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Helsingin Vihreät ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
I Yleistä
Helsingin Vihreät haluavat tehdä Helsingistä puhtaamman, kestävämmän ja paremmin
palvelevan pääkaupungin. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä tavoitteita ovat
ilmastonmuutoksen hillitseminen, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen,
kaupunkirakenteen tiivistäminen, viheralueiden turvaaminen, kunnan palveluiden
kattavuus ja laadukkuus, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen ja
pääkaupunkiseudun kehittäminen kokonaisuutena.
Helsingin Vihreät ry on piirijärjestö, jonka jäseninä on 14 jäsenjärjestöä. Henkilöjäsenet
kuuluvat piirijärjestöön jäsenjärjestöjen kautta.
Vuonna 2013 on edessä vaaliton vuosi. Vuosina 2011-2012 käytiin kolmet
valtakunnalliset vaalit ja Helsingin Vihreiden toiminta rakentui pitkälti vaalien ympärille.
Vuonna 2013 on syytä keskittyä järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen,
työryhmien tukemiseen ja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen. Lisäksi
valmistaudutaan vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin.
Puoluekokous järjestetään vuonna 2013 Espoon Dipolissa ja Helsingin Vihreät
vastaavat yhdessä Espoon Vihreiden kanssa kokousjärjestelyistä ja oheisohjelmasta.
Puolue on asettanut Vihreiden yhteiseksi tavoitteeksi 15 000 jäsentä vuoteen 2015
mennessä. Helsingin Vihreiden jäsenmäärä on kasvanut runsaasti eduskuntavaalien
ja presidentinvaalien aikoihin. Vuoden 2012 lopulla Helsingin Vihreiden jäsenmäärä on
noin 2 300. Helsingin Vihreiden jäsenmäärä pyritään pitämään jatkossakin kasvuuralla.
Vihreän toiminnan on oltava avointa ja jäsenille on tarjottava mahdollisuuksia
osallistua sekä yhdistystoimintaan että päätöksentekoon. Vuonna 2013 jatketaan
Helsingin Vihreiden työryhmien toiminnan tukemista ja vahvistetaan niiden edellytyksiä
tehdä aktiivista ja valtuustoryhmää tukevaa työtä. Jäsenyhdistyksille tarjotaan
aktiivisesti tukea toiminnan kehittämiseen, mikä on yksi vuoden 2013 toiminnan
prioriteeteista.
Toiminnan järjestäminen perustuu vuonna 2008 hyväksyttyyn Helsingin Vihreiden
toimintatavat –asiakirjaan. Asiakirjaa on päivitetty viimeksi vuonna 2011. Asiakirjaa
päivitetään vuonna 2013.
Helsingin Vihreiden toiminta ja päätöksenteko perustuu avoimuuteen. Hallituksen
kokoukset ovat avoimia jäsenille. Vuonna 2013 kehitetään ja kokeillaan myös uusia
keinoja toteuttaa jäsendemokratiaa yhteistyössä jäsenistön kanssa.
Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2013 ovat:
1)
Tehdä sellaista kunnallispolitiikkaa, joka edistää ympäristönsuojelua,
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vastuuta kunnallisista palveluista, työelämän inhimillisyyttä ja
oikeudenmukaisuutta sekä Helsingin rakentamista viihtyisämmäksi ja
kestävämmäksi. Helsingin Vihreät ry tukee valtuustoryhmän oman,
kunnallisvaaliohjelmaan perustuvan toimintasuunnitelman toteuttamista.
2)
Kehittää ja tukea jäsenyhdistysten sekä työryhmien toimintaa
3)
Tasapainottaa taloustilanne
4)
Helsingin Vihreiden työntekijöiden työnkuvien tarkastelu ja mahdollisten
uusien työntekijöiden rekrytointi
5)
Vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin valmistautuminen
6)
Jäsenmäärän kasvattaminen aktiivisen jäsenhankinnan avulla
Käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit suunnataan näiden tavoitteiden
toteuttamiseen. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista.

