










Vihreän liiton Varsinais-Suomen piiri ry 

Toimintakertomus 2016 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2016 käytettiin seuraavan vuoden kevään kuntavaaleihin valmistautumiseen. 
Kuntavaalien 2017 kampanja käynnistettiin V-S piirin osalta kuntakäynneillä. 
 
Käyntejä tehtiin 13 ja kunnat joissa käytiin olivat Raisio, Laitila, Loimaa, Paimio kaksi kertaa, 
Lieto, Salo, Rusko, Parainen, Pöytyä, Naantali, Uusikaupunki ja Kemiönsaari. Tavoitteena oli 
suunnata ajatukset kuntavaaleihin, käynnistää ehdokashankinta, kertoa puolueen 
kannustinpalkkioista ja kuulla kuntien tilanteesta ja tarpeista. Kiertueella piirijohtoa edustivat 
vaihtelevalla kokoonpanolla Heidi Haapala, Riitta Koskimies ja Ville Savonlahti. 
 
Ensimmäinen tapaaminen oli jo joulun alla 2015 Raision yhdistyksen kanssa ja 
tammi-huhtikuun aikana tavattiin kolmentoista kunnan aktiiveja. Vakka-Suomen yhdistykset 
tavattiin yhteisesti 27.2. Laitilassa. Lisäksi Monika Antikainen järjesti Ruskolla 
vaalistarttitilaisuuden ja Kaarina oli aloittanut oman vaalityönsä. Turku ei kuulunut 
varsinaisen kiertueen ohjelmaan. 
 
Vastaanotto kunnissa oli hyvä ja varsinkin pienemmissä kunnissa kiertueella oli huomattava 
vaikutus vaalivastaavan nimeämiseen sekä jäsen- ja ehdokashankinnan käynnistymiseen. 
Kuntia kannustettiin tänä vuonna erityisesti jäsenhankintaan, kunnan nimellä löytyvän 
netti-/fb-sivun ylläpitämiseen ja kesätapahtumiin osallistumisiin. Loppuvaiheessa oli jo 
nähtävissä jonkinlaista kilpailuhenkeä ehdokkaiden nimeämisessä. Loimaan käynti johti 
konkreettiseen muutokseen siirtää Oripää Loimaasta Pöytyän yhdistykseen. Maskun 
kiinnostus Raision kanssa tehtävään yhteistyöhön tuli myös taas esille. 
 
Piirin alueella toimi loppuvuodesta 2016 viisitoista piirin jäsenyhdistystä sekä Turun 
kunnallisjärjestö, jolla ei ole henkilöjäseniä, eikä se siis ole piirin jäsen. 
 
Piirin jäsenyhdistykset 31.12.2016 ovat 

● De gröna i Kimitoön rf, Kemiönsaaren vihreät ry, Kemiönsaari  
● Kaarinan vihreät ry, Kaarina  
● Liedon seudun vihreät ry, Lieto  
● Loimaan seudun vihreät ry, Loimaa  
● Naantalin seudun vihreät ry, Naantali  
● Peimarin vihreät ry, Paimio  
● Pöytyän vihreät ry, Pöytyä  
● Raision seudun vihreät ry, Resonejdens gröna rf, Raisio  
● Salon seudun vihreät ry, Salo  
● Skärgårdshavets gröna rf, Saaristomeren vihreät ry, Pargas  
● Turun seudun vihreät naiset ry, Åbonejdens gröna kvinnor rf, Turku  
● Turun seudun vihreät ry, Åbonejdens gröna rf, Turku  
● Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Turku  
● Vakka-Suomen vihreät ry, Mynämäki  
● Åbonejdens svenska gröna rf, Åbo 

 
 
Piirihallituksen jäsenet ja varajäsenet 



Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2016 toimi Heidi Haapala 
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) 
Toni Etelä (Mira Aaltonen) 
Johanna Leppäsiltä (Monika Antikainen) 
Tuomo Liljenbäck (Jani Leino) 
Sara Sorto (Tuula Suomi) 
Niko Porjo (Elias Aarnio) 
Marja-Liisa Mutka (Irma Saloniemi) 
Tuija Ollikkala (Aniya Birstolin) 
Iida Salonen (Julia Litokorpi) 
vpj. Ville Savonlahti (Marko Lindberg) 
 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi toiminnanjohtaja Olli Välke. 
 
