
TI LI NTARKASTUS KE RTOM US

Helsingin Vihreät ry:n jäsenille

Ti I i n päätöksen ti I i ntarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Helsingin Vihreät ry:n (y-tunnus 0832062-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31 .12.2016.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean j'a riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttäËi
lakisäåteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkasfuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Ti lin päätöstä koskevat hall itu ksen velvollisu udet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpäätÖksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös
sellaisesta sísäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa taieiole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua våiärinkäytÖksestä tai
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaísia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätÖksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

o funnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätÖksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

muodostan kåsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
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arv¡oin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätÖksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät
ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioin tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja
riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut lakiin perustuvat lausunnot

Velvollisuutenani on antaa suorittamanitilintarkastuksen perusteella lausunto puoluelain 9 c $:n edellyttämistä
seikoista.

Hallitus vastaa valtionavustuksen käytöstä ja käyttöä koskevasta raportoinnista sekä puoluelaissa säädettyjen tukea
koskevien säännösten noudattamisesta. Hallitus vastaa myös vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta.

Lausuntonani esitän, että puoluelain säännöissä mäåriteltyyn julkiseen toimintaan saadun valtionavustuksen
käytössä ja käyttöä koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain säännöksiä ja avustuspäätöksen ehtoja.
Puoluelain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista sekä vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen
ilmoittamisesta on noudatettu,

Helsingissä, 12. päivänä hu

-tili
Pukinmäena
00720 Helsinki
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TOMINNAN TARKASTUSKERTOMUS
Helsingin VihLreåit ry:n vuosikokoukselle

Olen tarkastanut Helsingin Vihre ëtt ry :n ki{ anpidon, tilinpäätÖksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta2016. Hallituksen allekirjoittama
tilinpåüitös sisliltää tuloslaskelman ja taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella
annan lausunnon tilin¡råüitöksestli ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä

tilinptiätöksen laatimisperiaatteita, sisältriåi ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu
riittåv¿issåi laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällti olennaisia virheitä tai
puutteita.

Lausuntona esitåin, että:

tilinpäätös on laadittu kif anpitolain sekä tilinpäätöståi koskevien muiden
mäåråiysten mukaisesti. TilinpälitÖs antaa riittiivåit tiedot yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. TilinpäätÖs voidaan
vahvistaa sekå vastuuvapaus myöntåüi hallituksen jtisenille ja muille
vastuuvelvollisille tarkastamaltani tilivuodelta.

Helsingissti 12. 4 .20 1.7

Oc,--.
Osmo Moisio
Toiminnantarkastaja



Helsingin	vihreät	ry. 1	
Fredrikinkatu	33a,	2.krs. 2	
00120	Helsinki 3	
p.	040	754	3313 4	
 5	
TOIMINTAKERTOMUS	VUODELTA	2016 6	
	7	
I	YLEISTÄ 8	
 9	
Kuntavaalien	siirryttyä	keväälle	2017	vuosi	2016	oli	vaaliton	vuosi.	Alkuvuotta	määritti	epätietoisuus	10	
kuntavaalien	ajankohdasta.	Helsingin	Vihreissä	vuosi	käytettiin	tulevien	kuntavaalien	suunnitteluun.	11	
Jo	kevään	yleiskokouksessa	huhtikuussa	nimettiin	ensimmäiset	kuntavaaliehdokkaat.	Ylimääräisiä	12	
yleiskokouksia	järjestettiin	kolme	uusien	ehdokkaiden	nimeämisten	ja	sääntömuutosten	vuoksi.	 13	
 14	
Vuosi	oli	jälleen	voittoisa	Vihreän	politiikan	kannalta.	Helsingissä	vihreät	ovat	toiseksi	suurin	puolue.	15	
Vuoden	2016	alussa	ryhmän	koko	kasvoi	yhdellä,	kun	Johanna	Sydänmaa	siirtyi	Kokoomuksen	riveistä	16	
Vihreisiin.	Vihreillä	on	19	valtuutettua	kaupunginvaltuustossa	sekä	useita	kymmeniä	17	
luottamushenkilöitä	kaupungin	eri	luottamuselimissä.	Tällä	valtuustokaudella	moni	vihreille	tärkeä	18	
tavoite	on	saavutettu,	tai	vähintäänkin	liikahtanut	eteenpäin.	Helsingin	johto	organisoidaan	19	
pormestarimallin	ja	toimialauudistuksen	myötä	uusiksi,	Hämeentielle	tulee	pyörätiet,	hätämajoitusta	20	
lisättiin,	budjettineuvotteluissa	saatiin	maksuton	varhaiskasvatus	mukaan	kirjauksena	sekä	Helsingin	21	
uusi,	ilmastoystävällisempi	yleiskaava	hyväksyttiin,	muiden	tavoitteiden	ohessa.	 22	
 23	

II	YHDISTYSTOIMINTA 24	
 25	
Helsingin	Vihreät	ry	toimii	Vihreän	liiton	helsinkiläisenä	piiri-	ja	kunnallisjärjestönä	ja	sen	26	
jäsenjärjestöjen	kattojärjestönä.	Helsingin	Vihreiden	toimisto	on	puoluetoimiston	yhteydessä	27	
Fredrikinkadulla. 28	
 29	
Hallitus	ja	työntekijät 30	
Helsingin	Vihreät	ry:n	hallituksen	jäseninä	vuonna	2016	toimivat	Maria	Halonen	(puheenjohtaja),	31	
Senja	Laakso	(varapuheenjohtaja),	Ernesto	Hartikainen,	Kirsi	Helin,	Suvi	Kukkonen,	Katja	Käppi,	Ari	32	
Laitinen,	Juuso	Pesälä,	Simo	Raittila	ja	Hannu	Tuominen.	Hallitus	kokousti	vuoden	aikana	14	kertaa.	33	
Kokouksista	4	pidettiin	sähköpostikokouksina.	Kokousten	lisäksi	hallitus	keskusteli	aktiivisesti	34	
suljetussa	Facebook-ryhmässään.	Hallitus	piti	tammikuussa	yhden	seminaaripäivän,	jossa	se	ideoi	35	
tulevaa	toimintaansa	ja	kuntavaalikampanjaa. 36	
 37	
Julianna	Kentala	toimi	poliittisena	sihteerinä	ja	vs.	toiminnanjohtajana	kesäkuun	loppuun	asti.	38	
Juliannan	jäätyä	äitiyslomalle	ja	vanhempainvapaalle	kesällä	Meeri	Väänänen	aloitti	hänen	sijaisenaan	39	
1.8.2015.	Toiminnanjohtaja	Maaria	Parry	oli	vuoden	2016	hoitovapaalla.	Toiminnanjohtaja	toimi	40	
sääntöjen	edellyttämänä	yhdistyksen	sihteerinä	ja	taloudenhoitajana.	Lisäksi	toiminnanjohtajan	41	
työajasta	⅔	varattiin	valtuustoryhmän	sihteerin	työlle. 42	
Taina	Tyrväinen	toimi	kokopäiväisenä	järjestökoordinaattorina.	Järjestökoordinaattori	vastaa	43	
jäsenyhdistysten	toiminnan	tukemisesta	sekä	vapaaehtoistyön	koordinoimisesta.	Tyrväinen	toimi	44	
myös	Helsingin	Vihreiden	kuntavaalikampanjan	vaalipäällikkönä. 45	
 46	
Alkuvuodesta	Helsingin	Vihreät	siirtyi	käyttämään	Vihreän	liiton	työsopimusta,	ja	tässä	yhteydessä	47	
vuoden	2015	aikana	kertyneet	ylityötunnit	laskettiin	uudelleen.	Ylityötunnit	maksettiin	kesäkuun	48	
palkkojen	yhteydessä	työntekijöille.	 49	
 50	
 51	



