FEMINISTINEN PUOLUE
TOIMINTAKERTOMUS 2019
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Yleiskatsaus vuoteen 2019
Vuosi 2019 oli Feministisen puolueen kolmas kokonainen toimintavuosi. Puolue asetti ehdokkaita
sekä eduskuntavaaleihin että eurovaaleihin. Vaalityö oli vuoden 2019 toiminnan keskiössä.
Vuonna 2019 Feministinen puolue vahvisti asemaansa poliittisena toimijana ja kasvatti
tunnettavuuttaan. Erityisesti eduskuntavaalien aikainen kampanjointi toi puolueen olemassaolon ja
politiikan yhä useampien ihmisten tietoisuuteen. Puolueen asema uskottavana poliittisena
toimijana on vakiintunut.
Feministisen puolueen työn keskiössä on syrjimättömyyden edistäminen. Politiikan kärkiä ovat
sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja inhimillinen turvallisuus. 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.
Eduskuntavaaleissa puolue julkaisi 100 aloitteen eduskuntavaaliohjelman yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Ohjelman kolme kärkeä olivat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys ja
ilmastonmuutoksen ehkäiseminen. Eurovaaleissa puolueen vaaliohjelman kärkiteema oli jokaisen
oikeus inhimilliseen turvallisuuteen.
Feministinen puolue otti kantaa ajankohtaisiin asioihin, ja jatkoi yhteistyötä järjestöjen ja muissa
puolueissa vaikuttavien feministien kanssa.
Vuonna 2019 puolueella oli yksi kunnanvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua Helsingissä. Vaaleissa
ei voitettu uusia paikkoja poliittisissa toimielimissä.

Poliittinen vaikuttamistyö
Vaaliohjelmat
Eduskuntavaaliohjelmassaan “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” puolue nimesi konkreettisia
keinoja, joilla rakennetaan 2020-luvun yhdenvertainen, syrjimätön Suomi. Ohjelman kolme
tärkeintä tavoitetta olivat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys sekä ilmastonmuutoksen
ehkäiseminen. Ohjelmassa esitettiin muun muassa perustuloa, tasa-arvorahastoa, kykytakuuta ja
vapaaehtoista asepalvelusta. Tärkeitä inhimillisen turvallisuuden teemoja olivat
turvapaikanhakijoiden tilanteen parantamiseen liittyvät aloitteet sekä translain uudistaminen
ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Lisäksi puolue listasi käytännön toimia talouspolitiikan
tasa-arvoistamiseksi. Eduskuntavaaliohjelma tehtiin kolmelle kielelle, suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
Eurovaaleissa esiteltiin eurovaaliojelma “Siltoja, ei muureja”. Ohjelman kantava teema oli jokaisen
oikeus inhimilliseen turvallisuuteen. Feministisen puolueen eurovaaliohjelma perustui kolmelle
teemalle. Ensimmäisen teeman mukaan Euroopan Unionin tulee puolustaa ihmisoikeuksia ja
oikeusvaltioperiaatetta nousevan nationalismin vastavoimana. Toiseksi, Euroopan Unionin tulee
harjoittaa inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa ja luoda turvallisia ja laillisia reittejä
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turvapaikanhakijoille. Kolmanneksi, Euroopan Unionin tulee ottaa ilmastonmuutoksen torjunnassa
edelläkävijän asema, vaikka paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää
jäsenmailta ja niiden kansalaisilta merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Eurovaaliohjelma
toteutettiin suomeksi ja englanniksi ja se oli luettavissa puolueen verkkosivuilla.
Maakuntavaaleja ei vuonna 2019 järjestetty sote- ja maakuntauudistuksen peruuntumisen takia.

