Helsingin Vihreät
Toimintasuunnitelma 2016
“Olemme Helsingin suurin puolue vuonna 2017. Helsingin Vihreät tekee tavoitteellista ja vaikuttavaa
vihreää politiikkaa, johon kaikkien jäsenten on mahdollista osallistua mielekkäällä tavalla. Toiminnasta,
tavoitteista ja vihreästä politiikasta viestitään kattavasti, avoimesti ja aktiivisesti.”

Helsingin Vihreiden politiikan lähtökohdat:
•
•
•
•
•
•

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja eriarvoistumisen ehkäisy
Tasa-arvoiset, saavutettavat ja kattavat palvelut
Kestävä kaupunkirakenne ja liikkuminen
Arvokkaan kaupunkiluonnon suojeleminen
Avoin ja demokraattinen päätöksenteko

Toiminnan kärkitavoitteet vuonna 2016:
Uusien jäsenten vastaanottaminen
Poliittisen toiminnan ja vaikuttavuuden vahvistaminen
Viestinnän vahvistaminen ja kehittäminen
Vuoden 2017 kunnallisvaaleihin valmistautuminen
Vietetään Helsingin Vihreiden 40-vuotisjuhlavuotta

Vuoden 2016 suurimpia aiheita kunnallispolitiikassa:
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin budjetti vuodelle 2017
Valmistautuminen sote-uudistukseen kuntatasolla
Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen
Hallituspolitiikan heijastuminen kaupunkipolitiikkaan: taistelu esim. väljemmän
päivähoitomitoituksen, raidehankkeiden ja asuntorakentamisen puolesta
Hämeentien liikennesuunnitelma
Kaupunkiluonnon suojeleminen esimerkiksi yleiskaavan ja Vartiosaaren osayleiskaava käsittelyssä
Kruunusiltojen hankesuunnitelma
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TAVOITTEET:
Tavoite 1: Yhä useampi helsinkiläinen on tervetullut Vihreiden toimintaan
1.1 Kasvatetaan jäsenmäärää
Tarjotaan ihmisille aktiivisesti mahdollisuutta liittyä vihreisiin. Mainostetaan Facebookissa aktiivisesti
mahdollisuutta liittyä puolueeseen ja kutsutaan ihmisiä mukaan kaikissa tapahtumissa. Luodaan tätä varten
siistit ja selkeät materiaalit sekä ohjeistus aktiiveille.
Ollaan puolueen lisäksi vihreä kansanliike: tarjotaan ihmisille mahdollisuutta osallistua Vihreiden
tilaisuuksiin ja toimintaan myös ilman jäsenyyttä.

1.2 Toivotetaan uudet jäsenet tervetulleiksi toimintaan
Sekä Helsingin Vihreät että jäsenyhdistykset vastaanottavat jokaisen uuden jäsenen henkilökohtaisesti,
ripeästi ja ystävällisesti. Luodaan selkeä toimintamalli siihen, miten uudet jäsenet otetaan vastaan
yhdistyksissä ja noudatetaan sitä. Koulutetaan yhdistyksiä jäsenten vastaanotossa. Tehdään asiassa
yhteistyötä puolueen kanssa ja lähetetään uusille jäsenille “uuden jäsenen paketti”, joka pitää sisällään
tietoa toiminnasta ja tervetulotoivotuksen sekä puolueelta että Helsingin Vihreiltä.
Helsingin Vihreät pitävät uusien illan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tuetaan yhdistyksiä
pitämään omia uusien iltoja ja matalan kynnyksen tapaamisia. Kutsutaan näihin tapahtumiin uusia jäseniä
henkilökohtaisesti.