Piirihallituksen kesken jaettiin vastuualueita työryhmittäin ja valittiin niille puheenjohtajat: 
- Kuntavaalityöryhmä: Ville Savonlahti (pj), Niko Porjo, Heidi Haapala, Iida Salonen, Olli 
Välke, Riitta Koskimies 
- Vakka-Suomi-työrymä: Monika Antikainen (pj), Marja-Liisa Mutka, Heidi Haapala ja Olli 
Välke, sekä kutsuttavana osallistujana Laura Rantanen 
- Jäsenhankintatiimi: Johanna Leppäsilta (pj), Tuomo Liljenbäck, Toni Etelä 
- Viestintätiimi: Sara Sorto (pj), Mira Aaltonen, Tuomo Liljenbäck, Olli Välke 
- Kuntapäivän ohjelmamestariksi nimettiin Iida Salonen 
 
 
Piirihallituksen kokoukset 
 
Piirihallitus piti vuonna 2016 yhteensä 12 kokousta 
 
23.1. Turun NNKY:n salissa, järjestäytyminen, kevään aikataulut, toiminnanjohtajan työajan 
muutos 
27.2. Laitilan kirjastossa, työryhmien aloitukset, puoluekokousasioita, tilinpäätös 
23.3. Naantalin kaupungintalossa, yhdistysten alueet, strategiatyöpaja, kevätkokousasioita 
23.4. Turun Forumissa ennen kevätkokousta, puoluekokousedustukset, kannanotto 
4.5. sähköpostikokous, sote-uudistuksen ohjausryhmä, puoluekokousedustajat 
11.5. sähköpostikokous, varajäsen sote-uudistuksen ohjausryhmään 
21.5. Lahden Sibelius-talossa, syksyn aikataulut, Okra-messuihin osallistuminen 
22.6. Pöytyällä Johannan terassilla, kuntavaaliasiaa, kuntapäivien valmistelua 
7.9. sähköpostikokous, äänestäjätutkimuksen tietojen oikeudet  
17.9. Kaarinan valtuustosalissa, kuntavaaliasiaa, vaalityöntekijän palkkaamisen valmistelu 
29.10. Turun-toimistossa Vähä-Hämeenkadulla, vaaliasiaa, syyskokouskutsu 
19.11. Liedon kaupungintalossa, vaaliasaa, syyskokousasiaa, toimiston vaihtaminen 
 
Viestintä 
 
Sähköposti säilyi päätiedotuskanavana. Piirillä on tarve välittää 
ilmoituksia ja kutsuja eri kohderyhmille. Kohderyhmien mukaisesti käytössä ovat listat: 
varpi@vihreat.fi (yhdistysten jäseniä), varpi-hal@vihreat.fi (piirin hallitus), 
varpi-puheenjohtajat@vihreat.fi (vihreiden yhdistysten 
puheenjohtajat),varpi-valtuutetut@vihreat.fi (vihreät valtuutetut) 



Facebook-ryhmä Varsinais-Suomen vihreät luottamushenkilöt toimii kuntapolitiikan sisäisenä 
tiedonjako- ja keskustelufoorumina. Ryhmä on suljettu, muttei salainen. Toinen 
Facebook-ryhmä Varsinais-Suomen vihreät ehdokkaat toimi ehdokkaiden keskustelu- ja 
vertaistukiryhmänä. 
 
Facebook-sivu Varsinais-Suomen vihreät on käytössä kannanotoille ja tapahtumakutsuille. 
FB-sivulle tyypilliseen tapaan toimintaa pitäisi olla jatkuvasti, mutta sitä syntyy vain 
valtuustoryhmissä, yhdistyksissä jne., joiden aktiivisuuden varassa viestinnän onnistuminen 
on. Seuraajia sivulla oli yli 800 (kaikkiaan 866, 12.3.2017). 
 
Internet-sivu www.varsinaissuomenvihreat.fi tarjoaa ulkopuolisille perustiedot toiminnasta ja 
linkkejä yhdistysten sivulle. Sivuilla on yhdistysten yhteinen tapahtumakalenteri, yhdistysten 
tapahtumakutsuja, tiedotteita, kannanottoja jne. pyrittiin jakamaan vuoden aikana entistä 
aktiivisemmin. 
 
Toiminnanjohtaja 
 
Piirin toiminnanjohtajana toimii Olli Välke. Toiminnanjohtajan virallinen työnantaja on Vihreä 
liitto. Toiminnanjohtajan viikkotyöaikaa piirille lyhennettiin helmikuun alusta 17,5:stä 15 
viikkotuntiin ja vastaavasti kokonaistyöaikaa 37,5:stä 35 viikkotuntiin. Puolueen 
työntekijöiden yleinen työaika on 35 viikkotuntia. Loput toiminnanjohtajan viikoittaisesta 
työajasta käytti Turun vihreä kunnallisjärjestö (20 viikkotuntia).  
 
Puolueen palkkatuki piireille oli 18 viikkotuntia. Yli jäävä 3 viikkotunnin osuus palkkatuesta 
varattiin piirin tuleviin palkkakustannuksiin. Syksyllä päätettiin tällä rahoituksella palkata 
piirille kolmeksi kuukaudeksi vaalityöntekijä tammi-huhtikuuksi 2017. Rekrytointi aloitettiin 
marraskuussa. 
 
