Helsingin Vihreiden toimintatavat:
Osallistuminen ja päätöksenteko
1 Käytännöt ja ohjeet Helsingin Vihreissä vaikuttamisessa
Helsingin Vihreiden toimintatavat on kirjattu ylös helpottamaan uusien toimijoiden mukaantuloa Helsingin
vihreään järjestötoimintaan. Toimintatavat -muistio kuvailee millä tavalla yhdistyksen sääntöjä pyritään
soveltamaan käytäntöön, ja millä tavalla toiminta on käytännössä järjestetty. Kyseessä on siis eräänlainen
tarpeen mukaan päivitettävä helsinkiläisen vihreän toiminnan käsikirja
Helsingin Vihreiden hallitus päättää toimintatapojen muutoksista. Merkittävät, toimijoiden valitsemista
koskevat muutokset esitellään Helsingin Vihreiden syyskokouksessa uuden toimintasuunnitelman esittelyn
yhteydessä ja niistä keskustellaan piiriyhdistyksen kokouksissa tarpeen mukaan. Piiriyhdistyksen kokouksissa
jäsenistöllä on puolestaan mahdollisuus vaatia huonoiksi katsottuja toimintatapoja parannettavaksi.

2 Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta
2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!
http://www.vihreat.fi/liity
Vihreiden jäsenyys sinänsä on jo kannanotto maailman menoon. Jäsenenä voit olla vaikuttamassa vihreän
politiikan muotoutumiseen. Helsingin Vihreät ry (HeVi) on Helsingin alueen vihreä piiriyhdistys. Helsingin
Vihreät on yhtä kuin sen jäsenyhdistykset, joiden kautta henkilöjäsenet liittyvät Vihreisiin. Vihreisiin, eli
rekisteröityyn puolueeseen nimeltään Vihreä Liitto, kuulutaan siis käytännössä olemalla jäsen jossakin sen
jäsenyhdistyksistä.
Jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuudet puolueen sisällä ja usein sen ulkopuolellakin ovat usein
verrannollisia niiden jäsenmääriin. Siksi jo jäsenyys paikallisyhdistyksessä on tärkeä tuki- ja vaikuttamiskeino,
vaikka et haluaisikaan olla aktiivisesti itse toiminnassa mukana. Tietoa vihreiden toiminnasta saat mm.
sähköpostilistoiltamme, sosiaalisesta mediasta sekä jäsenetuna tulevista Vihreä Lanka - ja Heviisi-lehdistä.
Tervetuloa mukaan Helsingin Vihreisiin!
2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset
http://www.helsinginvihreat.fi/cat/jasenyhdistykset/
Erilaiset vihreät yhdistykset pyörittävät vihreää toimintaa eri puolilla Helsinkiä. Ne osallistuvat myös
vaalikampanjointiin omien jäsen- ja taloudellisten resurssiensa mukaisesti. Tällä hetkellä Helsingissä toimii 12
jäsenyhdistystä. Alueelliset yhdistykset ovat Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät, Etelä-Helsingin Vihreät, ItäHelsingin Vihreät, Kallion seudun Vihreät, Koillis-Helsingin Vihreät, Länsi-Helsingin Vihreät, Pohjois-Helsingin
Vihreät, ja Vuosaaren Vihreät. Koko kaupungin kattavat yhdistykset ovat Helsingin seudun Ikivihreät, Helsingin
Vihreä Seura, Helsingin Vihreät Naiset ja Helsingin Vihreät Nuoret.
Kaupunginosayhdistykset pyrkivät toiminnallaan tuomaan vihreitä arvoja omille alueilleen sekä pystyvät
nopeasti reagoimaan alueellisiin kunnallispoliittisiin ongelmakohtiin. Koko kaupungin kattavista yhdistyksistä
löytyy vaihtoehto niin naisille, nuorille kuin iäkkäämmillekin vihreille. Lisäksi Helsingissä toimii ikä-, sukupuoli
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sekä kaupunginosariippumaton Helsingin Vihreä seura. Seuran toiminnassa pyritään minimoimaan byrokratia
ja kohdistaa voimavarat erilaisten koko kaupunkia koskettavien tilaisuuksien järjestämiseen.
Helsingin Vihreät tukee jäsenyhdistyksiä niiden jäsenmäärän mukaan sekä harkinnanvaraisin avustuksin.
Piiriyhdistys ja jäsenyhdistykset voivat hakea tukea koulutustoimintaansa Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus
Visiolta.
Helsinkiläiset vihreät voivat myös liittyä jäseniksi johonkin valtakunnallisista järjestöistä. Valtakunnallisia
järjestöjä ovat mm. Viite – Tieteen ja teknologian vihreät, Vihreät Yrittäjät, Vihreä miesliike ja Finlands Svenska
Gröna. Valtakunnalliset järjestöt toimivat suoraan Vihreän liiton alaisuudessa.
Rakenne käy parhaiten ilmi puolueen organisaatiokaaviosta:

Ylläolevasta kaaviosta käy ilmi eri yhdistysten suhde puolueeseen. Helsingin Vihreät ry toimii piirijärjestönä,
jolla ei ole henkilöjäseniä. Piirijärjestöön kuuluu paikallisyhdistyksiä (kuten Lähevi), jotka kuuluvat ainoastaan
HeViin. Piirijärjestöön kuuluu lisäksi yhdistyksiä, jotka ovat myös jonkin valtakunnallisen liittojärjestön jäseniä
(kuten Nuhevi). Esimerkkinä valtakunnallisesta henkilöjäsenyhdistyksestä voi mainita Vihreät Yrittäjät, joka on
yhdistyksenä suoraan puolueen jäsen.
Kuinka toimijat valitaan?
Kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva voi liittyä jäseneksi
yhdistykseen, jos yhdistyksen hallitus hänet jäsenekseen hyväksyy. Sama ihminen voi halutessaan liittyä myös
useamman Vihreän yhdistyksen jäseneksi.
2.3 Helsingin Vihreiden työryhmät
http://www.helsinginvihreat.fi/helsingin-vihreat/tyoryhmat/
Piirihallituksen asettamat valmistelevat työryhmät ovat piirin väline aktivoida jäsenistöä osallistumaan
vihreiden ajatusten käytännön kehittämistyöhön. Työryhmät toimivat myös tärkeän tukena vihreän
valtuustoryhmän työlle.