Tavoite 2: Vahvistetaan poliittista toimintaa, vaikuttavuutta ja
osallistumismahdollisuuksia
2.1 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa tekemistä yhdistysbyrokratian sijaan
Helsingin vihreät järjestää monipuolista poliittista toimintaa. Helsingin Vihreät tukee ja tarvittaessa
mahdollistaa taloudellisesti myös jäsenyhdistysten ja työryhmien erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämistä.
Tuetaan jäsenyhdistysten työtä kouluttamalla uusia hallituksia heti alkuvuodesta selviämään
yhdistysbyrokratiasta mahdollisimman vähällä vaivalla. Järjestetään jäsenille koulutusta erilaisista
yhdistystoimintataidoista. Helpotetaan byrokratiaa tarjoamalla esimerkiksi apua yhdistysten kirjanpitoon.
Tehdään Helsingin Vihreiden pj- & vpj-tapaamisista entistä antoisampia ja jäsenneltyjä.
Kannustetaan yhdistyksiä keskittämään voimansa kokoustamisen sijasta mielekkääseen
tekemiseen, tapahtumiin ja tempauksiin. Ideoidaan yhdessä erilaisia tapoja ja paikkoja tavoittaa
helsinkiläisiä likivihreitä, eli ihmisiä, jotka voisivat liittyä jäseneksi ja äänestää Vihreitä. Järjestetään
monipuolisia tapahtumia: esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, seminaareja, kotibileitä, puisto- tai
parkkipaikkapiknikejä, hävikkiruokatapahtumia.
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Jaetaan entistä aktiivisemmin hyviä kokemuksia ja käytäntöjä sekä tiivistetään jäsenyhdistysten yhtestyötä.
Talletetaan hyvät käytännöt ja luodaan niistä ideapankki. Tuotetaan keskitetysti sisältöjä onnistuneisiin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä arvioidaan systemaattisesti tapahtumien ja tempauksien onnistumista.
Kerätään palautetta ja viestitään sisäisesti myös siitä, minkä olisi voinut tehdä paremmn.

2.2 Hyödynnetään vapaaehtoisten osaamista ja mahdollistetaan tekeminen
Pyritään tekemään uusista jäsenistä uusia aktiiveja. Kysytään ihmisiltä, mitä he haluaisivat tehdä vihreissä
ja tarjotaan heille mielenkiinnonkohteita sekä osaamista vastaavia vapaaehtoistehtäviä. Saatetaan
samoista politiikan aloista kiinnostuneita jäseniä yhteen ja kannustetaan heitä toimimaan tavoitteiden
eteen.
Tarjotaan sekä erikokoisia, selkeästi paketoituja vapaaehtoistehtäviä, että kannustetaan jäseniä, työryhmiä
ja yhdistyksiä omaehtoiseen tekemiseen. Mahdollistetaan tekemistä antamalla tarvittaessa myös
taloudellista tukea. Annetaan vapaaehtoisille vastuuta, mutta korostetaan myös sitä kuinka pienikin teko
on arvokas. Kiitetään ja palkitaan vapaaehtoisia.
Helsingin Vihreiden hallituksen jäsenet ottavat entistä enemmän vastuuta erilaisista tehtävistä ja Helsingin
Vihreiden toiminnan kehittämisestä. Hallitukselle järjestetään seminaaripäiviä toiminnan suunnittelua ja
tavoitteiden seurantaa varten.
Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja aktiivisesti hallituksen kokouksissa. Jaetaan
hallituksen jäsenille selkeät roolit tavoitteiden seuraamisessa ja tehtävät vuoden alussa.
Järjestätään työntekijöille säännölliset kehityskeskustelut ja huomioidaan työntekijöiden työajat toimintaa
suunniteltaessa. Pohditaan aktiivisesti, mitä tehtäviä hallituksen jäsenet tai vapaaehtoiset voisivat hoitaa
toimiston sijaan.

