli Sivonen.

V KUNTAVAALIT
Heti eduskunta- ja europarlamenttivaalien jälkeen käynnistettiin vuoden 2021 kuntavaalien
suunnittelu. Ehdokasasettelutyöryhmän rekrytoiminen syksyllä käynnisti ehdokasasettelun,
jota jatkettiin loppuvuoden ajan ehdokasasettelun periaatteiden ja aikataulun suunnittelulla
sekä ehdokkaita rekrytoimalla ja ideoimalla. Ehdokasasettelutyöryhmään nimettiin toimiston ja
HeVin puheenjohtajan lisäksi Anni Heinälä (pj), Miran Hamidulla, Hannu Hannus, Julianna
Kentala, Eveliina Laakso, Roberto Blanco Raitasuo, Leena Rantasalo ja Inka Venetvaara.
Ehdokasasettelun aloittamisen lisäksi laadittiin kuntavaalien kampanjasuunnitelmaa ja
-budjettia.

VI YHDISTYKSEN TALOUS
Helsingin Vihreiden talous perustuu luottamushenkilöveroihin, puolueen maksamaan
piiritukeen, Helsingin kaupungin myöntämään valtuustoryhmän avustukseen ja
jäsenmaksuihin. Vihreältä liitolta saadaan tukea piirin työntekijän palkkaukseen. Lisäksi
Helsingin Vihreät hakee ViSiOlta tukea erilaisiin koulutuksiin.
Helsingin Vihreiden taloudellinen tilanne oli vuonna 2019 vakaa vaaleista huolimatta.
Koska luottamushenkilömaksuja saatiin reilusti yli budjetoidun eikä maakuntavaalien varaus
aktualisoitunut, jäi alijäämä arvioitua pienemmäksi.
Valtuustoryhmä sai vuonna 2019 kaupungilta tukea 73 500 euroa (3500 euroa/valtuutettu).
Ryhmän rahoista kustannettiin 2/3 (vuoden toisella puolikkaalla ¾) toiminnanjohtajan palkasta
sekä kuukausittainen valtuustoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio. Lisäksi
rahoja käytettiin viestintään, tapahtumiin ja ryhmän sisäiseen toimintaan.
Vuodelta 2019 on laadittu myös taloudellinen toimintakertomus, jossa kerrotaan tarkemmin
yhdistyksen taloudesta.

VII YHTEYDET VIHREÄÄN LIITTOON JA MUUT YHTEISTYÖTAHOT
Vihreiden puoluekokous järjestettiin 15.–16.6.2019 Porissa. Kokous oli kaksipäiväinen ja siinä
valittiin puolueen uusi johto: puheenjohtajaksi valittiin sisäministeri Maria Ohisalo.
Puoluehallitukseen valittiin puoluekokouksessa Helsingistä Julianna Kentala ja Markus Drake
sekä Ikivihreiden edustajana helsinkiläinen Hannu Tuominen. Vihreiden varapuheenjohtajaksi
valittiin helsinkiläinen Fatim Diarra. Vihreä liiton puoluevaltuuskuntaan Helsingin Vihreiden
edustajiksi valittiin puoluekokouksessa Anna Koppanen (henkilökohtainen varajäsen Suvi
Pulkkinen), Anni Heinälä (henkilökohtainen varajäsen Milo Toivonen), Milla Halme
(henkilökohtainen varajäsen Tommi Vilppula), Veijo Åberg (henkilökohtainen varajäsen
Auni-Marja Vilavaara), Ville Sinnemäki (henkilökohtainen varajäsen Kati Juva), Timo Huhtamäki
(henkilökohtainen varajäsen Aino Tuominen) sekä varajäseneksi Eekku Aromaa.