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Työryhmät ovat toimeksiannostaan riippuen joko suljettuja tai avoimia. Suljetut työryhmät perustetaan tiettyä
tarkoin etukäteen määriteltyä tehtävää varten. Avoimet työryhmät taas ovat vapaamuotoisempia ja tuottavat
lisätietoa kaikille vihreille toimijoille perehtymällä syvällisemmin aiheisiinsa ja järjestämällä niistä koulutus- ja
yleisötilaisuuksia.
Kuinka toimijat valitaan?
Piirihallitus perustaa työryhmät. Työryhmien perustamisen yhteydessä pyritään määrittelemään työn
käytännön järjestelyt, kuten ryhmän puheenjohtaja ja mahdollisesti käytettävissä oleva budjetti.
Suljetut työryhmät, kuten ehdokasvalintatyöryhmät vaalien alla, hallitus perustaa tarvittaessa työnsä tueksi ja
kutsuu niihin tarvittavat jäsenet. Avoimet työryhmät taas ovat vapaamuotoisempia. Työryhmien tapaamisiin
ja tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet, mutta sähköpostilistoille ja Facebook-ryhmiin päästetään
vain puolueeseen kuuluvat työryhmän jäsenet. Uuden työryhmän perustamista voi ehdottaa hallitukselle kuka
tahansa Helsingin Vihreiden jäsen.
2.4 Helsingin Vihreät ry
Helsingin Vihreät ry vastaa Vihreän liiton vaalijärjestelyistä ja puolueen piirijärjestötoiminnasta Helsingissä.
Järjestö on myös Helsingin vihreä kunnallisjärjestö. Piiriyhdistyksen jäseniä ovat jäsenjärjestöt, joihin taas
henkilöjäsenet kuuluvat. Helsingin Vihreät jakaa taloudellista tukea ja tarjoaa työntekijäresursseja
jäsenjärjestöjen käyttöön.
Kuinka toimijat valitaan?
Piirin ylin päättävä elin on yleiskokous, joka koostuu jäsenjärjestöjen edustajista, jotka yhdistysten kevät- tai
syyskokoukset tyypillisesti valitsevat. Yleiskokouksessa on 50 äänivaltaista edustajaa. Usein säännöt eivät estä
myöskään yhdistysten hallituksia suorittamasta valintaa. Käytännössä yhdistyksen kannattaa antaa
hallitukselle ainakin valtuudet täydentää edustajalistaa. Kukin yhdistys saa jäsenmäärästään riippumatta
lähettää yhden äänivaltaisen edustajan kokoukseen ja loput paikat jaetaan suhteutettuna yhdistysten
jäsenmäärään.
Piirin puheenjohtaja ja hallitus valitaan vuosittain piiriyhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Ehdokkaita piirihallitukseen pitää ehdottaa valinnan tekevässä kokouksessa, sillä piirihallitus ei ehdota
henkilöitä itsenäisesti erilaisiin edustus- tai hallitustehtäviin, mikäli on etukäteen selvää, että niihin on tulossa
ehdokkaita. Vaalitapa määritellään tarkemmin yhdistyksen säännöissä. Ehdokkaat esittäytyvät ennen
syyskokousta Helsingin Vihreiden keskusteluryhmässä Facebookissa. Esittelyt kootaan myös jäsenille avoimeen
Google docs -lomakkeeseen.
Vihreissä ei harrasteta ryhmäkuria, vaan erilaisiin kokouksiin valitut edustajat toimivat kokouksissa
omatuntonsa mukaisesti yhdistyksensä edustajina. Siksi on tärkeää, että edustajat esittelevät kantojaan
etukäteen ja tarvittaessa kertovat ratkaisuistaan jälkikäteen oman yhdistyksensä jäsenille. Vihreiden
piirikokouksissa voivat äänestää vain jäsenyhdistysten antamilla valtakirjoilla edustajiksi nimetyt. Läsnäolo- ja
puheoikeus piirikokouksessa on kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä.
2.5 Piiriyhdistyksen työntekijät
Toiminnanjohtaja
Helsingin vihreän piiriyhdistyksen toiminnanjohtaja tekee noin kolmanneksen työtunneistaan piiriyhdistyksen
ja kaksi kolmasosaa valtuustoryhmän toimeksiannosta joustavasti ja suunnitellusti yhteistyössä kummankin
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toimijoiden tarpeiden mukaan. Toiminnanjohtajan työ koostuu piirihallituksen ja valtuustoryhmän
valmistelevan sihteerin työtehtävistä, piiritoimiston esimiestehtävistä, tiedotuksesta sekä Helsingin Vihreiden
talouden ja hallinnon johtamisesta. Toiminnanjohtaja vastaa vaaleihin valmistautumisesta yhdessä
vaalipäällikön kanssa ja on yleisesti vastuussa helsinkiläisen vihreän toiminnan suunnittelutyöstä.
Järjestökoordinaattori
Piiriyhdistyksen järjestökoordinaattori vastaa piirin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tukitoiminnoista ja
koordinoinnista sekä koulutustoiminnasta. Hän suunnittelee jäsenhankintaa ja jäsentilaisuuksia yhteistyössä
jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestökoordinaattori ylläpitää sähköpostilistoja, Facebook-ryhmiä ja verkkosivuja.
Järjestökoordinaattori toimii myös vaalipäällikönä ja vastaa siinä tehtävässä vaalikampanjoiden suunnittelusta
ja kampanjan toteutuksesta yhdessä piirin hallituksen kanssa.
Taloudenhoitaja
Taloudenhoitajan tehtävät jakautuvat toiminnanjohtajan ja järjestökoordinaattorin välillä siten, että
taloussuunnittelusta vastaa toiminnanjohtaja. Järjestökoordinaattori hoitaa laskujen maksun sekä
laskuttamisen. Helsingin Vihreiden kirjanpitoa hoitaa Blond Accounts Oy.
Muut työntekijät
Piiriyhdistyksellä on välillä myös määräaikaisia työntekijöitä erityisesti vaalien alla. Näiden työntekijöiden
työtehtävät määrittyvät tapauskohtaisesti.
Kuinka työntekijät valitaan?
