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1.

Yleistä

Piiriyhdistyksen jäsenyhdistyksinä olivat Pohjois-Satakunnan Vihreät ry (Honkajoki, Jämijärvi,
Kankaanpää, Karvia, Siikainen), Rauman Vihreät ry (Rauma, Eurajoki), Porin seudun Vihreät ry
(Pori, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Ulvila, Harjavalta), Huittisten Vihreät ry (Huittinen,
Kokemäki), Ala-Satakunnan Vihreät ry (Eura, Säkylä) ja Satakunnan Vihreät Naiset ry (jäseniä koko
Satakunnan alueella). Syksyllä perustettu Satakunnan tieteen ja teknologian vihreät hyväksyttiin
jäsenyhdistykseksi yhdistyksen syyskokouksessa.
Jäsenmäärä jakaantui jäsenyhdistyksiin seuraavasti; Porin seudun Vihreät 107 (-5), Satakunnan
Vihreät Naiset 30 (-2), Rauman Vihreät 28 (0), Huittisten Vihreät 9 , Ala-Satakunnan Vihreät 15 (+2),
Pohjois-Satakunnan Vihreät 11 (-1) ja Kokemäen seudun Vihreät 0 (0) jäsentä.

2.

Hallinto

Piirihallitus kokoontui toimikaudellaan kuusitoista kertaa, joista kaksi kokousta pidettiin
sähköpostitse. Kevät- ja syyskokouksen lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen yleiskokous.
Puheenjohtajana toimi Laura Pullinen ja varapuheenjohtajana Marianna Hanni.
Kokousajankohdat ja paikat olivat: 5.1.2019 Porin taidemuseo, 9.2.2019 Ulvilan Kirjastossa,
27.2.2019 toimistolla Porissa, 9.3.2019 Rauman Kaffebarissa , 30.3.2019 Kankaanpään kirjastossa,
4.5.2019 taidemuseon kokoustilass Porissa, 6.6.2018 Rauman Old Copperssissa, 22.8.2019
toimistolla Porissa, 5.9.2019 toimistolla Porissa, 21.9.2019 Cafe Salissa Raumalla, 12.10.2019
ent.Finlayson tehtaalla Kankaanpäässä, 7.11.2019 toimistolla Porissa, 23.11.2019 taidemuseolla
Porissa, 10.12. toimistolla Porissa, 8.12. sähköpostikokous, 29.12. sähköpostikokous
Hallitukseen vuonna 2019 kuuluivat:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Laura Pullinen pj
Marianna Hanni

Susanne Ekroth

Ossi Salonen

Tiina Korsman

Tami Siren

Henry Flinkman

Mia Nother

Irmeli Elomaa

Juuli Ojansuu (30.9.2019 asti)

Jarkko Santala
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Teija Österlund

Anja-Kerttu Yli-Ketola

Sini Solala

Sakari Aalto

Merja Brander

Lillemor Soback

Toiminnanjohtajan virkavapaa sijaisena toimi Jaakko Lehtonen 30. syyskuuta saakka. Minna
Haaviston irtisanottua työsuhteensa, piirin toiminnanjohtajaksi valittiin Juuli Ojansuu 15. syyskuuta
alkaen. Tämän johdosta Juuli Ojansuulle myönnettiin ero piirihallituksesta piirihallituksen
kokouksessa 21.9.2019. Toiminnanjohtajan työaika oli 25 tuntia viikossa.

3.

Vaalitoiminta
3.1

Yleistä

Keväällä 2019 järjestetiin kahdet valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit ja eurovaalit.
Piirijärjestön rooli kummassakin vaaleissa oli koordinoiva. Sekä taloudelliset että ajalliset
panostukset painottuivat kuitenkin selvästi huhtikuun eduskuntavaaleihin.
Kummastakin vaalista on tehty erikseen vaaliraportit, jotka ovat tämän toimintakertomuksen
liitteenä.

3.2

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestettiin 14.4.2019. Vaaleihin valmistautuminen aloitettiin jo vuoden 2018
syksyllä, jolloin piirihallitus perusti eduskuntavaalityöryhmän sekä nimesi ensimmäiset ehdokkaat.
Satakunnan Vihreät teki kaikkien aikojen kannatusennätyksen Satakunnassa, mutta tavoite
ensimmäisestä kansanedustajasta jäi silti noin 3000 äänen päähän.

3.2.1 Ehdokkaat
Satakunnan Vihreät julkaisi täyden ehdokaslistansa medialle tammikuussa 2019. Piirihallitus nimesi
loput ehdokkaat kokouksessaan 5.1.2019. Ehdokkaiksi nimettiin vielä Tiina Kudjoi (Pori), Henry
Merimaa (Pori), Tarmo Thorström (Rauma) ja Teija Österlund (Pori). Aiemmin ehdokkaiksi oli
nimetty Anne Liinamaa (Pori), Pasi Alonen (Rauma), Henry Flinkman (Harjavalta), Minna Haavisto
(Pori), Marianna Hanni (Rauma), Tami Siren (Eura), Laura Pullinen (Pori), Sakari Aalto (Ulvila),
Susanne Ekroth (Rauma) ja Sini Solala (Pori).
Helmikuussa 2019 Pasi Alonen vetäytyi ehdokkuudestaan terveydellisiin syihin vedoten. Piirihallitus
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täydensi kokouksessaan 27.2.2019 eduskuntavaaliehdokkaiden listaa ja valitsi Alosen tilanne
ehdokkaaksi Jari Känän (Pori).