2.3 Enemmän poliittista keskustelua ja toimintaa
Korostetaan työryhmien roolia Helsingin Vihreiden poliittisen työn tukijana ja otetaan työryhmät entistä
paremmin mukaan poliittisten tavoitteiden ja päämäärien laadintaan esimerkiksi kunnallisvaalien
vaaliohjelman työstämiseen. Tehdään työryhmien työstä vaikuttavampaa linkittämällä se vahvemmin
etenkin kunnallispoliittisen päätöksentekoon. Pyritään löytämään jokaiselle työryhmälle innokas vetäjä ja
ydintiimi. Kannustetaan työryhmiä pyytämään rohkeasti ja aktiivisesti vihreitä poliitikkoja mukaan
alustamaan ja keskustelemaan.
Tehdään työryhmien perustaminen jäsenille helpoksi. Pohditaan työryhmien roolia myös vihreän politiikan
keskusteluareenoina. Laaditaan työryhmien toiminnalle raamit ja tavoitteet sekä selkeä toimintaohjeistus.
Viestitään työryhmistä avoimesti ja laajasti, jotta niiden toimintaan on helppo osallistua.
Tuetaan yhteistyötä jäsenyhdistysten, työryhmien, valtuustoryhmän, helsinkiläisten kansanedustajien,
helsinkiläisten valtuuskunnan edustajien ja piirihallituksen kesken.
Poliittisia tapahtumia ja tilaisuuksia suunnitellaan ajankohtainen poliittinen tilanne huomioiden. Ollaan
tarvittaessa valmiita toimimaan vihreiden arvojen puolesta osana kansalaisyhteiskuntaa myös
toimintasuunnitelman ulkopuolelta, esimerkiksi osallistumalla mielenosoituksiin.
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Annetaan tilaa ja aikaa poliittiselle keskustelulle. Kannustetaan ja sitoutetaan vihreitä poliitikkoja
osallistumaan laajasti Helsingin Vihreiden tapahtumiin ja keskusteluihin. Herätellään poliittista keskustelua
aktiivisemmaksi Facebook-keskusteluryhmässä ja varmistetaan, että jokainen Helsingin Vihreiden jäsen
tietää ryhmän olemassaolosta ja pääsee mukaan. Järjestetään eri teemoilla Punkkua ja politiikkaa keskusteluiltoja, joihin pyritään aina saamaan vihreä asiantuntija alustamaan ja osallistumaan
keskusteluun. Kytketään keskustelujen teemat ajankohtaisiin kunnallis- tai valtakunnanpoliittisiin aiheisiin.
Järjestetään kaupunkia kiertävä Politiikan kyselytunnit -tapahtumasarja, jonka tilaisuudet toteutetaan
yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa eri poliittisilla teemoilla. Tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti uusia
jäseniä, jotka haluavat oppia politiikasta ja vihreistä näkökulmista. Avataan kunnallispoliittista
päätöksentekoa myös järjestämällä valtuustoryhmän kyselytunteja ja muita matalan kynnyksen
keskustelutilaisuuksia (livenä tai netissä).
Pidetään säännöllisesti yhteyttä helsinkiläisiin vihreisiin kansanedustajiin ja heidän avustajiinsa. Pyydetään
myös kansanedustajia aktiivisesti mukaan tapahtumiin. Järjestetään jäsenille mahdollisuuksia keskustella
kansanedustajien kanssa. Kannustetaan myös Helsingin vihreää valtuustoryhmää ideoimaan ja
järjestämään itse tapahtumia, joihin jäsenet voivat osallistua.

Tavoite 3. Vahvistetaan ja kehitetään viestintää
3.1. Viestitään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti
Saatetaan viestintästrategia ja -suunnitelma valmiiksi vuonna 2016. Pohjataan viestinnän suunnittelu
syksyllä 2015 tehdyn viestintäkyselyn tuloksiin: viedään viestintää siihen suuntaan, mihin jäsenistö haluaa.
Ollaan kokoamme suurempia suunnittelemalla ja koordinoimalla viestintää tehokkaammin yhteistyössä
puolueen viestinnän kanssa ja hyödyntämällä puoluetoimiston viestintämateriaaleja.
Viestitään aktiivisesti eri medioissa. Otetaan eri ikäryhmät ja vähemmistöt viestinnässä huomioon
päivittämällä esimerkiksi nettisivujen kieliversiot. Viestitään tapahtumista niin, että niihin osallistuminen on
helppoa ja houkuttelevaa. Satsataan näkymiseen sosiaalisessa mediassa.
Kehitetään nettisivujen visuaalista ilmettä ja vihreiden poliitikkojen näkymistä sivuilla. Vahvistetaan
viestintäosaamista koulutuksilla.