Toiminnanjohtajan toimenkuvasta johtuen valintaan osallistuvat sekä varsinainen työnantaja, eli Helsingin
vihreän piiriyhdistyksen hallitus, sekä työsuoritteiden tilaaja, Helsingin vihreä valtuustoryhmä.
Järjestökoordinaattorin ja muut työntekijät valitsee piiriyhdistyksen hallitus.

3 Tiedotus ja viestintä
3.1 Helsingin Vihreiden nettisivut ja sosiaalinen media
Helsingin Vihreiden nettisivuilta (http://www.helsinginvihreat.fi/) löytyvät uusimmat uutiset, tapahtumat sekä
yhteystiedot niin Helsingin Vihreiden hallitukselle, toimistolle, jäsenjärjestöihin ja työryhmiin kuin valtuusto- ja
kaupunginhallitusryhmään.
Helsingin Vihreät on aktiivinen sosiaalisessa mediassa: käytössä on Helsingin Vihreiden Facebook-sivu
(https://www.facebook.com/helsinginvihreat), jolla tiedotetaan kaikista tulevista tapahtumista ja jaetaan
uutisia sekä tiedotteita. Lisäksi Helsingin Vihreillä on käytössä Instagram-tili (Helsingin Vihreät) kuvien
jakamiseen sekä Twitter-tili (@HkiVihreat). Sosiaalisen median kanavien päivittämisestä vastaavat
toiminnanjohtaja, järjestökoordinaattori sekä hallituksen jäsenet.
3.2 Vihreä Helsinki
Vihreä Helsinki, eli entinen Heviisi on Helsingin Vihreiden järjestölehti, joka jaetaan kaksi kertaa vuodessa
Vihreän Langan välissä kaikille jäsenille. Lehden toimitussihteerinä toimii toiminnanjohtaja, ja sisällöstä vastaa
erikseen valittava toimituskunta.
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3.3 Sähköpostilistat ja Facebook-ryhmät
Helsingin Vihreillä on joukko sähköpostilistoja ja Facebook-ryhmiä. Sähköpostilistat ovat pääasiassa
yksisuuntaiseen tiedottamiseen, mutta Facebook-ryhmät on tarkoitettu sekä tiedotus- että
keskustelukanaviksi. Keskusteluissa noudatetaan piirin hallituksen hyväksymiä käyttösääntöjä.
Käytännössä tärkeimmät Helsingin Vihreiden sähköpostilistat ovat:
Hevi-jasentiedotus = Yhdensuuntainen lista, jolle liitetään kaikki jäsenet. Listan kautta tiedotetaan
tapahtumista ja avoimista luottamustehtävistä.
Helvi = Vihreiden luottamushenkilöiden sisäinen keskustelulista. Avoin kaupungin luottamustoimissa
toimiville sekä jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.
Hevi-pj = Helsingin Vihreiden ja sen jäsenyhdistysten puheenjohtajiston sekä työntekijöiden lista.
Listalla tiedotetaan jäsenyhdistysten kannalta merkittävistä tapahtumista ja asioista.
Lisäksi käytössä on laajemman alueen listoja:
seutulista = Pääkaupunkiseudun vihreiden yhteinen keskustelulista koko metropolialuetta koskevien
asioiden käsittelyyn. Listalle voivat liittyä Helsingin ja Uudenmaan vihreiden piiriyhdistysten
jäsenyhdistysten jäsenet.
vyyhti = Vihreiden yhdistysten valtakunnallinen tiedotuslista. Lista on yksisuuntainen ja sille lähettävät
viestejä lähinnä puoluetoimiston työntekijät. Listalla tulee olla jokaisen vihreän yhdistyksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.
Tärkeimmät Helsingin Vihreiden Facebook-ryhmät ovat:
Helsingin Vihreiden keskusteluryhmä = Tämä ryhmä on kaikille Helsingin Vihreiden jäsenille
tarkoitettu keskustelukanava, jossa voi keskustella ajankohtaisista kaupunkipoliittisista kysymyksistä
tai tehdä uusia keskustelunavauksia. Ryhmään kuuluvat myös kaikki Helsingin vihreät valtuutetut ja
Helsingin Vihreiden hallituksen jäsenet.
Hevi-pj = Ryhmä on tarkoitettu Helsingin Vihreiden jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille avointa keskustelua ja tiedonvälitystä varten. Lisäksi ryhmässä ovat Helsingin
Vihreiden työntekijät ja halukkaat hallituksen jäsenet. Ryhmän keskustelut näkyvät vain sen jäsenille.
Edellä mainittujen listojen lisäksi jäsenjärjestöillä, valtuustoryhmällä, piirihallituksella ja työryhmillä on omat
sähköpostilistansa ja Facebook-ryhmänsä. Sähköpostilistoja ja Facebook-ryhmiä perustetaan myös
lyhytaikaisia tarpeita varten, esimerkiksi vaaliehdokkailla ja puoluekokousedustajilla on omat listansa.
Jokainen Helsingin Vihreiden jäsen liitetään automaattisesti jäsentiedotuslistalle, oman jäsenjärjestönsä listalle
sekä roolistaan riippuen muille listoille. Facebook-ryhmiin liittyminen tapahtuu siten, että ryhmään haluavan
on pyydettävä pääsyä ryhmään, jolloin joku ryhmän ylläpitäjistä hyväksyy pyynnön. Toisin kuin
sähköpostilistoille, näihin ryhmiin ei siis liitetä jäseniä automaattisesti. Kuka tahansa Helsingin Vihreiden jäsen
voi liittyä Helsingin Vihreiden keskusteluryhmään lähettämällä liittymispyynnön.
Kaupunginvaltuustoryhmän, piirihallituksen, valtuustoryhmän puheenjohtajiston sekä jäsenyhdistysten
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien listat ja ryhmät ovat suljettuja eli niihin voivat liittyä vain
asianomaiset henkilöt.
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Kaikesta sähköpostilistoihin ja Facebook-ryhmiin liittyvistä asioista voi kysyä piiriyhdistyksen
järjestökoordinaattorilta, joka myös vastaanottaa liittymispyynnöt edellä mainituille listoille.