3.2.2 Kampanja
Ehdokkaille järjestettiin esiintymiskoulutus (kouluttaja Mia Lindström) sekä koulutus
somevideotuotannosta (kouluttaja Tomi Glad). Lisäksi ehdokkaiden oli mahdollista osallistua
puolueen verkkosivupohjan käyttöopastukseen.
Piirijärjestölle merkittävimmät kampanjatapahtumat olivat puolueen bussikiertue sekä Satakunnan
Kansan järjestämä politiikkatori. Tämän lisäksi järjestettiin toritapahtumia ympäri Satakuntaa sekä
piirin että ehdokkaiden itsensä koordinoimana.
Viestintä ja markkinointi tehtiin verkkopainotteisesti. Sen todettiin olevan kustannustehokkain
ratkaisu ja se oli myös puolueen viestintäohjeistuksen suositus. Piirijärjestö organisoi
ehdokaskuvaukset, tuotti yhteisesitteen sekä mahdollisti ommilal eduskuntavaalisivuillaan
ehdokkaiden kirjoitusten näkyvyyden. Lisäksi toteutetiin ehdokasvideo, jolla esiteltiin kaikki alueen
ehdokkaat. Videota hyödynnettiin somemarkkinoinnissa laajasti ja se keräsi runsaasti kehuja ja
näyttökertoja.
Huomionarvoista on, että Porin seudun Vihreät ja Rauman vihreät käyttivät yhdistyksinä
huomattavia markkinointipanostuksia sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehdissä (printissä ja
verkossa).

3.2.3 Vaalien tulos
Satakunnassa Vihreiden kannatus oli 7461 ääntä eli 6,0 % äänistä. Tällä tuloksella ei saatu
kansanedustajaa, mutta tulos oli kaikkien aikojen paras vaalitulos Vihreille Satakunnassa. Kannatus
myös nousi edellisistä kuntavaaleista. Laskennallisesti kansanedustajapaikasta jäi puuttumaan noin
3 000 ääntä.
Puolueen kannatukseen nähden alueellinen osuus äänistä oli aiempia vaaleja parempi. Puolueen
kannatus vaaleissa oli 11,5 %, verrattuna vuoden 2015 vaaleihin puolueen kannatus oli 8,5 % ja
alueellinen kannatus vain 2,3 %. Satakuntalaisen vihreän kansanedustajan läpimenoon olisi tarvittu
noin 15 % valtakunnallinen kannatus.
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Ehdokkaat äänimäärittäin: Anne Liinamaa 1790, Laura Pullinen 1226, Minna Haavisto 1166, Marianna
Hanni 772, Sini Solala 387, Sakari Aalto 306, Tarmo Thorström 304, Tami Siren 280, Tiina Kudjoi
259, Teija Österlund 246, Susanne Ekroth 215, Henry Merimaa 182, Jari Känä 177, Henry Flinkman
151

3.3

Eurovaalit

Eurovaalit järjestettiin 26.5.2019. Satakunnasta ei ollut omia ehdokkaita, joten piirihallitus päätti
kokouksessaan asettua julkisesti Ville Niinistön taakse. Satakunnassa vihreät saivat 9 % annetuista
äänistä.
Eurovaalien bussikiertue vieraili Raumalla ja Porissa kyydissään eurovaaliehdokas Lotta Alhonnoro.
Ville Niinistö kävi SAMKissa ja Puuvillakeskuksessa järjestetyissä paneeleissa. Niinistö vieraili vielä
toisen kerran eurovaalien alla Porissa, jossa järjestettiin after work- henkinen tilaisuus.

3.4

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään
kotimaassa 7.–13. huhtikuuta ja ulkomailla 7.–10. huhtikuuta 2021. Satakunnan Vihreät asettavat
kuntavaaliehdokkaat Eurajoella, Honkajoella, Karviassa, Kokemäellä, Jämijärvellä ja Siikaisissa.

4.

Puoluekokous

Puoluekokous järjestettiin kesäkuussa Porissa, Satakunnan Ammattikorkeakoulun kampuksella.
Porin seudun Vihreät olivat vastuussa iltajuhlasta, joka järjestettiin kulttuuritalo Annankatu 6:ssa.
Satakunnan Vihreiden toiminnanjohtaja Jaakko Lehtonen vastasi vapaaehtoisten koordinoinnista
yhdessä puoluetoimiston kanssa. Porin Puoluekokoukseen osallistui noin 800-900 henkilöä ja
iltajuhlaan noin 400 henkilöä.

5.

Toimintaa vuonna 2019
5.1. Tapahtumia

Suurin osa alkuvuonna järjestetyistä tapahtumista järjestettiin eduskuntavaalikampanjaan liittyen.
Ne on eritelty tarkemmin eduskuntavaaliraportissa.
Satakunnan Vihreät olivat alulle paneva järjestäjätaho syksyllä järjestetyssä
ilmastolakkotapahtumassa. Noin 14 muuta satakuntalaista yhdistystä lähti mukaan järjestämään
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tapahtumaa ja tapahtuman tuloksena syntyi Satakunnan ilmastoverkosto. Ilmastomarssille osallistui
noin 200 henkilöä ja siitä uutisoitiin paikallismedioissa.

5.2.

Vihreiden poliitikkojen vierailut Satakunnassa

Pekka Haavisto vieraili Porissa puolueen vaalibussikiertueen yhteydessä pe 22.3.2019.
Kauppakeskus Puuvillan lavalla kaikki piirin ehdokkaat esiteltiin teemoittain (ympäristö, koulutus,
työ, köyhyyden torjunta). Tämän lisäksi lavalla järjestettiin Suomi raiteille -keskustelutilaisuus,
jossa toiminnanjohtaja haastatteli puolueen puheenjohtaja Pekka Haavistoa raideliikenne-teemalla.
Eurovaaliehdokas Ville Niinistö vieraili Porissa ja Raumalla SAMKilla järjestetyn
eurovaalitapahtuman yhteydessä 9.4.2019. Tämän tapahtuman oheen järjestettiin Porissa
Jätskibaari Vohvelissa Jäätelölle Villen kanssa -tilaisuus, jossa Niinistö oli tavattavissa ja piiri tarjosi
50:lle ensimmäiselle jäätelöä. Samana iltana Ville oli tavattavissa Raumalla Rauman Kaffebarissa
samalla ajatuksella.
Ville Niinistö vieraili Porissa eurovaalikampanjansa aikana myös toisen kerran, TARKASTA
PÄIVÄMÄÄRÄ. Niinistölle järjestetiin avoin after work -tilaisuus ravintola Yrjönkatu 10:ssä, jossa
Niinistö kertoi eurovaaliteemoistaan kiinnostuneille.
Atte Harjanne vieraili Rauman Vihreiden vieraana Rauman kirjastossa ja Eurajoella (Olkiluodon
ydinvoimala) 19.8. Vierailun yhteydessä perustettiin Satakunnan tieteen ja teknologian vihreät.
Puolueen varapuheenjohtaja Fatim Diarra vieraili Satakunnan Vihreiden Naisten kutsumana Porin
tuulivoimapuistossa 10.10.

