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I YLEIST
Korona vaikutti vuonna 0 1 edelleen kaikkeen Helsingin Vihreiden toimintaan.
Kuntavaalikampanja järjestettiin uudella tavalla: some- ja verkkomainonta korostuivat,
tapahtumat järjestettiin pääsääntöisesti etänä ja katukampanjointi suunniteltiin
koronaturvalliseksi. Maaliskuussa yllättäen jopa kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle.

Kuntavaaleissa Vihreät menettivät kolme valtuustopaikkaa ( 1 valtuutetusta 1 valtuutettuun).
Kuntavaalien jälkeen kesällä käytiin luottamuspaikkaneuvottelut, ensin puolueiden kesken ja
sen jälkeen sisäisesti. Menetimme toisen vihreän apulaispormestaripaikan, mutta saimme pitää
tärkeän kaupunkiympäristön apulaispormestarin paikan, johon nimettiin Anni Sinnemäki.

Syksyllä osallistuimme 1 hengen kokoisella delegaatiolla puoluekokoukseen, joka järjestettiin
toista kertaa etänä. Purimme tuntikertymiä ja kehitimme perustoimintaa: päätimme tehdä
Helsingin Vihreille strategian ja nimesimme sen tekemiseen työryhmän, joka jatkaa työskentelyä
vuonna 0

. Kehitimme henkilöstö- ja taloushallintoa ja selkeytimme työnkuvia.

Suunnittelimme taloutta seuraavalle neljälle vuodelle.

Kaupunkipolitiikkaa määritti edelleen vuonna 0 1 korona mutta myös kesällä pidetyt
kuntavaalit, joiden jälkeen vihreiden valtuustoryhmä jatkoi Helsingin toiseksi suurimpana
poliittisena ryhmänä, joskin valtuustoryhmän koko pieneni kolmella valtuutetulla. Moni vihreille
tärkeä tavoite saavutettiin tai vähintään liikahti eteenpäin. Uuden valtuustokauden aluksi
saimme valtuuston toimintaa ohjaavaan kaupunkistrategiaan läpi runsaasti tärkeitä ilmasto- ja
luontokirjauksia kuten Helsingin hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen vuodesta 0
vuoteen 0 0 ja Vartiosaaren turvaaminen rakentamiselta. Vihreiden ryhmäaloite
terapiatakuusta joudutti terapiatakuun etenemistä ja maksuttomien kuukautisvälineiden
pilotointiin toisen asteen oppilaitoksissa varattiin 00 000 euroa. Koronasta palautumiseen
varattiin kaupungin budjetissa yhteensä 0 miljoonan euron tukipaketti, jolla paikataan
oppimisvajetta, tuetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alaa sekä puretaan hoitovelkaa. Meillä on 1
valtuutettua kaupunginvaltuustossa sekä useita kymmeniä luottamushenkilöitä kaupungin eri
luottamuselimissä.
Helsinkiläisiä kansanedustajia on kuusi: Pekka Haavisto, Maria Ohisalo, Mari Holopainen, Emma
Kari, Outi Alanko-Kahiluoto ja Atte Harjanne. Maria Ohisalo toimi myös puolueen
puheenjohtajana ja sisäministerinä vanhempainvapaansa alkuun 1 .11. 0 1 asti, Pekka
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Haavisto ulkoministerinä ja Emma Kari ympäristöministerinä 1 .11. 0 1 alkaen. Helsinkiläisiä
vihreitä europarlamentaarikkoja on kaksi: Heidi Hautala ja Alviina Alametsä.

II YHDISTYSTOIMINTA
Helsingin Vihreät ry toimii Vihreän liiton helsinkiläisenä piiri- ja kunnallisjärjestönä ja sen
jäsenjärjestöjen kattojärjestönä. Helsingin Vihreiden toimisto on puoluetoimiston yhteydessä
osoitteessa Mannerheimintie 1 b A, . krs.
Yhdistyksen kokouksia pidimme vuoden 0 1 aikana kolme: ylimääräinen kokous

.1. 0 1,

jossa nimettiin Helsingin Vihreiden pormestariehdokkaaksi Anni Sinnemäki, nimettiin
kuntavaaliehdokkaita ja hyväksyttiin kuntavaaliohjelma. Kevätkokous pidettiin

. . ja

syyskokous 1 .1 .