4 Tapahtumat
4.1 Helsingin Vihreiden tapahtumat
Yleiskokouksia järjestetään normaalisti kahdesti vuodessa (kevät- ja syyskokoukset). Vaalien alla järjestetään
myös ylimääräisiä yleiskokouksia ehdokkaiden nimeämiseksi. Kokoukset ovat avoimia kaikille Helsingin
Vihreiden jäsenille. Myös Helsingin vihreän piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja työryhmien kokoukset ja
tilaisuudet ovat avoimia kaikille johonkin helsinkiläiseen vihreään jäsenjärjestöön kuuluville.
Helsingin Vihreät järjestää säännöllisesti tilaisuuksia, kuten uusien illat kahdesti vuodessa ja Punkkua ja
politiikkaa -keskusteluillat sekä Politiikan kyselytunnit noin kerran kuukaudessa. Lisäksi Vihreän
kaupunginvaltuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän kokoukset ovat myös Helsingin Vihreiden jäsenille
avoimia. Myös jäsenyhdistykset ja työryhmät järjestävät erilaisia teemoja käsitteleviä tilaisuuksia.
Tiedonkulun ja vihreiden yhteisen toiminnan parantamiseksi piirihallitus järjestää jäsenyhdistystensä
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tapaamisia (pj/vpj-tapaaminen) noin neljä kertaa vuodessa.
Tapaamisissa, joihin voi osallistua myös valtuustoryhmän, Vihreän liiton puoluevaltuuskunnan
helsinkiläisedustajien, työryhmien jne. edustajia, tiedotetaan ja keskustellaan eri tahoilla valmisteilla olevista
asioista, tapahtumista ja hankkeista. Pj/vpj-kokous on keskeinen areena vihreiden yhdistysten väliselle
keskustelulle, vaikka niissä ei tehdä varsinaisia päätöksiä vaan lähinnä koordinoidaan yhteisiä hankkeita,
annetaan palautetta ja vaihdetaan mielipiteitä.
Tietoa Hevin alaisten järjestöjen tapahtumista löytyy nettisivujen etusivulta Google-kalenterista. Kalenteria
päivittää järjestökoordinaattori sekä paikallisjärjestöjen puheenjohtajat ja viestintävastaavat. Tapahtumista
tiedotetaan myös Helsingin Vihreiden Facebook-sivuilla ja Facebook-tapahtumilla. Hevi-jasentiedotus -listalle,
jäsenistön yksisuuntaiselle tiedotuslistalle, lähetetään kuukausittain jäsenkirje johon kootaan tiedot yleisölle
avoimista keskustelutilaisuuksista, seminaareista ja muista helsinkiläisiä vihreitä mahdollisesti kiinnostavista
tapahtumista, mm. eduskunnan kansalaisinfossa järjestettävistä tilaisuuksista, joiden järjestelyissä vihreät
kansanedustajat ovat mukana.
Järjestökoordinaattori kokoaa ja ylläpitää listaa tilaisuuksista. Jokainen jäsenyhdistys voi ilmoittaa myös omat
tapahtumansa tähän listaan, josta järjestökoordinaattori koostaa kuukausittaisen jäsenkirjeen ja jonka
pohjalta tilaisuuksia mainostetaan jäsenistölle.
4.2 Vuosittaisia tapahtumia, joihin Helsingin Vihreät usein osallistuvat
Helsingin Vihreät ovat viime vuosina osallistuneet muun muassa Maailma kylässä -festivaaleille, Helsinkipäivään ja Helsinki Pride -tapahtumaan. Paikallisyhdistykset ovat usein mukana muun muassa
kaupunginosayhdistysten järjestämillä päivillä.
Erityisesti vaalivuosina osallistuminen erilaisiin tapahtumiin on tärkeää. Tapahtumat ovat ehdokkaille luonteva
paikka tavata äänestäjiä.
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5 Rahoitus
Helsingin Vihreiden tulot muodostuvat suurimmaksi osaksi luottamushenkilöiden maksamista
luottamushenkilömaksuista (”puoluevero”) ja Vihreän liiton piiri- ja palkkaustuesta. Helsingin Vihreät saa
Helsingin kaupungilta avustusta valtuustoryhmän sihteerin palkkaukseen, tiedotukseen, kokouskuluihin ja
muuhun valtuustoryhmän toimintaan. Pienempiä tulonlähteitä ovat Helsingin Vihreät ry:n jäsenten
jäsenmaksut ja ViSiO:n tuet koulutus- ja kerhotoimintaan.
Kuntavaali- ja eduskuntavaaliehdokkailta peritään ehdokasmaksu, jonka suuruudesta päättää piirihallitus.
Varsinaisiksi valtuutetuiksi ja kansanedustajiksi valitut maksavat lisäksi niin sanotun läpimenomaksun.
Summista päättää piirihallitus aina ehdokassopimuksen hyväksymisen yhteydessä.
Luottamushenkilömaksuna peritään kaikilta luottamustoimissa olevilta (paitsi lautamiehiltä) 20 %
kokouspalkkioista. Tämä koskee myös niitä luottamushenkilöitä, jotka eivät ole Vihreiden jäseniä. Useimmiten
luottamushenkilömaksut pidätetään palkkioista ja tilitetään suoraan HeVille. Ellei näin tapahdu,
luottamushenkilö on velvollinen maksamaan maksun itse palkkion saatuaan. Apulaispormestarit tai
pormestari maksavat kuukausittain apulaispormestari-/pormestarimaksun. Kansanedustajat maksavat
kuukausittain kansanedustajamaksun.
Luottamushenkilömaksut, mukaan lukien kansanedustajamaksut, muodostavat HeVin rahoituksen
tärkeimmän osan ja maksuilla katetaan myös järjestön yhteisiä kampanjakuluja. Eri rahoitusmuotojen
prosentuaaliset osuudet vaihtelevat jonkin verran sen mukaan, onko kyseessä vaalivuosi vai ei.

6 Vaalitoiminta
Presidentinvaaleihin ja eurovaaleihin liittyvät järjestelyt ylittävät tyypillisesti vaalipiirien rajat, joten niitä
koskevat Vihreiden menettelytavat sovitaan tapauskohtaisesti Vihreän liiton sisällä. Näidenkin vaalien
kampanjointiin Helsingin Vihreät osallistuvat täysipainoisesti.