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit olivat puolueen toiset vaalit. Ehdokashankinta käynnistyi vuonna 2018 ja sitä
tehtiin aktiivisesti ehdokasasettelun päättymiseen asti. Puolue onnistui tavoitteensa mukaisesti
asettamaan ehdokkaita kaikkiin 12 vaalipiiriin. Puolue asetti 38 ehdokasta, jotka olivat kaikki
ensikertalaisia eduskuntavaaleissa. Ehdokkaiden keski-ikä 37 vuotta oli vaalien toiseksi alhaisin,
Piraattien ehdokkaiden keski-iän ollessa 35, ja kaikkien ehdokkaiden keski-iän ollessa 47.
Feministinen puolue asetti ehdolle seitsemän ehdokasta Helsingin vaalipiirissä, 13 Uudenmaan
vaalipiirissä, kolme Varsinais-Suomen vaalipiirissä, neljä Pirkanmaan vaalipiirissä, yksi Satakunnan
vaalipiirissä, kaksi Hämeen vaalipiirissä, yksi Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, yksi Vaasan
vaalipiirissä, yksi Savo-Karjalan vaalipiirissä, yksi Keski-Suomen vaalipiirissä, kaksi Oulun
vaalipiirissä ja kaksi Lapin vaalipiirissä. Lapin vaalipiirissä yhden ehdokkaan ehdokassopimus
jouduttiin kuitenkin purkamaan.
Läpimenoa tavoiteltiin erityisesti Helsingissä. Helsingissä puolue oli vaaliliitossa Piraattipuolueen,
Eläinoikeuspuolueen ja Liberaalipuolueen kanssa. Puolue sai Helsingissä yhteensä 3303 ääntä,
joista vaaliliiton kärkiehdokkaaksi nostettu Katju Aro sai 2427. Helsingissä puolueen kannatus oli
0,9 % (1,5 % kuntavaaleissa 2017). Muutos kuntavaaleihin 2017 oli -1607 ääntä ja -0,7 %
kannatuksessa.
Pirkanmaalla vaaliliitto muodostettiin Suomen kommunistinen puolueen ja Eläinoikeuspuolueen
kanssa. Pirkanmaalla kannatus oli 0,2%.
Äänet eivät riittäneet läpimenoon. Ensikertalaiseksi Feministinen puolue pärjäsi vaaleissa hyvin,
mutta sen kannatus jäi eduskuntavaaleissa kuntavaaleja pienemmäksi ja Helsingissä puolue koki
kuntavaaleihin nähden vaalitappion. Valtakunnallisesti puolueen kannatus oli 0,2% ja ääniä
puolueen ehdokkaille annettiin yhteensä 6662 kappaletta. Muutos kuntavaaleihin 2017 oli
valtakunnallisesti -194 ääntä, ja -0, 1 % kannatuksessa. Puolueen kannatus oli suurinta suurissa
kaupungeissa, Helsingissä 0,9% ja Tampereella 0,3%.
Puolueen eniten ääniä saaneet ehdokkaat olivat Katju Aro (2427 ääntä, Helsinki), Taru Hallikainen
(323 ääntä, Oulu), Tuuli Kamppila (261 ääntä, Helsinki), Saara Huttunen (210 ääntä, Keski-Suomi),
Eeli Kytömäki (207 ääntä, Uusimaa), Pia Brandt (201 ääntä, Kaakkois-Suomi), Anna Jensen (195
ääntä, Uusimaa), Johanna Pohtinen (191 ääntä, Savo-Karjala), Tero Hannula (188 ääntä, Pirkanmaa)
ja Minna Karvonen (179 ääntä, Pirkanmaa).

Eurovaalit
Feministisen puolueen eurovaalikampanja avattiin 7. toukokuuta. Puolueen vaaliohjelman kolme
tärkeintä tavoitetta olivat ihmisoikeudet, inhimillinen maahanmuuttopolitiikka ja
ilmastonmuutoksen torjunta.
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Feministisen puolueen ehdokkaat eurovaaleissa 2019 olivat Katju Aro, Tero Hannula, ja Minna
Karvonen.
Äänet eivät riittäneet läpimenoon. Puolue säilytti valtakunnallisesti 0,2 % kannatuksen ja sai
yhteensä 4442 ääntä. Ääniä puolueen ehdokkaille jaettiin seuraavasti: Katju Arolle 3147, Minna
Karvoselle 678 ja Tero Hannulalle 617.

Muut vaalit
Loppuvuodesta 2019 Rovaniemen ja Oulun alueiden toimintaa haluttiin kehittää ja puolueen
toimintaa laajentaa yliopistopolitiikkaan. Puoluehallituksen jäsen Eve Orhanli-Viinamäki sekä
puoluevaltuuskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Marjo Laukkanen olivat ehdolla Lapin
yliopiston edustajistovaaleissa omalla F!-vaaliliitolla. Kumpikaan ei aktiivisesta kampanjoinnista
huolimatta päässyt edustajistoon.

