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I YLEISTÄ 
 
Vuosi 2018 oli presidentinvaalivuosi.  Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjaan 

osallistuttiin Helsingissä aktiivisesti. Valtakunnallisesti Haaviston äänimäärä oli 12,4 prosenttia 

ja Helsingissä se ylsi 25,6 prosenttiin. Kallion ja Sörnäisten alueella Haavisto oli eniten ääniä 

kerännyt ehdokas.  

 

Presidentinvaalien lisäksi varauduttiin lokakuulle suunniteltuihin ensimmäisiin 

maakuntavaaleihin, jotka kuitenkin peruuntuivat ja siirtyivät seuraavalle vuodelle. Sote- ja 

maakuntauudistusta kritisoitiin niin valtakunnallisesti, kuin Helsinginkin näkökulmasta. 

Vuoden aikana suunniteltiin myös tulevia eduskunta- ja eurovaaleja. Muun muassa 

ehdokasasettelua ja kampanjasuunnittelua tehtiin aktiivisesti. 

 
Vuosi oli vihreän politiikan kannalta jälleen hyvä. Helsingissä vihreät jatkoivat toiseksi 

suurimman puolueen asemassa ja monia tärkeitä poliittisia tavoitteita saatiin edistettyä. 

Vihreillä on 21 valtuutettua kaupunginvaltuustossa sekä useita kymmeniä luottamushenkilöitä 

kaupungin eri luottamuselimissä.  

 

Marraskuussa Vihreiden puheenjohtaja vaihtui, kun Pekka Haavisto valittiin puheenjohtajaksi 

Touko Aallon vetäydyttyä tehtävästä. Helsinkiläistä puheenjohtajaa hyödynnettiin viestinnässä 

ja tilaisuuksissa. Haavisto sai paljon näkyvyyttä mediassa ja nousi eräässä gallupissa jopa 

suosituimmaksi pääministeriehdokkaaksi. 

 
 

II YHDISTYSTOIMINTA 
 

Helsingin Vihreät ry toimii Vihreän liiton helsinkiläisenä piiri- ja kunnallisjärjestönä ja sen 

jäsenjärjestöjen kattojärjestönä. Helsingin Vihreiden toimisto on puoluetoimiston yhteydessä 

osoitteessa Fredrikinkatu 33 A. 
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Hallitus ja työntekijät 

Helsingin Vihreät ry:n puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Sami Halme. Hallituksen jäseniä 

vuonna 2018 olivat Milo Toivonen (varapuheenjohtaja), Maritta Hypen, Anu Karhu, Eveliina 

Laakso, Katja Reinikka, Heiju Simola, Hannu Timonen, Mikael Vakkari ja Auni-Marja Vilavaara. 

Hallitus kokousti vuoden aikana 15 kertaa. Kokouksista neljä pidettiin sähköpostikokouksina. 

Kokousten lisäksi hallitus keskusteli aktiivisesti suljetussa Facebook-ryhmässään. Hallitus piti 

helmikuussa seminaaripäivän, jossa se ideoi tulevaa toimintaansa ja alkavaa vuotta. Lisäksi 

syksyllä 13. lokakuuta järjestettiin hallituksen syysseminaari, jossa suunniteltiin kevään 2019 

vaaleja ja työstettiin toimintasuunnitelmaa.  

 
Maaria Parry työskenteli toiminnanjohtajana heinäkuun loppuun asti, minkä jälkeen tehtävässä 

aloitti elokuun lopussa Anna Hyödynmaa. Toiminnanjohtaja toimi sääntöjen edellyttämänä 

yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana. Lisäksi toiminnanjohtajan työajasta osa varattiin 

valtuustoryhmän sihteerin työlle. 

 

Emma Mikkilä toimi kokopäiväisenä järjestökoordinaattorina ja vaalipäällikkönä. 

Järjestökoordinaattori vastaa jäsenyhdistysten toiminnan tukemisesta sekä vapaaehtoistyön 

koordinoimisesta. Vaalipäällikkönä Mikkilä koordinoi Helsingin Vihreiden varautumista 

syksylle 2018 suunniteltuihin maakuntavaaleihin sekä kevään 2019 eduskunta- ja 

europarlamenttivaaleja.  

 

Vaalityöntekijäksi rekrytoitiin toukokuussa Pekka Rautio, joka aloitti tehtävässä elokuussa. 

Määräaikainen työsuhde päättyy kesäkuussa 2019. Lisäksi syksyllä Helsingin Vihreiden 

eduskunta- ja eurovaalien kampanjapäällikkönä aloitti Minttu Massinen, jonka työsuhde päättyy 

kesäkuussa 2019. 