II Yleinen järjestötoiminta
Helsingin Vihreiden toimintaa määrittelee toimintatavat -asiakirja, jota voidaan päivittää
yhdistyksen kokouksissa. Asiakirjassa on määritelty henkilövalintojen tekemiset, lyhyet
työnkuvat sekä toiminnan pelisäännöt.
Helsingin Vihreiden työntekijäjärjestelyt muuttuvat vuonna 2013. Helsingin
valtuustoryhmät saavat käyttöönsä edellisiin vuosiin verrattuna kolminkertaisen
määrän rahaa ja vihreän ryhmän on mahdollista palkata esimerkiksi kokopäiväinen
ryhmäsihteeri. Vihreä valtuustoryhmä päättää rahojen käytöstä ja mahdollisista
palkkauksista vuoden 2013 alussa. Toiminnanjohtaja toimii Helsingin Vihreiden
ainoana työntekijänä kunnes uudet työntekijäjärjestelyt ja valtuustoryhmän päätökset
ovat selvillä. Toiminnanjohtaja vastaa toistaiseksi myös järjestötoiminnan tukemisesta.
Helsingin Vihreiden organisaatiossa piiriyhdistys vastaa toimistosta, koulutuksesta,
tukitoiminnoista, yhteisestä taloudesta ja vaalityöstä. Tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämisvastuu on pääasiallisesti jäsenjärjestöillä. Helsingin Vihreät ry tukee
kuitenkin aktiivisesti järjestöjen toimintaa ja järjestää mm. puheenjohtajatapaamisia,
uusien jäsenten tutustumisiltoja sekä muita kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia.
Helsingin Vihreiden työryhmät toimivat sekä piirihallituksen että vihreän
valtuustoryhmän työn tukena. Vuonna 2012 aktiivisesti toimivat asuntotyöryhmä,
ilmastotyöryhmä, pyöräilytyöryhmä, viheraluetyöryhmä sekä sosiaali- ja
terveysasioiden työryhmä. Kulttuuripoliittinen työryhmä on viettänyt hiljaiseloa. Vuonna
2012 toimintansa aloitti lisäksi pääkaupunkiseudun vihreiden yhteinen
kaupunkisuunnittelufoorumi, jossa on käsitelty seudullisia asunto-, kaavoitus- ja
liikennepoliittisia kysymyksiä. Työryhmien toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen on
syytä keskittyä entistä enemmän vuonna 2013. Työryhmiä ja paikallisyhdistyksiä
pyydetään tuottamaan valtuustoryhmän työn tueksi tavoitepapereita eri aihealueista.
Vuoden 2012 lopussa Helsingin Vihreät ry:ssä oli jäsenenä neljätoista vihreää
jäsenyhdistystä: Arabian Vihreät ry, Etelä-Helsingin Vihreät ry, Helsingin seudun
Ikivihreät ry, Helsingin Vihreä Seura ry, Helsingin Vihreät Naiset ry, Helsingin Vihreät
Nuoret ry, Itä-Helsingin Vihreät ry, Kallion Seudun Vihreät ry, Koillis-Helsingin Vihreät
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ry, Länsi-Helsingin Vihreät ry, Pohjois-Helsingin Vihreät ry, Käpylän seudun Vihreät ry,
Viikin-Pihlajamäen seudun Vihreät ry sekä Vuosaaren Vihreät ry.
Vuonna 2013 järjestetään useampi puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien
tapaaminen (ns. pj- & vpj-tapaamiset), ja kevään aikana tehdään perusteellinen
suunnitelma järjestötoiminnan kehittämiseksi. Tapaamisissa käydään läpi
ajankohtaisia kuulumisia, suunnitellaan toimintaa sekä pohditaan, miten Helsingin
Vihreät voisi kehittää järjestöpalveluitaan. Osana järjestötoiminnan

kehittämissuunnitelmaa selvitetään piirihallituksen kokoonpanoa, varajäseniä ja
kausien pituutta koskevan sääntömuutoksen tarve, ja tarvittaessa valmistellaan
muutos yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
Jäsenyhdistysten toimintaa tuetaan sekä jäsenmäärään että harkinnanvaraisuuteen
perustuvin avustuksin. Jäsenjärjestöille järjestetään mahdollisuus keskitettyyn
kirjanpitoon. Jäsenyhdistyksiä autetaan sähköpostilistojen ylläpidossa ja verkkosivujen
tuottamisessa.
Vuonna 2013 julkaistaan 2-3 numeroa Heviisi-lehteä.
Henkilöjäsenten toiveita ja odotuksia kartoitetaan muun muassa hyödyntämällä
puolueen jäsenkyselyjä ja tarvittaessa myös järjestämällä oma kysely.

