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1. Yleiskatsaus vuoteen 2021

Feministisen puolueen 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. Feministisen puolueen politiikan kolme kärkeä ovat sukupuolten tasa-arvo,

yhdenvertaisuus ja inhimillinen turvallisuus.

Vuoden 2021 kuntavaalit käytiin 13.6.2021. Vaaleja siirrettiin eteenpäin alkuperäisestä ajankohdasta

18.4.2021 koronapandemian vuoksi. Kevään 2021 toiminta painottui lähes täysin kuntavaaleihin,

joihin puolue asetti ehdokkaita neljällätoista paikkakunnalla.

Puolueelle valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitus puoluekokouksessa 2021. Sen ensimmäiseksi

tehtäväksi tuli puolueen pitkän ajan strategian laatiminen, paikallistoiminnan vahvistaminen ja

tukeminen sekä päätöksenteko aluevaaleihin 2022 osallistumisesta. Strategiatyö ja paikallistoiminnan

vahvistaminen aloitettiin loppuvuonna 2021. Aluevaalityötä tehtiin myös aktiivisesti loppuvuosi.

2. Poliittinen vaikuttamistyö

Vaikuttaminen Helsingin kaupunginvaltuustossa

Valtuustokauden aikana puolue edisti Katju Aron toimesta seuraavia aloitteita tai ponsia:

Toivomusponsi: Työ- ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen. Kaupunki selvittää

mahdollisuuksia kannustaa miehiä hyödyntämään aiempaa enemmän tarjolla olevia joustoja

työ- ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Samalla kaupunki selvittää mahdollisuuksia entisestään

parantaa naisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työaikaansa, erityisesti sosiaali- ja

terveysalojen ammateissa.

Talousarvioaloite: Globaalin vastuun toteutuminen. Aloitteessa esitettiin, että Helsinki tilaisi

suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä selvityksen, jossa olisi ehdotuksia globaalin vastuun

edistämiseksi Helsingissä. Selvityksen pohjalta järjestettäisiin kansalaisjärjestöjen ja

valtuutettujen yhteinen workshop. Kaupungissa myös käynnistettäisiin Ecologists at Risk

-turvaresidenssitoiminta kotimaassaan uhatuille ympäristönsuojelijoille. Tässä aloitteessa

olivat mukana myös Thomas Wahlgren, Eva Biaudet, Mia Haglund ja Leo Stranius.

Toivomusponsi: Piha-alueen toteutus muuntojoustavaan suuntaan. Kaupunki selvittää

päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakentamisen yhteydessä mahdollisuuksia kehittää

päiväkodin piha-alueen toteutusta muuntojoustavaan suuntaan siten, että ulkoilupiha olisi

tarvittaessa jäsennettävissä eri alueisiin päiväkotiryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä

pihavalvonnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Aloite: Uuden yhteydenottotavan, häirintöyhteyskanavan, luominen. Aloitteessa
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ehdotettiin uuden yhteydenottotavan, häirintäyhteyskanavan, luominen nuorten kokemaan

häirintään, ahdisteluun ja kiusaamiseen liittyen. Erityisen häirintäyhteyshenkilön vastuulla

olisi viedä nuoren asiaa eteenpäin kaupungin sisällä oikeiden tahojen kanssa ja näin poistaa

esteitä nuoren avun saamisen tieltä.

Aloite: Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen. Yhdessä Veronika Honkasalon kanssa

jätettiin aloite lähisuhdeväkivallan sovittelusta lopumiseksi. Huolimatta

asiantuntijajärjestöjen kritiikistä, lähisuhdeväkivallan sovittelu on lisääntynyt vuodesta 2006

alkaen runsaasti ja nopeasti. Helsingissä kaikista soviteltavista rikos- ja riita-asioista vuosittain

jopa 20 prosenttia koskee lähisuhdeväkivaltaa. Ihmisoikeuksia vakavasti loukkaavia rikoksia ei

tule ratkaista sovittelussa. Niiden käsittely kuuluu aina oikeuslaitokselle.

Katju Aro jätti viimeisessä Helsingin kunnanvaltuuston kokouksessaan myös seuraavat neljä aloitetta:

Aloite antirasistisen strategian ja toimintasuunnitelman laatimiseksi on Feministisen

puolueen ryhmäaloite. Aloitteessa esitetään, että Helsinki käynnistää suunnitelmallisen ja

aktiivisen rasisminvastaisen työn niissä omissa ja ostetuissa palveluissa, työpaikoilla ja

julkisessa kaupunkitilassa, joihin kaupunki pystyy päätöksillään vaikuttamaan.

Aloite luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Aloitteessa esitetään, että Helsinki

teettäisi kaupunkilaisille oman nimikkolajiteleman eri niittykukkien siemeniä. Kaupunkilaiset

saisivat viljellä ne omilla palstoillaan, pihoillaan tai joutomailla. Helsinki-lajitelma voisi

ilmentää Helsingin alkuperäistä kasvikantaa ja olla samalla pölyttäjäystävällinen ja edistää

näin luonnon monimuotoisuuden vahvistamista Helsingissä.

Aloitteessa ihmisystävällisistä kaupunkikalusteista Feministinen puolue esittää, että Helsinki

luopuu ns. vihamielisestä arkkitehtuurista ja vaihtaa tällaisiin paikkoihin uudet,

inklusiivisemmat ja ihmisystävällisemmät kalusteet. Kaupunkikalusteilla voidaan luoda

julkista tilaa, joka on kaikkien yhteinen ja kaikki mukaan ottava.