H

tus j ty tek j t

Helsingin Vihreät ry:n puheenjohtajana vuonna 0 1 toimi Outi Lindqvist. Hallituksen
varapuheenjohtajina toimivat Coel Thomas ja Oona Tchitcherin ja muina jäseninä Alan
Salehzadeh, Leena Brandt, Katri Myllykoski, Oula Silvennoinen, Milja Suihko, Sara Takala ja Ville
Sinnemäki. Hallitus kokousti vuoden aikana 1 kertaa, joista kaksi olivat sähköpostikokouksia.
Kokousten välillä hallitus keskusteli aktiivisesti chatissa. Keväällä kokoukset pidettiin
koronatilanteen vuoksi pääsääntöisesti etänä ja syksyllä hybridinä (kokouksiin sai osallistua
etänä Google Meetin välityksellä, tai paikan päällä puoluetoimistolla).
Kokoustensa lisäksi hallitus piti vuoden aikana kaksi viikonloppuseminaaria. Tammikuun etänä
pidetyssä perehdytysseminaarissa kävimme läpi hallitustoiminnan käytäntöjä, valtuustoryhmän
ajankohtaisia asioita, kuntavaalikampanjaa ja muita tulevan vuoden asioita. Syyskuun
seminaarissa kohtasimme livenä: kävimme läpi kuntavaaliraportin ja kampanjatalouden
toteuman, pohdimme jäsenten ja kaupunginvaltuutettujen välisen vuorovaikutuksen
kehittämistä työpajassa, kävimme poliittista keskustelua valtuustoryhmän johdon kanssa
(erityisesti tuoreesta kaupunkistrategiasta) ja suunnittelimme syksyä ja jo seuraavaa vuotta.
Virkistyshengessä vietimme lauantai-illan pakopelaten ja illallistaen.
Helsingin Vihreillä oli kolme vakituista työntekijää: toiminnanjohtajana ja kampanjapäällikkönä
Emma Mikkilä, viestinnän ja politiikan asiantuntijana Anna Hyödynmaa ja järjestöasiantuntijana
Julia Kurki. Määräaikaisessa vaalityöntekijän tehtävässä toimi Anni Mylläri elokuuhun 0 1 asti.
Kuntavaalien katu- ja somekampanjan toteuttajina työskentelivät neljä vaaliavustajaa: Nilza
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Mafla, Senja Tertsunen, Matti Ikonen ja Ville Kilpeläinen. Mafla ja Tertsunen työskentelivät
pääosin vaalikontilla Narinkkatorilla ja Ikonen ja Kilpeläinen pääosin lähiöitä kiertäneellä
vaalivaunulla. Lisäksi Etelä-Helsingin Vihreiden vaaliavustajina toimi Nelli Nevala ja Kallion
seudun Vihreiden avustajana Irinja Bickert.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi vuoden 0 0 aineiston osalta Nexia Oy:n KHT Katja Hanski.
Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitivat Yasamiin Foormuly ja Merja Hiltunen
Blond Accounts Oy:stä.

J se et j j se j jest t
Helsingin Vihreät ry:llä oli vuoden 0 1 lopussa jäseninä 1 jäsenyhdistystä, joissa oli yhteensä
1 1 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksiä olivat 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.
Piiriyhdistys tuki jäsenyhdistyksiään kahdeksalla ( ) eurolla per sata ensimmäistä jäsenmaksun
maksanutta jäsentä. Seuraavista jäsenistä jäsenmaksutuen suuruus oli viisi ( ) euroa jäseneltä.
Lisäksi yhdistykset saivat hakea Helsingin Vihreiltä projektitukea esimerkiksi tapahtumien
järjestämiseen, ja puolueelta kuntavaalitapahtumien järjestämiseen.
Tiedotimme yhdistyksiä aktiivisesti HeVin, puolueen ja Opintokeskus Vision ajankohtaisista
tapahtumista ja koulutusmahdollisuuksista Hevi-foorumi -sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän
kautta. Vertaistukea ja hyviä käytäntöjä jaettiin lisäksi jäsenjärjestöjen yhteisissä
yhdistystapaamisissa eli HeVi-foorumeissa, joita järjestettiin vuoden aikana kolme:
helmikuussa, syyskuussa ja marraskuussa.
Helmikuun HeVi-foorumissa kävimme yhdistyksille ja ehdokkaille läpi kuntavaalien siirtymisen
vaikutuksia vaalikampanjointiin ja vastasimme heidän kysymyksiinsä asiaa koskien. Syyskuussa
kävimme läpi jäsenyhdistysten syyskauden toimintasuunnitelmia ja paneuduimme
kaupunginvaltuustoryhmän kuulumisiin, joista kertoi ryhmän varapuheenjohtaja Ozan Yanar.
Marraskuussa järjestimme työpajan, jossa keskusteltiin tavoista kehittää yhdistystoimintaa
houkuttelevammaksi ja mielekkäämmäksi.
Työpaja oli osa yhdistystoiminnan kehittämisprojektia, joka oli aloitettu vuonna 0 0 ja joka oli
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tuolloin jäänyt tauolle koronapandemian alkamisen vuoksi. Kehittämisprojektia jatkettiin
kuntavaalien jälkeen syksyllä 0 1 kokoamalla avoimella haulla jäsenistä koostuva työryhmä,
joka työpajan järjestämisen lisäksi analysoi vuonna 0 0 tehdyn jäsenkyselyn tulokset.
Työpajan ja jäsenkyselyn tulosten pohjalta työryhmä loi listan toimenpiteitä, joilla
yhdistystoimintaa jatkossa kehitetään.