Vaikuttaminen Helsingin kaupunginvaltuustossa
Toimintavuonna 2019 Feministisellä puolueella oli Helsingin kaupunginvaltuustossa vuoden 2017
kuntavaaleissa valittu yksi kaupunginvaltuutettu, Katju Aro, ja kaksi varavaltuutettua, Nelli
Ruotsalainen ja Heidi Ahola. Lisäksi puolueella on Helsingissä paikka sosiaali- ja
terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa, tasa-arvotoimikunnassa ja Vuosaaren urheilutalon
hallituksessa, varajäsenen paikka vaalilautakunnassa sekä kolme maallikkotuomarin paikkaa.
Yhteensä luottamushenkilöitä varajäsenineen on Helsingissä 11.
Kevään vaalikampanjoista johtuen valtuustovuoden aikana varavaltuutetut Ruotsalainen ja Ahola
osallistuivat kokouksiin keväällä 2019, ja valtuutettu Katju Aro syksyllä 2019.
Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite sukupuolen moninaisuuden edistämisestä kaupungin liikuntaja harrastuspaikoilla hyväksyttiin valtuustossa 27.2. Aloitteen pohjalta tehdään kartoitus,
minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla kaikki kaupungin liikuntapaikat voidaan muuttaa
kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Valtuutettu Heidi Ahola esitti 10.4 kyselytunnilla kysymyksen siitä, miten Helsinki aikoo huomioida
uuteen paperittomien kaupunkilaisten ryhmään liittyvät haasteet ja varmistaa, että he eivät altistu
työperäiselle hyväksikäytölle. Koska kyselytunnin kysymykset jaetaan ryhmien koon mukaan, saa
Feministisen puolueen valtuustoryhmä esittää kyselytunneilla valtuustokauden aikana yhteensä
noin 2–4 kysymystä.
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi suostumusperustaisuuden lisäämisestä Helsingin koulujen
seksuaalikasvatuksessa hyväksyttiin 25.9, ja käsiteltiin loppuun kaupunginhallituksessa
maaliskuussa 2020. Helsinki vahvistaa suostumusperustaisuutta koulujen seksuaalikasvatuksessa
ja oppimateriaaleissa, sekä järjestää aiheesta koulutuksia opettajille, oppilashuollon
henkilökunnalle, ja tarpeen mukaan myös oppilaille ja opiskelijoille.
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa siten, että kaupunki edellytti kehittämään
vaativuusarviointeja ja palkkakartoituksia niin, että samapalkkaisuuden toteutumista myös eri
alojen ja eri sopimusten välillä pystytään arvioimaan. Feministisen puolueen valtuustoryhmän
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ryhmäaloitteen käsittelyn yhteydessä. Ryhmäaloitteessa oli esitetty, että Helsinki laatisi oman
samapalkkaisuusohjelman, mutta aloitetta ei pidetty valtuustossa kannatettavana.
Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien
turvapaikanhakijoiden majoituksen turvallisuudesta hyväksyttiin valtuustossa 27.11. Valtuusto
päätti, että Helsinki pyrkii varmistamaan yhteistyössä Migrin kanssa, että haavoittuvassa asemassa
olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden tuen tarve
tunnistetaan riittävän varhain.
Valtuuston talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä Feministisen puolueen valtuustoryhmä
esitti varauksensa koskien kaupungin talousarviota, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen
alibudjetointia, ja tapaa, jolla talousarvio valmistellaan. Kritiikin johdosta pienten valtuustoryhmien
kuulemista talousarvion valmistelussa päätettiin parantaa jo vuonna 2020. Valtuutettu Nelli
Ruotsalaisen tekemä talousarvioaloite harrastussetelikokeilusta nuorten harrastamisen
yhdenvertaistamiseksi hylättiin.

Muu poliittinen vaikuttamistyö
Feministinen puolue on vuoden 2019 kannanotoissaan esittänyt vahvempaa
ihmisoikeuspolitiikkaa, työtä kaikkien turvallisuuden edistämiseksi ja rasismin poistamiseksi sekä
aktiivisempia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.
Rasisminvastaisen päivän tempauksessa 21.3. puolue pystytty Siltoja, ei muureja -banderollin
Hakaniemen sillalle Helsingissä. Samanaikaisessa kannanotossaan puolue esitti huolensa rasistisen
ja nationalistisen oikeistopopulismin noususta, ja yhteiskuntaan syntyneistä jyrkistä jakolinjoista.
Toimenpiteinä puolue tarjosi mm. puuttumista viharikoksiin ja järjestäytyneeseen rasismiin,
turvapaikan hakemisen helpottamista, vihasymbolien käytön kieltämistä lailla, sekä puuttumista
rakenteelliseen rasismiin, kuten etniseen profilointiin sekä säätämällä nimettömästä työnhausta
lailla.
Puolue otti kantaa myös eduskunnan päätökseen, joka kumoaa Jehovan todistajien
asevelvollisuutta koskevan erivapauden. Feministinen puolue painottaa kannanotossaan, että
erivapauden kumoaminen ei edistä yhdenvertaisuutta. Puolueen mukaan oikeus kieltäytyä
asepalveluksesta tulisi laajentaa koskemaan kaikkia ja asevelvollisuudesta pitäisi tulla
sukupuolineutraalia.
Feministinen puolue ja sen piirijärjestöt ja paikallisjärjestöt sekä toimintaryhmät osallistuivat myös
useisiin tapahtumiin vuoden 2019 aikana, esimerkiksi ilmastolakkoihin, Maailma kylässä
-festivaaleihin ja Helsinki ja Lohja Prideen.