Aloite maksuttomista yhteistyöskentelytiloista. Aloitteessa esitetään, että Helsingin

kaupunki alkaisi tarjoamaan maksutta yhteistyöskentelytiloja kaupunkilaisten käyttöön

kaupallisten co-working space -mallien mukaisesti. Tällä autettaisiin itsensätyöllistäjiä,

freelancereita ja aloittelevia yrittäjiä pääsemään alkuun toiminnassaan ilman kiinteitä

tilakuluja. Tuki kohdistuisi välillisesti myös pandemiasta kärsineeseen kulttuurialaan.

Toimintavuonna 2021 Feministisellä puolueella oli kaudelle 2017–2021 kuntavaaleissa valitut yksi

kaupunginvaltuutettu, Katju Aro, ja kaksi varavaltuutettua, Nelli Ruotsalainen ja Heidi Ahola. Nelli

Ruotsalainen oli vuoden 2021 ajan vanhempainvapaalla.

Puolueen luottamustehtäviä hoitivat yhteensä 11 luottamushenkilöä. Sosiaali- ja

terveyslautakunnassa puolueella oli yhden varsinaisen jäsenen (Katju Aro) ja yhden varajäsenen

(Heidi Ahola) paikka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostossa puolueella oli yhden

varsinaisen jäsenen (Pazilaiti Simayijiang) ja varajäsenen (Tintti Laiho) paikka.

Tasa-arvotoimikunnassa puolueella oli varsinaisen jäsenen (Nelli Ruotsalainen) ja varajäsenen (Annu

Kemppainen) paikka. Lisäksi puolueella oli paikka Vuosaaren urheilutalon hallituksessa (Emilia
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Taskinen). Puolueella oli myös kolme maallikkotuomaria, Pia Brandt, Laura Elomaa ja Anna Jensen,

sekä varajäsenen paikka keskusvaalilautakunnassa (Jussi Aaltonen).

Valtuustokausi päättyi kesäkuun lopussa 2021.

Kuntavaalien 2021 tuloksen mukaisesti Feministinen puolue menetti valtuustopaikkansa Helsingin

kaupunginvaltuustossa.

Muu poliittinen vaikuttamistyö

Feministinen puolue antoi lausunnon hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain

muuttamisesta. Lausuntopyyntö vastaanotettiin oikeusministeriöltä.

3. Kuntavaalien vaalityö

Vuoden 2021 kuntavaalit olivat Feministisen puolueen neljännet vaalit. Puolueen tavoitteena oli

toinen paikka Helsingin kaupunginvaltuustossa ja yksi tai useampi kunnanvaltuutettu myös muiden

suurimpien kaupunkien valtuustoissa.

Kuntavaaleissa toteutettiin puoluehallituksen päättämää vaalistrategiaa ja siitä johdettua

vaalikampanjaa ja varainhankintasuunnitelmaa. Vaalikampanjan toteutuksesta vastasi kampanjatiimi

puheenjohtaja Katju Aron johdolla kampanjapäälliköksi valitun Johanna Storckin erottua

tehtävästään maaliskuun alussa.

Feministinen puolue asetti yhteensä 55 kuntavaaliehdokasta: 5 Espoossa, 29 Helsingissä, 3

Jyväskylässä, 3 Porvoossa ,2 Sipoossa, 2 Tampereella, 4 Vantaalla sekä yhden ehdokkaan Joensuussa,

Kotkassa, Mäntsälässä, Oulussa, Rovaniemellä, Ruovedellä ja Vihdissä.

Feministinen puolue solmi vaaliliiton Eläinoikeuspuolue r.p.:n kanssa Espoossa, Oulussa ja Porvoossa.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Feministinen puolue ei saanut omilta listoiltaan läpi ainuttakaan

ehdokasta, ja menetti sen myötä myös paikkansa Helsingin kaupunginvaltuustossa. Puolueen jäsen

Panda Eriksson pääsi Turussa varasijalle sitoutumattomana ehdokkaana Vihreä liitto r.p.:n listalta.

Vaalikampanjan aikana kuntavaaliehdokkaita varauduttiin tukemaan vihapuheen kohtaamisessa

osoittamalla vihapuheen vastaiseksi yhteyshenkilöksi puolueen 2. varapuheenjohtaja Linnea

Tuominen, jolta ehdokkaat saivat tukea ja neuvoja tarvittaessa. Yhteyshenkilön tarjoamalla tuella

puolue halusi parantaa yhä useamman mahdollisuuksia lähteä ehdolle yhteiskunnallisessa

ilmapiirissä, jossa vihapuhetta kohtaavat tutkitusti erityisesti naiset, vähemmistöt, ja vähemmistöjen

oikeuksista puhuvat ihmiset, ja jossa odotukset vihapuheen kohtaamisesta on vaikuttanut aiempaa

useampien halukkuuteen asettua ehdolle julkisiin luottamustehtäviin. Puolueen tarkoituksena oli

kehittää konkreettisia toimenpiteitä vihapuheen ja rasismin kohtaamiseen mutta toimenpiteiden

hyödyllisyydestä huolimatta tähän ei löydetty tarvittavia resursseja, vaan hyödynnettiin

Oikeusministerion materiaaleja aiheesta.
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Kuntavaaliohjelma

Kuntavaaliohjelmassaan 60 unelmaa hyvästä elämästä, puolue nimesi ja avasi 60:n aloitteen alle

monia konkreettisia keinoja rakentaa Suomen kunnista niin pelottomia, osallistavia kuin ekologisesti

ja sosiaalisesti kestäviäkin. Vaaliohjelma perustui laajaan jäsenpohjaiseen työskentelyyn.