 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimivat vuonna 2017 Nexia Oy:n Johanna Hilden (varalla Katja 

Hanski). Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti Merja Hiltunen Blond Accounts 

Oy:stä.  

 

Jäsenet ja jäsenjärjestöt 

Jäsenjärjestöihin kuuluvien ja jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden 2018 

lopulla 2096 jäsentä.  
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Helsingin Vihreät ry:llä oli vuoden 2018 lopussa jäseninä 14 jäsenyhdistystä: 

Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät ry, Brysselin Vihreät ry, Etelä-Helsingin Vihreät ry, Itä-Helsingin 

Vihreät ry, Kallion seudun Vihreät ry, Koillis-Helsingin 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. Helsingin tieteen ja teknologian vihreät ry perustettiin syksyllä 

2018 ja järjestö hyväksyttiin Helsingin Vihreiden jäsenyhdistykseksi marraskuussa 2018.  

 
Piiriyhdistys tuki jäsenyhdistyksiään kahdeksalla (8) eurolla per sata ensimmäistä jäsenmaksun 

maksanutta jäsentä. Seuraavista jäsenistä jäsenmaksutuen suuruus oli viisi (5) euroa jäseneltä. 

Lisäksi yhdistykset saivat projektitukea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Yhdistyksille 

myös tiedotettiin aktiivisesti ajankohtaisista tapahtumista ja koulutusmahdollisuuksista. 

Vertaistukea ja hyviä käytäntöjä jaettiin jäsenjärjestöjen yhteisissä yhdistystapaamisissa.  

 

Yhdistystapaamisia järjestettiin vuoden aikana kaksi. Maaliskuun tapaamisessa tehtiin 

vaalisuunnitelmia mahdollisten maakuntavaalien tai poikkeusvaalien varalle. Näiden jäädessä 

toteutumatta suunnitelmia käytettiin eduskuntavaalien suunnittelussa. Marraskuun 

pikkujoulujen yhteydessä pidettiin toinen yhdistystapaaminen, jossa keskityttiin 

eduskuntavaalien suunnitteluun. 

Tapahtumat ja toiminta 

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi uusien iltaa. Kevään uusien ilta järjestettiin puoluetoimistolla 

17. toukokuuta. Uusien illan vieraana oli tuolloin Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. 

Syksyn uusien ilta pidettiin puoluetoimistolla 20. marraskuuta, jolloin vieraaksi saatiin 

kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Kummassakin uusien illassa oli paikalla sekä uusia 

toimijoita että yhdistysaktiiveja.  

 

Alkuvuonna tapahtumat olivat pitkälti presidentinvaalitapahtumia. Tammikuussa järjestettiin 

kaksi radanvaltausta ja muita kampanjatapahtumia. Haaviston kampanjatiimi järjesti 

Narinkkatorille vaalimökin, jonka järjestelyissä Helsingin Vihreät auttoivat.  

 

Keväällä järjestettiin myös kampanjapäiviä puolueen puheenjohtajan Touko Aallon kanssa. 

Vuoden aikana kampanjoimme säännöllisesti myös Hakaniemen markkinoilla ja olimme 

aktiivisesti mukana erilaisissa mielenosoituksissa. 

 

Helsingin Vihreät järjesti vuoden aikana kaksi Punkkua ja politiikkaa -iltaa. Iltojen ohjelma 

noudatteli samaa kaavaa: illoissa oli aina joku asiaa tunteva vihreä poliitikko tai muu 

asiantuntija alustamassa aiheesta, jonka jälkeen keskustelua jatkettiin vapaamuotoisesti. 
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Teemoja pyrittiin löytämään ajankohtaisista aiheista, jotka ovat käsittelyssä joko eduskunnassa, 

kaupunginvaltuustossa tai Vihreiden puoluevaltuuskunnassa.  

 

Kevään Punkkua ja politiikka -illan aiheena oli Vartiosaari ja luonnonsuojelu kansanedustaja 

Emma Karin ja kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemisen kanssa. Syksyllä järjestettiin 

maatalouspoliittisen ohjelman tiimoilta Punkkua ja politiikkaa -ilta Ravintola Töölönrannassa. 

Tilaisuuden alustajana toimi kansanedustaja Satu Hassi. Tapahtumat vetivät muutamia 

kymmeniä kiinnostuneita osallistujia ja keskustelu oli aktiivista. 

 

Facebookissa järjestettiin keväällä ja syksyllä samalla konseptilla sote-kyselytunti, jossa 

sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaispormestari  Sanna Vesikansa ja eduskunnan 

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto keskustelivat 

sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Lähetyksillä 

oli parhaimmillaan joitakin kymmeniä seuraajia, ja kysymyksiä saatiin runsaasti.  