Puolueorganisaatio
Vuoden 2019 loppuun mennessä feministisen puolueen puolueorganisaatio koostui puoluejohdosta
eli puoluehallituksesta ja puoluesihteeristä, puoluevaltuuskunnasta, piiri- ja paikallisjärjestöistä,
paikallisista toimintaryhmistä sekä niissä toimivista vapaaehtoisista ja jäsenistöstä.
Puoluevaltuuskunta ja puoluesihteeri ovat puolueen organisaatiossa uusia tehtäviä, ja niihin
valittiin edustajat ensimmäistä kertaa vuoden 2019 puoluekokouksessa.
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Hallitus ja puoluejohto
Feministisen puolueen hallituksen 2017–2019 muodostivat puheenjohtajat Katju Aro, 1.
varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila sekä 2. varapuheenjohtaja Pazilaiti Simayijiang sekä seuraavat
varsinaiset jäsenet: Aino-Maija Elonheimo, Maija Haapala, Anne Kolehmainen, Esther Leander,
Veera Nurmenniemi ja Pia Brandt, Mirja Hämäläinen, Minna Karvonen ja Miska Karhu, sekä
seuraavat varajäsenet: Paula Innamo, Anna Jensen, Hanna Kemppainen, Katja Mölsä, Annukka
Pesonen, Brigantia Törnqvist, Aino Unonius, sekä Lauri Alhojärvi. Hallitus toimi puoluekokoukseen
25.8. asti.
Puoluekokouksessa 25.8. Valitun hallituksen 2019–2021 muodostivat puheenjohtaja Katju Aro, 1.
varapuheenjohtaja Emilia Taskinen, 2. varapuheenjohtaja Linnea Tuominen, sekä seuraavat
varsinaiset jäsenet: Sirpa Acquah, Lauri Alhojärvi, Leif Hagert, 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.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa (10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6., 8.8. , 23.8., 17.10., 2.11. ja
4.12.) sekä lisäksi 4 kertaa sähköpostikokouksena (29.–31.1., 18.2., 23–24. ja 6.5.). Vuoden
2019–2021 hallitus kokoontui siis vuonna 2019 kolme kertaa. Kokouksiin oli mahdollista osallistua
etänä esimerkiksi toiselta paikkakunnalta. Hallituksen kokousten sihteerinä toimi pääosin Anna
Kaipainen ja loppuvuodesta puoluesihteeri Salla Mistola.
Hallituksen 2017–2019 jäsenten kokousläsnäolot (8 kokousta ja 4 sähköpostikokousta):
Katju Aro (9), Tuuli Kamppila (9), Pazilaiti Simayijiang (1), Pia Brandt (9), Aino-Maija Elonheimo
(6), Maija Haapala (7), Mirja Hämäläinen (7), Miska Karhu (12), Minna Karvonen (9), Anne
Kolehmainen (5), Esther Leander (8), Veera Nurmenniemi (9), Paula Innamo (0), Anna Jensen (12),
Hanna Kemppainen (0), Katja Mölsä (0), Annukka Pesonen (9), Lauri Alhojärvi (8), Brigantia
Törnqvist (12), Aino Unonius (10)
Hallituksen 2019–2021 jäsenten kokousläsnäolot (3 kokousta):
Katju Aro (3), Emilia Taskinen (3), Linnea Tuominen (3), Sirpa Acquah (2), Lauri Alhojärvi (2), Leif
Hagert (2), Suvi Helle (3), Juhani Mastokangas (3), Eve Orhanli-Viinamäki (0), Annukka Pesonen
(3), Anu Saari-Gomez (3), Kea Tossavainen (2), Elina Arola (3), Eino Heikkilä (1), Mammu Rauhala
(2), Anni Rolig (3), Asta Silvanne (0), Terhi Varonen (1)
Puoluekokouksessa valittiin myös puolueen ensimmäinen puoluesihteeri, Salla Mistola, joka toimi
osana puoluejohtoa ja vastaa erillisistä puoluesihteerille määritellyistä tehtävistä. Puoluesihteerin
toimenkuvaa on tarkoitus kehittää vuoden 2020 aikana.