5.3

SuomiAreena

SuomiAreenassa puolueilla oli perinteiseen tapaan yhteinen teltta, jossa maanantaista perjantaihin
päivysti vihreitä aktiiveja. Rakennuskulttuuritalo Toivon pihalla järjestettiin Vihreiden Naisten
toimesta perinteiset puoluepäivän jatkot. Molempiin osallistui paljon satakuntalaisia vihreitä.

6.

Viestintä

Sisäinen viestintä:
Piirin sisäinen tiedotus hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostitse. Piirillä oli käytössään
sähköpostilista (satakunta@vihreat.fi), joka on tarkoitettu lähinnä kuukausitiedotetta varten.
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Listalle lähetettiin yhteensä neljä kuukausitiedotetta, joihin koottiin niin paikallista kuin
valtakunnallistakin vihreää asiaa. Eduskuntavaaleihin liittyvää viestintää tehtiin myös
kuukausikirjeen ulkopuolella. Piirihallituksella oli käytössään oma lista
(satakunta-hallitus@vihreat.fi).

Eduskuntavaaliehdokkaiden viestintäkanavina olivat sähköpostilista, WhatsApp-ryhmä ja
Faccebook-ryhmä sekä tiedostojen jakoa varten perustettu oma Google Drive -kansio.
Ulkoinen viestintä:
Piirin ulkoisessa viestinnässä käytettiin nettisivuja (https://www.satakunnanvihreat.fi),
Facebook-sivua (facebook.com/satakunnanvihreat), Twitteriä (@SatakVihreat), ja Instagramia
(@satakunnanvihreat). Piiri julkaisi vuoden aikana runsaasti blogikirjoituksia ja kannanottoja (32
kpl), joista suurin osa oli ehdokkaiden kirjoituksia eduskuntavaalien aikana (28). Näiden lisäksi
lähetetiiin mediatiedotteet ehdokasvalinnoista, Satakunnan vihreiden asettumisesta Ville Niinistön
tueksi eurovaaleissa sekä uuden toiminnanjohtajan valinnasta.
Facebook-sivulla oli tykkääjiä 31.12.2019 528 (+107) ja Twitterissä seuraajia 418 (+41).
Instagram-tilillä seuraajia vuoden loppuun mennessä oli noin 280, tarkkaa tietoa ei jälkikäteen ollut
mahdollista saada. Piirin Facebook- ja Twitter-tilejä ylläpiti puheenjohtaja yhdessä piirin
aktiivisten jäsenten kanssa. Eduskuntavaalien viestinnässä somekanavien merkitys korostui ja niihin
käytettiin myös kampanjan merkittävimmät taloudelliset panostukset.

7.

Satakunnan vihreiden strategia 2020–2023

Toimintasuunnitelmaan 2019 kirjattiin Satakunnan vihreiden strategian luominen vuodesta 2020
vuoteen 2023. Strategian kirkkaimpana tavoitteena on ensimmäinen satakuntalainen vihreä
kansanedustaja eduskuntavaaleissa 2023.
Satakunnan Vihreät asetti strategiatyöryhmän avoimen haun kautta. Työryhmässä oli edustus lähes
kaikista jäsenyhdistyksistä Ala-Satakunnan Vihreitä lukuun ottamatta. Strategiatyöryhmän
puheenjohtajana toimi piirin puheenjohtaja Laura Pullinen, sihteerinä toiminnanjohtaja Juuli
Ojansuu sekä jäseninä Piritta Hagman (Satakunnan Vihreät naiset), Susanne Ekroth (Rauman
Vihreät), Jari Känä (Porin seudun vihreät), Katja Laukkanen (Huittisten vihreät) ja Harri Kangas
(Pohjois-Satakunnan vihreät).
Strategiatyön pohjaksi toteutettiin jäsenkysely. Kyselyyn vastasi 37 jäsentä ja vastaajia oli
jokaisesta piirin alueen yhdistyksestä. Kyselyssä nousseita teemoja hyödynnettiin laajasti strategian
pohjana.
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Strategiaprosessi oli tiivis, mutta toimivaksi havaittu. Ryhmä kokoontui kokoukseen kahdesti ja
toimi muuten Google Drivessa. Piirihallitus hyväksyi työryhmän esityksen pienin muutoksin
kokouksessaan 7.11.2019 ja syyskokous hyväksyi strategian 23.11.2019.
Strategia muotoutui neljän teeman ympärille, joille jokaiselle myös asetettiin seurantamittarit.
Strategian teemoina ovat vaalit, jäsenistö, toiminta ja poliittinen vaikuttaminen. Strategiaan
kirjattiin myös sen toteutumisen seurannan aikataulu.
Strategia on tämän toimintakertomuksen liitteenä. (liite 4)