Ohjelmaideoita kerättiin syksyn 2020 aikana sekä jäsenkyselyillä, valtuustoryhmän toimesta että

vuonna 2020 perustetuilta poliittisilta työryhmiltä. Ohjelma tehtiin kolmelle kielelle: suomeksi,

ruotsiksi ja englanniksi. Vaalijulkisuudessa media korosti Feministisen puolueen halua varautua

pandemioiden ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen kaltaisiin uusiin uhkiin, vaikka puolueen

vaaliohjelma painottaa pikemminkin ongelmien ennaltaehkäisyä.

Koronaviruspandemian vuoksi vaaliohjelma julkaistiin 23.2.2021 etätapahtumana järjestetyssä

vaalistartissa. Kuntavaalikampanjan avauksessa kuultiin puolueen puheenjohtaja Katju Aron linjapuhe

sekä runoilija, ihmisoikeusaktivisti Natalia Kallion spoken word-esitys. Tämän lisäksi Feministisen

puolueen 50 kuntavaaliehdokasta ympäri Suomen esiteltiin videonauhoitusten välityksellä.

4. Aluevaalien vaalityö

Puoluehallitus päätti yhdessä piirihallitusten kanssa, ettei aseta ehdokkaita aluevaaleihin 2022.

Aluevaalistrategiassa määriteltiin kuitenkin tavoitteita, joita toteutettiin osallistumalla vaaleihin ja

poliittiseen keskusteluun ilman ehdokkaita. Suurin osa aluevaalien vaalityötä tehtiin loppuvuonna

2021, sillä vaalit käytiin 23.1. 2022.

Aluevaalistrategia sisälsi seuraavat tavoitteet:

1. Saada näkyvyyttä ja nostaa esiin feministisen politiikan agendan mukaisia aiheita

2. Edistää puolueen tavoitetta olla merkittävä ja näkyvä muuallakin kuin Helsingissä

3. Viestiä ihmisille selkeästi, mistä aluevaaleissa äänestetään ja edistää näin

demokratian toteutumista Suomessa

Vaalistrategian toimeenpanemiseksi suunniteltiin seuraavat toimet:

- Viestintä: Vaalityön kohdistuessa mediasisällön tuottamiseen ehdokkaiden sijaan, vaalitiimin

on keskityttävä ydinviestien rakentamiseen ja levittämiseen.

- Vaaliohjelma: Päätettiin, että aluevaaleja varten kirjoitetaan aluevaaliohjelma.

- Vaalitiimi: Feministinen puolue valitsi vaalitiimin, jonka tehtävänä oli organisoida tavoitteiden

toteutuminen (mm. vaaliohjelman luominen)

Aluevaaliohjelma

Ohjelman sijaan Feministinen puolue laati vaaliohjelman sijaan kevyempirakenteiset aluevaaliteesit

nimeltä Hoiva alkaa kohtaamisesta. Aluevaaliteesit julkaistiin kaksiosaisena. Osassa 1 esiteltiin viisi

teesiä yhdenvertaisten ja syrjimättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastuspalveluiden
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järjestämiseksi. Osa 2 Hyvinvointi kuuluu kaikille sisälsi 10 esitystä yhdenvertaisuutta edistäviksi

toimenpiteiksi ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia palveluiden toimivuudelle.

Aluevaaliteesejä kirjoitettiin loka-joulukuun ajan. Kirjoitustyötä ohjattiin pääosin työpajametodilla.

Vaaliohjelma -työryhmä kokoontui viikoittain edistämään aluevaaliteesejä. Myös puolueen hallitus

osallistui sekä työpajoihin että teesien rakenteen muotoiluun.

Yhdenvertaisten ja syrjimättömien palveluiden lisäksi aluevaaliteesien tärkeimpiä aiheita olivat

palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, työhyvinvointi, sekä vähemmistöt huomioivat palvelut.

Lisäksi puolue erottui muista puolueista ehdottamalla kulttuurihyvinvointistrategiaa osana alueiden

hyvinvointikertomusta.

Aluevaaliteesit julkaistiin joulukuussa. Teeseistä ei teetetty fyysisiä kopioita, vaan teesien julkaisu

tapahtui ainoastaan verkossa. Julkaisualustoja olivat puolueen omat kotisivut sekä sosiaalisen

median kanavat. Aluevaaliviestintä perustui pääosin aluevaaliteeseihin. Vaalien äänestysviikolla

julkaistiin myös asiantuntijalausuntoja, mutta niissäkin oli selkeät viittaukset aluevaaliteesien

sisältöön.

5.  Puolueorganisaatio

Feministisen puolueen puolueorganisaatio muodostui tammi-syyskuussa vuonna 2021

puoluehallituksesta, puoluevaltuuskunnasta, piiri- ja paikallisjärjestöistä, paikallisista

toimintaryhmistä sekä niissä toimivista vapaaehtoisista ja jäsenistä.

Puoluekokouksessa 4.-5.9. ei valittu puoluevaltuuskuntaa, mutta muilta osin puolueorganisaation

rakenne pysyi samana.

Hallitus ja puoluejohto

Feministisen puolueen hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 4.-5.9. pidettävään puoluekokoukseen asti

puheenjohtaja Katju Aro, 1. varapuheenjohtaja Emilia Taskinen, 2. varapuheenjohtaja Linnea

Tuominen, sekä seuraavat varsinaiset jäsenet:  Sirpa Acquah, Lauri Alhojärvi, 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. Brigantia Törnqvist toimi hallituksen jäsenenä 16.1.2021 pidettyyn hallituksen kokoukseen

asti, jossa hallitus hyväksyi hänen erohakemuksensa puolueen hallituksesta.