Yhdistyksen	tilintarkastajana	toimivat	vuonna	2015	KHT	Helena	Sinisalo	(varalla	KHT	Tuire	Mannila)	52	
ja	toiminnantarkastajana	Osmo	Moisio	(varalla	Lari	Karreinen).	Yhdistyksen	kirjanpidon	ja	53	
palkanlaskennan	hoiti	Merja	Hiltunen	Blond	Accounts	Oy:sta. 54	
 55	
Jäsenet	ja	jäsenjärjestöt 56	
Jäsenjärjestöihin	kuuluvien	jäsenten	määrä	oli	vuoden	2016	lopulla	2125	jäsentä.	Vuonna	2015	57	
jäsenmaksunsa	maksaneita	jäseniä	oli	1975.	Vihreiden	terävän	oppositiopolitiikan	myötä	vuonna	58	
2015	alkanut	jäsenmäärän	kasvu	jatkui	myös	vuonna	2016	ja	uusia	jäseniä	liittyi	Helsingin	Vihreisiin	59	
tasaisella	tahdilla. 60	
 61	
Helsingin	Vihreät	ry:lla	oli	vuoden	2016	lopussa	jäseninä̈	12	jäsenyhdistystä̈:	Arabian-Käpylän-Viikin	62	
Vihreät	ry,	Etelä̈-Helsingin	Vihreät	ry,	Itä̈-Helsingin	Vihreät	ry,	Kallion	seudun	Vihreät	ry,	Koillis-63	
Helsingin	Vihreät	ry,	Länsi-Helsingin	Vihreät	ry,	Pohjois-Helsingin	Vihreät	ry,	Vuosaaren	Vihreät	ry,	64	
Helsingin	seudun	Ikivihreät	ry,	Helsingin	Vihreä̈	seura	ry,	Helsingin	Vihreät	naiset	ry,	sekä	Helsingin	65	
Vihreät	nuoret	ry. 66	
 67	
Piiriyhdistys	tuki	jäsenyhdistyksiään	kahdeksalla	(8)	eurolla	per	sata	ensimmäistä	jäsenmaksun	68	
maksanutta	jäsentä.	Seuraavista	jäsenistä	jäsenmaksutuen	suuruus	oli	viisi	(5)	euroa	jäseneltä.	Lisäksi	69	
yhdistykset	saivat	projektitukea	esimerkiksi	tapahtumien	järjestämiseen.	Yhdistyksille	myös	70	
tiedotettiin	aktiivisesti	ajankohtaisista	tapahtumista	ja	koulutusmahdollisuuksista.	Vertaistukea	ja	71	
hyviä	käytäntöjä	jaettiin	puheenjohtajien	ja	varapuheenjohtajien	säännöllisissä	pj-vpj-tapaamisissa.	72	
Tapaamisia	järjestettiin	vuoden	aikana	neljä;	kevään	tapaamiset	keskittyivät	pitkälti	vaalien	73	
suunnitteluun,	syksyllä	puolestaan	paneuduttiin	enemmän	yhdistysasioihin. 74	
 75	
Syksyllä	Helsingin	Vihreiden	puheenjohtaja	ja	varapuheenjohtaja	kävivät	tapaamassa	jäsenyhdistysten	76	
hallituksia.	Tapaamisten	painopisteenä	olivat	tulevat	kuntavaalit	ja	vapaaehtoistyön	organisointi. 77	
 78	
Vuoden	aikana	järjestökoordinaattori	laati	Helsingin	Vihreiden	kootut	toimintaohjeet	79	
jäsenyhdistykselle	helpottamaan	järjestötyön	käytäntöjä.	Toimintaohjeita	esiteltiin	muun	muassa	80	
hallituksessa	ja	pj-vpj-tapaamisessa	keväällä. 81	
 82	
Vuoden	2016	aikana	myös	Helsingin	Vihreiden	sääntöjä	päivitettiin	Helsingin	Vihreiden	nuorten	83	
vuoden	2015	syyskokouksessa	tekemän	ja	yleiskokouksen	hyväksymän	aloitteen	mukaisesti.	Aloite	84	
koski	sääntömuutosta,	jonka	voimaan	astuttua	Helsingin	Vihreiden	vaalitapa	olisi	siirtoäänivaalitapa	85	
suhteellisen	vaalitavan	sijaan.	Tämän	muutoksen	yhteydessä	sääntöihin	tehtiin	myös	muita	86	
muutoksia:	tilintarkastajia	koskeva	pykälä	päivitettiin	vastaamaan	voimassa	olevaa	yhdistyslakia,	87	
jossa	piirijärjestö	tarvitsee	tilintarkastajakseen	tilintarkastusyhteisön	tai	auktorisoidun	88	
tilintarkastajan	ja	varatilintarkastajan.	Pykälään	“6:	Hallitus”	lisättiin	rotaatiosääntö,	ja	yhdistyksen	89	
nimenkirjoitusoikeus	päivitettiin	siten,	että	oikeus	nimenkirjoittamiseen	on	toiminnanjohtajalla,	90	
puheenjohtajalla	tai	varapuheenjohtajalla	yksin.	Uudet	säännöt	astuivat	voimaan	10.11.	91	
yleiskokouksen	jälkeen.	Sääntöjen	lisäksi	vuoden	aikana	päivitettiin	Helsingin	Vihreiden	toimintatavat	92	
-dokumentti.		Dokumentti	kuvaa	yleisesti	toimintatapoja,	sekä	tarjoaa	suuntaviivat	toimijoiden	93	
valitsemiselle	luottamustehtäviin.	Toimintatavat	hyväksyttiin	vuoden	2017	ensimmäisessä	94	
ylimääräisessä	yleiskokouksessa	tammikuun	lopussa.	 95	
 96	
Helsingin	Vihreiden	järjestämien	tilaisuuksien	esteellisyys	sai	alkuvuodesta	kritiikkiä,	ja	tämän	97	
seurauksena	hallitus	tilasi	Kynnys	ry:ltä	esteettömyysselvityksen.	Kevään	aikana	panostettiin	98	
esteettömien	tilojen	löytämiseen,	jotta	jokaisella	olisi	mahdollisuus	osallistua	Helsingin	Vihreiden	99	
järjestämiin	tilaisuuksiin. 100	
 101	
Tapahtumat	ja	toiminta	102	
Vuonna	2016	järjestettiin	kaksi	uusien	iltaa.	Kevään	uusien	ilta	järjestettiin	puoluetoimistolla	15.3.	103	
Vieraana	vihreästä	politiikasta	kertomassa	Vihreän	eduskuntaryhmän	puheenjohtaja,	kansanedustaja	104	