Liitteet

Liite 1: Luottamustoimet Satakunnassa

Vihreiden luottamustoimet Satakunnassa 1.6.2017 alkaen
Luottamustoimet maakuntahallinnossa:
Satakunnan maakuntavaltuustossa vihreitä edustivat Anne Liinamaa Porista (vara Kaarina Ranne),
Pasi Alonen Raumalta (vara Elina Helamaa) ja Reetta Hulmi Säkylästä (vara keskustalainen ja
keskustalaisen edustajan vara Kankaanpäästä Irmeli Elomaa)
Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on päättynyt perjantaina 8.3.2019. Satakunnan
maakuntauudistuksen projektitoimiston toiminta tulee päättymään kesään mennessä.
Muut maakunnalliset edustukset:
SataSoten palvelurakennetyöryhmä: Kaarina Ranne.
Maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä: Jorma Hinkkanen (vara Minna Haavisto).
Satakunnan edunvalvonnan teemaryhmä: Minna Haavisto.
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto Sakari Aalto
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA RAKENNEUUDISTUKSEN SATAKUNNAN JOHTORYHMÄN
ASETTAMINEN Minka Leino-Holm ja ohjausryhmä Sakari Aalto.
Luottamustoimet puolue-elimissä (puoluekokouksesta 18.6.2019 alkaen):
Puoluehallituksen puhe- ja läsnäolo-oikeus: Laura Pullinen
Puoluevaltuuskunta: Juuli Ojansuu (erosi syksyllä 2019 tullessaan valituksi toiminnanjohtajaksi) vara
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Tami Siren
Kunnalliset luottamustoimet:
Kunnan- ja kaupunginvaltuutetut 1.6.2017 alkaen:
Harjavalta: Henry Flinkman (vara Marjo Siikavirta)
Huittinen: Simo Laitila (vara Anne Bland, nyk. Katja Laukkala, ja Marianne Poutala)
Kankaanpää: Irmeli Elomaa (vara Matti Velhonoja ja Heidi Kopra, myöhemmin Ulla Suontausta)
Pori: Sanna Grönmark, Minna Haavisto, Anne Liinamaa, Kaarina Ranne ja Laura Pullinen (vara Tiina
Kudjoi, Sini Solala, Henry Merimaa, Toni Sillanpää ja Piia Risku-Myllyharju)
Rauma: Pasi Alonen, Laura Haapala ja Elina Helamaa (vara Marianna Hanni, Pia Erake ja Anna
Lydecken)
Säkylä: Reetta Hulmi
Ulvila: Sakari Aalto (vara Tiina Toivonen ja Merja Brander)