Leif Hagert toimi hallituksen asiantuntijajäsenenä syyskuuhun 2021 asti. Hänellä oli hallituksen

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Puoluehallituksen sihteerinä toimi kesäkuuhun 2021 asti Krista Maarajärvi. Hallituksen

taloussihteerinä toimi Anu Saari syyskuuhun 2021 asti.

Puoluehallituksen työ painottui vuoden 2021 kuntavaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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Hallitus kokoontui 2021 valitun hallituksen kauden aikana 12 kertaa, joista kolme olivat

sähköpostikokouksia. Koronapandemiasta johtuen hallituksen kokoukset järjestettiin täysin etänä.

Hallituksen kokousten sihteerinä toimi Krista Maarajärvi,  Emilia Taskinen tai Anu Saari tarpeen

mukaan.

Hallituksen varsinaisten jäsenten kokousläsnäolot: Katju Aro (10), Emilia Taskinen (11), Linnea

Tuominen (10),  Sirpa Acquah (9), Lauri Alhojärvi (11), Leif Hagert (1), Suvi Helle (6), Juhani

Mastokangas (11), Eve Orhanli-Viinamäki (1), sekä Brigantia Törnqvist (0).

Hallituksen varajäsenten kokousläsnäolot: Elina Arola (6), Eino Heikkilä (0),  Saara (aikaisemmin

Esther) Leander (3), Annukka Pesonen (2), Mammu Rauhala (5),  Anni Rolig (1), Anu Saari (11), Asta

Silvanne (0), Kea Tossavainen (4), Terhi Varonen (4), sekä Salla Sariola (4) ja Riitta Kalliorinne (0).

Feministisen puolueen hallitukseen valittiin vuonna 2021 4.-5.9. pidettävässä puoluekokouksessa

vuosiksi 2021-2023 puheenjohtaja Emilia Taskinen, 1. varapuheenjohtaja Taru Hallikainen, 2.

varapuheenjohtaja Eeva Partanen, sekä seuraavat varsinaiset jäsenet: Mauri Aarniosuo, Elina Arola,

Annica Hosio, Satu Kainulainen, Laura Pukarinen, Ilona Tikander, Linnea Tuominen, Nea-Maria

Törmänen ja Valo Vesikauris, sekä seuraavat varajäsenet: Geraldina Girs, Laura Jäntti, Juhani

Mastokangas, Sanna Posio, Jaakko Tergujeff.

Puoluesihteeriksi valittiin Lauri Alhojärvi.

Puoluehallituksen työ painottui aluevaalien 2022 suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hallitus kokoontui puoluekokouksessa 2021 valitun hallituksen kauden aikana 3 kertaa.

Koronapandemiasta johtuen hallituksen kokoukset järjestettiin täysin etänä. Hallituksen kokousten

sihteerinä toimi Lauri Alhojärvi tai Nea-Maria Törmänen läsnäolon mukaan.

Vuosille 2021-2023 valitun hallituksen varsinaisten jäsenten kokousläsnäolot syys-joulukuussa 2021:

Emilia Taskinen (3), Taru Hallikainen (3), Eeva Partanen (2), Mauri Aarniosuo (3), Elina Arola (2),

Annica Hosio (3), Satu Kainulainen (3), Laura Pukarinen (1), Ilona Tikander (2), Linnea Tuominen (3),

Nea-Maria Törmänen (2), Valo Vesikauris (3).

Vuosille 2021-2023 valitun hallituksen varajäsenten kokousläsnäolot syys-joulukuussa 2021:

Geraldina Girs (1), Laura Jäntti (2), Juhani Mastokangas (1), Sanna Posio (3), Jaakko Tergujeff (1).

Vuosille 2021-2023 valittu puoluesihteeri Lauri Alhojärvi osallistui kolmeen (3) hallituksen

kokoukseen syys-joulukuussa 2021.

Puolueen hallitus järjesti myös hallituksen kehitysiltapäiviä 25.9. (perehdytys ja vieraspuhuja), 2.10.

(aluevaalityöpaja), 6.11. (brändityöpaja) ja 4.12. (vaalityöskentely). Kehitysiltapäivissä hallitus on

pitänyt aluevaali-työpajan, kutsunut vieraspuhujan Ujuni Ahmedin sekä pitänyt brändityöpajan.

Työorganisaatio

Puolueen toiminnalle on ollut leimallista henkilöiden vaihtuminen, joka on tyypillistä
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vapaaehtoistoiminnassa. Toimintasuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita vaihtuvuuden vähentämiseksi

ei pystytty resurssipulan ja vaalityön vaatimusten vuoksi toteuttamaan. Kuormitustekijöiden

ennakoimiseen ja tunnistamiseen, sekä tehtävien ja vastuun jakamisen tukemiseen tarkoitettuja

rakenteita ja prosesseja on edelleen tarpeen kehittää.

Puolueen päätösten toimeenpanon koordinoinnista on huolehtinut työvaliokunta, joka on jatkanut

toimintaansa vuonna 2021. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto, puoluesihteeri,

viestintävastaava, taloussihteeri ja hallituksen sihteeri.

Puolueella oli yksi palkattu, osa-aikainen (45 h/kk) viestinnän suunnittelija kesäkuuhun 2021 asti.

Hänen palkkansa maksetaan Helsingin kaupungin valtuustoryhmille myöntämästä 7000 euron tuesta.

Puoluehallitus palkkasi 14.11. toimeksiannolla kaksi tekijää kevään 2021 kuntavaalikampanjaan.