T p htum t j to m t
Tapahtumien osalta vuosi 0 1 oli edelleen epävarmaa ja vaihtelevaa aikaa koronapandemista
johtuen. Alkuvuodesta 0 1 jouduimme järjestämään kaikki kuntavaalien ehdokaskoulutukset
virtuaalisesti eivätkä ehdokkaat päässeet tapaamaan toisiaan kasvokkain ennen
katukampanjoinnin alkua loppukeväästä. Ehdimme myös käynnistää Anni Sinnemäen
pormestarikampanjan virtuaalitapahtumalla tammikuussa ennen tietoa vaalien siirrosta. Kun
tieto siirrosta tuli, pidimme tapahtumien järjestämisestä taukoa jonkin aikaa, sillä sekä
työntekijät että aktiivit kaipasivat lepoa vaalityön ehdittyä jo melko intensiiviseen vaiheeseen.
Jatkoimme virtuaalitapahtumien järjestämistä jälleen maaliskuussa lanseeraamalla
Kuntavaaliperjantai-nimisen livelähetyksen Instagramissa. Perjantaisin klo 1 tehdyssä livessä
kaksi kuntavaaliehdokasta keskustelivat heille tärkeästä aiheesta ja vastasivat katsojien
kysymyksiin ja kommentteihin.
Huhtikuussa kokoontumisrajoutukset estivät edelleen aktiivien ja ehdokkaiden kokoamisen
yhteen, joten saadaksemme vaalikampanjaan uudelleen virtaa, järjestimme virtuaalisen
kampanjabrunssin, jossa vieraili puhumassa pormestariehdokas Anni Sinnemäki. Toukokuussa
vaalipäivän jälleen lähestyessä organisoimme perinteisen kampanja-avauksen virtuaaliversion
ja käynnistimme Narinkkatorin vaalikontilla Politiikan iltapäivä -livelähetykset, jotka
striimattiin Helsingin Vihreiden Facebook-sivulle. Lähetyksissä eduskuntavaaliehdokkaat
pääsivät esittyäytymään ja keskustelemaan vaaliteemoistaan. Kesäkuiseen vaalipäivään
mennessä koronarajoituksia ei ollut lievennetty niin paljon, että isolla joukolla kokoontuminen
olisi ollut sallittua, joten myös vaalivalvojaiset jouduimme järjestämään etänä.
Syyskaudella 0 1 koronatilanne oli onneksi parempi ja pääsimme järjestämään muutamia
tapahtumia, joissa ihmiset pääsivät pitkästä aikaa kohtaamaan toisiaan kasvokkain. Näihin
lukeutuivat puoluekokousetkot Oopperatalon amfiteatterilla syyskuussa (itse kokous
järjestettiin virtuaalisesti), uuden puoluetoimiston tupaantuliaiset lokakuussa, Punkkua ja
politiikkaa ravintola Silvopleessa marraskuussa sekä pikkujoulut Post barissa ja syyskokous
puoluetoimistolla joulukuussa. Myös uudet jäsenet pääsivät tutustumaan toisiinsa, kun
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järjestimme Uusien illan puoluetoimistolla lokakuussa. Pandemian vaikutus kuitenkin näkyi
livetapahtumien osallistujamäärissä: niihin ei osallistunut yhtä paljon ihmisiä, kuin vastaaviin
tilaisuuksiin ennen koronaa.
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi jatkoimme Instagramissa järjestettyjä livelähetyksiä,
joissa esiteltiin uuden kaupunginvaltuuston hyväksymää Helsingin kaupunkistrategiaa. Myös
puolue satsasi ihmisten kohtaamisen mahdollistamiseen ja järjesti Hotelli Korpilammella
Espoossa Puoluefestarit, joihin Helsingin Vihreiden jäseniä osallistui.