Outi	Alanko-Kahiluoto.	Vuoden	toinen	uusien	ilta	järjestettiin	27.10.	Tällä	kertaa	vierailevana	tähtenä	105	
oli	kansanedustaja	Emma	Kari. 106	
 107	
Helsingin	Vihreät	järjesti	vuoden	aikana	kahta	säännöllistä	tilaisuutta:	Punkkua	ja	politiikkaa	-iltoja	108	
sekä	Politiikan	kyselytunteja.	Keväällä	Punkkua	ja	politiikkaa	-iltoja	järjestettiin	noin	kerran	109	
kuukaudessa	keskiviikkoisin,	jolloin	ei	ollut	kaupunginvaltuuston	kokousta.	Iltojen	ohjelma	noudatteli	110	
samaa	kaavaa:	illoissa	oli	aina	joku	asiaa	tunteva	vihreä	poliitikko	tai	muu	asiantuntija	alustamassa	111	
aiheesta,	jonka	jälkeen	keskustelua	jatkettiin	vapaamuotoisesti.	Teemoja	pyrittiin	löytämään	112	
ajankohtaisista	aiheista,	jotka	ovat	käsittelyssä	joko	eduskunnassa,	kaupunginvaltuustossa	tai	113	
Vihreiden	puoluevaltuuskunnassa.	Kevään	aiheina	oli	mm.	kaupungin	johtamisjärjestelmän	uudistus,	114	
työ	ja	perustulo,	eläinsuojelulain	uudistus	sekä	open	data.	Tilaisuuksissa	oli	vaihtelevasti	osanottajia,	115	
10-30	osallistujan	välillä.	Paikaksi	vakiintui	kevään	aikana	Soul	Kitchen	-ravintola	Kalliossa. 116	
 117	
Syksyllä	Punkkua	ja	politiikkaa	-iltoja	järjestettiin	hieman	harvemmin,	ja	osa	kuukausittaisista	118	
tilaisuuksista	korvattiin	Politiikan	kyselytunneilla.	Syksyn	aikana	järjestettiin	kolme	Politiikan	119	
kyselytuntia	asuntopolitiikasta,	opetuksesta	ja	varhaiskasvatuksesta,	sekä	energia-asioista.	Tilaisuudet	120	
järjestettiin	eri	puolilla	Helsinkiä:	Kannelmäessä,	Lauttasaaressa	ja	Viikissä.	Punkkua	ja	politiikkaa	-121	
illat	järjestettiin	tuttuun	tapaan	ravintola	Soul	Kitchenissa	Kalliossa,	ja	kahden	illan	teemoina	olivat	122	
Helsinki	2020	ja	visio	Vihreästä	Helsingistä,	sekä	joukkoliikenne-	ja	pyöräilyasiat.	Loppuvuoden	123	
tilaisuuksia	jouduttiin	perumaan	useiden	ylimääräisten	valtuuston	kokouksien	vuoksi. 124	
 125	
Facebookissa	järjestettiin	vuoden	aikana	kaksi	Kysy	kunnallispolitiikasta	-verkkotenttiä,	joissa	126	
kysymyksiin	vastaili	aina	neljä	kaupunginvaltuutettua.	Verkkotentit	olivat	suosittuja,	ja	kysymyksiä	127	
tuli	joka	kerralla	runsain	määrin. 128	
 129	
Helsingin	Vihreät	osallistuivat	Maailma	kylässä	-festareille	yhdessä	Vihreän	liiton,	Vihreiden	Naisten	ja	130	
Vihreiden	nuorten	kanssa.	Festaripisteellä	oli	tavattavissa	kansanedustajia	ja	kaupunginvaltuutettuja.	131	
Kaiken	kaikkiaan	Maailma	kylässä	-festarit	olivat	positiivinen	kokemus:	suuri	joukko	vihreiden	132	
pisteellä	kävijöistä	olivat	jo	tuttuja	puolueen	kanssa	ja	ajatuksille	saatiin	paljon	tukea.	Toisin	kuin	133	
aiempina	vuosina,	jolloin	Helsingin	Vihreät	kantoivat	suurimman	vastuun	tapahtuman	käytännön	134	
järjestelyistä,	puoleen	harjoittelija	Riikka	Tähkävuori	vastasi	järjestelyistä,	jolloin	Helsingin	Vihreiden	135	
vastuulla	oli	pääasiassa	vapaaehtoisten	rekrytointi	pisteelle.	Vapaaehtoisia	olikin	lopulta	mukana	136	
kiitettävästi. 137	
 138	
Kesäkuussa	vietettiin	Helsingin	Vihreiden	40-vuotisjuhlaa.	10.6.	Järjestetty	juhla	alkoi	ylimääräisellä	139	
yleiskokouksella,	jossa	nimettiin	uusia	kuntavaaliehdokkaita.	Tämän	jälkeen	jatkettiin	140	
kutsuvierastilaisuudella,	joissa	mukana	oli	toimijoita	läpi	Helsingin	Vihreiden	historian,	ja	141	
myöhemmin	juhlat	laajenivat	kaikille	avoimiksi.		 142	
 143	
Sateenkaaren	vihreä	raita	oli	näkyvästi	mukana	tämänkin	kesä	Helsinki	Pride	-kulkueessa	ja	144	
puistojuhlassa	2.7.	Kulkueen	lisäksi	Helsinki	Prideen	osallistuttiin	järjestämällä	Rainbow	Walking	145	
Tour.		Mukana	kävelyllä	oli	useita	kymmeniä	ihmisiä,	ja	Helsingin	lgbtiq-historiasta	kertomassa	oli	146	
tutkija	ja	kirjailija	Kati	Mustola. 147	
 148	
Joulukuussa	Helsingin	Vihreiden	ja	Uudenmaan	Vihreiden	hallituslaisia	sekä	työntekijöitä	kävi	149	
tapaamassa	europarlamentaarikko	Heidi	Hautalaa	ja	tutustumassa	Euroopan	parlamenttiin.	Vierailun	150	
yhteydessä	tutustuttiin	sekä	keskusteltiin	vuoden	2018	alussa	pidettävistä	maakuntavaaleista,	sekä	151	
vaaleihin	liittyvistä	valmisteluista.	Loppuvuodesta	hahmoteltiin	myös	muun	muassa	uuden,	Helsingin	152	
ja	Uudenmaan	Vihreiden	sääntöjä.	Uusi	järjestö	perustetaan,	jotta	maakuntavaalien	hoitaminen	153	
kahden	piirin	kesken	helpottuu.	Maakuntayhdistys	perustetaan	kuitenkin	vasta	vuoden	2017	aikana.	 154	
 155	
Vuoden	päätteeksi	jäsenille	järjestettiin	pikkujoulut	puoluetoimistolla.	Juhliin	osallistui	noin	156	
seitsemänkymmentä	heviläistä.	Tilaisuudessa	kukitettiin	vuoden	aktiivisia	toimijoita	ja	pyrittiin	157	