3.2 Viestitään avoimesti ja selkeästi vihreistä tavoitteista ja saavutuksista
Vahvistetaan vihreiden kaupunginvaltuutettujen ja kansanedustajien näkymistä Helsingin Vihreiden
viestinnässä. Huolehditaan, että tiedotteet ja ryhmäpuheet löytyvät välittömästi nettisivuilta ja
sosiaalisesta mediasta.
Vahvistetaan myös eduskuntapolitiikasta viestimistä: koordinoidaan puolueen viestinnän kanssa, miten
vihreät avaukset eduskunnassa näkyisivät myös piiritason viestinnässä. Nostetaan viestinnässä myös
Vihreiden valtakunnallisia kampanjoita. Pyritään tavoittamaan viestinnällä potentiaaliset äänestäjät myös
vaalien välillä.
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Kerrotaan ja toistetaan tarinaa: olemme tekemässä politiikkaa, joka pelastaa maailmaa. Viestitään arvot
edellä. Varotaan ylimielisyyttä, kun viestitään vaikeista päätöksistä. Viestitään rehellisesti.

3.3 Parannetaan jäsenviestintää
Jäsenille viestinnän tavoitteena on, että hyvä viestintä tekee vihreään toimintaan osallistumisen helpoksi ja
että vihreät aktiivit tuntevat vihreät voitot ja päätöksenteon taustat ja tietävät, mitä ratkaisuja on tehty ja
miksi.
Kaupunginvaltuustoryhmän kannanotot, tiedotteet ja ryhmäpuheet jaetaan nettisivujen lisäksi välittömästi
myös Helsingin Vihreiden keskusteluryhmään Facebookissa. Kehitetään jäsentiedotuslehti Heviisin sisältöä
niin, että sen painopiste on entistä vahvemmin vihreässä politiikassa: esitellään Helsingin Vihreiden
poliittisia saavutuksia, tavoitteita ja toimijoita.
Jäsentiedotusviestin lisäksi jäsenistölle lähetetään erillinen kuukausittainen valtakunnan- ja
kunnallispoliittisiin sisältöihin keskittyvä viesti, jossa avataan poliittisia kuulumisia ja päätöksentekoa.
Koordinoidaan yhdessä puoluetoimiston kanssa vastuuta jäsenviestintää valtakunnan politiikasta.
Lisäksi luottamushenkilöt esittelevät omien toimielintensä asiat ja raportoivat luottamushenkilöiden helvisähköpostilistalla. Poliittisista linjauksista, tavoitteista ja päätöksenteon taustoista keskustellaan aktiivisesti
myös Helsingin vihreiden jäsenille tarkoitetussa facebook-keskusteluryhmässä (Helsingin Vihreiden
keskusteluryhmä). Kootaan kaikki jäsenille avoimet Facebook-ryhmät (työryhmät, temaattiset
keskusteluryhmät jne.) samaan paikkaan, jotta jokainen jäsen löytää helposti itseä kiinnostavat ryhmät.
Annetaan jäsenille mahdollisuus vaikuttaa Vihreiden linjoihin varmistamalla, että Helsingin Vihreiden
edustajat Vihreiden puoluevaltuuskunnassa viestivät valtuuskunnan päätöksistä ja kuulevat jäseniä ennen
kokouksia. Puoluehallituksen päätöksistä tiedotetaan jäsenyhdistysten sähköpostilistoilla. Viestitään
aktiivisesti myös Helsingin Vihreiden hallituksen päätöksistä jäsenyhdistyksille.