T edotus j v est t
Vuoden 0 1 ensimmäistä puolikasta leimasi kuntavaaliviestintä (josta enemmän vaali-osiossa)
ja loppupuoliskolla korostui viestinnän kehittäminen.
Jäsenten sisäisen viestinnän ja keskustelun pääkanavana toimi tuttuun tapaan Facebookin
Helsingin Vihreiden keskusteluryhmä, jossa keskustelu oli aktiivista pitkin vuotta. Valtuutetut ja
muut luottamushenkilöt kävivät aktiivisesti tiedottamassa jäsenistölle tehdyistä päätöksistä.
Valtuustoryhmän ja jäsenistön vuorovaikutusta parantamaan luotiin syksyllä myös uusi
konsepti #KaupunkipoliitikanKuulumisia, joka on valtuustokeskiviikkoisin keskusteluryhmässä
julkaistava koonti kaupunkipolitiikan ajankohtaisista asioista. Myös vihreistä tapahtumista
tiedotettiin keskusteluryhmän kautta.
Lähetimme Helsingin Vihreiden jäsenille ja muille kiinnostuneille noin kerran kuussa
uutiskirjeen, joka sisältää ajankohtaiset poliittiset kuulumiset ja menovinkit. Uutiskirjeen lisäksi
kokosimme menovinkit Helsingin Vihreiden nettisivujen tapahtumakalenteriin. Tärkeimmät
asiat, kuten avoimet työpaikat ja luottamuspaikkahaut tiedotettiin myös
jäsentiedotus-sähköpostilistalla.
Julkaisimme Vihreä Helsinki -lehdestä yhden numeron syksyllä, kevään numeron korvasi
kuntavaalilehti. Ennen syksyn lehteä toimituskuntaa täydennettiin avoimella haulla. Syksyn
lehden taittoi Iris Flinkkilä. Lehti jaettiin Helsingin Vihreiden jäsenille suoraan postin
välityksellä. Syksyn numerosta otettiin 00 kappaleen painos käsijakeluun puoluetoimistolle,
mutta koronapandemian vuoksi käsijakelupainos jäi jälleen suurelta osin jakamatta.
Julkaisimme verkkosivuilla tiedotteita, blogeja ja ryhmäpuheita. Päivitimme verkkosivujen
Vaikuta vihreissä -osion aiempaa kattavammaksi. Panostimme viestinnässä aktiiviseen ja
laadukkaaseen sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseen ja kanavien erilaisuuden ja
kohdeyleisöjen huomioimiseen. Pandemian ja kuntavaalien takia somea käytettiin aktiivisesti
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myös erilaisten virtuaalitapahtumien järjestämiseen: Instagram-livet ja Facebookin
livelähetykset korvasivat livetapahtumia sekä vaalien aikaan että niiden jälkeen syksyllä.
Toimintasuunnitelman mukaisesti selvitimme mahdollisuuksia aktivoida Helsingin Vihreiden
Youtube-kanava aiempaa säännöllisempään käyttöön. Selvityksen tuloksena päädyttiin
kuitenkin siihen, että resursseja kanavan näkyvyyden kasvattamiseen ja laajamittaiseen
videotuotantoon ei ole.

III VIHRE N VALTUUSTORYHM N TOIMINTA
Vihreän valtuustoryhmän vuosi 0 1 jakaantuu kauden 01 – 0 1 valtuustoryhmän
toimintaan ja kuntavaalien jälkeen aloittaneen uuden valtuustoryhmän toimintaan. Kuntavaalien
lisäksi vuotta määritteli edelleen pitkälti koronapandemia, joka vaikutti niin kaupungin
toimintaan eri toimialoilla kuin kokousjärjestelyihin.
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 normaalisti kaupungintalolla
omassa ryhmähuoneessa, mutta koronan vuoksi suurin osa kokouksista pidettiin etäyhteyden
välityksellä Zoomissa tai hybridikokouksina.
Kesäkuuhun 0 1 saakka vihreässä valtuustoryhmässä oli 1 jäsentä. Valtuustoryhmän ja
kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana toimi Reetta Vanhanen ja varapuheenjohtajina Fatim
Diarra ja Hannu Oskala. Kaupunginhallituksessa vihreät jäsenet olivat Reetta Vanhanen ja Ozan
Yanar sekä apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja Sanna Vesikansa. Kaupunginvaltuuston
puheenjohtajana toimi vihreiden Otso Kivekäs.
Kuntavaaleissa vihreän valtuustoryhmän koko laski 1 valtuutettuun. Uuden valtuustoryhmän ja
kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajaksi valittiin kuntavaalien jälkeisten
paikkaneuvottelujen yhteydessä Reetta Vanhanen ja varapuheenjohtajiksi Amanda Pasanen ja
Ozan Yanar. Apulaispormestari Anni Sinnemäki jatkoi kaupunginhallituksen ensimmäisenä
varapuheenjohtajana. Kaupunginhallituksen vihreinä jäseninä toimivat Reetta Vanhanen,
Tuomas Rantanen ja Johanna Nuorteva sekä apulaispormestari Anni Sinnemäki.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kesällä 0 1 Fatim Diarra. Anni Sinnemäki
toimi kaupunkiympäristön apulaispormestarina sekä valtuustokaudella 01 – 0 1 että
0 1– 0