Toimitilan käyttö 
 
Piiri oli vuokralla Turun NNKY:n tiloissa osoitteessa Vähä Hämeenkatu 12a. Toimisto on ollut 
vihreiden käytössä maaliskuusta 2008 lähtien. Tilan vuokra jaetaan piirin sekä tilaa 
käyttävien turkulaisten yhdistysten kesken. Osan vuokrasta maksoi myös puolue, tiloissa 
työskentelevän Vihreän liiton hallintopäällikkö Risto Kankaanpään osalta. Joulukuussa 2016 
toimisto muutti linjasaneerauksen tieltä upouusiin toimitiloihin osoitteeseen Tuomaanpolku 4 
A 20, Turku. Vuokranjako säilyi entisellään. 
 
Piirin järjestämät tapahtumat 2016 
 
Piirin kevätkokous oli Turussa, kirjaston Studiossa 23.4. 
 
Piirin syyskokous pidettiin 3.12. Salossa nuorisokeskus Steissillä, jossa kuultiin Salon 
nuorisopalvelujen esimiehen Johanna Paanasen katsaus nuorisokeskuksen toiminnasta. 
Lounaan jälkeen pienryhmissä pohdittiin puolueen strategian jalkauttamista. 
 
6.-9.7. Piiri osallistui Okra -messuille Oripäässä yhteistyössä Maaseutu- ja erävihreiden, 
Loimaan seudun vihreiden, Salon seudun vihreiden, Liedon seudun vihreiden kanssa ja 
Vakka-Suomen vihreiden kanssa. 
 
Kuntapäivä piirin yhdistysten puheenjohtajille ja vaalivastaaville järjestettiin 20.8 Ispoisten 
uimarannan tiloissa. Paikalla oli puhumassa puolueen kampanjakordinaattori Emma Mikkilä 



ja pienryhmissä keskusteltiin ehdokashankinnasta ja viestinnästä Mira Aaltosen ja Riitta 
Koskimiehen vetäminä. Lisäksi Iida Salonen järjesti kevyttä liikunnallista ohjelmaa ja Turun 
vihreät nuoret valmistivat maittavaa ruokaa. 
 
27.9 Piiri järjesti maaseutukampanjakoulutuksen Panimoravintola Koulussa, alustajana 
Sampsa Heinonen. Tilaisuutta pystyi seuraamaan Facebookin live-videolta. 
 
Tatu Virta piti piirin toimijoille some-koulutusta 24.9. 
 
 
 
Edustus muissa elimissä 
 
Maakunnalliset luottamustehtävät 
Maakuntahallitus: Mari Saario (Kaarina), varajäsen Janina Andersson (Turku) 
Sairaanhoitopiirin hallitus: Tuija Ollikkala (Turku), varajäsen Niina Ratilainen (Turku) 
Erityishuoltopiirin hallitus: Anita Birstolin (Turku), varajäsen Saila Rintee (Raisio) 
Saaristotoimikuntaan Kemiönsaarelta: Cati Huhta, varajäsen Miia Jylhä 
VSSHP:n Psykiatrian tulosalueelle, Wilhelmiina Kallio (vpj) Salosta, vara Marja-Liisa Mutka 
Laitilasta. 
VSSHP:n kielellisen vähemmistön lautakunta: Mikaela Sundqvist (Turku), varajäsen Jonas 
Heikkilä (Turku) 
VSSHP:n lähipalvelulautakunta: Anneli Suutari (Kaarina), 
varajäsen Christina Klingenberg (Kaarina) 
Kuntajakoselvityksen selvitysryhmä: Monika Antikainen (Rusko), varajäsen Hannu Rautanen 
(Kaarina) 
Maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä: Jukka Vornanen (Turku) varanaan 
Elina Rantanen (Turku), Mari Saario (Kaarina) varanaan Hannu Rautanen (Kaarina) 
 
 
Valtakunnalliset luottamustehtävät 
 
Kuntaliiton valtuuston jäsen: Katri Sarlund (Turku) 
Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: Jonas Heikkilä (Turku) 
 
Vaikuttaminen Vihreän liiton toimielimissä 
Vihreän liiton toimielimissä toimivat vuonna 2016 seuraavat varsinaissuomalaiset: 
 
Eduskuntaryhmä 
Ville Niinistö, kansanedustaja 
 
Puoluehallitus 
Ville Niinistö (puoluehallituksen puheenjohtaja) 
Laura Rantanen, hallituksen jäsen 
 
Puoluevaltuuskunta 
Riitta Koskimies (Turku) 
Tuomo Liljenbäck (Turku) 
Konsta Weber (Turku, ViNO) 
Mikko Välttilä (Somero, valtakunnalliset henkilöjäsenyhdistykset) 
 



Koskimiehen varajäsen Johanna Leppäsilta (Pöytyä) 
Liljenbäckin varajäsen Saska Tuomasjukka (Paimio) 
(Liinamaa, Satakunta) varajäsen Aaro Kiuru 
 
Lisäksi varsinaissuomalaisia vihreitä toimi liiton asettamissa työryhmissä ja 
luottamustoimissa. 
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