 
Helsingin Vihreät osallistuivat toukokuussa Maailma kylässä -festareille yhdessä Vihreän liiton, 

Vihreiden Naisten, Vihreiden nuorten ja Vihreän Langan kanssa. Festaripisteellä oli tavattavissa 

kansanedustajia ja kaupunginvaltuutettuja. Kaiken kaikkiaan Maailma kylässä -festarit olivat 

positiivinen kokemus: suuri joukko vihreiden pisteellä kävijöistä olivat jo tuttuja puolueen 

kanssa ja ajatuksille saatiin paljon tukea.  

 
Kesäkuussa olimme mukana Helsinki-päivän vietossa Narinkkatorilla 12.6. ja Pridessa 30.6. 

Pridessa olimme näyttävästi mukana niin kulkueessa kuin puistojuhlassakin. Osallistuminen 

suunniteltiin yhdessä Vihreän liiton, Vihreiden nuorten ja Vihreiden Naisten kanssa ja 

viestintään panostettiin. Päivä oli osaltamme hyvin onnistunut ja pidimme vihreiden teltalla 

esillä translain uudistamisen tarvetta. Kävijöitä houkutteli myös teltalle palkatut 

glitter-kasvomaalauksia tekevät taiteilijat.  

 

Elokuussa osallistuimme Taiteiden yöhön. Helsingin Vihreillä oli oma teltta Töölönlahden 

rannassa, missä kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut soittivat lempimusiikkiaan ja 

tapasivat kaupunkilaisia.  

 

Joulukuun alussa puoluetoimiston työntekijöitä kävi Brysselissä tapaamassa 

europarlamentaarikko Heidi Hautalaa ja tutustumassa Euroopan parlamenttiin. Vierailun 

yhteydessä tutustuttiin sekä keskusteltiin vuoden 2019 europarlamenttivaaleista sekä vaaleihin 

liittyvistä valmisteluista.  

 
Vuoden päätteeksi jäsenille järjestettiin pikkujoulut yhdessä Kallion Seudun vihreiden ja 

Etelä-Helsingin Vihreiden kanssa puoluetoimistolla. Juhliin osallistui noin kahdeksankymmentä 
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heviläistä. Tilaisuudessa puhui puolueen vastavalittu puheenjohtaja Pekka Haavisto ja 

eduskuntavaaliehdokkaita. Illan aikana kukitettiin vuoden aktiivisia toimijoita ja pyrittiin 

kiittämään kaikkia antamastaan panoksesta. Syyskokouksessa palkittiin myös vuoden 2018 

Helsingin vihreä aktiivi. 

 
Tiedotus ja viestintä 

Keskustelu Helsingin Vihreiden keskusteluryhmässä oli aktiivista pitkin vuotta. Valtuutetut ja 

muut luottamushenkilöt kävivät aktiivisesti tiedottamassa jäsenistölle tehdyistä päätöksistä, ja 

myös esimerkiksi jäsenyhdistysten tapahtumia jaettiin ryhmään vilkkaasti.  

 

Helsingin Vihreiden jäsenille ja muille kiinnostuneille lähetettiin kerran kuussa uutiskirje, joka 

sisälsi ajankohtaiset poliittiset kuulumiset ja menovinkit. Uutiskirjeen lisäksi menovinkit 

koottiin Helsingin Vihreiden nettisivujen tapahtumakalenteriin. Tärkeimmät asiat, kuten 

avoimet työpaikat ja luottamuspaikkahaut tiedotettiin myös Hevi-jäsentiedotus 

-sähköpostilistalla. 

 
Vihreä Helsinki -lehti julkaistiin keväällä ja syksyllä. Lehti ilmestyi molemmilla kerroilla Vihreän 

Langan välissä. Lisäksi kumpaakin lehteä otettiin muutama sata käsijakeluun puoluetoimistolle. 

Lehteä taittoi aiempien vuosien tapaan Inari Savola.  

 

Viestinnässä panostettiin vuonna 2018 aiempaa enemmän aktiiviseen ja laadukkaaseen 

sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseeen. Sosiaalisen median postauksia markkinoitiin 

myös aiempaa enemmän maksetun mainonnan kautta, joka todettiin tehokkaaksi viestin 

tavoittavuuden lisääjäksi. Toukokuussa voimaan tulleen GDPR-uudistuksen takia viestinnän 

käytäntöihin kiinnitettiin aiempaa enemmän huomioita ja luotiin tietosuojaselosteet.  

 
 

Työryhmätoiminta 

Helsingin Vihreiden työryhmiä uudistettiin vuosien 2017–2018 aikana hallituksen johdolla. 