Kampanjapäälliköksi valittiin Johanna Storck ja varainhankkijaksi Noora Salonen. Lisäksi alkuvuodesta

2021 palkattiin Elina Kaarlaakso työkokeilijaksi kampanjakoordinaattorin tehtävään.

Elina Kaarlaakso aloitti osa-aikaisena (22 h/kk) työntekijänä 1.9. TE-palveluiden palkkatuettuna

työharjoittelijana järjestökoordinaattorin tehtävässä.

Muilta osin puolueen henkilöstöresurssit koostuivat lähes täysin vapaaehtoistyöstä.

Kokouspalkkiollisissa luottamustoimissa toimi kuntavaalien jälkeen Helsingin kaupungin

luottamustoimissa muutama henkilö. Vuonna 2021 puolueella ei ollut omaa toimistoa.

Jäsenjärjestöt ja jäsenistö

Piiri- ja paikallisjärjestöistä sekä rekisteröimättömät toimintaryhmät jatkoivat toimintaansa, mutta

koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ja tapahtumien peruminen tekivät

paikallistoiminnan ylläpitämisen haasteelliseksi.

Hankalasta tilanteesta huolimatta esimerkiksi Tampereen piiri pystyi tapamaan parin viikon välein.

Uudenmaan piiri tapasi vuoden aikana muutaman kerran. Espoon paikallisjärjestö lopetti toimintansa

ja yhdistyi Uudenmaan piiriin.

Jäsenyhdistykset tekivät omat toimintasuunnitelmansa vuodelle 2021. Toimintasuunnitelmissa näkyi

tahto toteuttaa puolueen arvoja ja kasvaa järjestöinä sekä pitää yhteyttä paikallisjärjestöjen ja

puoluehallituksen välillä. Toisena tavoitteena näkyi aktiivinen jäsen- ja ehdokashankinta, jonka avulla

jäsenmäärää ja yleistä tietoisuutta puolueen toiminnasta ja sen keskeisistä arvoista saataisiin

kasvatettua.

Puolueen jäsenmäärässä tapahtui vähäisiä muutoksia vuoden 2021 aikana. Puolueella oli vuoden

2020 lopulla varsinaisia jäseniä 914 ja kannatusjäseniä 76, eli kaikkiaan 990 jäsentä. Vuoden 2021

aikana puolueeseen liittyi 58 uutta jäsentä ja erosi 58 jäsentä. Näin ollen vuoden 2021 loppuun

mennessä puolueella on edelleen 990 jäsentä.

Koronatilanne ja hajaantunut organisaatio ovat edelleen hankaloittaneet toiminnan ylläpitämistä ja

jäsenistön ja aktiivien sitouttamista. Kuntavaalien jälkeen puolueen hallituksen oli tarkoitus keskittyä
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piiri- ja paikallisjärjestöjen tukemiseen, mutta elokuun kuluessa puoluekokousvalmisteluissa tehtävä

jäi seuraavan hallituksen vastuulle.

Vaalit tyypillisesti luovat kiinnostusta puoluetta kohtaan, ja sen avulla tavoiteltiin jäsenmäärän

kasvatusta. Vuonna 2020 laaditun jäsenhankintasuunnitelman toimeenpanoa jatkettiin.

6. Puoluekokous

Sääntömääräinen puoluekokous järjestettiin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4–5.9.2021.

Puoluekokouksen valmistelutyö ja ehdokkaiden hankkiminen luottamustoimiin aloitettiin jo

kevättalvella. Jäsenistöä kannustettiin uusien puoluekokousaloitteiden luomiseen ja poliittiseen

keskusteluun osallistumiseen. Pitkittyneestä vaalikaudesta johtuen puoluekokousaloitteiden

määräajat ja ohjeistukset lähetettiin jäsenkirjeessä juuri ennen puolueen heinäkuussa pidettyä

lomaa, mikä yhdistettynä jäsenten ja aktiivien vaali- ja koronaväsymykseen todennäköisesti johti

puoluekokousaloitteiden lukumäärän typistymiseen yhteen aloitteeseen.

Kokouksessa valittiin kaudelle 2021-2023 uusi puheenjohtajisto ja hallitus sekä puoluesihteeri.

Puoluevaltuuskuntaan ei riittänyt hakijoita. Uusi hallitus ja puoluevaltuuskunta järjestäytyivät ja

perehdytettiin hallituksen kehitysiltapäivässä 25.9.2021.

7. Talous ja varainhankinta

Talouden tunnusluvut

Puolueen pääasiallisia rahoituskanavia ovat jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut sekä

vaalikampanjakauden aikana vaaleihin liittyvä varainhankinta. Puoluella oli Poliisihallituksen

myöntämä rahankeräyslupa, ja lisäksi se saa vaalirahoituslain mukaisesti kerätä vaalirahoitusta aina

alkaen kuusi kuukautta ennen vaaleja ilman eri lupaa.

Vuoden 2021 tavoitteena oli jäsenmäärän kasvattaminen ja nykyisten jäsenten sitouttaminen.

Jäsentavoitetta ei kuitenkaan kyetty saavuttamaan. Jäsenmäärä pysyi samana tavoitellun kasvun

sijaan. Varsinaisia jäsenmaksuja vuonna 2021 kertyi 8930,00  euroa ja kannatusjäsenmaksuja 750,00

euroa. Jäsenmaksut sisälsivät vaalivuonna kerättävän ylimääräisen jäsenmaksun.