. Helsingin Vihreiden politiikan ja viestinnän asiantuntija vastasi valtuustoryhmän

sihteerin tehtävistä.
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Uudessa valtuustoryhmässä lautakuntatyöskentelyyn päätettiin panostaa aiempaa enemmän
valitsemalla jokaiselle lautakuntaryhmälle vetäjä, jolle myös maksetaan kuukausipalkkio. Lisäksi
lautakuntatyöskentelyssä avustamiseen allokoitiin aikaisempaa enemmän valtuustoryhmän
sihteerin työaikaa. Syksyllä 0 1 aloitettiin myös valtuustoryhmän toimintatapojen
yhtenäistäminen ja dokumentointi sekä tiivistettiin yhteyksiä Helsingin Vihreiden hallitukseen
varaamalla jokaisesta hallituksen kokouksesta aikaa kaupunkipolitiikan kuulumisille.
Uudelle valtuustoryhmälle järjestettiin myös mahdollisuus osallistua mentorointiin, ja
mahdollisuutta hyödynsi viisi uutta valtuutettua, joita mentoroivat kokeneemmat
valtuustoryhmän jäsenet syksyn ajan.

Ryhm

t p htum t j t

suudet

Vihreän valtuustoryhmän toiminta jatkui koronapandemian vuoksi pääosin etäyhteyksien
välityksellä Zoomissa. Syksyllä valtuusto kokoontui jonkin aikaa paikan päällä, kunnes siirryttiin
jälleen etäkokouksiin.
Vanhan valtuustoryhmän tilaisuuksia ei pidetty lukuun ottamatta valtuustokauden päättäjäisiä
. . Cafe Violassa.
Uusi valtuustoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vapaamuotoisesti piknikillä heti vaalien
jälkeisenä maanantaina 1 . . Valtuustoryhmän ensimmäinen kaupunkistrategia-aiheinen
seminaari järjestettiin 1. . puoluetoimistolla. . lokakuuta ryhmä virkistäytyi vapaamuotoisella
luontoretkellä Uutelassa. Valtuustoryhmälle pidettiin sisäinen hybriditapaaminen
Hitas-uudistukseen liittyen .1 . Valtuustoryhmän vuoden päättäneet pikkujoulut pidettiin
11.1 . Anni Sinnemäen luona. Syksyn aikana ryhmälle järjestettiin myös koulutusta mm.
viestinnästä.
Helsingin kaupunginvaltuuston yhteinen strategiaseminaari järjestettiin 1 .–1 . .
Finlandia-talolla.
Yleisötapahtumia järjestettiin rajallisesti pandemian vuoksi. Kaupunkistrategiasta järjestettiin
yksi jäsenistölle avoin tapahtuma puoluetoimistolla sekä lisäksi neljä Instagram-liveä, joissa
strategiaa tarkasteltiin eri toimialojen näkökulmasta. Pandemian vuoksi jäsenyhdistkset eivät
järjestäneet vierailuja valtuustoryhmän kokouksiin lukuun ottamatta Helsingin Vihreiden
Nuorten etävierailua ryhmäkokoukseen 1 .10.
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V est t
Julkaisimme valtuustoryhmän puheita, tiedotteita ja blogeja ajankohtaisista aiheista Helsingin
Vihreiden verkkosivuilla ja niitä levitettiin Facebook-sivulla sekä Facebook-ryhmien, Twitterin ja
Instagramin kautta. Valtuustoryhmänkin toiminnasta tiedottava Vihreä Helsinki -lehdestä
ilmestyi vuonna 0 1 yksi numero.
Syksyllä 0 1 tunnistettu tarve vahvistaa valtuustoryhmän ja Helsingin Vihreiden jäsenistön
vuorovaikutusta. Tätä varten laadittiin toimiston, hallituksen ja valtuustoryhmän yhteistyössä
kuusi viestintää ja tapahtumia koskevaa toimenpidettä, joiden jalkauttaminen aloitettiin
loppusyksyllä. Osana vuorovaikutuksen kehittämistä vahvistimme valtuustoryhmän jäsenten
läsnäoloa Facebookin aktiivissa kaupunginosaryhmissä ja muissa kuntapolitiikkaa käsittelevissä
ryhmissä.