Kaikkien kunnallisten ja valtakunnallisten vaalien jälkeen sekä läpimenneet ehdokkaat että vaalit organisoinut
piirijärjestö sitoutuvat avoimeen tiedottamiseen vaalirahoituksestaan. Vihreät rajaavat ilmoitettavat summat
kuntavaaleissa 800 euroon ja eduskuntavaaleissa 1 000 euroon, sitoutuvat olemaan ottamatta tukea vastaan
yksittäiseltä taholta yli 3 000 euroa kuntavaaleissa ja 6 000 euroa eduskuntavaaleissa, ja ovat olleet
perinteisesti avoimia vaalirahoituksensa suhteen jo hyvissä ennen vaalipäivää. Ehdokkaat sitoutuvat
julkaisemaan kampanjansa alustavan rahoituksen yleensä viimeistään ennakkoäänestyksen alkuun mennessä.
Tämäkin asia määritellään ehdokkaan ja Helsingin vihreän piiriyhdistyksen välisessä ehdokassopimuksessa,
jolla ehdokkaiksi haluavat sitoutuvat ehdokkuuteen kulloinkin kyseessä olevissa vaaleissa.
Ehdokassopimuksessa määritellään ehdokkaiden ja piiriyhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet kyseisen
vaalikampanjan ja mahdollisen valituksi tulon osalta, ja sen laatii piiriyhdistys Vihreän Liiton yleisten linjausten
mukaisesti. Piiriyhdistys huolehtii siitä, että äänestyspaikkojen vaalitoimikuntiin ja vaalilautakuntiin tulee
tarvittava määrä vihreitä jäseniä.
6.1 Kuntavaalit
Helsingin vihreä valtuustoryhmä
http://www.helsinginvihreat.fi/politiikka/luottamushenkilot/kaupunginvaltuustossa/
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Helsingin vihreä valtuustoryhmä päättää Vihreiden kunnallispoliittisista linjauksista vaalien välillä.
Kunnallisvaaliohjelman sisällön ja ehdokaslistan taas päättää Helsingin Vihreät yleiskokouksessaan.
Valtuustoryhmä ja piiriyhdistys ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään.
Valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston ja hyväksyy noudattamansa säännöt ryhmän
järjestäytymiskokouksessa valtuustokauden alussa. Valtuustoryhmän puheenjohtaja edustaa valtuustoryhmää
julkisuudessa. Valtuustoryhmään kuuluu myös valtuustoryhmän sihteeri. Valtuustoryhmä tilaa
valtuustoryhmän sihteeripalvelun Helsingin vihreältä piiriyhdistykseltä. Valtuustoryhmän sihteerinä toimii
Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja.
Helsingin vihreä valtuustoryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko. Valtuustoryhmän kokoukset ovat kaikille
jäsenille avoimia. Kokoukseen tulee kuitenkin ilmoittautua ennakkoon sähköpostitse valtuustoryhmän
sihteerille.
Kuinka toimijat valitaan?
Valtuustoryhmä valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleissa, joissa äänioikeutettuja ovat viimeistään
vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät suomalaiset kuntalaiset sekä osa muiden maiden kansalaisista, joiden
kotikunta on Suomessa (tarkemmin http://www.vaalit.fi/22376.htm). Kuntavaalit pidetään neljän vuoden
välein keväisin. Ehdokkaat valitaan piirihallituksen esityksestä piirin yleiskokouksessa. Piirihallituksen asettama
ehdokasvalintatyöryhmä hakee aktiivisesti ehdokkaita noin vuoden ajan ennen vaaleja. Paikkoja listalla on
Helsingissä 127.
Helsingin vihreä pormestari ja apulaispormestarit
Helsingin johtamisjärjestelmän uudistus siirtyi Helsingin pormestarin valintaan 2017. Pormestari vastaa
kaupungin johdosta yhteistyössä apulaispormestarien kanssa.
Apulaispormestareita valitaan Helsinkiin neljä johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä. He vastaavat kukin
omasta toimialastaan: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaaajan toimiala ja sosiaali- ja terveysalan toimiala. Pormestarin ja apulaispormestarien toimikausi on
valtuustokauden pituinen, eli neljä vuotta. Pormestarin ja apulaispormestarien täytyy olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Kuinka toimijat valitaan?
Valtuusto valitsee Helsingin pormestarin. Käytännössä tehtävä kuuluu kuntavaalien suurimmalle puolueelle ja
valinnan tekee suurimman puolueen valtuustoryhmä. Jos Vihreät on suurin ryhmä, Vihreä valtuustoryhmä
esittää paikalle Helsingin Vihreiden pormestariehdokasta.
Vihreät saavat apulaispormestareita suhteutettuna vihreiden kaupunginvaltuutettujen osuuteen
kaupunginvaltuutettujen kokonaismäärästä. Paikkaneuvotteluihin osallistuvat valtuustoryhmän valitsemat
neuvottelijat sekä piiriyhdistyksen edustajina hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja/ryhmäsihteeri.
Uusi valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan esitettävät apulaispormestarit.
Helsingin vihreä kaupunginhallitusryhmä
http://www.helsinginvihreat.fi/politiikka/luottamushenkilot/kaupunginhallituksessa/
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Kaupunginhallitusryhmä (kh-ryhmä) on valtuustoryhmän nimeämä ja ohjeistama johtoryhmä.
Kaupunginhallituksella on paljon valtaa, koska valtuustossa isoihin asioihin tehdään harvoin muutoksia ja
kaikki asiat eivät edes tule valtuustokäsittelyyn asti. Kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja on näkyvä
vihreiden edustaja julkisuudessa.
Kerran viikossa maanantaisin pidettävää kaupunginhallituksen kokousta edeltää vihreän
kaupunginhallitusryhmän ryhmäkokous, jossa puidaan vihreiden kantoja Helsingin asioihin. Myös
kaupunginhallitusryhmän kokoukset ovat avoimia Vihreiden jäsenille. Kokouksiin tulee ilmoittautua
ryhmäsihteerille.
Kuinka toimijat valitaan?
Kaupunginvaltuustoryhmä valitsee kaupunginhallitusryhmän kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kaupunginhallitukseen voidaan valita vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja, joten valtuustoryhmä tekee
valinnat keskuudestaan.