Muun varainhankinnan tuotot koostuivat vaalityön avustuksista, ehdokasmaksuista ja muista

varainhankinnan tuotoista, jotka olivat yhteensä 17,658,37 euroa.

Lisäksi puolue keräsi luottamustehtävissä toimivilta puolueveroa ehdokassopimusten mukaisesti.

Puolueveroa tilitettiin yhteensä 3216,87 euroa, joka koostui Helsingin kaupungin valtuustoryhmän

sekä vaalitoimitsijoiden roolissa olleiden tehtävistä.

Puolueen varsinaisen toiminnan kulut olivat 46 753,36 euroa ja tuotot 14 308,80 euroa. Toiminnan

tulos oli -32 444,56 euroa ja taseen loppusumma oli 6591,51 euroa.

Puolueen pääasialliset rahoituskanavat ovat jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut sekä
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vaalikampanjakauden aikana vaaleihin liittyvä varainhankinta. Lisäksi puolue sai jatkoa

rahankeräysluvalle, joka mahdollistaa rahankeräyksen järjestämisen puolueen yleisen toiminnan

tukemiseksi.

Varainhankinta on avainasemassa budjetin kasvattamiseksi. Vaalivuonna viestinnässä on kiinnitetty

huomiota myös jäsenyyden, vaalikampanjakeräyksen sekä oheistuotteiden mainostamiseen.

8. Viestintä

Vuoden 2021 alkupuoliskon tärkeimpänä tavoitteena myös viestinnässä oli kuntavaaleissa

onnistuminen puolueen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi puolueen jäsenmäärää

haluttiin kasvattaa ja puolueen asemaa kansanliikkeenä vahvistaa myös vaalien jälkeistä aikaa

silmälläpitäen.

Viestinnän painotus oli ensisijaisesti kuntavaaliviestinnässä koko kevään ja alkukesän 2021

ajan. Viestinnässä panostettiin erityisesti ehdokkaiden ja puolueen vaaliteemojen

esilletuomiseen, jäsenhankintaan, varainhankintaan sekä ehdokas- ja jäsenviestintään.

Keskeinen tavoite viestinnässä oli myös digitaalisen viestinnän kehittäminen ja videosisältöjen

lisääminen. Webinaarit ja verkossa toetutetut paneelit korvasivat kuntavaalikampanjan

yleisötilaisuudet pandemia aikana. Ehdokkaiden pitämissä kolmessa vaalipaneelissa käsiteltiin

nuoria ja eriarvoisuutta, kulttuurin monimuotoisuutta sekä feminististä talouspolitiikkaa.

Kuntavaalikampanjaan liittyen myös puheenjohtaja Katju Aro järjesti kolme suoratoistettua

“Kahvilla Katjun kanssa” keskustelutuokiota, joissa vieraina olivat kulttuurialan monitaituri

Kaisa Pylkkänen, Amnestyn sukupuoleen ja seksuaalisuuten perustuvan syrjinnän asiantuntija

Pia Puu Oksanen sekä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Lisäksi puolueen työhön pääsi

tutustumaan Helsingin valtuustoryhmän avoimissa kokouksissa.

Sosiaalisen median rooli pandemian aikana pidetyissä vaaleissa nähtiin merkittäväksi.

Kanavista erityisesti Instagramia ja Twitteriä pyrittiin aktivoimaan entisestään. Instagramin

kohdalla tässä onnistuttiin Twitteriä paremmin. Somekanavien seuraajaluvut kasvoivat vuoden

2020 lopusta kuntavaalien aikana seuraavasti:

Instagram:  6218 seuraa (kasvu 875)

FB :12 652 tykkäystä (kasvu 59), 13 033 seuraa (kasvu 109)

Twitter: 8425 seuraa (kasvu 578) (Kaikki luvut poimittu 24.8.2021)

Sosiaalisen median kanavilla tuotiin esille puolueen ydinviestiä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden

ja syrjimättömyyden puolesta sekä nostettiin esille vaaliteemoja kaikille turvallisesta arjesta ja

osallistavista ja ympäristöystävällisistä kunnista ja kaupungeista. Muita tärkeitä somekanavilla

nostettuja ajankohtaisia teemoja olivat esimerkiksi lähisuhdeväkivalta, sukupuoli- ja

seksuaalivähemmistöihin kohdistuva syrjintä, taide- ja kulttuurialan asema sekä Helsingin

valtuustoryhmän toiminta.

Someviestinnässä keskityttiin lisäksi kirkastamaan Feministisen puolueen eroja muihin
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puolueisiin nähden sekä tuomaan esille niitä syitä, miksi sitä pienpuolueena kannattattaa

äänestää. Toukokuussa puolue julkisti kannanoton työajan lyhentämisen ja kuuden tunnin

työaikakokeilun puolesta.

Viestintätiimin kokoonpano vaihteli vuoden 2021 aikana. Kaiken kaikkiaan mukana oli

viestintävastaavan lisäksi kolme viestijää ja kaiken kaikkiaan kolme vapaaehtoista graafikkoa

sekä yksi kuvittaja. Viestintätiimin vapaaehtoiset toimivat tiiviisti osana kampanjatiimiä

vaalien aikana. Valtuustoviestinnästä vastasi valtuustoryhmässä työskennellyt

viestintäsuunnittelija. Vaalijulisteiden ja ehdokasesitteiden taitto tilattiin erikseen graafikolta.

Loppuvuodesta 2021 viestintä keskittyi aluevaaleihin, yhteiskunnaliseen keskusteluun sekä

varainkeruuseen. Mukana oli viestintävastaava, kolme viestijää ja yksi kuvittaja. Lisäksi

puolueen työntekijä on auttanut erityisesti varainhankintaan liittyvässä viestinnässä.