Työryhmät toimivat vapaaehtoisvoimin tietyn teeman ympärillä. Työryhmien tarkoituksena on 

tukea luottamushenkilöiden työtä sekä tarjota osallistumismahdollisuuksia 

kaupunkipoliittiseen keskusteluun ja toimintaan. Työryhmät toimivat vapaamuotoisesti ja 

työryhmien toimintaan voi  osallistua kuka tahansa Helsingin Vihreiden jäsen joko kevyellä 

otteella tai halutessaan sitoutuneemmin. 

 

Uusien työryhmien teemat olivat talous ja työllisyys, ilmasto ja energia, sekä kasvatus ja 

koulutus. Jokaiseen ryhmään kuului noin kolmekymmentä jäsentä. Näiden lisäksi keskustelua 
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jatkoivat Facebook-ryhmät Kuka tahansa meistä, joka on keskittynyt mielenterveysasioihin ja 

Terve Stadi, jossa keskustellaan yleisesti sosiaali- ja terveysteemoista. 

 

Vuonna 2017 aloittaneet toimialaryhmät jatkoivat toimintaansa vuoden 2018 ajan. 

 

III VIHREÄN VALTUUSTORYHMÄN TOIMINTA 
Vihreät edustajat kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa muodostavat 

valtuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän, jotka kokoontuvat ennen valtuuston ja 

kaupunginhallituksen kokouksia keskustelemaan päätösasioista, linjaamaan vihreiden kantoja 

ja perehtymään tuleviin päätösasioihin. Ryhmät kokoontuvat kaupungintalolla omassa 

ryhmähuoneessa. 

 
Valtuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana toimi Otso Kivekäs ja 

valtuustoryhmän varapuheenjohtajina Fatim Diarra ja Jasmin Hamid. Kivekäs toimi myös 

kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kaupunginhallituksessa vihreät 

jäsenet olivat vuoden 2018 ajan Otso Kivekäs, apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja Sanna 

Vesikansa, Kaisa Hernberg ja Maria Ohisalo. Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja vastasi 

valtuustoryhmän sihteerin tehtävistä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2018 

toimi vihreiden Tuuli Kousa, jonka seuraajaksi valittiin loppuvuonna 2018 Otso Kivekäs Kousan 

erottua valtuustosta.  

 

Anni Sinnemäki jatkoi kaupunkiympäristön apulaispormestarina ja Sanna Vesikansa sosiaali- ja 

terveystoimen apulaispormestarina.  

 

Ryhmän tapahtumat ja tilaisuudet: 

Vihreä valtuustoryhmä järjesti varsinaisen toimintansa lisäksi seminaareja ja muita epävirallisia 

kokoontumisia. Valtuutetut edustivat myös runsain mitoin Hakaniemen markkinoilla pitkin 

vuotta.  

 

Maaliskuussa valtuustoryhmä osallistui Vihreille kuntapäiville ja suurten kaupunkien vihreiden 

tapaamiseen Vantaalla. 5.5.  järjestettiin valtuustoryhmän oma suunnitteluseminaari 

Linnanmäellä. Syksyllä ryhmä ei kokoontunut epävirallisiin tapaamisiin paitsi pikkujoulujen 

merkeissä 13.12. Anni Sinnemäen kotona Katajanokalla.  
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Yhteistyötä tehtiin pääkaupunkiseudun muiden vihreiden ryhmien kanssa, kun Helsingin, 

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vihreät valtuustoryhmät kokoontuivat 6.6. Hotelli Arthurissa 

Helsingissä.  

Tiedotus: 

Valtuustoryhmän puheita, tiedotteita ja blogeja ajankohtaisista aiheista julkaistiin Helsingin 

Vihreiden verkkosivuilla ja niitä levitettiin Helsingin Vihreiden Facebook-sivulla sekä 

Facebook-ryhmien, Twitterin ja Instagramin kautta. Valtuustoryhmänkin toiminnasta tiedottava 

Vihreä Helsinki -lehti ilmestyi vuonna 2018 kaksi kertaa.  

 

Vuoden 2018 asiat: 

● Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman hyväksyminen 

● Lastentarhanopettajien ja -hoitajien palkkojen nostaminen kaupungin palkkaohjelmassa 

● Uusia päiväkotipaikkoja valmistui ennätysmäärä 

● 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen alkaminen  

● Askeleiden ottaminen kohti maksutonta toisen asteen koulutusta 

● Kalasataman ja Hernesaaren ratikkalinjojen ja rautatieaseman alikulun eteneminen 

● Koululaisryhmien matkojen muuttuminen maksuttomiksi HSL-alueella 

● Kaupunkipyörien menestystarina jatkui ja verkosto laajeni 

● Lastensuojelun asiakasmitoitusten ottaminen käyttöön sosiaalityössä 

● Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille alkoi 

● Nuorisoneuvoston jäsenille mahdollistettiin osallistuminen kaupunginvaltuuston ja 

lautakuntien kokouksiin 

● Osallistuvan budjetoinnin aloittaminen 

● Keskustakirjasto Oodi avasi ovensa joulukuussa 

 

 

IV EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALIT 
 
Keväällä 2019 tulossa oli kahdet vaalit, joiden suunnittelu aloitettiin vuonna 2018. 