Helsingin vihreät lauta- ja johtokuntaedustajat
http://www.helsinginvihreat.fi/politiikka/luottamushenkilot/lauta-ja-johtokunnissa/
Vihreät lautakuntaedustajat edustavat vihreän valtuustoryhmän tahtotilaa Helsingin kaupungin virastoja
valvovissa lautakunnissa. Lautakuntaedustajat ovat jäseninä vihreiden luottamushenkilöiden sähköpostilistalla
ja heidän odotetaan raportoivan listalla toiminnastaan lautakunnissa. Valtuustoryhmä kutsuu toisinaan
lautakuntaedustajia ryhmäkokouksiinsa keskustelemaan yksityiskohtaisemmista vihreiden tavoitteista
lautakunnassa. Lautakuntaedustajat ja kaikki muutkin vihreät luottamushenkilöt maksavat
kokouspalkkioistaan 20 % puolueveroa Helsingin Vihreille.
Kuinka toimijat valitaan?
Vihreät saavat kuntavaalien jälkeen käytävissä puolueiden välisissä paikkaneuvotteluissa
luottamustoimipaikkoja suhteutettuna vihreiden kaupunginvaltuutettujen osuuteen kaupunginvaltuutettujen
kokonaismäärästä. Paikkaneuvotteluihin osallistuvat valtuustoryhmän valitsemat neuvottelijat sekä
piiriyhdistyksen edustajina hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja/ryhmäsihteeri.
Valtuustoryhmä valitsee Helsingin Vihreiden edustajat luottamuspaikoille. Kuntavaalien jälkeen Helsingin
Vihreiden hallitus valmistelee yhdessä paikkaneuvottelijoiden kanssa esityksen luottamuspaikkojen jaosta. Uusi
valtuustoryhmä tekee tämän esityksen pohjalta ensin osan luottamuspaikkavalinnoista. Helsingin Vihreiden
hallitus muokkaa esitystä valtuustoryhmän valintojen pohjalta. Tämän jälkeen esitys avataan kommenteille
luottamuspaikkoja hakeneille. Helsingin Vihreiden hallitus valmistelee kommenttien pohjalta lopullisen
esityksen valtuustoryhmälle, joka tekee valinnat.
Pohjaesitystä edeltää avoin haku yhdistyksen sähköpostilistoilla. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei valita
usealle paikalle ja paikoille pyritään valitsemaan yhtä paljon miehiä ja naisia. Valintaprosessi on
luottamuksellinen ja luottamuspaikkavalinnoista tiedotetaan kootusti.
Tehtäviä, joihin voidaan valita vain valtuutettu tai varavaltuutettu (kuten apulaispormestari,
maakuntavaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja) ei laiteta avoimeen
hakuun, vaan valtuustoryhmä tekee valinnan keskuudestaan.
Vaalien välillä avautuvat lautakuntapaikat täytetään avoimella haulla yhdistyksen sähköpostilistalla ja valinnat
tekee valtuustoryhmä. Kiireellisissä tapauksissa valtuustoryhmä voi täyttää paikan ilman hakua.
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Luottamuspaikkojen valintakriteerit (ei tärkeysjärjestyksessä):
• asiantuntemus, perehtyneisyys ja kiinnostus toimielimen tehtäväkenttään
• motivaatio tehtävän hoitamiseen
• ehdokkuus kuntavaaleissa tai ehdokkuuden hakeminen
• poliittinen kokemus
• aktiivisuus vihreässä toiminnassa
• aktiivisuus ja yhteistyökyky aiempien luottamustehtävien hoitamisessa. Paitsi itse tehtävässä, myös
sisäisessä viestinnässä
• henkilökohtainen vaalitulos
• puolueen jäsenyys
• rotaatiosäännön noudattaminen
Ennen muita kriteerejä paikkojen täyttämisessä huomioidaan mahdolliset sukupuoli- sekä kielikiintiöt. Mikäli
henkilö on jättänyt suorittamatta luottamushenkilömaksuja, ei häntä voi luottamustehtäviin valita.
Kriteereistä voidaan poiketa perustellusta syystä, joiden tulee olla julkisia.
Luottamustehtävissä noudatetaan rotaatioperiaatetta, jonka mukaan sama henkilö voidaan valita samaan
luottamustehtävään korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi täydeksi kaudeksi. Henkilö voidaan kuitenkin valita
vielä kolmanneksi kaudeksi, mikäli hänet valitaan luottamuselimen varsinaiseksi puheenjohtajaksi.
Kaupunginhallituksen jäsenten osalta noudatetaan valtuustokauden mittaisia rotaatioita, eli sama henkilö voi
tulla valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi valtuustokaudeksi (neljäksi
kaupunginhallituskaudeksi). Myös yksivuotisissa luottamustehtävissä (osakeyhtiöhallitukset) noudatetaan
valtuustokausien mukaista rotaatiota. Varajäsenyydet eivät ole rotaatioperiaatteen piirissä.
Helsingin vihreän valtuusto- ja kaupunginhallitusryhmän sekä Helsingin Vihreiden välinen suhde
Yleinen työnjako kunnallisissa asioissa on, että yleisissä vaaleissa valtansa saanut valtuustoryhmä käyttää
valtaansa kaupungin päätöksentekoon. Käytännössä siis valtuustoryhmä sekä sen nimittämät
kaupunginhallitus-, lautakunta- yms. edustajat tekevät päätökset vihreiden kannoista erilaisiin kunnallisiin
asioihin. Näiden päätösten ohjenuorana on piiriyhdistyksen hyväksymä kunnallisvaaliohjelma.
Kunnallisyhdistyksenä (kunnan alueella kunnallispolitiikasta vastaava yhdistys) toimiva piiriyhdistys huolehtii
yhteisen aatteellisen keskustelun ylläpitämisestä, keskustelun johtamisesta yhteisiin tuloksiin ja tulosten
tiedottamisesta sekä käytännön järjestötoiminnasta. Piiriyhdistys vastaa myös kuntavaalikampanjasta.
Piiriyhdistys tukee valtuustoryhmän työtä keräämällä erilaisista asioista kiinnostuneita vihreitä työryhmiin
auttamaan asioiden valmistelussa. Työryhmien ja valtuustoryhmän työnjako ja roolit hakevat vielä itseään.
Valtuustoryhmässä ei ole ryhmäkuria - niinpä kukaan, edes piirihallitus, ei voi antaa yksittäisiä valtuutettuja
sitovia toiminta- tai äänestysohjeita. Vastaavaa periaatetta noudatetaan yleisesti vihreässä toiminnassa.