kiittämään	kaikkia	antamastaan	panoksesta.	 158	
 159	
Tiedotus	ja	viestintä 160	
Keskustelu	Helsingin	Vihreiden	keskusteluryhmässä	oli	aktiivista	pitkin	vuotta.	Valtuutetut	ja	muut	161	
luottamushenkilöt	kävivät	aktiivisesti	tiedottamassa	jäsenistölle	tehdyistä	päätöksistä,	ja	myös	162	
esimerkiksi	jäsenyhdistysten	tapahtumia	jaettiin	ryhmään	vilkkaasti.	Viestintäkyselyn	tuloksia	163	
pyrittiin	jalkauttamaan	yhdistyksen	toimintaan:	sisäisessä	viestinnässä	aktivoiduttiin	ja	esimerkiksi	164	
hiljaiseloa	elänyttä	Instagram-tiliä	alettiin	käyttää	aktiivisesti.	 165	
	166	
Helsingin	Vihreiden	jäsenistölle	lähetettiin	kerran	kuussa	jäsentiedotusviesti,	joka	sisälsi	167	
ajankohtaiset	poliittiset	kuulumiset	kaupunkipolitiikasta,	kootut	tärkeimmät	viestit	jäsenistölle	ja	168	
menovinkit.	Jäsentiedotusviestin	lisäksi	menovinkit	koottiin	Helsingin	Vihreiden	nettisivujen	169	
tapahtumakalenteriin	ja	poliittiset	kuulumiset	lähetettiin	erikseen	jäsenistölle	noin	kerran	kuussa	170	
MailChimp-sähköpostiviestinä.	 171	
 172	
Heviisi-järjestölehti	julkaistiin	keväällä	ja	syksyllä.	Lehden	nimi	muuttui	vuoden	aikana	Vihreäksi	173	
Helsingiksi.	Lehti	ilmestyi	molemmilla	kerroilla	Vihreän	Langan	välissä.	Lisäksi	kumpaakin	lehteä	174	
otettiin	muutama	sata	käsijakeluun	puoluetoimistolle.	Lehti	uudistettiin	täysin,	sillä	sen	koko	muuttui	175	
ja	painopiste	siirtyi	järjestöasioista	valtuustoryhmän	toimintaan	ja	Helsingin	politiikkaan.	 176	
 177	
Jäsenyhdistyksiä	myös	kannustettiin	jakamaan	eteenpäin	jäsenistölleen	PJ-listan	kautta	lähetettyjä	178	
kutsuja	ja	puolueen	viestejä	Vyyhti-listalta. 179	
 180	
Pitkään	valmistelussa	ollutta	viestintästrategiaa	edistettiin	kevään	aikana,	mutta	sen	loppuun	181	
hiominen	jäi	kesken	kuntavaalikiireiden	myötä.	 182	
 183	
Työryhmätoiminta 184	
Helsingin	Vihreillä	oli	vuonna	2016	8	työryhmää.	Työryhmät	toimivat	vapaaehtoisvoimin	tietyn	185	
teeman	ympärillä.	Työryhmien	tarkoituksena	on	tukea	luottamushenkilöiden	työtä	sekä	tarjota	186	
osallistumismahdollisuuksia	kaupunkipoliittiseen	keskusteluun	ja	toimintaan.	Työryhmät	ovat	187	
toimivat	vapaamuotoisesti	ja	työryhmien	toimintaan	voi	osallistua	kuka	tahansa	Helsingin	Vihreiden	188	
jäsen	joko	kevyellä	otteella	tai	halutessaan	sitoutuneemmin. 189	
 190	
Ilmastotyöryhmä	kokoontui	vuonna	2016	yhden	kerran	alkuvuoden	aikana.	Työryhmää	puheenjohti	191	
Risto	Ant-Wuorinen. 192	
 193	
Kulttuurityöryhmää	veti	vuonna	2016	Marianne	Niemelä.	Kulttuurityöryhmän	jäsenet	tapasivat	194	
vuoden	2016	aikana	muutamia	kertoja,	kirjoittaen	esimerkiksi	ahkerasti	lisäyksiä	Helsingin	Vihreiden	195	
kuntavaaliohjelmaan.	Työryhmä	teki	myös	yhden	vierailun	Epäihmisyyden	museo	-näyttelyyn	196	
Suvilahdessa. 197	
 198	
"Kuka	tahansa	meistä"	-mielenterveystyöryhmä	perustettiin	syksyllä	2015	ja	se	aloitti	toimintansa	199	
vuoden	2016	alussa.	Työryhmää	luotsasi	sen	perustaja	Leena	Rantasalo	ja	ryhmä	kokoontui	vuoden	200	
aikana	muutaman	kerran.	Lisäksi	ryhmän	vaihtoi	ajatuksia	ahkerasti	FB-ryhmässään	ja	paneutui	201	
vuoden	aikana	Vihreiden	mielenterveys-ohjelmaan. 202	
 203	
Kaupunkisuunnittelufoorumin	toiminta	keskittyi	vuonna	2016	Facebook-ryhmään,	joka	on	avoin	204	
kaikille	pääkaupunkiseudun	vihreille.	Ryhmässä	on	noin	500	jäsentä,	ja	keskustelu	oli	vuoden	aikana	205	
vilkasta	ja	aktiivista.	 206	
 207	
Sote-työryhmän	toimintaidea	on	sosiaali-	ja	terveyspolitiikan	joukkoistaminen.	Ryhmä	on	toiminut	208	
vuoden	2016	aikana	jatkuvasti	taustalla	toisaalta	sähköpostilistan,	toisaalta	Terve	Stadi	-nimisen	209	
Facebook-ryhmän	kautta.	Työryhmää	puheenjohti	Hannu	Tuominen. 210	



 211	
Asuntotyöryhmä	puheenjohti	vuonna	2016	Vesa	Peipinen.	Työryhmän	FB-ryhmässä	käytiin	212	
keskustelua	yleiskaavasta	ja	asuntorakentamisesta	sekä	vuokra-asumisen	kehittämisestä.	Vuoden	213	
aikana	järjestettiin	kaksi	tapaamista. 214	
 215	
Uusi	Talous	ja	Tulevaisuus	työryhmä	aloitti	toimintaansa	vuonna	2016.	Työryhmää	veti	sen	perustaja	216	
Ernesto	Hartikainen.	Työryhmään	kerättiin	kiinnostuneita	aiheesta	kiinnostuneita	jäseniä.	Kokouksia	217	
pidettiin	kolme	kappaletta	ja	työryhmä	osallistui	vaaliohjelman	valmistelun	talouskohdan	ideointiin.		 218	
	219	
Pyöräilytyöryhmän	Kaupunkifillari	-blogi	eleli	pitkälti	omaa	elämäänsä	varsinaisen	Helsingin	220	
Vihreiden	toiminnan	ulkopuolella	ja	blogiin	tarjosivat	juttuja	ketkä	tahansa	pyöräilystä	kiinnostuneet	221	
kirjoittajat.	Vuoden	2016	loppupuolella	Helsingin	Vihreät	otti	kaupunkifillari-blogin	omiin	nimiinsä	ja	222	
nimitti	blogin	vastaavaksi	päätoimittajaksi	Martti	Tulenheimon. 223	
 224	
Näiden	työryhmien	lisäksi	keskustelua	käytiin	vuoden	2016	aikana	FB:n	Vihko-ryhmässä,	joka	225	
keskittyy	niin	paikallisiin	kuin	valtakunnallisiinkin	koulutuspolitiikan	kysymyksiin.	 226	
 227	
Työryhmätoiminnan	lisäksi	poliittista	aktiivisuutta	osoitettiin	vuonna	2016	osallistumalla	228	
mielenosoituksiin	Helsingissä.	Vuoden	aikana	osallistuttiin	Vihreiden	voimin	moniin	229	
mielenosoituksiin:	keväällä	osallistuttiin	Rajaton	ystävyys	-tapahtumaan	Tapanilassa.	Syksyllä	230	
osallistuttiin	ainakin	Save	Syria-	ja	Peli	poikki-mielenosoituksiin.	 231	
 232	

III	VIHREÄN	VALTUUSTORYHMÄN	TOIMINTA	233	
 234	
Vihreä	valtuustoryhmä	sai	tammikuussa	uuden	jäsenen,	kun	Johanna	Sydänmaa	siirtyi	kokoomuksesta	235	
vihreisiin.	 236	
 237	
Vihreät	edustajat	kaupunginvaltuustossa	ja	kaupunginhallituksessa	muodostavat	valtuustoryhmän	ja	238	
kaupunginhallitusryhmän,	jotka	kokoontuvat	ennen	valtuuston	ja	kaupunginhallituksen	kokouksia	239	
keskustelemaan	päätösasioista,	linjaamaan	vihreiden	kantoja	ja	perehtymään	tuleviin	päätösasioihin.	240	
Ryhmät	kokoontuvat	kaupungintalolla	omassa	ryhmähuoneessa. 241	
 242	
Valtuustoryhmän	puheenjohtajana	toimi	Otso	Kivekäs	ja	valtuustoryhmän	varapuheenjohtajina	Hannu	243	
Oskala	ja	Elina	Moisio.	Kivekäs	toimi	myös	kaupunginhallituksen	toisena	varapuheenjohtajana.	244	
Vihreän	kaupunginhallitusryhmän	puheenjohtajana	toimi	Hannu	Oskala	ja	varapuheenjohtajana	Sanna	245	
Vesikansa.	Kaupunginhallituksessa	vihreät	jäsenet	olivat	vuonna	2016	Otso	Kivekäs,	Hannu	Oskala	ja	246	
Sanna	Vesikansa.	Helsingin	Vihreiden	toiminnanjohtaja	vastasi	valtuustoryhmän	sihteerin	tehtävistä.	247	
Kaupunginvaltuuston	puheenjohtajana	vuonna	2016	toimi	vihreiden	Mari	Puoskari. 248	
 249	
Anni	Sinnemäki	toimi	kaupunkisuunnittelusta	ja	kiinteistötoimesta	vastaavana	250	
apulaiskaupunginjohtajana.	Toinen	vihreä	apulaiskaupunginjohtaja	oli	rakennus-	ja	ympäristötoimen	251	
apulaiskaupunginjohtaja	Pekka	Sauri. 252	
 253	
Ryhmän	tapahtumat	ja	tilaisuudet: 254	
Vihreä	valtuustoryhmä	järjesti	varsinaisen	toimintansa	lisäksi	seminaareja	ja	muita	kokoontumisia.	255	
Vuonna	2016	puhuttivat	erityisesti	sote-uudistus	ja	uusi	yleiskaava.	 256	
 257	
Ryhmä	järjesti	tammikuussa	seminaarin,	jossa	pohdittiin	tavoitteita	kuluvalle	vuodelle	ja	tavoitteita	258	
tulevaan	kuntavaaliohjelmaan.		Maaliskuussa	vihreät	luottamushenkilöt	kokoontuivat	Anni	Sinnemäen	259	
johdolla	seminaariin	pohtimaan	vihreitä	tavoitteita	uuteen	AM-ohjelmaan.	 260	
 261	



