






































 
 

Toimintakertomus 2019 
Vihreät Naiset ry – Gröna Kvinnorna rf 

 

 

Vihreät Naiset ry:n toiminnan painopisteenä vuonna 2019 olivat eduskunta- ja  europarlamenttivaalien 

lisäksi paikallistoiminnan tukeminen ja feministisen politiikan vahvistaminen puolueessa.  

 

Toiminta pohjautui syyskokouksessa 2019 hyväksyttäviin poliittiseen ohjelmaan vuosille 2019 - 2021 ja 

strategiaan sekä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaan vuosille 2015–2019. Nämä ohjaavat toimintaa 

koko eduskuntavaalikauden ajan. 

 

 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 

Eduskuntavaaleissa Vihreät saivat vaalivoiton. Vihreiden uuteen eduskuntaryhmään valittiin 17 naista 

ja 3 miestä, joten naisten osuus on 85% vihreistä edustajista.  

Vihreiden Naisten budjetti vuodelle 2020 hyväksyttiin puoluevaltuuskunnassa 1.12.2019 siten, että 

puoluetuesta saama naistoiminnan tuki on puoluetuen kokonaismäärästä 5,85 %. Vihreät Naiset ry:n 

kasvava rahoitus mahdollistaa toiminnan kehittämisen koko vaalikaudella. 

 

 

1. Poliittinen vaikuttaminen 
 

Yhdistyksen asema tasa-arvopolitiikan asiantuntijatahona on vahvistunut. 

 

Vaikuttamistyön painopisteenä vuonna 2019 ovat eduskunta-, europarlamenttivaalit ja feministisen 

politiikan vahvistaminen puolueessa. Eduskuntavaaleja varten toteutettiin vaalikampanja teemalla 

”Feministinen hallitus”. Kampanjassa vaadittiin, että seuraavan hallituksen on julistauduttava 

feministiseksi, ja että sen hallitusohjelman on oltava feministinen. Laadittiin kymmenen pointin lista 

vaalivaikuttamisen kärkenä.  

 

Kaikki kymmenen tavoitetta ovat nähtävissä hallitusohjelmassa. Suomeen valittiin historian 

naisvaltaisin eduskunta, sekä suurin määrä naisia ministeripaikoille koskaan. Sana ”tasa-arvo” 

mainitaan 75 kertaa hallitusohjelmassa. 

 

Vaaleissa yhdistys tuki alueellisia yhdistyksiään vaalitilaisuuksien järjestämisessä taloudellisesti ja 

nostamalla feministisiä teemoja omassa viestinnässään. Kampanjan aikana tarjottiin tukea ja 

kannustusta sisäisellä viestinnällä sekä vaikuttamalla puolueen kampanjaryhmässä.  

 

Eurovaaleissa kampanjointiin Feministisen Euroopan teemalla ja tuettiin ehdokkaita kampanjoinnissa. 

Vaaleissa nähtiin historiallinen vihreiden nousu halki Euroopan. Suomessa Vihreät tekivät historiansa 

parhaan tuloksen 16 prosentin kannatuksella 

 



Läpi vaalikevään tehtiin yhteistyötä muiden poliittisten naisjärjestöjen kanssa. Osallistuttiin 

naisjärjestöjen katto-organisaatioiden vaalivaikuttamiseen ja kehitettiin kattojärjestöjen toimintaa. 

 

Puolueen sisäisessä vaikuttamisessa yhdistyksen poliittiset tavoitteet toteutuivat ja jopa ylittyivät.  

 

Vihreät Naiset piti edustuksensa puoluevaltuuskunnassa ja puoluehallituksessa. Koulutimme 

jäseniämme vaikuttamisessa puoluekokouksessa, ja laadimme kaksi turvallisempia tiloja edistävää 

puoluekokousaloitetta, jotka hyväksyttiin kokouksessa. Vuoden aikana jaettiin puolueen sisäisillä 

viestintäkanavilla hyviä käytäntöjä tasa-arvoa edistävistä kuntapolitiikan ratkaisuista piirien 

toiminnanjohtajien käyttöön.  