3.4 Ollaan kokoamme suurempia yhtenäistämällä jäsenyhdistysten viestiä
Luodaan Helsingin Vihreille yhtenäinen visuaalinen ilme, jota käytetään ulospäin suuntautuvassa
viestinnässä. Hyödynnetään myös reippaammin puoluetoimiston tuottamaa kuvamateriaalia.
Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään tapahtumia Helsingin Vihreinä ja hyödyntämään tapahtumissa
yhtenäistä ilmettä. Nostetaan Vihreiden ja Hevin brändiä, jolloin kaikki viestintä on toisiaan tukevaa.
Muistetaan, että meistä jäsenistä jokainen on vihreä viestijä.

Tavoite 4. Kohti kunnallisvaaleja: tehdään Vihreistä Helsingin suurin puolue
2017
4.1 Kootaan Helsingin paras ehdokaslista
Helsingin Vihreiden syksyllä 2015 aloittanut ehdokasasettelutyöryhmä suunnittelee ehdokaspalettia,
kartoittaa ehdokasprofiileja, kokoaa ehdokaslistan sekä tekee esitykset valittavista ehdokkaista Helsingin
Vihreiden yleiskokouksille. Ehdokkaita nimitetään syys- ja kevätkokouksissa sekä ylimääräisissä
yleiskokouksissa.
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Tavoitteena on ehdokaslista, jolla on kattavasti eri-ikäisiä ehdokkaita eri puolilta Helsinkiä. Pyritään listaan,
jossa ehdokkailla on monipuoliset taustat. Etsitään aktiivisesti vähemmistöihin ja päätöksenteossa
aliedustettuihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä.
Ehdokashankinnan lisäksi pyritään aktiivisesti kartoittamaan ehdokkaille mahdollisia kampanjapäälliköitä
sekä tukemaan ehdokkaiden kampanjatiimien muodostamista.
4.2 Suunnitellaan toimiva ja tehokas kampanja
Toteutetaan kevään 2016 aikana kattava kampanjasuunnitelma. Nojataan tutkimustietoon vaalien ja
kampanjoinnin suunnittelussa: hyödynnetään puolueen tilaamien puolue- ja vaalitutkimusten
informaatiota kampanjan ja kohderyhmien hahmottelussa. Selvitetään, mitä kannattajat ja potentiaaliset
kannattajat meiltä haluavat. Käytetään tätä tietoa suunnitellessa esimerkiksi vaaliohjelmaa ja
katukampanjaa sekä vaalitapahtumapaikkoja. Ehdokasasettelussa otetaan huomioon puoluebarometrit ja
muu saatavilla oleva luotettava tieto Vihreiden äänestäjistä ja potentiaalisista kannattajista. Varataan
budjettiin mahdollisuus osallistua tutkimusten tilaamiseen.
Vihreät kaupunginvaltuutetut, Helsingin Vihreiden hallitus ja työntekijät tekevät yhteistyötä vaalien
suunnittelussa. Jaetaan tietoa myös jäsenyhdistyksille sekä työryhmille ja kannustetaan heitä
hyödyntämään tietoa kampanjan suunnittelussa. Käynnistetään kunnallisvaaliohjelman valmistelu.
Hyödynnetään Helsingin vihreää valtuustoryhmää, puolueen kunnallisvaaliohjelmaa ja esimerksi Hevin
työryhmien osaamista ohjelman valmistelussa.