Puoluevaltuuskunta
Vuoden 2019 puoluekokouksessa valittiin ensimmäistä kertaa puoluevaltuuskunta.
Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Minna Karvonen, varapuheenjohtajiksi Marjo
Laukkanen ja Miska Karhu. Puoluevaltuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mauri Aarniosuo,
Pia Brandt, Jussi Hattara, Elina Huttunen, Asta Hyvärinen, Konsta Hyötylä, Elina Ikävalko, Valo
Inkinen, Anna Jensen, Laura Jäntti, Mira Kautto, Susanna Koivistoinen, Irmeli Laitinen, Vilja
Myllyviita, Sara Mäkäräinen, Helsinki, Annika Pajuluoma, Noora Pasanen, Sanna Posio, Tapio
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Rantamaa, Pirkko Rautavaara, Annamaija Saarela, Emily Rose Scrivani, Merja Turunen, Brigantia
Törnqvist, Nea-Maria Törmänen ja Asta Vuori. Valtuuskunnalle ei valittu varajäseniä.
Vuoden 2019 aikana puoluevaltuuskunta kokoontui kerran, 16.11.2019. Kokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Jäsenjärjestöt ja jäsenistö
Vuoden 2019 keskeinen tavoite oli osallistua onnistuneesti eduskuntavaaleihin. Edellisvuosien työ
vakiinnuttaa piirejä ja jäsenjärjestöjä kantoi eduskuntavaaleissa hedelmää. Vuoden alussa kahdet
eri vaalit hallitsivatkin piiri- ja paikallisjärjestöjen elämää, ja monissa paikallisissa järjestöissä
koottiin voimat yhteen ja saatiin asetettua useita ehdokkaita.
Puolueella on toiminnassa oleva piirijärjestö Helsingissä, Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja
Varsinais-Suomessa. Lisäksi sillä on paikallisjärjestö Espoossa, Vantaalla ja Turussa.
Toimintaryhmiä sillä on Lohjalla, Porvoossa, Oulussa ja Rovaniemellä.
Helsingin piirijärjestö kokoontui aktiivisesti ja osallistui pääkaupungin tapahtumiin ja
mielenilmauksiin. Helsingin piirijärjestö asetti kuusi ehdokasta eduskuntavaaleihin.
Puolueen piirijärjestöt, paikallisryhmät ja toimintaryhmät ovat olleet aktiivisesti mukana alueiden
paikallisissa tapahtumissa kuten Pride-kulkueissa ja Asunnottomien yö -tapahtumissa.
Puolueen jäsenmäärä kasvoi 11 prosenttia vuoden 2019 aikana. Puolueella oli vuoden 2019 lopulla
varsinaisia jäseniä 923 ja kannatusjäseniä 75, eli kaikkiaan 998 jäsentä. Puolueella oli vuoden 2018
lopulla varsinaisia jäseniä 829 ja kannatusjäseniä 67, eli kaikkiaan 896 jäsentä.

Puoluekokous
Puolueen sääntömääräinen puoluekokous pidettiin 24.–25. elokuuta 2019 Espoon Suurpellossa.
Puoluekokouksessa valittiin uusi puoluehallitus ja puheenjohtajisto, puoluevaltuuskunta sekä
puoluesihteeri kaudelle 2019–2021 sekä käsiteltiin poliittisia aloitteita. Eri poliittisiin tehtäviin oli
ehdolla yhteensä 50 ihmistä.
Puolueen puheenjohtajaksi valittiin tämän kolmannelle kaudelle Katju Aro. Puolueen
varapuheenjohtajiksi valittiin Emilia Taskinen ja Linnea Tuominen. Hallitukseen valittiin
puheenjohtajien lisäksi 9 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä. Varajäsenien osalta hallitus jäi siis
kaksi henkilöä vajaaksi. Puoluesihteeriksi valittiin Salla Mistola.
Puoluekokouksessa myös valittiin ensimmäistä kertaa puoluevaltuuskunta. Puoluevaltuuskunnan
puheenjohtajaksi valittiin Minna Karvonen, varapuheenjohtajiksi Marjo Laukkanen ja Miska Karhu.
Puoluekokouksessa käsiteltiin 4 aloitetta; 1) Oikeusavustajan määrääminen jokaiselle
asianomistajalle (pahoinpitelyn uhrille) lähisuhdeväkivaltatapauksissa, 2) Aloite puolueen
ryhmäkurista, 3) Viestintäkoulutusta puolueen toimijoille ja 4) Turvallisemman tilan sääntöjen
soveltaminen sosiaalisessa mediassa. Aloitteet hyväksyttiin ilman muutosesityksiä.
Lisäksi puoluekokouksessa käytiin poliittista keskustelua muun muassa onnistumisen
kokemuksista, vaaliliitoista, perhepolitiikasta, kommunikaatiostrategiasta ja puolueen tarjoamista
mahdollisuuksista. Puoluekokouksessa päätettiin myös vuoden 2020 jäsenmaksuista.
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Kokousjärjestelyistä vastasivat Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestöt ja kokouskoordinaattorina
toimi Helsingin piirijärjestön Brigantia Törnqvist.

Puolueen lähiyhteisöt
Puolueesta itsenäinen F*NO eli Feministiset nuoret ja opiskelijat jatkoi toimintaansa vuonna 2019.
F*NO ei ole puoluejärjestö, vaan erillinen yhteisö. Se sitoutuu kuitenkin Feministisen puolueen
arvoihin ja toimii sen rinnalla. F*NO toimii ydintiimiperiaatteella ja matalan kynnyksen
vapaaehtoistyön voimin. Hallitusta ei ole eikä toimintaan tarvitse sitoutua tietyksi määräajaksi.
Vuonna 2019 F:NO osallistui Helsinki Pride tapahtumaan omassa blokissaan.