 

Puolueen johtoon nousi ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen nainen, Maria Ohisalo. 

Varapuheenjohtajina toimivat Fatim Diarra ja Riikka Karppinen. Ministeripaikoille valittiin myös kaksi 

vihreää naista, Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen. Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Vihreiden 

Naisten Emma Kari. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Vihreiden Naisten Silja Keränen. 

 

Vuoden aikana vahvistettiin Vihreiden Naisten suhdetta eduskuntaryhmään säännöllisellä viestinnällä 

ja yhteydenpidolla meille tärkeiden merkkipäivien yhteydessä (ml. naistenpäivän t-paitakampanja, 

valoa, ei väkivaltaa-heijastimien välittäminen). Kansanedustajista vieraili blogissamme valtaosa.  

 

Yhdistys päivitti poliittisen ohjelmansa vuosille 2019-2023. Ohjelmasta tehtiin saavutettava ja 

konkreettinen asiakirja paikallistoimijoiden ja jäsenten käyttöön. Jokainen avaus ohjelmassa sisältää 

konkreettisia esimerkkejä, joilla ko. teemaa voidaan edistää.  

 

 

2. Järjestöllinen kehittäminen 

 

Vihreillä naisilla oli vuoden 2019 alussa 851 jäsentä ja 15 jäsenyhdistystä. Jäseniä oli vuoden 2019 

lopussa 882 ja jäsenyhdistyksiä 15. Jäsenmäärä kasvoi 31 jäsenellä.  

 

Yhdistyksessä otettiin käyttöön uusi logo tammikuussa 2019. Yleisilmeen virkistäminen oli osa myös 

alueellisen toiminnan kehittämistä. Muutoksen myötä nyt kaikilla yhdistyksillä on yhtenäinen ilme. 

Kattoyhdistyksen profiilin vahvistaminen merkittävänä asiantuntijatahona tuki myös paikallisjärjestöjen 

vaikuttavuutta. 

 

Paikallisyhdistyksiä kannustettiin aktiiviseen vaalikampanjointiin ja tuettiin niiden toimintaa myös 

taloudellisesti. Rekisteröidyille Vihreiden Naisten paikallisyhdistyksille oli talousarviossa edellisen 

vuoden jäsenmäärään perustuva tuki. 

 

Valtakunnallisissa tapahtumissa jätettiin ohjelmassa tilaa koulutukseen, vertaistoimintaan sekä 

viihtymiseen. Strategian 2018-2025 mukaisesti korostettiin myös Vihreiden Naisten toiminnassa 

turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista, ja edistettiin osallisten kokemusta yhdistyksen 

toiminnasta ”turvallisena ja hauskana kotina kaikille vihreästi ajatteleville naisille”.  

 

Vuoden lopulla haettiin rahoitusta EU-projektiin Green European Foundation’ilta. Tuki myönnettiin 

vuodelle 2020. Seuraavan vaalikauden rahoituksen varmistuttua sovittiin Opintokeskus Vision kanssa 

yhteistyösopimus ja osaamisen kehittämisen suunnitelma vuosille 2020-2023.  

 

 

3. Organisaatio 

 



Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: 

 

Puheenjohtaja: Emma Kari 

 

Taru Yli-Panula (1.vpj)  / Vara: Hannele Tallqvist 

Jenni Aikio (2. vpj)  / Vara: Niina Ratilainen 

Juuli Ojansuu / Vara: Sari Hänninen 

Maria Jauhiainen / Vara: Merve Caglayan 

Merja Kähkönen / Vara: Tanja Petrell 

Eva Tawasoli / Vara: Fatim Diarra 

Suvi Kokkonen / Vara: Tarja Tapaninaho 

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallitustyöskentelyn tukena toimi toimintavuoden 

aikana poliittisen ohjelman työryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin Fatim Diarra.                  