Uudenmaan	vihreät	kaupunginhallitusryhmät	järjestivät	yhdessä	seminaarin	24.2.	Uudenmaan	262	
valtuutetuille	ja	sote-luottamushenkilöille.	Toinen	seminaari	järjestettiin	6.4.,	ja	keskusteluja	ja	263	
yhteistyötä	tehtiin	yhteisen	kannan	muodostamiseksi. 264	
 265	
Uudenmaan	Vihreät	kaupunginhallitusryhmät	järjestivät	tapaamisen	18.5. 266	
 267	
Valtuutettuja	puhutti	myös	se,	mitä	Helsinki	voisi	tehdä	kotoutumista	helpottaakseen	kasvaneen	268	
turvapaikanhakijamäärän	johdosta.	Helmikuussa	kaupunginvaltuutetut	järjestivät	vierailun	269	
kaupungin	maahanmuuttoyksikköön	tutustumaan	toimintaan	ja	käytäntöihin. 270	
 271	
Vihreät	yhdistykset	kävivät	myös	vierailulla	valtuustoryhmässä:	Itä-Helsingin	Vihreät	ja	Kallion	272	
seudun	vihreät	järjestivät	vierailut	valtuustoryhmään	ja	kaupunginvaltuustoon	huhtikuussa	2016,	273	
lisäksi	Etelä-Helsingin	Vihreät	järjesti	yhden	kaupunginvaltuustovierailun	marraskuussa	2016. 274	
 275	
Yleiskaavan	neuvottelukierroksen	alla	valtuustoryhmä	järjesti	kaikille	jäsenille	avoimen	kaavakävelyn	276	
Keskuspuistossa	12.5.	Yleiskaavaseminaari	jäsenille	järjestettiin	puoluetoimistolla	1.6.	Yleiskaavan	277	
liittyen	tavattiin	luontojärjestöjä	2.12.	jatkovalmistelujen	puitteissa.	 278	
 279	
Vuoden	lopussa	järjestettiin	vielä	kaksi	vapaamuotoista	valtuustoryhmän	tapahtumaa:	toisessa	puitiin	280	
yleiskaavan	jälkitunnelmia	ja	toisessa	juhlistettiin	kuluvan	valtuustovuoden	päättymistä. 281	
 282	
Tiedotus: 283	
Valtuustoryhmän	puheita,	tiedotteita	ja	blogeja	julkaistiin	Helsingin	Vihreiden	verkkosivuilla	ja	niitä	284	
levitettiin	Helsingin	Vihreiden	Facebook-ryhmien	ja	Twitterin	kautta.	Heviisi	uudistettiin	285	
käsittelemään	pääasiassa	ajankohtaista	vihreää	politiikkaa	Helsingissä,	ja	valtuustoryhmä	osallistui	286	
tiiviimmin	sen	tekemiseen.	Heviisin	nimi	muuttui	vuoden	aikana	Vihreäksi	Helsingiksi. 287	
 288	
Valtuustoryhmän	puheenjohtajan	poliittiset	kuulumiset	lähetettiin	erikseen	jäsenistölle	noin	kerran	289	
kuussa	MailChimp-sähköpostiviestinä. 290	
 291	
Aktiiveille	viestittiin	myös	sosiaalisen	median	kyselytunneilla.	Ensimmäinen	Facebook-verkkotentti	292	
järjestettiin	huhtikuussa,	siinä	olivat	vastaamassa	Otso	Kivekäs,	Sanna	Vesikansa	ja	Leo	Stranius.	293	
Toinen	verkkotentti	järjestettiin	kesäkuussa,	siinä	vastaamassa	olivat	Jarmo	Nieminen,	Elina	Moisio,	294	
Suzan	Ikävalko	ja	Hannu	Oskala.	 295	
 296	
Vuoden	2016	asiat: 297	

• Pormestarimalli	298	
• sote-	ja	iha-uudistus	299	
• Soten	asiakasmaksut	300	
• päivähoitomaksut	301	
• Kotoutuminen	302	
• raide-jokerin	rahat	303	
• perheenyhdistäminen	304	
• Johtamisjärjestelmän	uudistaminen	305	
• ryhmän	valtuustoaloite	eriarvoisuuden	torjumisesta	306	
• seurattiin	kotoutumisrahoja	(10	m€)	307	
• Malmin	lentokenttä	308	
• Hämeentien	uudistaminen	ja	pyöräkaistat	309	
• Yleiskaava	valtuustossa,	Keskuspuisto	puhutti	310	
• Hätämajoituksen	rahoitus	311	
• Budjettineuvottelut	ja	maksuton	varhaiskasvatus	312	
• Guggenheim 313	

	314	



	315	
IV	KUNTAVAALIT	316	
 317	
Vuoden	2017	kuntavaaleja	alettiin	suunnitella	hyvissä	ajoin	jo	vuonna	2015.		Alkuvuotta	väritti	318	
epätietoisuus	kuntavaalien	ajankohdasta,	kun	eduskuntapuolueiden	puoluesihteerit	ilmoittivat	319	
aikeista	siirtää	vaaleja	syksylle	2017,	jotta	ne	voitaisiin	pitää	samaan	aikaan	maakuntavaalien	kanssa.	320	
Vaalivalmisteluja	ei	kuitenkaan	keskeytetty.	Vuonna	2016	valittiin	suurin	osa	Helsingin	Vihreiden	321	
kuntavaaliehdokkaista,	hyväksyttiin	vaaliohjelma	syyskokouksessa,	koulutettiin	ehdokkaita	ja	hiottiin	322	
kampanjasuunnitelmia. 323	
	324	
Ehdokkaat 325	
Helsingin	Vihreiden	syksyn	2015	yleiskokouksessa	nimettiin	jäsenet	ehdokasasettelutyöryhmään.	326	
Ehdokasasettelutyöryhmässä	toimivat	kuntavaaleihin	asti	Ville	Ylikahri	(pj),	Leena	Rantanen,	Hannu	327	
Oskala,	Pauliina	Lehtinen,	Milla	Halme,	Milja	Henttonen,	Outi	Silfverberg	ja	Turkka	Louekari.	328	
Työryhmään	järjestettiin	Hevin	jäsenille	avoin	haku	syksyllä	2015,	ja	kaikki	työryhmän	jäsenyyttä	329	
hakeneet	henkilöt	valittiin	työryhmään.	Vuoden	2016	alusta	työryhmässä	toimivat	myös	330	
puheenjohtaja	Maria	Halonen.	Lisäksi	työryhmässä	olivat	mukana	Helsingin	Vihreiden	työntekijät	331	
Taina	Tyrväinen	ja	Julianna	Kentala.	Kentalan	jäädessä	äitiyslomalle	työryhmässä	toimi	Meeri	332	
Väänänen.	 333	
 334	
Työryhmän	tehtävä	on	kuntavaalien	ehdokaspaletin	suunnittelu,	ehdokasprofiilien	kartoitus,	335	
ehdokkaiden	haastattelut,	ehdokaslistan	kokoamisesta	huolehtiminen	sekä	esitysten	tekeminen	336	
nimettävistä	ehdokkaista. 337	
 338	
Työryhmä	kokousti	keväällä	noin	kerran	kuussa	ja	syksyllä	suunnilleen	saman	verran.	Lisäksi	339	
työryhmä	keskusteli	aktiivisesti	aktiivisesti	Facebook-ryhmässään. 340	
 341	
Ehdokkaita	nimettiin	yhteensä	viidessä	yleiskokouksessa	vuoden	2016	aikana.	Kevään	342	
yleiskokouksessa	toukokuussa	nimettiin	ensimmäiset	51	ehdokasta.	Seuraavat	17	ehdokasta	nimettiin	343	
10.6.	järjestetyssä	yleiskokouksessa.	19.9.	Yleiskokouksessa	nimettiin	24	ehdokasta,	10.11.	12	344	
ehdokasta	ja	syyskokouksessa	13.12.	vielä	vuoden	viimeiset	12	ehdokasta.	Näin	ollen	vuoden	loppuun	345	
mennessä	oli	nimetty	114	kuntavaaliehdokasta,	jolloin	13	ehdokkaan	nimeäminen	jäi	alkuvuodelle	346	
2017.	 347	
 348	
	349	
Vaaliohjelma	ja	viestintä 350	
Vaaliohjelman	laadintaa	varten	perustettiin	alkuvuodesta	2016	työryhmä,	jossa	mukana	olivat	Otso	351	
Kivekäs,	toiminnanjohtaja	ja	Simo	Raittila.	Vaaliohjelmatyöryhmä	keräsi	luottamushenkilöiltä	ja	352	
Helsingin	Vihreiden	työryhmiltä	tietoja	ja	ideoita	eri	ohjelmakohtiin.	Alusta	saakka	ohjelman	353	
tarkoituksena	oli	olla	mahdollisimman	konkreettinen	sisältäen	vihreälle	valtuustoryhmälle	tärkeitä	354	
tavoitteita.	 355	
 356	
Syksyn	aikana	järjestettiin	ohjelmasta	kaksi	kommenttikierrosta	valtuustoryhmälle	ja	357	
luottamushenkilöille,	joista	viimeisin	kommenttikierros	oli	myös	jäsenistön	käsiteltävänä.	358	
Vaaliohjelman	lopullinen	versio	hyväksyttiin	13.12.	syyskokouksessa.	 359	
 360	
 361	
 362	