Ryhmän tavoitteena on ollut käydä avointa keskustelua valtuuskunnassa käsittelyssä olevista
asioista Helsingin Vihreiden jäsenistön kesken, kokoustaa valtuuskuntaedustajien kesken
käsiteltävistä asioista etukäteen sekä raportoida päätöksistä jäsenistölle kokouksen jälkeen.
Tässä on onnistuttu hyvin. Keskustelu ja raportointi on hoidettu pitkälti HeVin
Facebook-keskusteluryhmän kautta. Myös Punkkua ja politiikkaa -illoissa on usein käsitelty
puoluevaltuuskunnan asioita.
Helsingin Vihreiden tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Vihreän liiton ohella vuonna 2019
Helsingin seudun muut vihreät yhdistykset kuten Uudenmaan, Vantaan ja Espoon Vihreät,
Vihreät Naiset, Vihreät nuoret, Vihreä opintokeskus ja ajatuspaja ViSiO sekä HYYn Vihreät.
Nuorisojärjestön osalta yhteistyö on kanavoitu piirin jäsenjärjestö Helsingin Vihreät Nuoret ry:n
kautta ja naisjärjestöjen osalta Helsingin Vihreät Naiset ry:n kautta.

Helsingin Vihreät ry:n taloudellinen toimintakertomus
vuodelta 2019
Yleistä
Vuoden 2019 talousarviossa tilikausi arvioitiin vaalivuoden takia 217 951,81 euroa
alijäämäiseksi. Vuonna 2019 tilinpäätöksessä tulos oli 7 821,44 euroa alijäämäinen. Niinpä
alijäämää oli 210 130,37 euroa odotettua vähemmän. Arvioitua huomattavasti pienempää
alijäämää selittävät suurelta osin taloudellinen varautuminen toteutumatta jääneisiin
maakuntavaaleihin ja se, että luottamushenkilömaksuja saatiin merkittävästi budjetoitua
enemmän.
Vuoden 2019 aikana suurimmat panostukset liittyivät henkilöstökuluihin sekä eduskunta- ja
eurovaaleihin.

Vuoden 2019 alijäämä
Vuoden 2019 alijäämä 7 821,44 euroa oli runsaasti budjetoitua pienempi. Vuosi 2019 oli
alunperin useiden vaalien vuoksi budjetoitu 217 951,81 euroa alijäämäiseksi. Alijäämää oli
kuitenkin 210 130,37 euroa odotettua vähemmän. Reilusti budjetoitua pienemmän alijäämän
selittävät tekijät ovat pääasiassa seuraavat (luvut vertautuvat budjettiin 2019 ja ovat
pyöristettyjä):
●

luottamushenkilömaksut (sis. HOK-Elannon maksut) (+ 108 000 euroa)

●

vaalitoiminnan arvioitua isommat tuotot ( + 62 000 euroa)

●

palkkojen ja palkkioiden alittuminen budjetoidusta (+ 11 000 euroa) sekä sen myötä
myös sivukulujen pienentyminen (+ 7 500 euroa)

Tulot ja varainhankinta
Helsingin Vihreiden talous perustuu luottamushenkilömaksuihin, puolueen piiritukeen,
puolueen palkkatukeen, kaupungilta saatavaan valtuustoryhmän tukeen sekä jäsenmaksuihin.
Puolueen jäsenmaksuista 10 prosenttia tilitetään automaattisesti sille piirille tai
kattoyhdistykselle, jonka jäsenmaksun jäsen on maksanut.

Helsingin Vihreiden talous on vakaalla pohjalla suurelta osin vuoden 2017 hyvästä
kunnallisvaalituloksesta johtuen. Yhdistyksen ehdottomasti tärkein tulonlähde on kunnallisista
ja ylikunnallisista luottamustehtävistä maksettavat luottamushenkilömaksut, joista kertyi
vuoden 2019 aikana reilusti budjetoitua enemmän eli 219 153,12 euroa. Vihreät
kansanedustajat maksoivat kansanedustajamaksua 250 euroa kuukaudessa ja vihreät
apulaispormestarit apulaispormestarimaksua 500 euroa kuukaudessa. Vuonna 2019 Helsingin
Vihreiden ei tarvinnut turvautua pankkitilin limiittiin eikä ulkopuoliseen rahoitukseen. 92
prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää erinomaisena.