Varainkeruuta varten on ostettu yksi maksettu mainos uusien tarra-arkkien mainostusta

varten.

Puolueen sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät ovat hiipuneet hieman kuntavaalien

jälkeen. Kuitenkin Twitterissä seuraajamäärät ovat hiukan nousseet. Facebookissa ei enää näy

sivun tykkääjät vaan pelkästään seuraajat.

Instagram:  6128 (lasku 90)

FB : 12,983 seuraa (lasku 50)

Twitter: 8465 seuraa (kasvu 40) (Kaikki luvut poimittu 21.1.2022)

Medianäkyvyys

Alkuvuodesta ansaittua medianäkyvyyttä oli hyvin vähän, jos lainkaan. Kuntavaalien myötä

näkyvyys kasvoi hieman, mutta oikeutettua närkästystä herätti esimerkiksi Helsingin

Sanomien valinta rajata kuntavaaleja koskevissa artikkeleissa käsitellyt puolueet

eduskuntapuolueisiin, jolloin Feministinen puolue muiden pienten puolueiden tavoin jäi

keskustelun ulkopuolelle myös asiakysymyskiä koskevissa artikkeleissa muulloin kuin silloin,

kun jutussa käsiteltiin nimenomaan pienpuolueita. Maakuntien ehdokkaistamme huomiotiin

paikallislehdissä ja myös muissa pienemmissä medioissa (Refugee radio, Rauhankasvatus)

sekä Yle Nyheter-lähetyksessä oli mukana puolueen ehdokkaita.

Vaalitappion ja Helsingin kunnanvaltuustopaikan menetyksen myötä sekä puheenjohtaja Katju

Aron ilmoitettua luopuvansa puheenjohtajuudesta Arosta tehtiin joitakin henkilöhaastatteluja

näihin teemoihin liittyen. Uuden puheenjohtajiston valinta sai puolueelle näkyvyyttä eri

medioissa. Päätös olla asettamatta ehdokkaita aluevaaleihin jäi vähälle huomiolle.

Medianäkyvyys loppuvuodesta oli hyvin vähäistä. Huomiota sai puolueen tekemät aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuustossa, jotka tulivat käsittelyyn marraskuun aikana.

Yhteensä mediaosumia oli 63 vuoden 2021 aikana ja ne on listattuna ohessa olevaan

mediaseuranta taulukkoon.
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Mediaseuranta 2021

9. Tapahtumat

Vuonna 2021 suurin osa tapahtumista jäi järjestämättä tai ne järjestettiin etänä ilman yhteisiä

kokoontumisia koronapandemian takia.

Kuntavaalien alla osana vaalikampanjaa puolue järjesti kesäkuussa 2021 kaksi vaalitempausta:

katuliitutapahtuman, jossa lasipalatsin aukiolle oli mahdollista tulla piirtämään ja kirjoittamaan

unelmien kaupungista katuliiduilla. Toinen tempaus oli jo perinteeksi muodostunut Ota paikkasi

-tempaus, jossa jäsenet asettivat pinkkejä tuoleja tärkeisiin paikkoihin, kuten kunnantalon eteen ja

niistä otettiin kuvia sosiaaliseen mediaan.

Feministinen Puolue osallistui Oulu Pride kulkueeseen 7.8.2021 muutaman jäsenen voimin.

Feministinen puolue osallistui Mäntsälässä järjestettyyn Joulunavaus -tapahtumaan 27.11.2021.

Joulunavauksessa 2. varapuheenjohtaja Eeva Partanen myi puolueen oheistuotteita sekä edusti

puoluetta.

10. Kansainvälinen toiminta

Feministinen puolue ei tehnyt vuonna 2021 merkittävää yhteistyötä muiden maiden Feminististen

puolueiden kanssa.
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Feministinen puolue r.p. 2

Feministiska partiet r.p.

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

Varsinainen toiminta

Tuotot

Avustukset (palkka) 5 400,00

Tapahtumat 1 624,50

Valtuustoryhmien tuki 4 067,43

Puolueveromaksu 3 216,87 15 020,19

Vaalirahoitus 0,00 14 308,80 682,30 15 702,49

Kulut

Henkilöstökulut 9 762,46 6 295,15

Tapahtumat 1 775,35 0,00

Vaalit 27 971,80 0,00

Muut kulut 7 243,75 46 753,36 4 803,91 11 099,06

Tuotto-/Kulujäämä −32 444,56 4 603,43

Varainhankita

Tuotot

Jäsenmaksut 8 930,00 5 009,40

Kannatusjäsenmaksut 750,00 1 331,00

Vaalityö avustukset 10844,37

Ehdokasmaksut 4 164,00

Muut varainhankinnan tuotot 2 650,00 27 338,37 880,00 7 220,40

Kulut

Jäsenmaksutilitykset 671,1 210,4

Varainhankinnan kulut 4 251,23 0,00

Varastonmuutos −931,74 3 990,59 154,64 365,04

Tuotto-/Kulujäämä −9 096,78 11 458,79

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 0,00 0,00

Kulut 0,00 0,00

Tuotto-/Kulujäämä −9 096,78 11 458,79

Yleisavustukset 0,00 0,00

Tilikauden tulos −9 096,78 11 458,79

Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä −9 096,78 11 458,79
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Feministinen puolue r.p. 3

Feministiska partiet r.p.