Koulutus	363	
Ehdokkaille	järjestettiin	koulutustilaisuus	aina	ehdokasnimeämisten	jälkeen.	Näissä	364	
ehdokastapaamisissa	käytiin	läpi	Helsingin	Vihreiden	ja	Vihreän	puolueen	roolia	kampanjassa	sekä	365	
niiden	tarjoamia	palveluita	ehdokkaille.	Lisäksi	tapaamisissa	annettiin	vinkkejä	onnistuneen	kampanja	366	



tekemiseen.	Vuoden	2016	puolella	tapaamisia	järjestettiin	yhteensä	viisi	kertaa	ja	ehdokkaita	367	
kampanjapäällikköineen	kannustettiin	käymään	tapaamisessa	ainakin	kerran.	 368	
 369	
Keväällä	järjestettiin	ensimmäistä	kertaa	Opintokeskus	Vision	kanssa	kahden	päivän	mittainen	Vihreä	370	
kuntavaikuttaja	-kurssi	Järvenpään	Ainolassa.		Lisäksi	kurssiin	kuuluivat	puoluetoimistolla	371	
järjestetty	alkutapaaminen	ja	valtuustovierailun	merkeissä	järjestetty	lopputapaaminen.		Kurssille	372	
osallistui	kolmisenkymmentä	ehdokasta	pääkaupunkiseudulta.	Koulutuksen	ohjelmarunko	oli	osin	373	
kopioitu	Vihreä	vaikuttaja	-kurssilta,	mutta	ohjelma	keskittyi	kuntapolitiikkaan:	ohjelmassa	oli	muun	374	
muassa	asiantuntijapuheenvuoroja	eri	vihreän	kuntapolitiikan	aloilta	sekä	kampanjakoulutusta,	illalla	375	
yhteinen	onnistunut	illanvietto.		Kuntavaikuttaja	kurssi	keräsi	paljon	kiitosta	ja	sitä	toivottiin	376	
järjestettäväksi	uudelleen	heti	kuntavaalien	jälkeen	–	näin	saataisiin	uudet	kuntatoimijat	koulutettua.	 377	
	378	
Lisäksi	puolueen	ja	Opintokeskus	Vision	kanssa	järjestettiin	syksyllä	Vihreä	syyspäivä	Helsingissä,	379	
jossa	ehdokkaille	annettiin	koulututusta	puolueen	kattokampanjasta	ja	kampanja	tekemisestä	380	
(katukampanjakoulutus,	some-	ja	mainontakoulutukset,	kampanjan	abc	-koulutus	sekä	koulutus	381	
kampanjan	taloudesta).	 382	
 383	
Ehdokkaiden	lisäksi	vaaliasioista	koulutettiin	yhdistysten	aktiiveja,	joille	järjestettiin	vuoden	2016	384	
loppupuolella	kaksi	vaalitapaamista.	Tapaamisissa	käytiin	läpi	Helsingin	Vihreiden	ja	yhdistysten	385	
vaalisuunnitelmia	ja	jaettiin	monenlaista	kampanjointiin	liittyvää	tietoa. 386	
 387	

V	MUUT	VAALIT 388	
 389	
Alkuvuodesta	käytiin	myös	vaalikampanjaa,	kun	HOK-Elannon	vaalit	järjestettiin	huhtikuussa. 390	
 391	
Keskustelua	käytiin	Uudenmaan	Vihreiden	kanssa	tulevien	maakuntavaalien	yhteistyöstä,	mutta	vaalit	392	
siirtyivät	sittemmin	pidettäväksi	vasta	vuoden	2017	jälkeen.	Syksyn	aikana	käytiin	keskustelua	uuden	393	
maakuntayhdistyksen	perustamisesta,	sillä	maakuntavaaleissa	ehdokkaita	asettaa	Uudenmaan	394	
Vihreiden	ja	Helsingin	Vihreiden	yhteinen	piiri.	Uuden	yhdistyksen	säännöistä	käytiin	keskustelua	395	
Uuvin	hallituksen	kesken	Bryssel-matkalla	joulukuussa	2016.	 396	
 397	

VI	YHDISTYKSEN	TALOUS 398	
 399	
Helsingin	Vihreiden	talous	perustuu	luottamushenkilöveroihin,	puolueen	maksamaan	piiritukeen,	400	
Helsingin	kaupungin	myöntämään	valtuustoryhmän	avustukseen	ja	jäsenmaksuihin.	Vihreältä̈	liitolta	401	
saadaan	tukea	piirin	työntekijän	palkkaukseen.	Lisäksi	Helsingin	Vihreät	hakevat	Visiolta	tukea	402	
erilaisiin	koulutuksiin	ja	kerhotoimintaan. 403	
 404	
Helsingin	Vihreiden	taloudellinen	tilanne	oli	vuoden	2016	huomattavasti	aikaisempaa	budjetointia	405	
ylijäämäinen.	Ylijäämää	selittävät	vuoden	aikana	tehdyt	säästöt,	alibudjetoidut	406	
luottamushenkilöpalkkiot	sekä	vuoden	2016	budjetoinnista	poisjääneet	ehdokasmaksut.	 407	
 408	
Valtuustoryhmä	sai	vuonna	2016	kaupungilta	tukea	55	565,29	euroa	(3	000	euroa/valtuutettu).	409	
Ryhmän	rahoista	kustannettiin	2/3	toiminnanjohtajan	palkasta	sekä	kuukausittainen	410	
valtuustoryhmän	puheenjohtajan	ja	varapuheenjohtajan	palkkio.	Lisäksi	rahoja	käytettiin	viestintään,	411	
tapahtumiin	ja	ryhmän	sisäiseen	toimintaan. 412	
 413	
Vuodelta	2016	on	laadittu	myös	taloudellinen	toimintakertomus,	jossa	kerrotaan	tarkemmin	414	
yhdistyksen	taloudesta. 415	
 416	