Talous ja hallinto
Talouden tunnusluvut
Puolueen pääasialliset rahoituskanavat olivat jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut sekä
vaalikampanjakauden aikana vaaleihin liittyvä varainhankinta.
Vuoden aikana puolueen jäsenmäärä ja jäsenmaksutulot kasvoivat tasaisesti. Vuoden loppuun
mennessä Feministinen puolue ry:ssä oli yhteensä 998 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 923 ja
kannatusjäseniä 75. Varsinaisia jäsenmaksuja kertyi vuonna 2019 9235,60 euroa ja
kannatusjäsenmaksuja 2864,00 euroa.
Muun varainhankinnan tuotot olivat 30 465,71 euroa. Puolueen mesenaattikampanja ylsi
tavoitteeseensa tuottamalla kaikkiaan kaikkiaan 11 470 euroa.
Lisäksi puolue keräsi luottamustehtävissä toimivilta puolueveroa ehdokassopimusten mukaisesti.
Helsingin kaupunki tilitti puolueelle valtuustoryhmän puolesta puolueveroa yhteensä 2069,25
euroa.
Puolueen varsinaisen toiminnan kulut olivat 41 409,73 euroa, josta 26 036,53 euroa oli vaalikuluja,
4 917,56 euroa henkilöstökuluja, 762,36 euroa tapahtumakuluja ja 9 693,28 euroa muita kuluja.
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 2 558,25 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 42 565,31
euroa, josta 9 235,6 euroa kerättiin jäsenmaksuina, 2 864 euroa kannatusjäsenmaksuina ja 30
465,71 euroa muun varainhankinnan kautta. Varainhankinnan kulut olivat 4 083,46 euroa.
Toiminnan tulos oli -369,63 euroa ja taseen loppusumma oli -369,63 euroa.

Henkilöstöresurssit
Puolueen Helsingin valtuustoryhmällä oli vuonna 2019 31.8. asti osa-aikainen (30 h/kk) poliittinen
sihteeri, jonka tehtäviin kuuluu poliittisen vaikuttamistyön tukeminen Helsingin
kaupunginvaltuustossa ja puoluehallituksen poliittisen työn tukeminen. Vuoden 2019 lopussa 1.12.
alkaen valtuustoryhmä palkkasi osa-aikaisen viestintäsuunnittelijan (30 h/kk). Puolue maksoi
työntekijöille palkan valtuustoryhmän Helsingin kaupungilta saamalla tuella, jonka valtuustoryhmä
tilittää palkanmaksua varten puolueelle.
Puolueen henkilöstöresurssit koostuivat lähes täysin vapaaehtoistyöstä. Kokouspalkkiollisissa

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/e571e9ed-da31-4916-8b7f-f291c7369337

www.vismasign.com

luottamustoimissa toimi kuntavaalien jälkeen Helsingin kaupungin luottamustoimissa yksitoista
henkilöä. Vuonna 2019 puolueella ei ollut omaa toimistoa.

Viestintä
Vaalivuonna 2019 puolueen viestintä keskittyi eduskunta- ja eurovaaliohjelmien tavoitteiden sekä
puolueen ehdokkaiden esille nostamiseen.
Puolueen tukiryhmä Facebookissa kasvoi vaalivuonna lähes 800 jäseneen, ja sitä käytettiin
aktiivisesti vaaliviestinnässä ja tukijoukkojen innostamisessa mukaan toimintaan. Jäsenkirjeillä ja
tukiryhmän avulla aktivoitiin toiminnasta kiinnostuneet mukaan vaalityöhön: muun muassa
puolueen vaalipisteelle Helsingin Kamppiin, esitteiden jakoon sekä pinkit tuolit -katukampanjaan.
Ehdokasviestinnästä vastasivat kaksi puolueen aktiivia. Paikallisryhmien viestintää helpottamaan
laadittiin viestintäopas.
Eduskuntavaalien jälkeen puolue teetti kyselyn ehdokkaille ja aktiiveille. Vastaajia oli yhteensä 25,
joista ehdokkaita oli 13 ja aktiiveja 12. Korkea arvosana annettiin grafiikalle, ulkoasulle ja
viestinnälle, ulkoisen viestinnän keskiarvo oli 4,4. Vaaliohjelma sai arvosanaksi 4,6, sekä kampanja
kokonaisuudessaan 4,2. Kyselyn avulla saatiin myös useita kehitysehdotuksia.
Uusi viestintätiimi järjestäytyi puoluekokouksen jälkeen. Syksyllä 2019 viestintä keskittyi
viestintätiimin osalta käytännössä kokonaan sosiaalisen median kanaviin. Viestinnän tavoitteet
pysyivät pitkälti samoina kuin aiempina vuosina. Viestintätiimissä syksyllä 2019 aloittivat tiimin
vetäjänä Terhi Varonen sekä Susanna Koivistoinen, Anni Rolig ja Suvi Vanamo-Helle. Syksyllä 2019
hallitus päätti palkata Helsingin valtuustoryhmälle viestinnän suunnittelijan. Tehtävään valittiin
Susanna Koivistoinen, joka on vastuussa myös Helsingin piirijärjestön viestinnästä.
Puolueen profiilia seurasi vuoden 2019 lopussa twitterissä 7081 (+1409 edellisvuoteen
verrattuna), facebookissa 12 872 (+1807 edellisvuoteen verrattuna), ja instagramissa maaliskuun
2020 loppuun mennessä 4540 käyttäjää.