Tase 12/31/2021 12/31/2020

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 1 847,90 739,00

Muut lyhytaikaiset saamiset 3 742,87 342,75

Rahat ja pankkisaamiset 1 000,74 14 707,69

Vastaavaa yhteensä 6 591,51 15 789,44

Vastattavaa 12/31/2021 12/31/2020

Oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto/tappio 15 153,89 3 695,10

Tilikauden voitto −9 096,78 11 458,79

Oma pääoma yhteensä 6 057,11 15 153,89

Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat 85,50 32,95

Muut velat 448,90 779,76

Vieras pääoma yhteensä 534,40 812,71

Vastattavaa yhteensä 6 591,51 15 966,60
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Feministinen puolue r.p. 4

Feministiska partiet r.p.

Liitetiedot

Tilinpäätäksen laatimisperiaatteet

Saamiset ja velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen

tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä

arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana

Tilikaudella puolueen palveluksessa oli keskimäärin 0,33 henkilöä.

Oman pääoman muutokset

12/31/2021 12/31/2020

Oma pääoma

Edellisten tilikausien tulos 15 153,89 3 695,10

Tilikauden tulos −9 096,78 11 458,79

Oma pääoma yhteensä 6 057,11 15 153,89
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Feministinen puolue r.p. 5

Feministiska partiet r.p.

Tilipäätöksen allekirjoitukset

Helsinki          /       2022

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki          /         2022

Johanna Hilden

KHT
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Feministinen puolue r.p. 6

Feministiska partiet r.p.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tilinpäätös pdf tiedosto

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma pdf tiedosto

Tilikohtainen tase pdf tiedosto

Kirjanpidot

Päiväkirja pdf tiedosto

Pääkirja pdf tiedosto

Tositteet sähköisenä

Kirjanpitokirjat säilytetään sähköisesti vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä

eli 31.12.2031 asti (KPL 2:10).

Tilikauden tositteet säilytetään vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka

aikana tilikausi on päättänyt, eli 31.12.2027 (KPL 2:10).
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Feministinen puolue r.p. 

Feministiska partiet r.p.

Tase-erittelyt 31.12.2021

Vaihto-omaisuus

Varasto 31.12.2021 1 847,90 €

Muut saamiset

Palkkatuki 11.2021 1 800,00

Palkkatuki 12.2021 1 800,00

Koivistoinen joulukuun 2019 palkka 142,87
3 742,87

Rahat ja pankkisaamiset

Holvi FI90 7997 7997 4166 85 336,86

Holvi FI23 7997 7993 9596 47 644,04

OP FI56 5612 1120 7106 26 19,84

Yhteensä 980,90

Siirtovelat

Työttömyysvakuutus 10-12/2021 85,50

Yhteensä 85,50

Muut lyhytaikaiset velat

Sosiaaliturvamaksu 22,95

Varma 12.2021 372,00

Muut velat

Kaarlaakso / vajaa suoritus 0,75

Taksi Helsinki/Aro 12,50

Taksi Helsinki/Aro 23,80

KL Mauri Sepponen Oy/Aro 16,90

Yhteensä 448,90
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Feministinen puolue r.p. 

Feministiska partiet r.p.

Palkat

Maksetut palkat 10-12/2021 4 500,00

Työttömyysvakuutus 1,90% 85,50
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Feministinen puolue r.p. 

Feministiska partiet r.p.

Tuote Määrä Ostohinta Myyntihinta

Kassi pinkki 0,00 8,00 35,00 0,00 €
Kassi valkoinen 4,00 8,00 35,00 32,00 €
Kassi musta 10,00 8,00 35,00 80,00 €
Fru koruja 15,00 37,00 90,00 555,00 €
6 kortin korttipaketti 460,00 1,00 15,00 460,00 €
Tarra-arkit vanhat 10,00 0,00 €
Tarra-arkit 2.0 190,00 0,95 10,00 180,50 €
Tennissukat 60,00 4,74 10,00 284,40 €
Pinssisetti 5 pinssiä 160,00 1,60 5/5kpl 256,00 €

1 847,90 €
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VALO SYKSY ELIA VESIKAURIS
97105cea-77c4-4ac6-911d-fc0422c78bf2
4.5.2022 21:47

JAAKKO ANTON TERGUJEFF
90781247-92fa-489b-8ff2-5cf838870377
5.5.2022 00:07

NEA-MARIA TÖRMÄNEN
c76d5f3a-c987-44c1-a11d-769a407f6a74
5.5.2022 19:08

Emilia Suvituuli Taskinen
f640de14-eb2d-44c2-ab54-6fefeb8c7a19
5.5.2022 21:49

EEVA MARIA PARTANEN
7792576d-9999-477a-acb3-3056d91a4bfc
6.5.2022 09:42

ANNICA CIA KAROLIINA HOSIO
645ff98f-5ab1-4dd1-99d8-ce253ff2b533
6.5.2022 09:46

ELINA VEERA MARIA AROLA
670dd406-d961-4c54-adfa-0426bb17e68b
6.5.2022 12:54

MAURI MIKAEL AARNIOSUO
5a297027-0c4f-4ece-a940-182c61fc176d
10.5.2022 09:08

LAURA PUKARINEN
8f9d0e57-e96b-469a-94d8-5d4cd91eba45
17.5.2022 09:28

SATU ELLI KATRI KAINULAINEN
26d22aae-44c8-4fa3-91a9-b26a035b07a1
19.5.2022 08:53

TARU SUSANNA HALLIKAINEN
17417840-450c-446d-9197-badcfb551bf5
19.5.2022 12:21

ILONA JOHANNA TIKANDER
3d4cc4eb-42cc-4167-a4ff-5209c99cee86
19.5.2022 18:01
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