Eduskuntavaalit olivat tulossa 14.4.2019 ja niiden perään eurovaalit 26.5.2019. Vuodelle 2018 

suunnitellut ja myöhemmin peruuntuneet maakuntavaalit viivästyttivät tulevien muiden vaalien 

kampanjasuunnittelua. Eduskunta- ja eurovaalien kampanjasuunnittelua yhdistettiin 

mahdollisuuksien mukaan.  
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Vaalien johtoryhmä 

 

Helmikuussa rekrytoitiin vapaaehtoisia Helsingin Vihreiden vaalien johtoryhmään 

kampanjasuunnittelun strategiseksi tueksi. Johtoryhmän tehtävänä oli koota maakuntavaalien 

ja eduskuntavaalien ehdokaslistoja ja valmistella maakunta-, eduskunta- ja eurovaalien 

kampanjoita. Ryhmä rekrytoitiin toimimaan yhdessä Helsingin Vihreiden työntekijöiden ja 

puheenjohtajan kanssa.  

 

Ryhmän rekrytoinnissa painotettiin vahvaa kokemusta vaalityöstä ja näkemystä 

kampanjoinnista. Ryhmään kuului työntekijöiden ja puheenjohtajan lisäksi Anni Heinälä, 

Julianna Kentala, Taina Tyrväinen ja Milja Henttonen. Ryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden, ja 

sen toiminta jatkuu eurovaaleihin 2019 asti. 

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu 

 

Eduskuntavaalien ehdokasasettelua tukevaa jäsenäänestystä ei tällä kertaa toteutettu. 

Suunniteltujen maakuntavaalien ja eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi ehdokasnimitykset 

päätettin vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa tehdä yhdistyksen kokouksissa, vaalien 

johtoryhmän ja hallituksen esitysten mukaan. Maakuntavaalituloksen ajateltiin toimivan 

suuntaa-antavana eduskuntavaalien ehdokasasettelua silmällä pitäen. Lopulta kun 

maakuntavaalien ajankohta lykkääntyi, niin jäsenäänestystä ei ehditty enää järjestää. 

Yhdistyksen kokouksissa todettiin kuitenkin, että jäsenäänestys on tärkeä vaikuttamiskeino, ja 

vastaisuudessa jäsenäänestys pyritään toteuttamaan. 

 

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu aloitettiin kevätkokouksessa toukokuussa. Ehdolle asetettiin 

puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo, kansanedustajat Emma Kari ja Outi 

Alanko-Kahiluoto, sekä Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen.  

 

Ehdokasasettelua jatkettiin ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa syyskuussa, sekä 

joulukuussa pidetyssä syyskokouksessa. Syyskuussa nimettin Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa 

Hernberg, Mari Holopainen, Kati Juva, Kasper Kivistö, Amanda Pasanen, Reetta Vanhanen ja 

Ozan Yanar. Joulukuussa nimettiin Otso Kivekäs, Bicca Olin, Johanna Sydänmaa ja Alviina 

Alametsä. Viiden ehdokkaan nimeäminen jäi alkuvuodelle 2019. 
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V MAAKUNTAVAALIT 
Alkuvuonna varauduttiin mahdollisiin syksyllä 2018 pidettäviin maakuntavaaleihin, joita 

loppujen lopuksi ei sote-uudistuksen viivästymisen myötä pidetty. Alkuvuotta väritti erityisesti 

epätietoisuus maakuntavaalien ajankohdasta. Joitain vaalivalmisteluja tehtiin epätietoisuudesta 

huolimatta, kuten ehdokkaiden kartoitusta ja ensimmäisiä ehdokasvalintoja sekä 

kampanjasuunnitelmaa.  

 

Kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa keskityttiin maakunta- ja soteuudistuksen 

kritisoimiseen ja sen kaatamisen eteen tehtiin paljon töitä.  