Medianäkyvyys
Feministinen puolue sai kattavasti näkyvyyttä ehdokkaidensa kautta eduskuntavaaleissa. Jälleen
kerran näkyvintä mediahuomiota saivat Ylen pienpuolueiden puheenjohtajatentit, joissa puoluetta
edusti Katju Aro sekä eduskunta- että eurovaaleissa. Yle järjesti eduskuntavaaleissa myös
alueellisia radiotenttejä, joihin osallistui kultakin alueelta edustaja ainakin Helsingissä,
Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Mediaosumissa erityisen paljon huomiota sai Feministisen puolueen ja Piraattipuolueen vaaliliitto
Helsingissä ja näiden listojen kärkiehdokkaiden välinen kamppailu. Katju Aro nostettiin Helsingin
Sanomissa ja Avussa vaalien suosituimpien ehdokkaiden joukkoon. Toinen huomiota herättänyt
aihe oli Feministisen puolueen kokoaan suurempi näkyvyys vaalikoneissa. Puolueen
vaalikampanjan avauksesta ja vaaliohjelmasta ilmestyi niukasti juttuja Hufvudstadsbladetia lukuun
ottamatta. Vaalipäivän jälkeen ilmestyi Ylen laaja artikkeli, jossa toimittaja ja kuvaaja seurasivat
Feministisen puolueen kampanjaa vaalien alla ja vaalipäivänä. Kunta- ja maakuntatasolla monet
ehdokkaat saivat runsaasti huomiota lehti- ja radiojuttujen kautta. Varapuheenjohtaja Tuuli
Kamppilasta tehtiin eduskuntavaalien yhteydessä dokumentti Taistelu äänistä, joka julkaistiin
21.10.2019 Yle Areenassa.
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Syksyn puoluekokous ja uuden hallituksen valinta tuottivat vain vähän mediaosumia. Helsingin
Sanomat uutisoi Katju Aron uudelleenvalinnasta. Syksyllä sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä
levisi huomio Ylen vaalikoneesta, jossa sekä Ohisalon, Marinin että Anderssoninin
vaalikonevastaukset osoittavat heidän arvojensa olevan hyvin lähellä Feminististä puoluetta.
Sosiaalisen median puolella huomiota keräsivät erityisesti postaukset Suomen
jalkapallomaajoukkueen EM-kisoista, joissa naisten jalkapallojoukkue on ollut mukana jo kolmesti,
sekä miestenpäivän postaus miesten moninaisuudesta
Hakutuloksia vuoden ajalle kertyy noin 6 660, mediaosumia 141. Mediaosumat on eritelty
toimintakertomuksen liitteessä.
Puolueen verkkosivustolla oli 83 716 yksilöllistä kävijää, 81 804 vierailua ja 217 480 sivulatausta.
Kävijäpiikki osuu huhtikuuhun 2019 eli vaalikampanjan viimeisille viikoille.

Sisäinen viestintä
Sisäisen viestinnän pääkanavat olivat uutiskirje, verkkoyhteisö Slack, Facebookin tukiryhmä sekä
henkilökohtaiset yhteydenotot sähköpostilla ja puhelimella. Sisäisen viestinnän toimintatapoja
pyrittiin kehittämään vuoden 2019 aikana.

Tapahtumat
Toimintavuonna 2019 Feministinen puolue osallistui aktiivisesti moniin tapahtumiin, ja järjesti
runsaasti ohjelmaa. Eduskunta- ja eurovaaleissa ehdokkaat lisäksi edustivat puoluetta
lukemattomissa tapahtumissa. Lisäksi piirijärjestöt ja paikallisryhmät järjestivät ahkerasti
monipuolista toimintaa esimerkiksi feministitreffien muodossa..