Vuode

sot

Helsinki aikaisti hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 0 0
Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista aikaistettiin viidellä vuodella vuoteen 0
Vartiosaari osoitettiin virkistyskäyttöön
Helsingin arvokkaimmat luontoalueet turvattiin rakentamiselta
Lähipäiväkotiperiaate kirjattiin kaupunkistrategiaan
Helsinki päätti ottaa käyttöön terapiatakuun vuonna 0
Synnytyksen hoitopolkua ja perhepalveluja päätettiin kehittää
Koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan purkuun lisättiin merkittävästi rahoitusta
Oppimisvajetta päätettiin paikata 1 miljoonalla seuraavan kahden vuoden aikana
Taiteen prosenttiperiaatetta päätettiin jatkaa ja laajentaa uusille alueille
Harjun nuorisotalo säilytettiin
Korona-avustuksia jaettiin vuodelle 0 kulttuuri- ja tapahtuma-alalle, nuorisotyölle
sekä liikunnan edistämiseen
Maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista päätettiin pilotoida toisen asteen
oppilaitoksissa
Palkkaohjelman jatkamiselle varmistettiin rahoitus

IV KUNTAVAALIT
Kuntavaaleissa menetettiin kolme valtuustopaikkaa, mutta säilytettiin Helsingin toiseksi
suurimman puolueen asema.
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Kuntavaaleja väritti koronan tuoma epävarmuus – vielä katukampanjoinnin alkamisen
kynnyksellä oli epävarmaa, minkälainen kampanjointi on mahdollista ja
aluehallintoviranomaisten sallimaa. Sen lisäksi että korona sävytti mahdollisia kampanjakeinoja,
se vaikutti vahvasti myös käynnissä olleeseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Helsingin Vihreäksi pormestariehdokkaaksi valittiin tammikuussa pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa silloinen apulaispormestari Anni Sinnemäki. Ehdokkaita oli vain yksi, joten
pormestariehdokkaan valinnassa ei hyödynnetty jäsenäänestystä.
Kuntavaaleista on tuotettu kattava kampanjaraportti sisäiseen käyttöön.

Ehdok s sette u
Kuntavaalien ehdokasasetteluun satsattiin paljon. Ehdokasasettelua teki vuoden 01 syksystä
lähtien työryhmä jonka puheenjohtajana toimi Anni Heinälä ja muina jäseninä Hanna Hannus,
Outi Lindqvist (tammikuusta 0 1 lähtien), Miran Hamidulla, Julianna Kentala, Eveliina Laakso,
Roberto Blanco Raitasuo, Leena Rantasalo, Inka Venetvaara ja HeVin toimiston työntekijät
Emma Mikkilä, Anna Hyödynmaa, Julia Kurki (elokuusta 0 1 alkaen) ja Anni Mylläri
(lokakuusta 0 1 alkaen).
Ehdokkaat nimettiin pääosin vuoden 0 0 aikana (noin 0 ehdokasta 1

ehdokkaasta).

Yhdistyksen kokouksessa nimettiin 1 ehdokasta tammikuussa 0 1 ja loput ehdokkaat
nimettiin hallituksen kokouksissa.
Ehdokasasettelutyöryhmän periaatteena oli koota mahdollisimman monipuolinen ehdokaslista
eri ikäisistä, sukupuolisista ja taustaisista ehdokkaista, mahdollisimman kattavasti eri
kaupunginosista.

V

v est t

Kuntavaaliviestinnän koordinoinnista vastasi Anna Hyödynmaa. Vaaliviestintää tehtiin usealla
eri alustalla. Viestintää oli suunniteltu ja valmisteltu huolellisesti vuonna 0 0, ja vuonna 0 1
näitä suunnitelmia pantiin toimeen. Vaalien siirtäminen huhtikuulta kesäkuulle vaikutti osaltaan
myös viestinnän aikatauluihin, mutta lopulta suunnitelmat saatiin siirrettyä melko jouhevasti
eteenpäin.
Alkuvuoden suuri panostus oli vaalilehden kokoaminen vaalilehden toimituskunnan kanssa.
Lehdessä esiteltiin ehdokkaat ja tuotiin esiin vaaliohjelman teemoja. Lehti ilmestyi Helsingin
Sanomien liitteenä ja täydennysjakeluna sekä verkossa. Lisäksi lehteä jaettiin katukampanjassa.