Tavoitteet:
1)
Suunnitelma järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi
2)
Jäsenmäärän kasvattaminen
3)
Työryhmien toiminnan tukeminen ja aseman vahvistaminen
4)
Vuoden aikana julkaistaan 2-3 Heviisi-järjestölehteä

III Helsingin vihreä valtuustoryhmä
Toimikaudeksi 2013-2016 valittu uusi 19-jäseninen valtuustoryhmä on aloittanut
työskentelynsä 2012 marraskuussa. Helsingin Vihreä valtuustoryhmä käyttää
päätösvaltaa kunnallispoliittisissa asioissa. Valtuustoryhmä toteuttaa Helsingin
Vihreiden kunnallisvaaliohjelmaa.
Valtuustoryhmä saa vuonna 2013 kaupungilta tukea 3000 euroa/valtuutettu. Ryhmä
päättää alkuvuodesta rahojen käytöstä. Valtuustoryhmän on mahdollista palkata
työntekijä, joka keskittyisi täyspäiväisesti kunnallispoliittisiin sisältöihin ja vihreiden
kunnallispoliitikkojen työn tukemiseen. Käytännössä valtuustoryhmä tilaisi edelleen
erillisellä sopimuksella sihteeri- ja tiedotustyöt piiriyhdistykseltä. Ennen mahdollisten
uusien työntekijöiden palkkaamista Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja tekee puolet
työtunneistaan valtuustoryhmälle. Valtuustoryhmän tiedotus hoidetaan Helsingin
Vihreiden verkkosivujen, sosiaalisten median ja tiedotuslistojen kautta.
Kasvanut kaupungin tuki mahdollistaa myös lisäpanostuksia valtuustoryhmän
tiedottamiseen sekä seminaarien ja muiden avointen tilaisuuksien järjestämiseen.
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Vihreiden mandaatilla kaupungin, sen alaisten organisaatioiden sekä ylikunnallisten
luottamustehtäviin valitut luottamushenkilöt toimivat yhteistyössä valtuustoryhmän
kanssa ja raportoivat työstään vihreiden luottamushenkilöiden helvi-sähköpostilistalla.
Helsingin Vihreiden piirihallituksen ja valtuustoryhmän välinen yhteistyö pidetään
aktiivisena vuonna 2013 ja yhteistyötä työryhmien kanssa tiivistetään.
Valtuustoryhmän kokoukset ovat avoimia jäsenistölle. Jäsenyhdistysten toivotaan
järjestävän valtuustovierailuja ja valtuutettuja kannustetaan toimimaan yhteistyössä
yhdistysten ja HeVin työryhmien kanssa.
Tavoitteet:
1)
Vihreiden luottamushenkilöiden ja valtuustoryhmän työtä tuetaan entistä
täyspainoisemmin kasvaneen kaupungin tuen avulla
2)
Valtuustoryhmän tiedotusta ja viestintää kehitetään
3)
Seminaareja ja avoimia tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti
4)
Työryhmien ja valtuustoryhmän välistä yhteistyötä tiivistetään

IV Poliittiset kannanotot ja ulkoinen viestintä
Valtuustoryhmä, Helsingin Vihreiden hallitus ja työryhmät julkistavat kannanottoja ja
tiedotteita nettisivuilla, HeVin Facebook-sivulla, Twitterissä sekä tiedotussähköpostilistalla. Päävastuu valmistelussa on piirin hallituksella, valtuustoryhmän
puheenjohtajistolla ja ryhmäsihteerillä. Kunnallispoliittiset kannanotot annetaan joko
valtuustoryhmän, valtuustoryhmän puheenjohtajiston, Helsingin Vihreiden hallituksen
tai hallituksen puheenjohtajan nimissä. Valtuustoryhmän tiedotukseen on mahdollista
panostaa entistä enemmän kasvaneen ryhmätuen avulla.
Tiedotuksen selkärankana ovat verkkosivut, sähköpostilistat ja sosiaalisen median
palvelut. Kannanotot, ryhmäpuheet ja tiedotteet julkaistaan välittömästi niiden
valmistuttua, mikäli julkaisun viivytykseen ei ole erillistä syytä. Valtuutetuille jaetaan
kolumnivuorot ja verkkosivuilla julkaistaan joka viikko tai joka toinen viikko uusi
kolumni.
Vuonna 2013 työnsä aloittava valtuustoryhmä käynnistää Helsingin vihreiden
valtuutettujen blogin, jossa valtuutetut ja muut luottamushenkilöt raportoivat
päätöksistä ja avaavat kaupungin politiikkaa kokous kerrallaan.
Jäsenjärjestöjä kannustetaan kutsumaan valtuutettuja omiin tilaisuuksiinsa
vastailemaan kaupunkilaisten kysymyksiin ja esittelemään ajankohtaisia aiheita.
Tavoitteet:
1)
Helsingin Vihreiden verkkosivua päivitetään aktiivisesti ajankohtaisin
tiedottein, kannanotoin ja bloggauksin
2)
Ennen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja toteutetaan nettisivuuudistus
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V Yleisötilaisuudet
Päävastuu yleisötilaisuuksien järjestämisestä on jäsenjärjestöillä ja työryhmillä.
Tilaisuuksia järjestetään mielellään yhteistyössä myös kaupunginosayhdistysten ja
kansalaisjärjestöjen kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan ensisijaisesti verkossa,
alueellisissa paikallislehdissä ja ilmaisjakelulehdissä.
Vuonna 2013 Helsingin Vihreät näkyvät aktiivisesti eri kaupunginosissa. Vihreiden on
oltava helposti lähestyttävissä myös vaalien välillä. Järjestötoiminnan kehittämisen
yhteydessä tehdään suunnitelma avoimille tempauksille tai tilaisuuksille, joita on syytä
järjestää säännöllisesti matalan kynnyksen paikoissa ympäri Helsinkiä.
Puoluekokous järjestetään keväällä 2013 Espoon Dipolissa ja Helsingin Vihreät
vastaavat yhdessä Espoon Vihreiden kanssa kokousjärjestelyistä ja oheisohjelmasta.
Tavoitteet:
1)
Vihreän liiton ajankohtaisista asioista, kuten ohjelmatyöstä ja
valtuuskunnassa käsittelyssä olevista aiheista järjestetään jäsenistölle
suunnattuja yleisötilaisuuksia
2)
Helsingin Vihreät, jäsenyhdistykset ja valtuustoryhmä järjestävät
säännöllisesti kaikille avoimia yleisötilaisuuksia matalan kynnyksen paikoissa
3)
Onnistuneet puoluekokousjärjestelyt, kiinnostavaa oheisohjelmaa ja
legendaariset jatkot