Piiriyhdistys ja valtuustoryhmä tekevät yhteisesti kannanottoja tärkeimpiin kunnallisiin kysymyksiin, mutta ne
tekevät kannanottoja myös erikseen Helsingin Vihreiden nimissä. Piiriyhdistys vastaa esimerkiksi
eduskuntavaalien kampanjan järjestelyistä Helsingissä ja vihreästä toiminnasta yleisesti kaupungin alueella,
joten se ottaa kantaa sekä paikallisiin että yleisiin poliittisiin kysymyksiin. Valtuustoryhmä- ja
kaupunginhallitusryhmä ottavat käytännön kunnallispolitiikan tekijöinä kantaa tarpeellisiksi katsomiinsa
kysymyksiin. Tehokkaalla tiedonvaihdolla esim. sähköpostilistojen avulla kannanotoista tiedotetaan ja
keskustellaan mahdollisuuksien mukaan yhteisesti etukäteen. Helsingin Vihreiden jäsenyhdistykset ja
yksittäiset vihreissä toimivat henkilöt tuovat poliittiset kannanottonsa julkisuuteen omissa nimissään.
Toiminnanjohtaja vastaa piirihallituksen, valtuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän tiedotuksesta.
Helsingin Vihreiden työntekijät tukevat mahdollisuuksiensa mukaan vihreiden tiedotustoimintaa.
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Käräjäoikeuden lautamiehet
http://oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index/lautamiehet.html
Käräjäoikeuden lautamiehet toimivat tuomioistuimissa maallikkojäseninä.
Kuinka toimijat valitaan?
Käräjäoikeuden lautamiesten paikat täytetään kunnissa valtuustopaikkojen määrän mukaisesti eri
valtuustoryhmien kautta, mutta paikat eivät ole luonteeltaan poliittisia vaan riippumattomia
tuomarintehtäviä, eikä käräjäoikeuden istuntopalkkioista makseta puolueveroa. Pääsyvaatimuksena on
vähintään 25 vuoden, mutta enintään 62 vuoden ikä. Rikosrekisteriä ei luonnollisesti myöskään saa olla.
Kuntavaalien jälkeen kaikki paikat täytetään kerralla ja kun paikkoja avautuu valtuustoryhmän sihteeri täyttää
ne. Valtuustoryhmän sihteeri pitää luetteloa lautamiespaikkoja hakeneista.
6.2 Eduskuntavaalit
http://www.helsinginvihreat.fi/politiikka/luottamushenkilot/eduskunnassa/
Eduskuntaryhmän tehtävinä ovat lainsäädäntö sekä vihreän päivänpolitiikan keskeiset linjaukset.
Kansanedustajilla on hyvin suuret vaikutusmahdollisuudet vihreiden sisällä. Valtakunnanpolitiikassa
eduskuntaryhmä päättää vihreiden hallituspolitiikan yksityiskohdista ja toteuttaa sitä vihreiden ministerien
välityksellä puolueen ollessa hallituksessa.
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaa eduskuntaryhmää julkisuudessa ja on keskeinen toimija
Vihreissä puolueen puheenjohtajan rinnalla.
Kuinka toimijat valitaan?
Kansanedustajat valitaan eduskuntavaaleissa neljän vuoden välein. Eduskuntavaaleissa saavat äänestää kaikki
Suomen kansalaiset, joka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. Helsinkiläiset
kansanedustajaehdokkaat valitaan piirihallituksen esityksestä piiriyhdistyksen yleiskokouksessa tai
jäsenäänestyksellä. Lain mukaan jäsenäänestys on ensisijainen vaihtoehto (tarkemmin: vaalilaki 112 §).
Piirihallituksen vaalityöryhmä hakee aktiivisesti ehdokkaita n. vuotta ennen vaaleja. Paikkoja ehdokaslistalla
Helsingin vaalipiirissä on 22. Aiempi kunnallisvaaliehdokkuus ja hyvä äänimäärä edistävät listalle pääsyä.

7 Maanlaajuinen puoluetoiminta
Termien selvennykseksi: Vihreä liitto on rekisteröity puolueemme, johon kuuluu virallisesti vain
jäsenjärjestöjä, kuten piiriyhdistyksiä, paikallisyhdistyksiä, kansallisia liittomuotoisia järjestöjä ja muita vihreän
liikkeen piirissä toimivia yhdistyksiä koko maamme laajuisesti. Yksittäiset vihreät kuuluvat Vihreään liittoon
näiden jäsenyhdistysten kautta (ks. kaavio luvussa 2.2). Logossammekin esiintyvällä sanalla ’Vihreät’, sen
ruotsinkielisellä muodolla ’De Gröna’ ja vastaavilla muunkielisillä nimillä viitataan paremminkin tämän
järjestöorganisaation sijasta vihreiden jäseniin politiikassa toimivien henkilöiden ja järjestöjen joukkona:
Esimerkiksi ’Vihreät’ ottavat tietyn kannan Helsingin kunnallispolitiikassa jos vaikkapa Helsingin vihreä
valtuustoryhmä päättää asiasta ja antaa siitä tiedotteen, vaikka järjestö nimeltä ’Vihreä liitto’ ei asiaa
mitenkään olisi käsitellyt.
7.1 Puoluekokous
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Vihreiden puoluekokous on Vihreän liiton korkeinta päätöksentekovaltaa käyttävä elin. Puoluekokous
pidetään kerran vuodessa, tavallisesti keväällä tai kesällä, ja joka toinen vuosi tehdään henkilövalintoja.
Puoluekokous hyväksyy puolueen tilinpäätöksen ja talousarvion sekä esim. sen päätettäväksi
puoluevaltuuskunnalta siirretyt ohjelmat. Puoluekokouksessa tehdään keskeisimmät puolueen
henkilövalinnat. Puoluekokouksessa äänivaltaa käyttävät Vihreän liiton jäsenyhdistysten valitsemat
puoluekokousedustajat.
Kuinka toimijat valitaan?