 

 

4. Viestintä ja markkinointi 

 
Vihreät Naiset antoi vuoden aikana seuraavat kannanotot: 

 

• Hallituspuolueiden naisjärjestöt: Hallituksen on julistauduttava feministiseksi 

• Vihreät Naiset: Euroopan parlamentti tarvitsee feminismiä 

• Vihreät Naiset: Maalittaminen lisättävä rikoslakiin 

• Vihreät nuoret ja Vihreät naiset: Seksin oston kielto ei auta ihmiskaupan uhreja ja vaarantaa 

seksityöläisten turvallisuuden 

 

Ulkoisessa viestinnässä painopiste oli sosiaalisen median viestinnässä ja kanavista käytössä olivat 

Twitter, Instagram, ja Facebook. Blogikirjoituksia julkaistiin vihreatnaiset.fi-sivuilla yhteensä 96 

kappaletta. Instagramissa julkaistiin 210 postausta, Facebookissa 263 ja Twitterissä 220 kertaa. 

 

Kolmella kanavalla tehdyillä julkaisuilla oli lähes miljoona näyttökertaa (Instagram 256 000, Facebook 
348 000, Twitter 341 600 näyttökertaa). 

Vihapuheen lisääntyessä avoimissa Facebook-ryhmissä, viestintää niissä päätettiin rajoittaa ja 

keskittää omille kanaville. Sisäistä viestintää kehitettiin siirtämällä kuukausittain lähetettävä uutiskirje 

uudelle pohjalle. Instagramissa viestiminen osoittautui erittäin toimivaksi, moninkertaistaen seuraajien 

ja reaktioiden määrät, suhteessa muihin kanaviin. Twitter toimii yhä osana verkostoviestintää, ja nopean 

viestinnän väylänä. Facebook kasvoi hitaammin, mutta tavoitti etenkin olemassa olevaa jäsenkuntaa.  

 

Ehdokkaat kohtasivat kampanjan aikana vihapuhetta sekä kaduilla että verkossa vaalikampanjan 

aikana. Puolue laati ohjeet kriisiviestintään, jotka jaettiin myös paikallisyhdistyksille. Vihreät Naiset jätti 

puoluekokouksen vaatien puoluetta tarttumaan verkkovihaan tiukemmin. 

 

 

 

5. Eduskunta- ja eurovaalit 

 

Mainonta ja kampanjointi 

 
Kattoyhdistyksen hallitus päätti joulukuussa 2018, että koko kampanja tehdään digitaalisesti. 
Kampanjan pääsisältö oli järjestön kampanjavideo, ja paperisesta vaalilehdestä luovuttiin. 



 
Vaaliviestintä tehtiin Vihreiden äänestäjätutkimuksen segmentointiin pohjautuen. 

Blogeja julkaistiin kampanjan aikana 71 kappaletta. Verkkosivuilla oli suora linkki puolueen 

ehdokasgalleriaan. Omaa ehdokasgalleriaa ei rakennettu. Ehdokkaiden kampanjoinnin tueksi tilattiin 

yhdistyksen logolla varustettu avainnauha, johon voi kiinnittää katukampanjoinnissa oman 

ehdokasmainoksensa.  

Lanseerattiin naistenpäivänä 8.3 t-paitamallisto tekstillä "The future is feminist". Paidat myytiin 

loppuun kaksi kertaa. Teetettiin erä rintaneuloja kahdella painatuksella: tekstillä “the future is feminist” 

sekä yhdistyksen logolla. 

Jokaiselle ehdokkaalle lähetettiin tukikirje toimiston ja puheenjohtajan allekirjoituksella.  

 

Vihreiden Naisten paikallisyhdistykset järjestivät kattojärjestön tuella kampanjatapahtumia 16 eri 
paikkakunnalla. Tukea myönnettiin 6000 euroa suoraan tapahtumiin. Lisäksi tilattiin kaikille 
yhdistyksille uudet beach flagit tai roll-upit käyttöön (yht. 3000 euroa).  

Turussa ja Tampereella järjestettiin hallituksen kokoukset paikallisten yhdistysten tapahtumien tueksi.  