Tapahtumatuotannot
Puolue järjesti ja tuotti sekä omaa ohjelmaa ja tapahtumia että toimi toteuttajana yhteistyössä
muiden järjestäjien kanssa.
2.2. alkaen eduskuntavaalien yhteydessä järjestettiin ehdokaskoulutuksia, jotka olivat avoimia
ehdokkaille ja näiden tukiryhmäläisille.
4.2. järjestettiin vapaaehtoisten treffit, joiden ohjelmaan kuului Eduskuntataloon tutustuminen ja
tapaaminen Eva Biaudetin kanssa. Mukaan mahtuivat ensimmäiset 20 ilmoittautunutta.
8.3. järjestettiin Vaalibileet: GO PINK!, joissa nostatettiin tunnelmaa. Tapahtumassa esiintyivät New
Ro, Nisa sekä räppiduo HALKO!
15.3. järjestettiin vapaaehtoisten ilta keskuskirjasto Oodissa, johon kuului feministisen
kirjallisuuden aineistoesittely sekä Oodin yleisesittely. Kirjastoesittelyn jälkeen ilta jatkui
vapaamuotoisen yhdessäolon merkeissä.
21.3 Rasismin vastaisena päivänä vaadittiin Suomen ihmisoikeuspolitiikan muuttamista pinkkien
savujen ja 20-metrisen “Siltoja, ei muureja” -banderollin kanssa Hakaniemen sillalla.
4.4 pinkit tuolit valtasivat Arkadianmäen flashmob-tapahtumassa. Tempaus oli osa puolueen
eduskuntavaalikampanjaa.
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6.4. Feministinen puolue otti osaa ilmastomarssille, jossa puolueella oli oma pinkki blokkinsa.
14.4. järjestettiin puolueen vaalivalvojaiset Sture Cafe Clubilla.
9.5 Feministisen puolueen edustajia oli tavattavissa Narinkkatorilla Eurooppa päivän merkeissä.
25.5.–26.5. Feministinen puolue osallistui Maailma kylässä- tapahtumaan Helsingissä. Puolueen
aktiiveja oli mahdollista tavata Mahdollisuuksien tori- teltassa.
29.6. Feministinen puolue osallistui PRIDE kulkueeseen sekä järjesti vaalikaronkan piknikin
muodossa.
24.8. tavattiin puoluekokouksen jatkoilla Hakaniemen tilajakamossa.

Kutsutapahtumat
Puolueen edustajat olivat kutsuttuina vieraina eri tapahtumissa vuoden aikana. Pääasiassa
puoluetta edusti puheenjohtajisto, mutta myös muut puolueen edustajat.
Puolueen puheenjohtajisto ja ehdokkaat osallistuivat eri puolilla Suomea noin 60–70 eri
vaalitilaisuuteen vaalipaneeleista olohuonetentteihin. Näistä tärkeimpiä näkyvyyden kannalta
olivat näissäkin vaaleissa Ylen pienpuolueiden puheenjohtajatentit molemmissa vaaleissa. Lisäksi
MTV:n Sinustako euroedustaja oli yksi harvoja muita tilaisuuksia, joissa puolue sai näkyvyyttä
eurovaaleissa. Vaalitilaisuudet on ilmoitettu erillisellä liitteellä. Kaikista vaalipiireistä ei ole saatu
tietoa tapahtumista, joten lista ei ole täydellinen. Arkistointitapaa kehitetään jatkossa.
Syksyllä puheenjohtaja Katju Aro kutsuttiin puhujaksi Emma-museon seminaariin Vallan rakenteet,
jossa hän piti yhden puheenvuoroista. Muuten vaalien jälkeinen aika näyttäytyi syksyllä
tavanomaista hiljaisemmalta.

Yhteistyö
Suostumus2018 -kansalaisaloite
Feministinen puolue on ollut mukana kansalaisaloitteen muotoilussa alusta lähtien.
Suostumus2018 -kansalaisaloite, joka vaatii raiskauksen määritelmän muuttamista
suostumusperustaiseksi, keräsi 55 682 allekirjoitusta ja eteni eduskunnan käsittelyyn.
Eduskunnassa ehdotus keräsi kannatusta yli puoluerajojen. Asia eteni lakivaliokunnan käsittelyyn.

Kansainvälinen toiminta
Feministinen puolue teki toimintavuoden 2019 aikana edelleen yhteistyötä toisten Feminististen
puolueiden kanssa sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla.
Katju Aro oli yksi puhujista EU-komission seminaarissa romaninaisten asemasta 26.3. Hanasaaren
kulttuurikeskuksessa. Aro puhui romaninaisten poliittisen representaation edistämisestä,
romanien historiasta ja vähemmistöasemaan liittyvän syrjinnän vaikutuksesta tässä päivässä ja
rakkaudesta.
Anna Jensen edusti 11.4 Feminististä puoluetta Feminist Cultural Event at The European
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Parliamentissa Soraya Postin (Feminist initiative Sweden) kutsumana. Jensen puhui siitä miten
taide ja puoluepolitiikka molemmat ovat paikkoja toimia yhdenvertaisuuden eteen ja kuinka taiteen
kautta saavutettua tietoa voi käyttää pohjana politiikassa. Tapahtuman yhteydessä luotiin
strategiaa feministisille puolueille EU:ssa eurovaaleja varten.
LIITTEET
Mediaseuranta 2019
Tapahtumat 2019
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