VII	YHTEYDET	VIHREÄÄN	LIITTOON	JA	MUUT	YHTEISTYÖTAHOT 417	
 418	
Vihreiden	puoluekokous	järjestettiin	21.-22.5.	Lahdessa.	Kokous	oli	tänä	vuonna	kaksipäiväinen.	419	
Puoluekokouksessa	hyväksyttiin	Vihreiden	strategia.	Lisäksi	käytiin	keskustelua	siitä,	miten	puolueen	420	
luottamuspaikat	tulisi	vuoden	2017	puoluekokouksessa	jakaa.	 421	
 422	
Puoluehallituksessa	toimivat	vuonna	2016	Helsingistä	Pauliina	Lehtinen	ja	Sami	Halme.		Vihreän	liiton	423	
puoluevaltuuskunnassa	Helsingin	Vihreiden	edustajina	toimivat	Kaisa	Hernberg	(varajäsen	Anja	424	
Malm),	Mari	Holopainen	(Sonja	Alanko),	Markus	Drake	(Timo	Pyhälahti),	Maria	Halonen	(Anna	425	
Koppanen),	Kati	Juva	(Leena	Rantasalo),	Mikko	Strahlendorff	(Juuso	Pesälä)	sekä	Simo	Raittila	(varalla	426	
Jouni	Vauhkonen	Uudenmaan	vihreistä). 427	
 428	
Ryhmän	tavoitteena	on	ollut	käydä	avointa	keskustelua	valtuuskunnassa	käsittelyssä	olevista	asioista	429	
Hevin	jäsenistön	kesken,	kokoustaa	valtuuskuntaedustajien	kesken	käsiteltävistä	asioista	etukäteen	430	
sekä	raportoida	päätöksistä	jäsenistölle	kokouksen	jälkeen.	Tässä	on	onnistuttu	hyvin.	Keskustelu-	ja	431	
raportointi	on	hoidettu	pitkälti	Hevin	Facebook-keskusteluryhmän	kautta.	Myös	Punkkua	ja	432	
politiikkaa	-illoissa	on	käsitelty	puoluevaltuuskunnan	asioita. 433	
 434	
Helsingin	Vihreiden	tärkeimmät	yhteistyökumppanit	olivat	Vihreän	liiton	ohella	vuonna	2016 435	
Helsingin	seudun	muut	vihreät	yhdistykset	kuten	Uudenmaan,	Vantaan	ja	Espoon	Vihreät,	Vihreät	436	
Naiset,	Vihreiden	Nuorten	ja	opiskelijoiden	liitto	(ViNO),	Vihreä̈	Sivistys-	ja	Opintokeskus	ViSiO	sekä̈	437	
HYYn	Vihreät.	Nuorisojärjestön	osalta	yhteistyö	on	kanavoitu	piirin	jäsenjärjestö	Helsingin	Vihreät	438	
Nuoret	ry:n	kautta	ja	naisjärjestöjen	osalta	Helsingin	Vihreät	Naiset	ry:n	kautta. 439	
 440	
 441	

Helsingin	Vihreät	ry:n	taloudellinen	toimintakertomus	vuodelta	2016 442	
 443	
Yleistä 444	
Vuoden	2016	talousarviossa	tilikausi	arvioitiin	vaalittoman	vuoden	vuoksi	45	283,68	euroa	445	
ylijäämäiseksi.	Vuonna	2016	tilinpäätöksessä	tulos	oli	kuitenkin	96	849,65	euroa	ylijäämäinen.	Niinpä	446	
ylijäämää	oli	51	565,97	euroa	odotettua	enemmän.		Ylijäämää	selittävät	vuoden	aikana	tehdyt	säästöt,	447	
alibudjetoidut	luottamushenkilöpalkkiot	sekä	vuoden	2016	budjetoinnista	poisjääneet	448	
ehdokasmaksut. 449	
 450	
Vuoden	2016	aikana	ei	ollut	merkittäviä	yksittäisiä	panostuksia.	Vuoden	erityisiä	taloudellisia	451	
panostuksia	olivat	Helsingin	Vihreiden	40-vuotisjuhlat,	vaalihankinnat	(mm.	uudet	kampanjateltat)	ja	452	
Heviisi-lehden	kehittäminen. 453	
 454	
Vuoden	2016	ylijäämä 455	
Vuoden	2016	96	849,65	euron	ylijäämä	oli	runsaasti	budjetoitua	suurempi.	Vuosi	2016	oli	alun	perin	456	
vaalittoman	vuoden	vuoksi	budjetoitu	45	283,68	euroa	ylijäämäiseksi.	Ylijäämää	oli	kuitenkin	51	457	
565,97	euroa	odotettua	enemmän.	Ylijäämän	osuudet	koostuivat	pääosin	seuraavista	tekijöistä	(luvut	458	
vertautuvat	budjettiin	2016	ja	ovat	pyöristettyjä):	 459	
-	tilaisuudet	ja	tapahtumat	(+	9	000	euroa) 460	
-	vaalitoiminnan	tuotot	(+	14	000	euroa)	461	
-	vaalitoiminnan	kulujen	säästö	(	+	9000	euroa) 462	
-	luottamushenkilömaksut	(+	20	000	euroa) 463	
 464	
Tulot	ja	varainhankinta 465	
Helsingin	Vihreiden	talous	perustui	luottamushenkilöveroihin,	puolueen	piiritukeen,	puolueen	466	
palkkatukeen,	kaupungilta	saatavaan	valtuustoryhmän	tukeen	sekä	jäsenmaksuihin.	Puolueen	467	



jäsenmaksuista	10	%	tilitetään	automaattisesti	sille	piirille	tai	kattoyhdistykselle,	jonka	jäsenmaksun	468	
jäsen	on	maksanut. 469	
 470	
Helsingin	Vihreiden	talous	on	vakaalla	pohjalla	suurelta	osin	vuoden	2012	hyvästä	471	
kunnallisvaalituloksesta	johtuen.	Yhdistyksen	ehdottomasti	tärkein	tulonlähde	on	kunnallisista	ja	472	
ylikunnallisista	luottamustehtävistä	maksettavat	luottamushenkilömaksut,	joista	kertyi	vuonna	2016	473	
aikana	142	364,84		euroa.	Vihreät	kansanedustajat	maksoivat	kansanedustajamaksua	250	euroa	474	
kuukaudessa.	Vuonna	2016	Helsingin	Vihreiden	ei	tarvinnut	turvautua	pankkitilin	limiittiin	eikä	475	
ulkopuoliseen	rahoitukseen. 476	
 477	
Järjestötoiminta	ja	hallinto 478	
Suurimmat	menoerät	yleisen	järjestötoiminnan	puolella	olivat	palkat	ja	palkkiot	sekä	479	
valtuustoryhmän	kulut.	Henkilöstökuluihin	käytettiin	sivukuluineen	105	247,62	euroa.	Helsingin	480	
Vihreillä	oli	vuonna	2016	kaksi	kokopäiväistä	työntekijää,	joista	toinen	siirtyi	äitiyslomalle	elokuussa.	481	
Äitiysloman	sijainen	palkattiin	vuoden	2016	kuukausista	elokuu-joulukuu	välille.	Lisäksi	palkkioita	482	
maksettiin	valtuustoryhmän	puheenjohtajistolle,	Helsingin	Vihreiden	puheenjohtajalle	ja	483	
varapuheenjohtajalle,	kirjanpitäjälle	sekä	tilin-	ja	toiminnantarkastajille.	Palkat	ja	palkkiot	pysyivät	484	
budjetin	mukaisina.	 485	
 486	
Toimiston	vuokraan	käytettiin	vuonna	8540,76	euroa.	 487	
 488	
Helsingin	Vihreät	myönsi	jäsenjärjestöille	kahdeksan	euroa	tukea	vuonna	2016	jokaista	jäsenmaksun	489	
maksanutta	jäsentä	kohti.	Jäsenmaksutukiin	oli	budjetoitu	yhteensä	15	600	euroa,	ja	niihin	käytettiin	490	
yhteensä	13	514	euroa.	Muuta	tukea	paikallisyhdistyksille	maksettiin	2900	euroa.	Yleisemmin	491	
tapahtumiin	ja	tilaisuuksiin	käytettiin	26	922,01	euroa.	Tiedotustoimintaan	käytettiin	10	359,02	492	
euroa,	josta	suurimman	osan	vei	kaksi	kertaa	vuodessa	ilmestynyt	järjestölehti. 493	
 494	
Vaalikulut 495	
Vaalitoiminnan	kulut	vuonna	2016	olivat	yhteensä	10	231,69	euroa,	josta	suurimmalla	osalla	rahasta	496	
maksettiin	kuntavaalien	2017	valmistelevia	maksuja.	Lisäksi	vaalikuluja	aiheuttivat	jonkin	verran	497	
myös	HOK-Elannon	vaalit.	 498	
 499	
Vaalituloja	oli	vuoden	2016	aikana	sen	sijaan	28	950	euroa,	joista	ison	osan	toivat	vuoden	aikana	500	
maksetut	kuntavaaliehdokkaiden	ehdokasmaksut	sekä	kansanedustajien	vuoden	2016	puolella	501	
maksamat	läpimenomaksut.	 502	
 503	
 504	
Valtuustoryhmä 505	
Valtuustoryhmän	tuesta	maksettiin	2/3	toiminnanjohtajan	palkasta.	Toiminnanjohtajan	työajasta	506	
päätettiin	varata	vastaavasti	noin	2/3	valtuustoryhmän	työn	tukemiselle.	Lisäksi	tuesta	maksettiin	507	
valtuustoryhmän	puheenjohtajan,	varapuheenjohtajan	sekä	kaupunginhallitusryhmän	puheenjohtajan	508	
palkkiot	(kukin	300	euroa/kk). 509	
 510	
Valtuustoryhmän	tukea	käytettiin	lisäksi	ryhmän	seminaareihin,	ylimääräisiin	ryhmäkokouksiin,	511	
tiedotukseen	sekä	tapahtumiin	ja	niiden	mainostamiseen.	Lisäksi	tukea	käytettiin	tiedottamiseen,	512	
kuukausittaisiin	poliittisiin	kuulumisiin,	Heviisin	kuluihin	sekä	some-mainontaan. 513	
 514	
Tuleva	toiminta 515	
Vuoden	2017	merkittävin	taloudellinen	panostus	on	kuntavaaleihin	2017	ja	tilikausi	on	budjetoitu	109	516	
978,87	euroa	alijäämäiseksi.	 517	
Liite	1	518	
 519	
VUODEN	2016	TAPAHTUMAT 520	