11

Verkkosivuilla vaalit olivat näkyvästi esillä. Sivuilta löytyivät mm. ehdokkaat, vaaliohjelma
käännöksineen ja vaalitapahtumat. Lisäksi julkaistiin vaaleihin liittyviä tiedotteita mm.
ehdokasjulkistuksista sekä blogeja.
Sosiaalisen median kanavissa vaalit olivat näkyvästi esillä. Somessa esiteltiin ehdokkaat, tehtiin
temaattisia nostoja vaaliohjelmasta, nostettiin esiin vihreitä saavutuksia sekä mainostettiin
vaalitapahtumia. Vaalivideosta julkaistiin somekanavissa kaksi versiota, ensimmäinen
maaliskuussa alkuperäisen aikataulun mukaan ja toinen, keväisemmäksi päivitetty toukokuussa.
Verkko- ja somemainontaan panostettiin aiempaa enemmän epävarman pandemiatilanteen
takia. Katukampanjoinnin ollessa epävarmaa, yritettiin näkyvyyttä ostaa verkossa.
Somemainonnan tuloksekasta suunnittelua ja toteutusta ostettiin somealan yrittäjältä Anu
Dufvalta.

V

ohje m

Kuntavaaliohjelman työstäminen ajoittui suurelta osin vuodelle 0 0, ja se hyväksyttiin
yleiskokouksessa

.1. Vaaliohjelman laatimisessa hyödynsimme Helsingin Vihreiden

työryhmien asiantuntemusta. Vaaliohjelman prosessi oli poikkeuksellisen osallistava, ja
työryhmien lisäksi ohjelman luonnosta pääsivät useassa vaiheessa kommentoimaan koko
jäsenistö, Helsingin Vihreiden hallitus, valtuustoryhmä ja kuntavaaliehdokkaat.
Valmis vaaliohjelma julkaistiin verkkosivuilla helmikuussa, ja siitä tehtiin viestintää sosiaalisen
median kanavissa kevään ajan aina vaalipäivään saakka. Vaaliohjelma käännettiin
kokonaisuudessaan ruotsiksi ja lisäksi siitä muokattiin vaaliflaijeria varten lyhytversio, joka
käännettiin pohjoissaameksi ja Helsingin viidelle puhutuimmalle kielelle viroksi, venäjäksi,
englanniksi, arabiaksi ja somaliksi. Vaaliohjelmasta työstettiin myös selkokielinen versio, jolle
saatiin Selkokeskuksen selkotunnus.

K tuk mp j
Katukampanjointi poikkesi näissä vaaleissa suuresti aiemmista kerroista koronan vuoksi. Ennen
vaalien helmikuista siirtoa näytti hetken jo siltä, että emme pääse kaduille rajoitusten vuoksi
juuri lainkaan, mutta touko-kesäkuun vaihteessa epidemiatilanne oli jo sen verran parempi, että
viranomaiset sallivat ehdokkaiden jalkautua kaduille jakamaan esitteitään. Lopulta
kuntavaalien katukampanja koostui perinteisen vaalikontin karsitusta versiosta Narinkkatorilla
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(kontilla ei järjestetty tapahtumia eikä sinne saanut koota yleisöä), vihreäksi teipatusta
vaaliautosta, joka kiersi Helsinkiä, kolmesta radanvaltauspäivästä ja puheenjohtaja Ohisalon
viimeisten kampanjapäivien Helsingin-kierroksesta, johon kutsuimme ehdokkaita mukaan.
Katukampanjoinnin organisointia leimasi jatkuva epävarmuus siitä, voimmeko lopulta toteuttaa
tehtyjä suunnitelmia. Tämä johtui paitsi muuttuvasta epidemiatilanteesta ja rajoituksista, myös
viranomaisohjeiden monitulkintaisuudesta. Pidimme kuitenkin lähtökohtana sitä, että mikäli
kadulle menemistä ei erikseen viranomaisten toimesta yksiselitteisesti kielletä, olemme siellä
koronaturvallisuus huomioiden läsnä, jotta kampanjointi ei jää pelkästään sosiaalisen median
varaan.
Alkuvuodesta 0 1 laadimme toimiston sisäiseen käyttöön kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa
koskien sitä, miten toteutamme katukampanjaa epidemiatilanteesta riippuen. Lisäksi
kutsuimme muut Helsingin valtuustopuolueet tapaamiseen, jossa kartoitettiin heidän
suhtautumistaan ja tulkintaansa viranomaisohjeista. Jatkoimme tapaamisia pitkin kevättä 0 1
ja niissä keskustelimme yleisesti koronan vaikutuksista katukampanjointiin. Tapaamisten
tuloksena laadimme myös valtuustopuolueiden yhteisen julkilausuman, jossa sitouduimme
noudattamaan viranomaisten korona-ohjeita ja -rajoituksia kampanjoinnissa.

