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1. YLEISTÄ
Puolueen jäsenmäärä kasvoi vuoden 2016 aikana 126 jäsenestä 201 jäseneen (joista
jäsenmaksunsa maksaneita 180). Puolueesta erosi vuoden aikana 3 jäsentä.
Tilikauden alkaessa puolueella oli varoja 812,72 euroa, ja sen päättyessä 128,02
euroa.
2. KUNTAVAALIT
Suomessa pidettiin kuntavaalit keväällä 2017. Syyskokouksessa 2016 tehtiin kuntavaalien
2017 alustava suunnitelma ja budjetti sekä hyväksyttiin kilpailutettu tarjous puolueen
ulkosivuuudistuksesta. Päätettiin, että kuntavaaleihin lähdetään kuudella eri paikkakunnalla
ja kymmenellä avainaiheella. Helsingissä, Turussa ja Tampereella alettiin valmistella
paikkakuntakohtaisia vaaliohjelmia.
Kampanjointi aloitettiin virallisesti helmikuussa, ja se keskittyi kolmeen suurimpaan
yliopistokaupunkiin Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle, joista Turku isoimman
ehdokasmääränsä vuoksi keskiössä. Ehdokashankinta osoittautui haastavaksi; Suomen
eläinoikeusliike on vahvasti anarkistien käsissä, monet eläinaktivistit ovat sitoutuneet jo
Vihreiden toimintaan, ja uuden puolueen kasvoksi ryhtyminen on iso henkilökohtainen
panostus. Ehdokkaita alle 20.
Epätyypillinen poliittinen asetelma toi runsaasti mediahuomiota; Suomessa rekisteröitiin
2016−2017 4 pienpuoluetta, mikä vaati esimerkiksi Yleisradiota uudistamaan
vaalikonseptiaan. Haastatteluja pyrittiin jakamaan niin, että kaikkien halukkaiden
ehdokkaiden oli mahdollista päästä esille paikallismedioissa, puheenjohtajat jakoivat
valtakunnalliset esiintymiset. Santeri oli jo joulukuussa Paavo Väyrysen kanssa
Ajankohtaisessa kakkosessa ja Ylen pienpuoluepäivän AamuTV:n lähetyksessä sekä
SaanaMaria perinteisessä puheenjohtajatentissä.
Vaalibudjetti oli vaatimaton, ajankohta haastava sekä taloudellisesti että käytännöllisesti: ei
aikaa (eikä byrokratian vuoksi lupaa) rahan keräämiseen, 50 % omarahoitteisesti, muutama
isompi yllätyslahjoitus. Ensimmäiset vaalit, ei ehdokkaita läpi, mutta Helsingissä ja Nokialla
lähellä. (Tavoiteltu vaaliliitto esimerkiksi toisen uuden pienpuolueen Feministipuolueen
kanssa olisi taannut todennäköisesti Helsingissä ainakin varavaltuustopaikan.) Suomen
vaalijärjestelmä suosii suurempia puolueita, esimerkiksi Turussa SaanaMaria olisi päässyt

läpi Vihreiden tai Vasemmistoliiton listalta. EOP kuitenkin suhteellisen hyvässä asemassa,
koska Suomessa ei ole esimerkiksi 5% vaalikynnystä kuten vaikka Saksassa.
3. KUNTAVAALIEN JÄLKEEN KESÄKIERTUEELLA
Toukokuussa kokouksessa valittiin tulevalle kaudelle uusi hallitus. Puolueen puheenjohtajaksi
valittiin turkulainen filosofian maisteri, yrittäjä Santeri Pienimäki ja varapuheenjohtajaksi
niin ikään turkulainen filosofian maisteri SaanaMaria Majatie. Hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valittiin Tiina Ollila Porvoosta, Rauha Nybom Raisiosta, Hilkka Luosa Tampereelta
sekä Eero Majatie ja Lotte Suveri Turusta. Varajäseniksi valittiin Vesa Kardin Tampereelta ja
Hannele Ollilainen Helsingistä.
Koska 2018 on Suomessa presidentinvaalivuosi, uuden toimintavuoden päätehtäväksi
määrittyy yleisen profiilin nostaminen ja imagon kasvattaminen.
Syksyllä EOP osallistunut eläinlakiuudistuksen lausuntakierrokselle, pitänyt aiheesta
lukupiiriä Tampereella ja Turussa sekä laatinut julkisen kysymyspatteriston
eläinoikeusasioista tuleville presidentinvaaliehdokkaille. Kysely tehtiin ennen
vuodenvaihdetta sitä varten kootussa työryhmässä.
5. TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMINEN
Kesällä järjestettiin Eläinrakkauden kesä 2017 niminen kesäkiertue, jossa puolueen aktiivit
kiersivät kesätapahtumia uusien tapahtumamateriaalien kanssa. Puolue osallistui ensimmäistä
kertaa muiden suomalaisten eotoimijoiden kanssa Eläinten Tampere tapahtumaan, mikä
merkittävä yhteistyöavaus hajanaiselta liikkeeltä.
Puheenjohtajisto ja tiedottaja osallistuivat kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.)
järjestämään tilaisuuteen eläinsuojelulain uudistuksesta keskiviikkona 13.9. eduskunnan
kansalaisinfon auditoriossa. Järjestimme Helsingissä 18.12. luentoillan. Empatia
eläinsuhteessa illassa oli puhujana tutkija Sami Keto.
EOP osallistui Animal Politics Foundationin eurovaalikokoukseen Haagissa joulukuussa
2017. Puoluetta edustivat SaanaMaria Majatie ja Asanti Owusu.
6. PUOLUEEN PÄÄTÖKSENTEKO
EOP:n hallitus ei ole lomaillut: olemme tehneet kesäkiertueen lisäksi puolueen ensimmäisen
yleisesitteen, tilanneet pinssejä ja paitoja ja kokoustaneet kahden–kolmen viikon välein.
Hallitus järjesti toimintakauden aikana hallituksen kokouksia säännöllisesti 2 viikon välein
pääasiassa sähköisesti tietoliikenteyhteyksien välityksellä. Hallitus kokoontui vuoden aikana
19 kertaa.

7. PUOLUEEN TAVOITTEISTA TIEDOTTAMINEN OMISSA KANAVISSA JA MUUSSA
MEDIASSA
Toiminta on ollut selkeästi aktiivisinta Facebookissa, jossa on jaettu materiaalia, kuten
uutisnostoja ja blogilinkkejä. Verkkosivuilla on ylläpidetty blogia, johon yhdistyksen
aktiiviset jäsenet ja niin sanotut vieraskynäilijät ovat kirjoittaneet eläinoikeus ja
kasvissyöntiaiheista. Puolueen omia bloggauksia julkaistiin toimintakauden aikana 11
kappaletta. Kirjoitimme muun muassa vastineen Mikko Kärnälle, kannanoton MMM:n
asetusluonnokseen ja mielipidekirjoituksen Turun Sanomiin. Vieraskynätekstejä julkaistiin 24
kappaletta.
Käännätimme verkkosivujemme tekstejä muille kielille. Tärkeimmät tekstit ja manifestit
löytyvät verkkosivuilta nyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja karjalaksi.