 521	
10.2.	Punkkua	ja	politiikkaa	-ilta	Lucky	Nine	Bar	Kalliossa,	aiheena	Keskustelua	leivän	syrjästä,	522	
puhujina	Vihreiden	puoluevaltuuskunnan	jäsen	Simo	Raittila,	tutkija	Johanna	Perkiö	Tampereen	523	
yliopistosta	ja	kansanedustaja	Ozan	Yanar. 524	
15.3.	Helsingin	Vihreiden	uusien	ilta	Vihreiden	puoluetoimistolla,	mukana	myös	vihreän	525	
eduskuntaryhmän	puheenjohtaja	Outi	Alanko-Kahiluoto 526	
23.3.	Punkkua	ja	politiikkaa	-ilta	Soul	Kitchenissa,	aiheena	Poliittisista	virkanimityksistä	pormestariin,	527	
puhujina	kaupunginvaltuutettu,	Vihreän	valtuustoryhmän	puheenjohtaja	Otso	Kivekäs	sekä	528	
Pormestarimalli	-	Avoimempaa	johtamista	kuntiin	-teoksen	kirjoittanut	vihreä	varavaltuutettu	Antti	529	
Möller. 530	
7.4.	Kysy	kunnallispolitiikasta	-verkkotentti	Facebookissa 531	
20.4.	Punkkua	ja	politiikkaa	-ilta	Soul	Kitchenissa,	aiheena	Eläinten	Suomi	ja	puhujina	kansanedustaja	532	
Emma	Kari	sekä	varapuheenjohtaja	Roope	Kanninen	Animaliasta 533	
12.5.	Vihreä	kaavakävely	keskuspuistossa 534	
18.5.	Punkkua	ja	politiikkaa	-ilta	Soul	Kitchenissa	Kalliossa,	aiheena	Avoin	Helsinki?	ja	puhujina	535	
kansanedustaja	Jyrki	Kasvi	sekä	tiedottaja	Tero	Lahti	Helsingin	Tietokeskukselta 536	
21.-22.5.	Helsingin	Vihreät	Vihreiden	puoluekokouksessa	Lahdessa 537	
28.-29.5.	Helsingin	Vihreät	Maailma	kylässä	-festareilla	Helsingissä,	Kaisaniemessä	  538	
30.5.	Kysy	kunnallispolitiikasta	-verkkotentti	Facebookissa 539	
1.6.	Hevin	yleiskaava-	ja	keskuspuisto	-workshop	Vihreiden	puoluetoimistolla 540	
10.6.	Helsingin	Vihreiden	40-vuotisjuhla	Konepajan	Brunossa	Pasilassa 541	
30.6.	Green	Rainbow	Walking	Tour.	Helsingin	lgbtiq-historiasta	kertomassa	oli	tutkija	ja	kirjailija	Kati	542	
Mustola 543	
2.7.	Helsingin	Vihreät	Priden	puistojuhlassa 544	
23.8.	Politiikan	kyselytunti	Kannemäen	kirjastossa,	aiheena	asuntopolitiikka	ja	puhujina	545	
apulaiskaupunginjohtaja	Anni	Sinnemäki	sekä	varakaupunginvaltuutettu	Jessica	Karhu 546	
7.9.	Punkkua	ja	politiikkaa	-ilta	Soul	Kitchenissa	Kalliossa,	aiheena	Helsinki	2020	ja	Vihreiden	547	
tavoitteet	seuraavalle	kuntavaalikaudelle.	Keskustelemassa	olivat	Helsingin	Vihreiden	puheenjohtaja	548	
Maria	Halonen,	Helsingin	vihreän	valtuustoryhmän	puheenjohtaja	Otso	Kivekäs	sekä	kansanedustaja	549	
Outi	Alanko-Kahiluoto 550	
20.9.	Politiikan	kyselytunti	kirkkokahvilassa	Lauttasaaressa,	aiheena	opetus	ja	varhaiskasvatus.	551	
Kysymyksiin	vastaamassa	olivat	opetuslautakunnan	puheenjohtaja	Minerva	Krohn	ja	552	
kaupunginvaltuutettu	Mari	Holopainen,	tilaisuuden	juonsi	varavaltuutettu	Elina	Moisio 553	
5.10.	Punkkua	ja	politiikkaa	-ilta	Soul	Kitchenissa	Kalliossa,	aiheena	Helsinki	raiteille,	ja	puhujina	554	
kaupunginhallituksen	jäsen	Hannu	Oskala	sekä	pyöräilyasiantuntija	Martti	Tulenheimo 555	
27.10.	Helsingin	Vihreiden	uusien	ilta	Vihreiden	puoluetoimistolla,	mukana	myös	kansanedustaja	556	
Emma	Kari 557	
29.10.	Pääkaupunkiseudun	Vihreät	syyspäivä	ja	syyspäivän	jatkot 558	
22.11.	Politiikan	kyselytunti	ravintola	Kaskessa	Viikissä,	aiheena	Hiilivapaa	Helsinki?	Puhujina	559	
kansanedustaja	Antero	Vartia	ja	cleantech-asiantuntija,	Vihreiden	yrittäjien	puheenjohtaja	Kaisa	560	
Hernberg 561	
24.11.	Svensk	kväll,	mukana	keskustelemassa	Vihreiden	varapuheenjohtaja	Maria	Ohisalo	ja	562	
opetuslautakunnan	jäsen	Bernt	Nordman 563	
13.12.	Helsingin	Vihreiden	syyskokous	ja	pikkujoulut 564	
 565	
Lisäksi	jäsenyhdistykset	ja	työryhmät	järjestivät	lukuisia	tapahtumia.	 566	
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