 
 

VI YHDISTYKSEN TALOUS 
 

Helsingin Vihreiden talous perustuu luottamushenkilöveroihin, puolueen maksamaan 

piiritukeen, Helsingin kaupungin myöntämään valtuustoryhmän avustukseen ja 

jäsenmaksuihin. Vihreältä liitolta saadaan tukea piirin työntekijän palkkaukseen. Lisäksi 

Helsingin Vihreät hakee Visiolta tukea erilaisiin koulutuksiin.  

 
Helsingin Vihreiden taloudellinen tilanne oli vuonna 2018 vakaa. Koska maakuntavaalit eivät 

lopulta toteutuneet ja luottamushenkilömaksuja saatiin reilusti yli budjetoidun, jäi ylijäämä 

arvioitua suuremmaksi. 

 
Valtuustoryhmä sai vuonna 2018 kaupungilta tukea 73 337,39 euroa (3500 euroa/valtuutettu, 

mutta Liike Nyt -valtuustoryhmän perustaminen pienensi summaa hieman loppuvuonna). 

Ryhmän rahoista kustannettiin 2/3 (vuoden toisella puolikkaalla ¾) toiminnanjohtajan palkasta 

sekä kuukausittainen valtuustoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio. Lisäksi 

rahoja käytettiin viestintään, tapahtumiin ja ryhmän sisäiseen toimintaan. 

 
Vuodelta 2018 on laadittu myös taloudellinen toimintakertomus, jossa kerrotaan tarkemmin 

yhdistyksen taloudesta. 
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VII YHTEYDET VIHREÄÄN LIITTOON JA MUUT YHTEISTYÖTAHOT 
 

Vihreiden puoluekokous järjestettiin 16.–17.6.2018 Vantaalla. Kokous oli kaksipäiväinen ja siinä 

hyväksyttiin muun muassa puolueen poliittinen tavoiteohjelma. 

 

Puoluehallituksessa toimivat vuonna 2018 Helsingistä Pauliina Lehtinen ja Markus Drake. 

Vihreiden varapuheenjohtajana jatkaa Maria Ohisalo.  Vihreä liiton puoluevaltuuskuntaa 

puheenjohtaa Helsingin Kaisa Hernberg, ja muina Helsingin Vihreiden edustajina toimivat Simo 

Raittila  (varajäsen Juuso Pesälä), Suvi Kukkonen (varajäsen Mari Holopainen), Hannu 

Tuominen (varajäsen Mikko Strahlendorff), Veijo Åberg (varajäsen Auni-Marja Vilavaara), Anna 

Koppanen (varajäsen Heidi Manns-Haatanen), Joonas Lyytinen (varajäsen Milo Toivonen), 

Eekku Aromaa (varajäsen Sami Halme), sekä varajäsen Anja Malm (varsinainen jäsen Amu 

Urhonen Vihreistä vaivaisista).  

 

Ryhmän tavoitteena on ollut käydä avointa keskustelua valtuuskunnassa käsittelyssä olevista 

asioista Hevin jäsenistön kesken, kokoustaa valtuuskuntaedustajien kesken käsiteltävistä 

asioista etukäteen sekä raportoida päätöksistä jäsenistölle kokouksen jälkeen. Tässä on 

onnistuttu hyvin. Keskustelu ja raportointi on hoidettu pitkälti Hevin 

Facebook-keskusteluryhmän kautta. Myös Punkkua ja politiikkaa -illoissa on käsitelty 

puoluevaltuuskunnan asioita. 

 

Helsingin Vihreiden tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Vihreän liiton ohella vuonna 2018 

Helsingin seudun muut vihreät yhdistykset kuten Uudenmaan, Vantaan ja Espoon Vihreät, 

Vihreät Naiset, Vihreät nuoret, Vihreä opintokeskus ja ajatuspaja Visio sekä HYYn Vihreät. 

Nuorisojärjestön osalta yhteistyö on kanavoitu piirin jäsenjärjestö Helsingin Vihreät Nuoret ry:n 

kautta ja naisjärjestöjen osalta Helsingin Vihreät Naiset ry:n kautta. 
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Helsingin Vihreät ry:n taloudellinen toimintakertomus 
vuodelta 2018 
 

Yleistä 

Vuoden 2018 talousarviossa tilikausi arvioitiin vaalittoman vuoden (maakuntavaaleihin oli 

varauduttu) takia 13 390,61 euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2018 tilinpäätöksessä tulos oli 109 

636,39 euroa ylijäämäinen. Niinpä ylijäämää oli 98 245,78 euroa odotettua enemmän. 

Ylijäämää selittävät suurelta osin taloudellinen varautuminen toteutumatta jääneisiin 

maakuntavaaleihin, se että luottamushenkilömaksuja saatiin huomattavasti budjetoitua 

enemmän ja se että tilaisuuksiin ja tapahtumiin käytettiin budjetoitua vähemmän rahaa. 