Liite 2: Strategia 2020–2023

Satakunnan Vihreät ry
Strategia 2020–2023
Satakunnan vihreiden strategia vuosille 2020-2023 muodostuu neljästä kattoteemasta: vaaleista,
jäsenistä, toiminnallisista tavoitteista ja poliittisesta vaikuttamisesta. Seuraavan neljän vuoden
aikana kasvatamme tavoitteellisesti jäsenmäärää Satakunnassa, teemme kuntavaalivoittoja joka
puolella maakuntaa, parannamme poliittista vaikuttavuutta ja saamme ensimmäisen vihreän
kansanedustajan.
Vaalit
Tavoitteenamme on lisätä vihreiden päättäjien määrää ympäri Satakuntaa vuoden 2021
kuntavaaleissa sekä saada ensimmäinen satakuntalainen vihreä kansanedustaja vuoden 2023
eduskuntavaaleissa.
Paikallinen vaalimenestys riippuu oman toiminnan ja onnistumisten lisäksi myös Vihreän liikkeen
valtakunnallisesta kannatuksesta.
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Vihreiden kannatus Satakunnassa vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 5,6% (kannatus nousi 2% vuoden
2013 kuntavaaleista). Tavoitteena on saada 7% kannatus vihreille Satakunnassa vuoden 2021
vaaleissa.
Tavoitellaan täysiä ehdokaslistoja suurimmissa kaupungeissa. Tuetaan niitä pienempiä kuntia, joissa
on edellisissä vaaleissa (eduskunta- ja kuntavaalit) todennettua äänestyspotentiaalia. Saadaan
niihin pieniin kuntiin vähintään toinen ehdokas, joissa olisi jo yksi ehdokkuudesta kiinnostunut.
Tehdään näkyviä kuntavaalikampanjoita ympäri Satakuntaa. Koulutetaan paikallisyhdistyksiä ja
ehdokkaita, jotta heillä on kyky tehdä mahdollisimman hyviä omia kampanjoita. Panostetaan
neuvottelutaitoihin ennen vaaleja ja mietitään luottamuspaikkojen priorisointeja. Harkitaan
vaaliliittoja pienemmissä kunnissa ja strategisia vaaliliittoja vaalien jälkeisissä neuvotteluissa.
Vihreiden kannatus oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 6,0 %. Seuraavissa eduskuntavaaleissa
tavoitteena on saada vihreille 9,0 % kannatus Satakunnassa, jotta vihreät saavat ensimmäisen
satakuntalaisen kansanedustajan.
Pohja kannatuksen nousulle luodaan ensin kuntavaaleissa. Mitä enemmän meillä on valtuutettuja
Satakunnassa, sitä enemmän meillä on myös näkyviä vihreitä toimijoita.
Eduskuntavaaleihin tarvitaan mahdollisimman hyvän ehdokaslistan, jossa on näkyviä henkilöitä joka
puolilta Satakuntaa. Eduskuntavaalikampanjassa meillä on selkeä viesti, jolla saamme tavoitettua
potentiaaliset äänestäjät. Kampanjan suunnittelu aloitetaan ajoissa. Luodaan ehdokkaille
keskinäisen toiminnan pelisäännöt ennen ehdokkaiden nimeämistä ja pidetään huolta ehdokkaiden
jaksamisesta.
Mittari: Vaalien kannatusprosentit
Jäsenet
Jäsenmäärän kasvattamiseksi lisäämme positiivista näkyvyyttä alueellisesti. Paikallisesti näymme
mediassa, somessa, tapahtumissa ja katukuvassa. Teemamme ja arvomme ovat selkeästi esillä ja
lisäämme puolueen ohjelmiin sekä teemoihin paikallista näkökulmaa. Tukemalla ja kouluttamalla
valtuutettuja sekä yhdistyksiä saadaan lisää paikallista näkyvyyttä.
Pidetään huolta uusista jäsenistä eli toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi toimintaan mukaan ja
huomioidaan jokainen uusi jäsen soittamalla tai laittamalla heille henkilökohtaista viestiä.
Tarjotaan alusta asti jäsenille tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia aktiivisesti.
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Jäsenvastaavien rooli yhdistyksissä on merkittävä. Juurrutetaan hyväksi todettu ja toimiva
jäsenvastaavan rooli yhdistyksiin. Pitää silti muistaa, että osa jäsenistä haluavat pysyä
kannatusjäseninä, eivätkä halua osallistua toimintaan aktiivisesti.
Järjestetään ja tuetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään koulutuksia, joihin on matala kynnys
osallistua. Koulutuksiin tullaan oppimaan, joten oletus ei ole se, että pitäisi valmiiksi jo osata tai
tietää.
Huomioidaan myös eroavat jäsenet. Lähetetään heille henkilökohtaista viestiä ja kiitetään
mukanaolosta. Syitä eroamiselle on monia, ja näin jätetään heille hyvä mieli myös palata
myöhemmin mukaan toimintaan elämäntilanteen taas sen salliessa.
Esitellään jäseniä ja jäsenyhdistyksiä monipuolisesti sosiaalisessa mediassa ja muussa viestinnässä.
Laajennetaan mielikuvaa vihreistä tuomalla esiin, kuinka paljon eri taustaisia ihmisiä toiminnassa
on mukana. Tuetaan tarpeen mukaan jäsenyhdistyksiä some-viestinnässä.
Pidetään kaikki jäsenet mukana. Osallistetaan jäsenyhdistyksiä ja jäseniä vaikuttamaan
päätöksenteon taustalle. Tarjotaan jäsenille mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omien
intohimojen, erikoisosaamisen tai oppimisen halun mukaan. Kartoitetaan jäsenistön erilaista
osaamista ja kiinnostuksen kohteita.
Lisätään nettisivuille omat palautelaatikollinen jäsensivu, jonne voi jättää palautetta ja toiveita.
Mittari: Jäsenmäärä Satakunnassa, jäsenkyselyiden vastaukset ja vastaajien määrä.
Toiminnalliset tavoitteet
Järjestetään ja tuetaan vihreää toimintaa Satakunnassa ainakin kolmessa tasossa, joita ovat
jäsenistölle suunnattu toiminta, yleisölle suunnattu toiminta ja reagointi paikallisiin,
valtakunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin.
Suunnitellaan jäsenistölle kouluttavaa, sitouttavaa ja tiimejä tiivistävää toimintaa. Tuetaan ja
kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään retkiä, illanviettoja, kursseja, ideologisia keskusteluja
ja talkoita.
Yleisötilaisuuksia ovat esimerkiksi keskustelutilaisuudet, paneelit ja politiikkovierailut.
Mainostetaan tilaisuuksia näkyvästi sosiaalisessa mediassa ja harkiten painetuissa julkaisuissa.
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Reagoidaan paikallisiin, valtakunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin järjestämällä mielenosoituksia,
kulkueita ja telttapäivystyksiä. Osallistutaan myös muiden järjestämiin tilaisuuksiin vihreinä.
Luodaan jatkuvuutta kaikkiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Mittari: Järjestettyjen tapahtumien määrä, osallistujamäärä ja palaute.
Poliittinen vaikuttaminen
Piirin tehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä kuntapolitiikassa. Jäsenistön, luottamushenkilöiden ja
yhdistysten osaamista vahvistetaan, koska sitä kautta saadaan varmuutta ja uskottavuutta. Lisätään
paikallisyhdistysten ja luottamushenkilöiden yhteistyötä, kokemusten vaihtoa, tiedon jakamista
sekä poliittisen osaamisen lisäämistä järjestämällä esimerkiksi politiikkakouluja.
Lisätään poliittinen keskustelu piirihallituksen kokouksien esityslistoille. Jaetaan hyviä ja huonoja
kokemuksia kuntien välillä ja tehdään yhteistyötä valtuustoaloitteiden kanssa. Jätetään
samanaikaisesti aloitteita eri Satakunnan kunnissa, jotta niiden vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyy.
Osallistutaan maakunnalliseen päätöksentekoon kutsumalla maakuntavaltuuston edustajamme
vähintään kolme kertaa vuodessa piirihallituksen kokouksiin. Velvoitetaan edustajaa raportoimaan
esityslista ennen kokouksia ja pyytämään kommentteja päätettäviin asioihin sekä viestimään
päätetyistä asioista ja kokouksissa käydyistä keskusteluista.
Poliittinen vaikuttaminen sisältää paljon viestintää. Poliittista saavutuksista viestitään uskottavasti
ja poliittista viestintää jäsenistön välillä lisätään. Tarkennetaan viestintävastuita piirissä ja
helpotetaan kannanottojen sekä lausuntojen laatimisen prosessia. Vahvistetaan sisäistä viestintää.
Mittari: Kuntavaali- ja eduskuntavaaliohjelmien toteutuminen paikallisesti. Palataan kuntatasolla
kuntavaaliohjelmaan joka vuosi kaksi kertaa. Käydään läpi toteutuneet tavoitteet vaalikauden
lopulla.
Liite 3 Eduskuntavaaliraportti