4.3 Koulutetaan ehdokkaita ja vapaaehtoisia
Järjestetään toukokuussa yhteistyössä Vihreän Opintokeskus Vision ja Uudenmaan Vihreiden kanssa Vihreä
kuntavaikuttaja -kurssi, joka on suunnattu erityisesti Vihreiden ulkopuolelta tuleville ehdokkaille sekä
ehdokkuudesta kiinnostuneille uusille jäsenille.
Kannustetaan ehdokkaita tai ehdokkuudesta kiinnostuneita osallistumaan Politiikan kyselytunnit tilaisuuksiin sekä Helsingin Vihreiden nuorten Kuntapolitiikan ABC -tilaisuuksiin.
Järjestetään vierailuja kaupunginvaltuustoon ja osallistetaan vihreät kaupunginvaltuutetut kertomaan
valtuutetun tehtävistä ehdokkaille ja ehdokkuutta harkitseville.
Koulutetaan ehdokkaita ja kampanjapäälliköitä. Kartoitetaan aktiivisesti ehdokkaiden tuen tarvetta, kun
suunnitellaan ehdokaskoulutuksia ja muita tukimuotoja.
Yhdistetään katukampanjakoulutusta Helsingin Vihreiden tapahtumiin niin, että
katukampanjointikoulutusta on saatavilla kaikille halukkaille vapaaehtoisille. Tarjotaan
katukampanjointikoulutusta aktiivisesti myös kunnallisvaaliehdokkaiden tukiryhmäläisille.

4.4 Innostetaan mukaan ja ollaan näkyvissä ympäri kaupunkia
Osallistetaan ihmisiä vaalityöhön jo vuonna 2016 luomalla erilaisia työryhmiä valmistelemaan
kunnallisvaaleja. Innostetaan jäseniä ideoimaan erilaisia vaalikampanjatapoja. Aktivoidaan sekä Helsingin
Vihreiden jäseniä että likivihreitä, toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä.
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Koordinoidaan ajoissa vastuuta tori- ja kaupunginosatapahtumien osallistumisista jäsenyhdistyksille ja
työryhmille sekä ehdokkaille kampanjatiimeineen. Pyritään siihen, että kaikissa puolueille avoimissa
tapahtumissa olisi jonkinlainen vihreä edustus paikalla.
Luodaan katu- ja torikampanjoinnille malli, jota on helppo toistaa paikasta riippumatta. Koulutetaan ja
ohjeistetaan yhdistyksiä katukampanjan järjestämiseen. Huolehditaan myös siitä, että kampanjatarvikkeet
ovat kunnossa, ojennuksessa ja tarpeen mukaan saatavilla. Otetaan uusi yleisesite käyttöön
katukampanjassa ja teetetään tarpeen mukaan myös muuta kampanjarekvisiittaa ja jaettavaa.

Tavoite 5: Juhlistetaan 40 vuotta täyttävää Helsingin Vihreitä
Helsingin Vihreät perustettiin Helsinki-liikkeen nimellä kesällä 1976. Autoliikenteen ylivaltaan, vanhojen
rakennusten purkamiseen ja muuhun kaupunkisuunnittelun silloiseen surkeuteen ja
vaihtoehdottomuuteen tuskastuneet halusivat osallistua saman vuoden kunnallisvaaleihin. Lista sai äänistä
1,7 % eikä yhtään valtuutettua, mutta ajatus vaikuttamisesta ja uusi poliittinen liike olivat syntyneet.
Vietetään Helsingin Vihreiden juhlavuotta järjestämällä Heville suuret ja railakkaat 40-vuotisjuhlat, joihin
kutsutaan aktiiveja, Helsinki-liikkeen perustajia ja helsinkiläisiä vihreitä toimijoita läpi vuosien.
Juhlavuosi näkyy Helsingin Vihreiden toiminnassa ympäri vuoden. Hyödynnetään juhlavuotta kertaamalla
Helsingin Vihreiden historiaa ja tarinaa. Suunnitellaan juhlavuodelle visuaalinen ilme, jota hyödynnetään
tilaisuuksissa ja toiminnassa. Tuodaan esiin vihreiden historiaa nostamalla vuoden aikana esiin 40
helsinkiläistä vihreää toimijaa vuosien varrelta.