 

Vuoden 2018 aikana ei ollut merkittäviä yksittäisiä panostuksia. Vuoden erityisiä taloudellisia 

panostuksia olivat esimerkiksi toimiston uusien kalusteiden, järjestelmäkameran ja uusien 

työvälineiden hankinta.  

 

Vuoden 2018 ylijäämä 

Vuoden 2018 109 636,39 euron ylijäämä oli runsaasti bujdetoitua suurempi. Vuosi 2018 oli 

alunperin vaalittoman vuoden vuoksi budjetoitu 13 390,61 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämää oli 

kuitenkin 98 245,78 euroa odotettua enemmän. Ylijäämän osuudet koostuivat pääosin 

seuraavista tekijöistä (luvut vertautuvat budjettiin 2018 ja ovat pyöristettyjä): 

- tilaisuudet ja tapahtumat (+ 8 000 euroa) 

- vaalitoiminnan kulujen säästö ( + 50 0000 euroa) 

- luottamushenkilömaksut (+ 61 000 euroa) 

 

Tulot ja varainhankinta 

Helsingin Vihreiden talous perustui luottamushenkilöveroihin, puolueen piiritukeen, puolueen 

palkkatukeen, kaupungilta saatavaan valtuustoryhmän tukeen sekä jäsenmaksuihin. Puolueen 

jäsenmaksuista 10 % tilitetään automaattisesti sille piirille tai kattoyhdistykselle, jonka 

jäsenmaksun jäsen on maksanut. 
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Helsingin Vihreiden talous on vakaalla pohjalla suurelta osin vuoden 2017 hyvästä 

kunnallisvaalituloksesta johtuen. Yhdistyksen ehdottomasti tärkein tulonlähde on kunnallisista 

ja ylikunnallisista luottamustehtävistä maksettavat luottamushenkilömaksut, joista kertyi 

vuoden 2018 aikana 176 357,15 euroa. Vihreät kansanedustajat maksoivat 

kansanedustajamaksua 250 euroa kuukaudessa. Vuonna 2018 Helsingin Vihreiden ei tarvinnut 

turvautua pankkitilin limiittiin eikä ulkopuoliseen rahoitukseen. 

 

Järjestötoiminta ja hallinto 

Suurimmat menoerät yleisen järjestötoiminnan puolella olivat palkat ja palkkiot, ilmoitukset ja 

kolmen vuoden laitteet ja kalusto eli isot hankinnat. Henkilöstökuluihin käytettiin sivukuluineen 

134 151,55 euroa. Helsingin Vihreillä oli vuonna 2018 kaksi kokopäiväistä työntekijää ja lisäksi 

elokuusta alkaen määräaikaisessa työsuhteessa vaalityöntekijä sekä lokakuun lopusta alkaen 

määräaikaisessa työsuhteessa kampanjapäällikkö. Lisäksi palkkioita maksettiin 

valtuustoryhmän puheenjohtajistolle, Helsingin Vihreiden puheenjohtajalle ja 

varapuheenjohtajalle, kirjanpitäjälle sekä tilintarkastajille. Palkat ja palkkiot ylittivät 2018 

budjetoidun, koska työntekijöitä oli enemmän kuin budjettia tehdessä oli arvioitu.  

 
Toimiston vuokraan käytettiin 8677,52 euroa vuonna 2018.  

 
Helsingin Vihreät myönsi jäsenjärjestöille kahdeksan euroa (100 ensimmäistä jäsentä, siitä 

eteenpäin viisi euroa) vuonna 2018 jäsenmaksun maksaneita jäseniä kohden. Jäsenmaksutukiin 

oli budjetoitu yhteensä 17 100 euroa, ja niihin  käytettiin yhteensä 13 301 euroa. Muuta tukea 

paikallisyhdistyksille maksettiin 2550 euroa. Yleisemmin tapahtumiin ja tilaisuuksiin käytettiin 

27 503,17 euroa. Tiedotustoimintaan käytettiin 20 384,15 euroa, josta suurimman osan veivät 

ilmoitukset ja kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt järjestölehti. 

 

Vaalikulut 

Vaalitoiminnan kulut vuonna 2018 olivat yhteensä 3495,56 euroa, josta kustannettiin 

presidentinvaalien vaalimökki ja lehti-ilmoituksia.  