Piirin rooli ja vaalikampanjan rakentaminen

Vaalityöryhmä
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Vaalityöryhmä perustettiin piirihallituksen kokouksessa 18.8.2018. Työryhmään valittiin 12
henkilöä hakemusten perusteella (kaikki hakemuksen lähettäneet valittiin työryhmään).
Kaikista alueen yhdistyksistä oli työryhmässä edustus Huittisten vihreitä lukuunottamatta.
Vaalityöryhmä teki esitykset valittavista ehdokkaista piirihallitukselle, joka teki esityksen
piirikokouksille.
Ehdokashankinta vei odotettua enemmän työryhmän aikaa. Eduskuntavaaliohjelman ja
kampanjasuunnitelman työstämisestä vastasivat pitkälti toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja.
Työryhmän kokoonpano herätti ajatuksia jälkikäteen. Seuraavia eduskuntavaaleja ajatellen
tulee miettiä, onko järkevää valita työryhmään eduskuntavaalien ehdokkuudesta
kiinnostuneita henkilöitä tai mikä mahdollisesti ensin työryhmään valitun ja sittemmin
ehdokkaaksi nimetyn henkilön rooli on työryhmässä.
Ehdokashankinnan perusteet
Ehdokasvalinnoissa käytettiin perusteena kuntavaaleissa saatua äänimäärää, profiilia
(ehdokkaan koulutus, työ ja teemat), alueellista kattavuutta ja sukupuolijakaumaa.
Ehdokasmaksu oli 50 euroa vähävaraisille ja 100 euroa muille. Kansanedustajamaksun
suuruudeksi päätettiin 400 euroa.
Eduskuntavaaliehdokkaiden nimeäminen
Ylimääräinen piirikokous nimesi kuusi ensimmäistä eduskuntavaaliehdokasta
kokouksessaan 13.10.2018 Ehdokkaiksi nimettiin Minna Haavisto (Pori), Anne Liinamaa
(Pori), Henry Flinkman (Harjavalta), Pasi Alonen (Rauma), Marianna Hanni (Rauma) ja Tami
Siren (Eura).
Syyskokouksessa 24.11.2018 nimettiin seuraavat viisi ehdokasta, jolloin
eduskuntavaaliehdokkaiksi valittiin Susanne Ekroth (Rauma), Sini Solala (Pori), Laura
Pullinen (Pori) ja Sakari Aalto (Ulvila). Syyskokous valtuutti piirihallituksen valitsemaan loput
ehdokkaat.
Satakunnan Vihreät julkaisi täyden ehdokaslistansa medialle tammikuussa 2019. Piirihallitus
nimesi loput ehdokkaat kokouksessaan 5.1.2019. Ehdokkaiksi nimettiin Tiina Kudjoi (Pori),
Henry Merimaa (Pori), Tarmo Thorström (Rauma) ja Teija Österlund (Pori).
Helmikuussa 2019 Pasi Alonen vetäytyi ehdokkuudestaan terveydellisiin syihin vedoten.
Piirihallitus täydensi kokouksessaan 27.2.2019 eduskuntavaaliehdokkaiden listaa ja valitsi
Alosen tilanne ehdokkaaksi Jari Känän (Pori).
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Tapahtumat ja tilaisuudet
Ehdokaskoulutukset
Ehdokkaille järjestettiin esiintymiskoulutus (kouluttaja Mia Lindström) sekä koulutus
somevideotuotannosta (kouluttaja Tomi Glad). Lisäksi ehdokkaiden oli mahdollista osallistua
puolueen verkkosivupohjan käyttöopastukseen.
Toritilaisuudet
Tori- ja markkinatilaisuuksia järjestettiin ympäri Satakuntaa. Vaalien lähestyessä ne
kuitenkin painottuivat Poriin ja Raumalle. Toritilaisuuksissa jaettiin kampanjan yleisesitettä
sekä alkuvaiheessa kampanjaa kahvilipukkeita Porissa Petra’s Cafeen ja Raumalla
Kaffebariin. Kahvilipukkeet todettiin vaivattomaksi ja houkuttelevaksi jakotavaraksi.
Vaalipaneelit
Vaalipaneelikutsuja varten luotiin Google Sheets -tiedosto, jonne ehdokkaat ilmoittivat
osallistumishalukkuutensa. Toiminnanjohtaja jakoi paneelipaikat halukkaiden kesken.
Tiedostoon koottiin myös ne paneelit, joihin ehdokkaat saivat henkilökohtaisia kutsuja.
Tulevaisuudessa vaalipaneelien reiluun jakamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Pekka Haaviston vierailu Porissa
Pekka Haavisto vieraili Porissa puolueen vaalibussikiertueen yhteydessä pe 22.3.2019.
Kauppakeskus Puuvillan lavalla kaikki piirin ehdokkaat esiteltiin teemoittain (ympäristö,
koulutus, työ, köyhyyden torjunta). Tämän lisäksi lavalla järjestettiin Suomi raiteille
-keskustelutilaisuus, jossa toiminnanjohtaja haastatteli puolueen puheenjohtaja Pekka
Haavistoa raideliikenne-teemalla.
Puuvillan tilaisuuden jälkeen järjestettiin Ilta Pekan kanssa -iltatilaisuus Bar Terracessa (nyk.
Jimmy’s). Tilaisuudessa esiintyi Maiju Lehti trio, joka soitti Haaviston valitsemia kappaleita.
Pekka Haavisto kertoi tarinat kappalevalintojen takana.
Sekä Puuvillan että Terracen tilaisuus olivat suosittuja tapahtumia niin puolueväen kuin
kiinnostuneiden kuntalaistenkin kesken.

Ville Niinistön vierailu Porissa ja Raumalla
Eurovaaliehdokas Ville Niinistö vieraili Porissa ja Raumalla SAMKilla järjestetyn
eurovaalitapahtuman yhteydessä 9.4.2019. Tämän tapahtuman oheen järjestettiin Porissa
Jätskibaari Vohvelissa Jäätelölle Villen kanssa -tilaisuus, jossa Niinistö oli tavattavissa ja piiri
tarjosi 50:lle ensimmäiselle jäätelöä. Samana iltana Ville oli tavattavissa Raumalla Rauman
Kaffebarissa samalla ajatuksella.
Muut kampanjatilaisuudet
Ehdokkaat tukitiimeineen järjestivät myös muita kampanjatilaisuuksia, muun muassa
politiikan pubivisa (Anne Liinamaa), kampanjan aloitusbileet (Laura Pullinen) sekä
vaalikahviloita (esim. Susanne Ekroth, Teija Österlund).
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Satakunnan Kansan järjestämä Politiikantori oli yksi merkittävimpiä muiden organisaatioiden
järjestämiä vaalitapahtumia. Politiikantorilla puolueet olivat esillä omilla esittelypisteillään ja
ehdokkaiden kesken järjestettiin pikadebatteja Puuvillan lavalla. Samassa tilaisuudessa
esiteltiin Satakunnan Kansan teettämä gallup.
Opiskelijakunta Sammakko järjesti kaksi puolueille avointa vaalitoria eduskuntavaalien
aikana. Ensimmäinen vaalitori oli eduskuntavaaleihin keskittynyt ja toinen oli yhteistyössä
Eurooppalaisen Suomen kanssa järjestetty eurovaalitori.