RESURSSIT:
1. Toimijat ja hallinto
Piirihallitus ja työntekijät
• Puheenjohtaja ja 9-jäseninen hallitus
• Kaksi työntekijää:
– Toiminnanjohtaja / poliittinen sihteeri: yhdistyksen hallinto ja taloushallinto, ulkoinen viestintä,
hallituksen ja valtuustoryhmän sihteerin tehtävät, poliittinen valmistelu, viestinnän suunnittelu ja
tiedottaminen, valtuustoryhmän viestintä
– Järjestökoordinaattori: yhdistysten ja vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen, sisäinen
tiedottaminen, kampanjoiden suunnittelu, tapahtumat, vaalipäällikön tehtävät

Jäsenyhdistykset ja jäsenet:
• Vuoden 2015 lopussa 12 jäsenyhdistystä: Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät, Etelä-Helsingin Vihreät,
Helsingin Seudun Ikivihreät, Helsingin Vihreä Seura, Helsingin Vihreät Naiset, Helsingin Vihreät Nuoret, ItäHelsingin Vihreät, Kallion Seudun Vihreät, Koillis-Helsingin Vihreät, Länsi-Helsingin Vihreät, PohjoisHelsingin Vihreät ja Vuosaaren Vihreät.
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• Vuoden 2015 lopussa n. 2000 henkilöjäsentä

Työryhmät:
• Helsingin Vihreissä toimii vuoden 2015 lopussa seuraavat työryhmät: Asuntopoliittinen työryhmä,
Ilmastotyöryhmä, Kuka tahansa meistä -mielenterveystyöryhmä, Kulttuurityöryhmä,
Kaupunkisuunnittelufoorumi, Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä, Pyöräilytyöryhmä.
• Työryhmät valmistelevat kannanottoja ja seuraavat oman alansa asioita. Työryhmät ovat avoimia
jäsenistölle.

Helsinkiläiset Vihreiden luottamustehtävissä:
Helsingin Vihreillä on Vihreiden puoluevaltuuskunnassa seitsemän jäsentä ja kuusi varajäsentä.
Puoluehallituksessa Helsingin Vihreillä on kaksi varsinaisen jäsenen paikkaa.

Kunnallispolitiikka:
Vihreät on Helsingin toiseksi suurin puolue. Vihreillä on 18 kaupunginvaltuutettua ja noin 200 muuta
luottamushenkilöä lautakunnissa ja muissa kaupungin päätöksentekoelimissä. Valtuustoryhmä käyttää
päätösvaltaa kunnallispolitikassa ja toteuttaa Helsingin Vihreiden kunnallisvaaliohjelmaa. Vihreä
valtuustoryhmä kokoustaa ennen kaupunginvaltuuston kokouksia. Kokoukset ovat jäsenille avoimia.

Eduskuntapolitiikka:
Vihreillä on eduskunnassa viisi helsinkiläistä kansanedustajaa: Pekka Haavisto, Outi Alanko-Kahiluoto,
Antero Vartia, Emma Kari ja Ozan Yanar.

2. Taloudellinen toimintasuunnitelma
• Vaalittomana vuonna tilikauden tulos n. 52 000 euroa ylijäämäinen

Tulot:
•
•
•
•
•

Luottamushenkilömaksut n. 120 000 €
Kansanedustajamaksut 15 000 € (viisi kansanedustajaa)
Tuki puolueelta: piirituki 26 500 €, työntekijätuki 17 000 €
Valtuustoryhmän tuki kaupungilta 54 000 € (18 kaupunginvaltuutettua)
Jäsenmaksut n. 3800 €

Menot:
•
•
•
•

Palkat 68 500 € (toiminnanjohtaja/poliittinen sihteeri, järjestökoordinaattori)
– Valtuustoryhmän tuesta maksetaan 2/3 toiminnanjohtajan/poliittisen sihteerin palkasta
Palkkiot 9 500 € (puheenjohtaja, valtuustoryhmän johto, taittajat)
Vuokra 8 500 €
Tuet yhdistyksille n. 20 000 €

Kunnallisvaaleihin valmistautuminen:
- Kampanjamateriaaleihin n. 11 500 euroa vuonna 2016 (uusia telttoja, pöytiä, vaalikentillä jaettavaa
materiaalia)
- Puoluetutkimukseen osallistuminen tai oman tutkimuksen teettäminen
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