 

Vaalituloja oli vuoden 2018 aikana sen sijaan 21 778,28 euroa, joista ison osan toivat 

vaalituloiksi budjetoitavat kansanedustajamaksut ja saadut vaaliavustukset.  
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Valtuustoryhmä 

Valtuustoryhmän tukea saatiin vuonna 2018 73 337,39 euroa. Valtuustoryhmän tuesta 

maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla ⅔ ja vuoden toisella puoliskolla ¾ 

toiminnanjohtajan palkasta. Toiminnanjohtajan työajasta päätettiin varata vastaavasti noin 2/3 

tai ¾ valtuustoryhmän työn tukemiselle. Lisäksi tuesta maksettiin valtuustoryhmän 

puheenjohtajan (600 €/kk) ja varapuheenjohtajien palkkiot (250 €/kk kummallekin). 

Alkuvuonna 2018 valtuustoryhmän puheenjohtajalle maksettiin 1000 €/kk, sillä ajallinen 

panostus tehtävään oli tuolloin normaalia suurempi.  

 
Valtuustoryhmän tukea käytettiin lisäksi ryhmän seminaareihin, ylimääräisiin 

ryhmäkokouksiin, tiedotukseen sekä tapahtumiin ja niiden mainostamiseen. Lisäksi tukea 

käytettiin tiedottamiseen, kuukausittaisiin poliittisiin kuulumisiin, Vihreä Helsinki -lehden 

kuluihin sekä some-mainontaan. 

 

Tuleva toiminta 

Vuoden 2019 merkittävin taloudellinen panostus on eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin 

2019 ja tilikausi on sen vuoksi budjetoitu huomattavasti eli 217 951,81 euroa alijäämäiseksi.  

 
 
 

Liite 1 

VUODEN 2018 TAPAHTUMAT 

 
17.1. Radanvaltaus: Pekka Haaviston presidentinvaalikampanja 
23.1. Radanvaltaus: Pekka Haaviston presidentinvaalikampanja 
27.1. Pekka Haavisto Helsingissä -vaalitapahtuma 
21.3.  Sanna Vesikansan ja Outi Alanko-Kahiluodon sote-kyselytunti Facebookissa 
22.3. Helsingin Vihreiden yhdistysilta: Uusimaa 2019 -hankkeen muutosjohtajat Markus Sovala 
ja Timo Aronkytö alustamassa mk- ja sote-uudistuksen tilanteesta. Käytiin läpi Hevin 
kampanjasuunnitelmia. 
18.4. Punkkua ja politiikkaa -ilta Silmu Pubissa, aiheena Vartiosaari ja kaupunkiluonto, 
puhujana Emma Kari ja Jarmo Nieminen. Emma Kari on tehnyt Vartiosaaren virkistyskäytön 
kehittämisestä aloitteen, joka on kaupunginhallituskäsittelyssä 23.4. 
20.4. Helsingin Vihreiden kevätkokous 
6.5. Helsigin Vihreät Hakaniemen markkinoilla 
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17.5. Helsingin Vihreiden uusien ilta Vihreiden puoluetoimistolla, mukana myös puolueen 

varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.  

26.–27.5. Helsingin Vihreät Maailma kylässä -festareilla 

12.6. Helsingin Vihreät Helsinki-päivässä Narinkka-torilla, mukana Pekka Haavisto, Emma Kari, 

Elina Moisio ja Outi Alanko-Kahiluoto. 

14.6. Helsingin Vihreiden ylimääräinen yleiskokous 

16.–17.6. Helsingin Vihreät Vihreiden puoluekokouksessa Vantaalla 

30.6. Helsingin Vihreät Pride-puistojuhlassa 

23.8. Helsingin Vihreät taiteiden yössä, jossa Töölönlahdella vihreällä teltalla soittivat levyjä 

vihreät poliitikot Sanna Vesikansa, Outi Alanko-Kahiluoto, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen ja 

Alviina Alametsä.  

6.9. Punkkua ja politiikkaa -ilta Ravintola Töölönrannassa, aiheena maatalouspoliittinen 

ohjelmana, puhujina Satu Hassi ja Veijo Åberg.  

19.9. Helsingin Vihreiden ylimääräinen yleiskokous 

7.10. Helsingin Vihreät Silakkamarkkinoilla 

4.11. Helsingin Vihreät Hakaniemen markkinoilla 

20.11. Helsingin Vihreiden uusien ilta Vihreiden puoluetoimistolla, mukana myös 

kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.  

22.11. Sanna Vesikansan ja Outi Alanko-Kahiluodon sote-kyselytunti Facebookissa 

29.11. Pj-vpj-tapaaminen ja Helsingin Vihreiden pikkujoulut 

2.12. Helsingin Vihreät Hakaniemen markkinoilla 

13.12. Helsingin Vihreiden syyskokous 

 
Lisäksi jäsenyhdistykset järjestivät lukuisia tapahtumia sekä itsenäisesti että yhdessä Helsingin 
Vihreiden kanssa.  
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