Viestintä ja markkinointi
Viestintä ja markkinointi tehtiin verkkopainotteisesti. Sen todettiin olevan kustannustehokkain
ratkaisu ja se oli myös puolueen viestintäohjeistuksen suositus.
Huomionarvoista on, että Porin seudun Vihreät ja Rauman vihreät käyttivät yhdistyksinä
huomattavia markkinointipanostuksia sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehdissä
(printissä ja verkossa).
Ehdokaskuvat
Ehdokkaista otettiin sekä kasvo- että vartalokuvat, joita käytettiin ehdokasjulisteissa sekä
piirin vaalisivustolla. Kuvat olivat ehdokkaiden vapaassa käytössä.
Yhteisesite
Piirille teetettiin oma yhteisesite, jota tilattiin 15 000 kappaletta. Määrä osoittautui hyväksi.
Yhteisesitteeseen painettiin ehdokasgallerian lisäksi piirin vaaliohjelman tiivistelmä ja siitä
kummunneet alueelliset kärkitavoitteet.
Yhteisesitettä jaettiin toritapahtumissa ja ehdokkaita kehotettiin jakamaan sitä aina oman
esitteen yhteydessä. Esitettä jaettiin myös jonkin verran strategisesti tärkeille
äänestysalueille ainakin Porissa ja Raumalla.
Vaalivideo
Kun ehdokkaat oli nimetty, kuvattiin vaalivideo, jossa ehdokkaiden kasvot tulivat tutuiksi.
Video julkaistiin hyvissä ajoin ennen vaaleja ja sitä nostettiin sosiaalisessa mediassa usein
ennen vaaleja. Video keräsi tuhansia katselukertoja. Ehdokaskuvat ja vaalivideon tuotti Tomi
Glad.
Vaalisivusto
Piirin verkkosivuille luotiin oma vaalisivusto. Vaalisivustolla julkaistiin Satakunnan vihreiden
vaaliohjelma sekä ehdokkaiden blogitekstejä (1–2 per ehdokas).
Sivustolle luotiin ehdokasgalleria sekä jokaiselle ehdokkaalle oma ehdokassivu, jonne
ohjattiin myös ehdokkaan blogikirjoitukset.
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Facebook
Maksullinen mainonta painottui Facebookiin. Facebookissa julkaistiin ja sponsoroitiin mm.
ehdokkaiden kirjoituksia. Ennakkoäänestyksen aikana jokaista ehdokasta markkinoitiin
kohdennetusti ehdokkaan omalle kohderyhmälle. Ennakkoäänestyspaikoista tehtiin myös
paikkakuntakohtaisia mainoksia. Lisäksi sponsoroitiin vaalisivustoa, eduskuntavaaliohjelmaa
sekä vaalivideota.
Twitter ja Instagram
Twitterissä ja Instagramissa julkaistiin piirin tuottamaa materiaalia (kuvailtu edellä).
Somemarkkinointi painottui kuitenkin Facebookiin.
Printtimainonta
Piirin toimesta mainontaa lehdissä käytettiin kampanjan päätapahtuman, eli bussikiertueen,
mainostamiseen. Tapahtuman mainos oli ehdokasgallerian yhteydessä Satakunnan
Viikossa.
Tulosanalyysi

Satakunnassa Vihreiden kannatus oli 7461 ääntä eli 6,0 % äänistä. Tällä tuloksella ei saatu
kansanedustajaa, mutta tulos oli kaikkien aikojen paras vaalitulos Vihreille Satakunnassa.
Kannatus myös nousi edellisistä kuntavaaleista. Laskennallisesti kansanedustajapaikasta jäi
puuttumaan noin 3 000 ääntä.
Puolueen kannatukseen nähden alueellinen osuus äänistä oli aiempia vaaleja parempi.
Puolueen kannatus vaaleissa oli 11,5 %, verrattuna vuoden 2015 vaaleihin puolueen
kannatus oli 8,5 % ja alueellinen kannatus vain 2,3 %. Satakuntalaisen vihreän
kansanedustajan läpimenoon olisi tarvittu noin 15 % valtakunnallinen kannatus.
Puolueiden kannatus Satakunnassa (lähde Yle):

Maakunnallinen kattavuus
Porilaisten, raumalaisten ja ulvilalaisten äänet muodostivat 78,3 % vihreiden kannatuksesta.
Pori yksinään vastasi 54 % äänistä. Tästä näkökulmasta katsottuna ehdokasasettelu oli
alueellisesti onnistunutta, mutta optimaalisessa tilanteessa Huittisista ja Kankaanpäästä olisi
ollut omat ehdokkaat, mikä olisi todennäköisesti nostanut ko. paikkakuntien vihreiden
äänestysaktiivisuutta. Kuitenkin kotipaikan sidonnaisuus äänestämiseen Vihreiden
kanattajien keskuudessa oli verrattain löyhää ja ehdokkaat keräsivät ääniä kotipaikasta
riippumatta.
Äänimäärät paikkakunnittain: Eura 284 ääntä, 4,2 %, Eurajoki 186, 3,4 %, Harjavalta 164,
4,3 %, Honkajoki 23, 2,6 % , Huittinen 186, 3,3 %, Jämijärvi 17, 1,3 % , Kankaanpää 181,
2,7 %, Karvia 19, 1,3 %, Kokemäki 161, 4,0 %, Merikarvia 59, 3,3 % , Nakkila 137, 4,3 %,
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Pomarkku 26, 2,0 %, Pori 4023, 8,3 %, Rauma 1386, 6,3 %, Siikainen 27, 3,1 %, Säkylä
148, 3,7 % ja Ulvila 434, 5,8 %.
Ehdokkaat ja äänimäärät
Verrattuna muihin vaalipiireihin ja Satakunnan muihin puolueisiin, Satakunnan vihreiltä
puuttui selkeä kärkiehdokas tai “superinimi”. Neljä ehdokasta keräsi yli 400 ääntä. Näiden
ehdokkaiden yhteenlaskettu äänimäärä (4954) oli 66,4 % kaikista vihreistä äänistä. Naiset
keräsivät merkittävästi miehiä enemmän ääniä sekä valtakunnalisesti että Satakunnassa.
Ehdokkaiden saamat äänimäärät: Anne Liinamaa 1790, Laura Pullinen 1226, Minna
Haavisto 1166, Marianna Hanni 772, Sini Solala 387, Sakari Aalto 306, Tarmo Thorström
304, Tami Siren 280, Tiina Kudjoi 259, Teija Österlund 246, Susanne Ekroth 215, Henry
Merimaa 182, Jari Känä 177, Henry Flinkman 151