 

Media ja tiedottaminen 

 

Vaaliviestintä toteutettiin Vihreiden äänestäjätutkimuksen segmentointiin pohjautuen. Sisäinen viestintä  

hoidettiin vn-ehdokkaat sähköpostilistalla ja feministiehdokkaat-ryhmässä Facebookissa. Ulkoinen 

viestintä toteutettiin tilaamalla Alma medialta digimarkkinointi-paikkoja. Puolueen paketin sisältä 

ostettiin paraatibanneri- ja interscroller-paikkoja ja saavutettiin Alman kautta 124 434 näyttöä ja 59 075 

yksittäistä selaajaa. 

 

Tulokset 

 

Eduskuntavaaleissa 14.4.2019 valittiin historiallisen korkea määrä vihreitä naisia Suomen 

eduskuntaan. Vihreiden uuden eduskuntaryhmän muodostaa 17 naista ja 3 miestä, jolloin naisten 

osuus on 85% edustajista. Naisten osuus päättäjistä kansainvälisesti on 24,3% edustajista (IPU, 2019). 

Valittujen joukosta nousee myös naisten moninaisuus: lasikattoja rikkoivat eri vähemmistöjen edustajat. 

Uuden sukupolven edustajien nousu päätöksentekoon näkyy myös ensikertalaisten vihreiden 

naisedustajien menestyksessä (10/20). 

Vihreät Naiset saavuttivat vaalivoiton myös eurovaaleissa 26.5.2019. Voitto tuli osana 

Euroopanlaajuista vihreää vaalimenestystä, joka nosti historiallisen määrän vihreitä edustajia 

europarlamenttiin. Suomessa Vihreät tekivät historiansa parhaan tuloksen 16 prosentin kannatuksella, 

kasvattaen kannatustaan 6,7 prosenttia vuoden 2014 eurovaaleista. Puolue ei ole koskaan menestynyt 

missään vaaleissa näin hyvin. Vihreään parlamenttiryhmään valittiin Suomesta Ville Niinistö ja Heidi 

Hautala. Meppien määrä nousi näin yhdestä kahteen. Lisäksi vihreiden Alviina Alametsä sai myös ns. 

Brexit-paikan, johtuen Britannian EU-erosta.  

 

6. Yhdistyksen keskeinen toiminta 
 

Tammikuussa lanseerattiin yhdistyksen uusi logo puheenjohtajafoorumin yhteydessä Helsingissä ja 

osallistuttiin puolueen ehdokas- ja puheenjohtajapäiville Helsingissä. 

 



Helmikuu ja maaliskuu oli tiivistä eduskuntavaalien kampanja-aikaa. Hallitus kokousti Turussa 9.2. 

Maaliskuussa osallistuttiin Naistenpäivän marssille ja verkkoväkivallan torjumista edistävän 

#HerNetHerRights-kampanjan seminaari järjestettiin Helsingissä 11.3. Hallitus kokousti Tampereella 

30.3. 

 

Huhtikuussa voitettiin eduskuntavaalit ja otettiin katse kohti eurovaaleja. Kevätkokous pidettiin 

puoluetoimistolla 11.5.  

 

Puoluekokous pidettiin Porissa 14.-16.6.  ja perinteinen puoluekokouskoulutus järjestettiin yhdistyksen 

kokousedustajille. Puoluekokouksen ”etkot” oli kaikille avoin tilaisuus, jossa järjestettiin 

puoluesihteerien paneeli, mahdollisuus verkostoitua luottamustoimiin pyrkiville ehdokkaille. Jätettiin 

kaksi puoluekokousaloitetta, yksi verkkovihaa ja yksi antirasismia koskien. 

 

SuomiAreenassa järjestettiin feministinen tapahtuma yhdessä puolueen kanssa 18.7. 

Tapahtumapaikkana oli tuttuun tapaan Rakennuskulttuuritalo Toivo Porissa.  

 

Hallitus käynnisti syyskauden Espoossa Kaisankodissa 13.-14.9. Viikonlopun kokouksessa työstettiin 

mm. poliittista ohjelmaa.  