Järjestötoiminta ja hallinto
Suurin menoerä yleisen järjestötoiminnan puolella oli palkat ja palkkiot. Henkilöstökuluihin
käytettiin sivukuluineen 154 500,48 euroa. Helsingin Vihreillä oli vuonna 2019 kaksi vakituista
kokopäiväistä työntekijää ja lisäksi kesäkuuhun saakka määräaikaisessa työsuhteessa
kampanjapäällikkö sekä elokuuhun saakka määräaikaisessa työsuhteessa vaalityöntekijä.
Lisäksi palkkioita maksettiin valtuustoryhmän puheenjohtajistolle, Helsingin Vihreiden
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, kirjanpitäjälle sekä tilintarkastajille.
Toimiston vuokraan käytettiin 8 883,52 euroa vuonna 2019. Kirjanpitokustannukset olivat
budjetoitua suuremmat eli 10 939,90 euroa.
Helsingin Vihreät myönsi jäsenjärjestöille kahdeksan euroa (100 ensimmäistä jäsentä, siitä
eteenpäin viisi euroa) vuonna 2019 jäsenmaksun maksaneita jäseniä kohden. Jäsenmaksutukiin
oli budjetoitu yhteensä 17 700 euroa, ja niihin käytettiin yhteensä 14 189,00 euroa. Muuta
tukea paikallisyhdistyksille maksettiin 4 224,00 euroa. Yleisemmin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
käytettiin 29 947,71 euroa. Tiedotustoimintaan käytettiin 14 637,94 euroa, josta suurimman
osan veivät ilmoitukset ja järjestölehti.

Vaalikulut
Vaalitoiminnan kulut vuonna 2019 olivat yhteensä 404 749,87 euroa, mikä sisältää eduskuntaja eurovaalien kulut. Vaalikuluihin oli budjetoitu yhteensä 417 324 euroa, josta 365 320 euroa
eduskuntavaaleihin, 16 752 euroa eurovaaleihin ja 35 252 euroa toteutumatta jääneihin
maakuntavaaleihin. Kaiken kaikkiaan kokonaisbudjetissa pysyttiin hyvin. Vaikka ylityksiä tuli
yksittäisille tilille, oltiin vaalibudjettia tehdessä varauduttu ennakoimattomiin kuluihin, ja
esimerkiksi muihin kuluihin oli varattu reilusti tilaa.

Suurimmat kuluerät olivat vaalien henkilöstökulut, vaalilehden kulut ja ulkomainonta.
Ulkomainontakampanjasta tehtiin harkitusti budjettia suurempi, joten siihen käytetty budjetti
ylittyi. Ulkomainonnan kulut kuitenkin läpilaskutettiin ehdokkailta ja yhdistyksiltä, eikä sillä
tehty tappiota. Samasta syystä myös taittokustannukset olivat budjetoitua korkeammat.
Vaalituottoja oli vuoden 2019 aikana sen sijaan 266 312,03 euroa, josta suurimman osan
muodostivat ehdokkaiden ja yhdistysten ostamien mainospaikkojen läpilaskutettavat kulut.
Muita merkittäviä vaalituottoihin kirjattavia tuottoja olivat kansanedustaja- ja ehdokasmaksut.