Palautteita ja oppeja kampanjasta
Vaalikampanjan jälkeen ehdokkailta ja kaikilta kampanjassa mukana olleilta kerättiin
kirjallinen palaute kyselyn muodossa. Kyselyn lisäksi järjestettiin palautekeskustelu, jossa
sai purkaa tuntojaan kampanja-ajalta. Palautekeskustelua käytiin myös kampanja-aikana
runsaasti. Ohessa oleellisimpia oppeja tulevia eduskunta- ja mahdollisia maakuntavaaleja
varten.
Ehdokashankinta
● Ehdokashankinnassa tulee varmistaa ehdokkaiden maakunnallinen kattavuus sekä
ikä- ja sukupuolijakauma. Aiemmissa vaaleissa todettu kannatus on syytä ottaa
huomioon valinnoissa.
● “Reviirin vartiointi” ei ole suotavaa missään olosuhteisssa. Nimettyjen ehdokkaiden ja
ehdokkaaksi haluavien on syytä jäävätä itsensä ehdokkaiden valintaprosesseista
● Ehdokashankinta on kovaa työtä – jos vaalityöryhmä tekee sitä yksin, jää työryhmältä
muu kampanja- ja ohjelmatyö puolitiehen
● Ehdokkaaksi haluavia tulee kohdella tasapuolisesti ja kaikilta on kerättävä
pohjatiedot samalla tavalla – nämä säännöt tulee määritellä piirihalituksessa
○ Ehdokkaaksi pääsyn kriteereitä on syytä miettiä etukäteen
● Kampanjan edetessä moni toivoi jälkikäteen jäsenäänestystä ehdokkaiksi, esim.
siten, että puolet ehdokkaista valittaisiin jäsenäänestyksen perusteella. Tätä
järjestelyä on syytä alkaa valmistella hyvissä ajoin, yli vuosi ennen vaaleja.
Jäsenvaalin tulisi olla keväällä 2022.

Vaalityöryhmä
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●

●

Vaalityöryhmä tulee koostaa alueellisesti kattavaksi. Aiempi poliittinen kokemus ja
kampanjointikokemus on suotavaa, mutta uusia näkökulmia on myös hyvä olla
mukana.
Työnjako ja roolitus tulee määritellä tarkasti etukäteen. Ketkä ovat vastuussa
kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta, mikä on ehdokashankinnan rooli
ryhmässä, miten piirihallitus on mukana?
Eturistiriitojen hoitaminen: ehdokkaiden ja ehdokkaaksi haluavien on syytä jäävätä
itsensä ainakin ehdokasvalinnoista, mutta kampanjan edetessä mahdollisesti myös
vaalityöryhmästä

Kampanja
● Varainhankinnan suunnittelu on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin
○ Myös ehdokkaita tulee kouluttaa/tukea oman kampanjan varainhankintaan
● Paneelikutsujen jakamiseen tulee luoda selkeät säännöt
● Yhdessä tekemisen meininkiä tarvitaan kampanja-aikana: toisten kunnioitusta ja
kannustamista. Tämän hengen luomiseen tulee varata resursseja.
● Myös toritapahtumissa kannattaa panostaa valokuvaajan palkkaamiseen – näin
saadaan laadukkaita kuvia sosiaaliseen mediaan sekä käyttöön muussa
markkinoinnissa

Ehdokkaiden koulutus
● Viestintä- ja esiintymiskoulutusta ei voi olla liikaa. Paneelitilanteita on syytä
harjoitella.
● Keskustelevia koulutuksia poliittisista teemoista

Liite 4 Eurovaaliraportti

Eurovaalit järjestettiin 26.5.2019. Satakunnasta ei ollut ehdokkaita, joten piirihallitus päätti
kokouksessaan asettua Ville Niinistön taakse.
Satakunnassa Vihreät saivat 9% annetuista äänistä. Yhtä hyvällä kannatuksella juuri
käydyissä eduskuntavaaleissa olisimme saaneet ensimmäisen vihreän kansanedustajan.
Kannatusprosentti kertoo siitä, että potentiaalisia vihreiden äänestäjiä löytyy Satakunnasta
paljon. Heidän tarvitsee löytää vain sopiva ehdokas, jota äänestää.
Juuri käydyt eduskuntavaalit näkyivät väsymyksenä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.
Eurovaalijulisteet vietiin suurimmassa osassa Satakuntaa paikoilleen. Porissa jaettiin
esitteitä postiluukkuihin ja kampanjoitiin pari kertaa Kävelykadulla.
Eurovaalien bussikiertue vieraili Raumalla ja Porissa kyydissään eurovaaliehdokas Lotta
Alhonnoro. Ville Niinistö kävi SAMKissa ja Puuvillakeskuksessa järjestetyissä paneeleissa.
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Ville vieraili vielä toisen kerran eurovaalien alla Porissa, jossa järjestettiin after workhenkinen tilaisuus.
Seuraavissa eurovaaleissa meidän tulee pitää huolta siitä, että saamme myös
satakuntalaisen eurovaaliehdokkaan.