 

Hallitusohjelmatavoitteiden seurannan osalta tavattiin Naisjärjestöt Yhteistyössä Nytkis ry:n kanssa 

tasa-arvoministeri Blomqvistia 23.10. Pidettiin jäsenistöä myös tietoisina hallitusohjelmatavoitteiden 

etenemisestä säännöllisellä viestinnällä.  

 

Syyspäivät järjestettiin Kouvolassa 2.-3.11. Tärkeimpänä asiakokonaisuutena oli uuden poliittisen 

ohjelman hyväksyminen. Kokousta ennen järjestettiin avoin yleisötilaisuus Kouvolan kaupungintalolla, 

jossa ministeri Krista Mikkonen puhui naisten merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

 

Vihreät Naiset osallistui EGP:n Euroopan Vihreiden valtuuskunnan kokoukseen 9.-10.11 Tampereella. 

Tampereen paikallisjärjestö järjesti kokouksen sivutapahtuman aiheesta ”The Paradox of Equality in 

Finland and Europe”. Puhujana oli mm. MEP Terry Reintke sekä Nollalinjan yksikönjohtaja Päivi 

Sinkkonen. Tapahtumassa myytiin myös Future is Feminist-paitoja kansainväliselle yleisölle. 

 

Hallitus kokoontui viimeistä kertaa Helsingissä 19.12. Mukaan kutsuttiin myös uuteen hallitukseen 

valittuja edustajia. 

 

Osallistuttiin myös seuraaviin tapahtumiin:  
 

• NJKL Peking +25-raportin lanseeraus 3.10, Helsinki  

• Tasa-arvopäivät 9.-10.10, Oulu 

• Tyttöjen päivän kampanjointi 11.10 

• Valoa, ei väkivaltaa 25.11 

 

 

7. Kotimainen yhteistyö  
 

Vihreät Naiset ry kuului jäsenjärjestönä seuraaviin järjestöihin: 

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete, NYTKIS ry 

Hallituksen jäsen: Annika Ojala 

Hallituksen varajäsen: Sirpa Hertell 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry (NJKL) 



Ei edustajaa hallituksessa 

 

Vihreä Sivistysliitto ry (Visio) 

Hallituksen jäsen: Tiina Rosberg 

 

Suomen UN Women kansallinen komitea 

Hallituksen jäsen: Annika Ojala 

 

Eurooppanaiset 
Ei edustajaa hallituksessa 
Yhteistyössä vierailu Suomen Pankkiin ja Kyberturvallisuuskeskukseen 
 

Vihreä liitto rp 

Edustaja puoluehallituksessa:  

06/2017- 06/2019: Katja Mannerström 

06/2019- 06/2021: Meri Lumela  

 

 

Nimitykset 

 

- Maria Ohisalon valittiin Vihreän Liiton puheenjohtajaksi 

- Varapuheenjohtajiksi valittiin Vihreiden Naisten Riikka Karppinen ja Fatim Diarra. 

- Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Silja Keränen 

- Emma Kari valittiin vihreän eduskuntaryhmän pj, Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko vpj 

- Iiris Suomela Eduskunnan feministiverkoston pj 

- Bella Forsgrén TANE vpj 

- Fatim Diarra Naisasialiitto Unionin pj 

- Mirka Soinikoski Eduskunnan monimuotoiset perheet-ryhmän pj 

 

 

8. Kansainvälinen yhteistyö 

Pääsihteeri Sirpa Hertell toimi Kuntaliiton nimeämänä edustajana CEMR:n tasa-arvokomiteassa ja 

puoluehallituksen nimeämänä Vihreiden edustajana EU:n Alueiden komiteassa. 

Asiantuntija Annika Ojala toimi Suomen edustajana European Women’s Lobbyn Women in Politics-

työryhmässä. 

 

Satu Haapanen Oulusta valittiin Suomen edustajaksi Alueiden komiteaan 2020 alkavaksi 

viisivuotiskaudeksi. 

 

 

9. Talous ja henkilöstö  

Taloudenhoitajana on toiminut Merja Hiltunen Blond Accounts Oy:stä 

Tilinpäätös osoittaa  - 125,97 € 

 