Valtuustoryhmä
Valtuustoryhmän tukea saatiin vuonna 2019 72 890,00 euroa. Valtuustoryhmän tuesta
maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla ⅔ ja vuoden toisella puoliskolla ¾
toiminnanjohtajan palkasta. Toiminnanjohtajan työajasta päätettiin varata vastaavasti noin ⅔ tai
¾ valtuustoryhmän työn tukemiselle. Lisäksi tuesta maksettiin valtuustoryhmän
puheenjohtajan (600 €/kk) ja varapuheenjohtajien palkkiot (250 €/kk kummallekin).
Valtuustoryhmän tukea käytettiin lisäksi ryhmän seminaareihin, ylimääräisiin
ryhmäkokouksiin, tiedotukseen sekä tapahtumiin ja niiden mainostamiseen. Lisäksi tukea
käytettiin Vihreä Helsinki -lehden kuluihin sekä some-mainontaan.

Tuleva toiminta
Vuoden 2020 merkittävin taloudellinen panostus on kuntavaaleihin 2021 varautuminen ja
tilikausi on sen vuoksi budjetoitu 54 412,40 euroa ylijäämäiseksi.

Liite 1
VUODEN 2019 TAPAHTUMAT
20.1. valtuustoryhmän vuoden aloitusseminaari
26.–27.1. puolueen kampanjastartti (ehdokas- ja puheenjohtajapäivät)
28.1. talous- ja työllisyystyöryhmän tapahtuma “talous- ja työllisyysilta”
30.1. hallituksen ekskursio valtuustoryhmän kokoukseen

3.2. Helsingin Vihreät Hakaniemen markkinoilla
14.2. yhdistystoimijoiden HeVi-foorumi
16.–17.2. puoluevaltuuskunta Helsingissä ja Helsingin Vihreiden järjestämä iltaohjelma
3.3. Hakaniemen markkinat (KasVi)
16.3. bussikiertueen startti Narinkkatorilla
23.3. vaalivaunun startti
27.3. vaalikontin avaus Narinkkatorilla
7.4. Helsingin Vihreät Hakaniemen markkinoilla
14.4. eduskuntavaalit ja vaalivalvojaiset Tavastialla
25.4. Helsingin Vihreiden kevätkokous ja info yhdistyksille puoluekokouksen
luottamuspaikkavalinnoista
28.4. puoluevaltuuskunta Helsingissä
2.5. vaalien purku yhdistyksille, ehdokkaille ja kampanjapäälliköille
5.5. Helsingin Vihreät Hakaniemen markkinoilla
9.5. Eurooppapäivä Narinkkatorilla
9.5. Helsingin Vihreiden ylimääräinen yleiskokous
15.5. radanvaltaus ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä
25.5. viimeinen konttipäivä Narinkkatorilla
25.–26.5. Maailma kylässä -festivaali
26.5. eurovaalit ja vaalivalvojaiset Tavastialla
28.5. ehdokaspaneeli puoluesihteeri- ja varapuheenjohtajaehdokkaille
15.–16.6. puoluekokous Porissa
10.6. puoluekokouksen prioriteettikokous
11.6. ehdokaspaneeli puolueen varapuheenjohtajaehdokkaille
13.–14.6. kaupunginvaltuuston seminaari Hyvinkäällä
29.6. osallistuminen Pride-kulkueeseen yhdessä puolueen kanssa
21.8. valtuustoryhmän syksyn aloitusseminaari
5.9. yhdistystoimijoiden HeVi-foorumi
21.–22.9. Helsingin Vihreiden hallituksen syysseminaari Nuuksiossa
21.10. Punkkua ja politiikkaa: Krista Mikkonen & Anni Sinnemäki: Hiilineutraali Suomi ja
Helsinki
8.–10.11. EGP Council Tampereella
4.10. kuvaukset Helsingin Vihreiden viestintää varten Mustikkamaalla
6.10. Helsingin Vihreät Stadin Silakkamarkkinoilla
29.11. Helsingin Vihreiden pikkujoulut Post Barissa Kalliossa yhdessä EteVin ja KasVin kanssa
12.12. Helsingin Vihreiden syyskokous puoluetoimistolla
Lisäksi jäsenyhdistykset järjestivät lukuisia tapahtumia sekä itsenäisesti että yhdessä Helsingin
Vihreiden kanssa.