P kk euvotte ut j uott musp kk j ko
Kuntavaalien jälkeen pidettiin puolueiden väliset luottamuspaikkaneuvottelut, joita varten oli
keväällä perustettu erillinen paikkaneuvotteluryhmä. Neuvottelujen jälkeen toteutettiin
vihreiden sisäinen paikkajako, jossa HeVin toimiston rooli oli lähinnä avustaa käytännön
tehtävissä. Ylikunnallisten luottamuspaikkojen osalta neuvottelut käytiin Uudenmaan liiton
vaalienvalmistelutoimikunnassa, jossa vihreitä edustivat Uudenmaan Vihreiden
toiminnanjohtaja Oskari Sundström (varsinainen jäsen) ja Anna Hyödynmaa (varajäsen).
Luottamuspaikkajaon ohella jaettiin myös käräjäoikeuden lautamiespaikat.

VI YHDISTYKSEN TALOUS
Helsingin Vihreiden talous perustuu pääosin luottamushenkilöveroihin, puolueen maksamaan
piiri- ja työntekijätukeen, Helsingin kaupungin myöntämään valtuustoryhmän avustukseen ja
apulaispormestareiden ja kansanedustajien maksamiin kuukausittaisiin maksuihin. Pienempiä
summia kertyy jäsenmaksuista, Vihreän Sivistysliiton koulutustuesta ja lahjoituksista.
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Valtuustoryhmä sai vuonna 0 1 kaupungilta tukea

euroa. Ryhmän rahoista

kustannettiin muun muassa osa valtuustoryhmän sihteerinä toimivan politiikan ja viestinnän
asiantuntijan palkasta sekä kuukausittaiset valtuustoryhmän puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien palkkiot. Lisäksi käytimme rahoja viestintään, tapahtumiin ja ryhmän
sisäiseen toimintaan.
Vuodelta 0 1 on laadittu myös taloudellinen toimintakertomus, jossa kerrotaan tarkemmin
yhdistyksen taloudesta.

VI YHTEYDET VIHRE N LIITTOON JA MUUT YHTEISTY TAHOT
Vihreiden puoluekokous järjestettiin koronan takia toista kertaa etänä, 11.–1 . . 0 1. Kokous
oli kaksipäiväinen ja sen tärkein päätösasia oli luottamushenkilöiden valinnat seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Helsingin Vihreillä oli puoluekokouksessa 1 puoluekokousedustajan
paikkaa. Läsnä oli myös varaedustajia.
Vihreiden puheenjohtajana toimi helsinkiläinen Maria Ohisalo, joka sai jatkokauden
puoluekokouksessa. Yhtenä varapuheenjohtajista toimi puoluekokoukseen asti helsinkiläinen
Fatim Diarra ja puoluekokouksen jälkeen Atte Harjanne.
Puoluehallituksessa Helsingin Vihreiden nimettyinä edustajina toimi puoluekokoukseen asti
Julianna Kentala ja Markus Drake ja sen jälkeen Julianna Kentala ja Veijo Åberg.
Puoluehallituksen edustajat raportoivat aktiivisesti kuulumisia Helsingin Vihreiden hallitukselle
ja jäsenistölle.
Puoluevaltuuskunnassa toimi puoluekokoukseen asti 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 varajäsen Eekku Aromaa.
Puoluekokouksen jälkeen puoluevaltuuskunnassa toimivat Pauliina Saares, Leena Brandt, Kati
Juva, Milo Toivonen, Ville Sinnemäki ja Markus Drake. Varaedustajina toimivat Kirsi Vuorinen,
Milla Halme, Lukas Korpelainen, Inka Venetvaara ja Anni Heinälä. Valtuuskunnan jäsenet
järjestivät avoimia keskustelutilaisuuksia tulevista valtuuskunnan kokouksista ja raportoivat
hallitukselle ja jäsenistölle myös jälkikäteen.
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Helsingin Vihreiden tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Vihreän liiton ohella vuonna 0 1
lähimmät muut vihreät yhdistykset kuten Uudenmaan, Vantaan ja Espoon Vihreät, Vihreät
Naiset, Vihreät nuoret, Vihreä opintokeskus ja ajatuspaja ViSiO.