Kukin Vihreän liiton jäsenyhdistys saa lähettää kokoukseen äänivaltaisia kokousedustajia. Puoluekokouksen
paikkamäärä vaihtelee piirin jäsenmäärän suhteessa koko puolueen jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten
määrään. Mitä useampi helsinkiläinen vihreä maksaa vuosittain jäsenmaksunsa, sitä enemmän
puoluekokousedustajia tulee helsinkiläisille jäsenyhdistykselle. Edustajamäärä lasketaan puoluekokousta
edeltävän vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrän perusteella.
Helsingin Vihreiden hallituksen ja sen jäsenyhdistysten edustajat kutsutaan ennen puoluekokousta ja
tarvittaessa sen aikana pohtimaan yhteisiä linjauksia kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja antamaan ohjeita
valtuuttamilleen neuvottelijoille puoluekokouksessa mahdollisesti perustettaviin työryhmiin.
Puoluekokousedustajien kokouksissa äänivaltaisia ovat kuitenkin vain niiden jäsenyhdistysten edustajat, jotka
eivät kuulu valtakunnallisiin liittomuotoisiin järjestöihin. Liittomuotoisia järjestöjä ovat Vihreät Nuoret ja
Opiskelijat ry (ViNO) ja Vihreät Naiset ry.
7.2 Vihreän liiton puheenjohtajisto, puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta
http://www.helsinginvihreat.fi/politiikka/luottamushenkilot/vihreassa-liitossa/
Puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat edustavat puoluetta julkisuudessa ja neuvotteluissa muiden
puolueiden edustajien kanssa.
Vihreän liiton hallitus päättää mm. puolueen vaalikampanjoista, taloudesta, henkilövalinnoista ja antaa
kannanottoja puolueen nimissä. Hallitus valmistelee puoluetoimiston työntekijöiden avustuksella
puoluevaltuuskuntaan ohjelmia ja kannanottoja. Puoluehallitus päättää käytännössä kaikista puoluetta
koskevista juoksevista asioista puoluekokousten välillä.
Puoluevaltuuskunnan vastuulla on puolueen poliittisten ohjelmien käsittely ja hyväksyminen puoluekokousten
välillä. Puoluevaltuuskunta päättää myös hallitusyhteistyöhön ryhtymisestä tai hylkäämisestä
yhteiskokouksella eduskuntaryhmän kanssa. Valtuuskunnassa tärkein vaikutuksen paikka on ohjelmien
sisällössä. Valtuuskunta on puolueen kentän ääni, joten valtuuskunnassa käytävää keskustelua kuunnellaan
herkällä korvalla puoluehallituksessa ja eduskuntaryhmässä.
Ennen valtuuskunnan kokouksia puoluevaltuuskunnan edustajat käyvät keskustelua käsiteltävistä aiheista
jäsenistön kanssa.
Kuinka toimijat valitaan?
Puoluekokous valitsee vaaleilla puheenjohtajiston, puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan kahden vuoden
välein. Puheenjohtajasta voidaan myös järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys. Yleensä muut paikat
suhteutetaan edustajamäärään puoluekokouksen vaalivaliokunnassa piiriyhdistysten ja valtakunnallisten
järjestöjen nimeämien edustajien kesken. Puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan jäsenistä ei näin ollen
yleensä äänestetä puoluekokouksessa.
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Piirin ehdokkaat hallitus- ja valtuuskuntapaikoille laitetaan järjestykseen vaalilla piirin puoluekokousedustajien
yhteiskokouksessa hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Ehdokkaat esittäytyvät kokousedustajille hyvissä ajoin.
Koska valtakunnalliset järjestöt neuvottelevat omana ryhmänään, kyseisten järjestöjen (esim. Vihreät Naiset,
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto) helsinkiläiset puoluekokousedustajat eivät ole piirin
yhteiskokouksessa äänioikeutettuja.
7.3 Vihreän liiton ohjelmia valmistelevat työryhmät
http://www.vihreat.fi/tyoryhmat
Puoluehallituksen asettamat työryhmät tuottavat tehtävänantonsa mukaisia ohjelmia valtuuskunnan
käsittelyyn. Työryhmät voivat pyytää tarvittavilta asiantuntijoilta lausuntoja ja taustamateriaaleja. Puolueen
sisällä ohjelmiin tehdään tärkeimmät sisällölliset peruslinjaukset nimenomaan työryhmissä. Julkisuudessa
työryhmillä on itselläänkin osittainen kannanotto-oikeus Vihreiden aikaisempien linjausten mukaisesti ja
yhteistyössä puolueen viestintätiimin kanssa. Työryhmät ehdottavat lisäksi julkisten kannanottojen aiheita
esim. puoluehallitukselle ja kansanedustajille, ja toimivat usein myös asiantuntijoina kannanottoja
valmisteltaessa.
Kuinka toimijat valitaan?
Vihreän liiton puoluehallitus valitsee työryhmien jäsenet kahden vuoden välein tai tarpeen mukaan.
Puoluehallitus nimittää työryhmien puheenjohtajan ja sihteerin yleensä etukäteen, mutta muuten jäsenet
haetaan vihreiden sähköpostilistoilla avoimella haulla.

8 Vuosiaikataulu
Tammikuu
- joka toinen vuosi: kaupunginhallituksen valinta
- joka neljäs vuosi: lautakuntien nimeäminen
Helmi-maaliskuu
- kaupunginhallituksen talousarvioraami hallintokunnille
Huhtikuu
- jäsenyhdistysten kevätkokoukset ennen piirin kevätkokousta (toimintakertomukset ja tilinpäätökset)
- piirin kevätkokous
Touko-kesäkuu
- Vihreän liiton puoluekokous
Kesäkuu
- Helsingin Vihreiden edellisen vuoden tilinpäätös ja arviointikertomus
- lautakuntien budjettiesitykset
Lokakuu
- kaupungin budjettineuvottelut
Marraskuu
- budjettikäsittely valtuustossa
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Joulukuu
- jäsenyhdistysten syyskokoukset (puheenjohtajien ja hallitusten valinnat)
- Helsingin Vihreiden syyskokous (puheenjohtajan ja hallituksen valinta)

9 Muuta tietoa
Helsingin Vihreiden säännöt: http://www.helsinginvihreat.fi/helsingin-vihreat/saannot/
Helsingin Vihreiden kootut toimintaohjeet jäsenyhdistyksille: http://bit.ly/Hevin_kootut_jäsenyhdistykselle
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