VI Yhteistyötahot
Helsingin Vihreät ry:n tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Vihreä liitto sekä muut
pääkaupunkiseudun vihreät yhdistykset.
Valtuustoryhmän puheenjohtaja on tiiviisti yhteydessä muihin metropolialueen
vihreiden valtuustoryhmien puheenjohtajiin. Valtuustoryhmien yhteisiä seminaareja ja
pääkaupunkiseudun vihreiden yhteisiä tapahtumia järjestetään tarvittaessa.
Yhteistyötä valtakunnallisten vihreiden yhdistysten kanssa pyritään kehittämään (kuten
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry, Vihreät Naiset, Vihreät Vaivaiset,
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO, Vihreät yrittäjät, Grifi ja Viite). Nuorisojärjestön
osalta yhteistyö kanavoidaan piirin jäsenjärjestö Helsingin Vihreät Nuoret ry:n kautta ja
naisjärjestöjen osalta Helsingin Vihreät Naiset ry:n kautta. Vuonna 2012 alkanutta
pohjoismaiden vihreiden välistä yhteistyötä jatketaan ja keväällä 2013 pidetään
mahdollisesti yhteinen seminaari Tukholmassa. Vuoden 2014 europarlamenttivaalien
kampanjaa pyritään valmistelemaan yhteistyössä pohjoismaiden, Tallinnan ja muiden
Euroopan vihreiden kanssa.
Vihreän liiton politiikkaan vaikutetaan puoluehallituksessa ja –valtuuskunnassa.
Helsingin Vihreiden hallituksen ja helsinkiläisten puoluevaltuuskuntaedustajien välistä
yhteistyötä tiivistetään. Vihreiden kansanedustajien ja eduskuntaryhmän kanslian
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kanssa pidetään yhteyttä. HeVi edistää omilla toimillaan helsinkiläisten
kansanedustajien näkyvyyttä.

VII Taloudellinen toimintasuunnitelma
Helsingin Vihreiden talous on vakaalla pohjalla, vaikka vuoden 2012 talousarvio
ylitettiin. Helsingin Vihreät ylitti vuoden 2012 vaalibudjettinsa mainosmyynnissä
otettujen tietoisten riskien, vaalilehden täytejakelun ostamisen sekä mm. tapahtumiin
budjetoitujen ylittyneiden kulujen vuoksi. Helsingin Vihreät hankkivat marraskuussa
2012 vaalimenojen kattamiseksi yhteensä 50 000 euroa lainaa.
Takaisinmaksusuunnitelman perusteella laina on maksettu pois 2013 maaliskuuhun
mennessä. Alijäämä katetaan vuoden 2012 lopulla ja vuoden 2013 alussa kertyvillä
luottamushenkilömaksuilla, vaalilautakuntapalkkiomaksuilla, valtuutettujen
läpimenomaksuilla ja puoluetuella. Uusia työntekijöitä palkataan, kun taloudellinen
tilanne on saatu tasapainoon.
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Luottamushenkilöiden palkkiot kasvavat keskimäärin 20 prosenttia vuonna 2013.
Helsingin Vihreiden luottamushenkilöveroista kertyvät tulot pysyvät näin ollen vuonna
2013 suunnilleen samansuuruisina kuin vuosina 2009-2012 luottamushenkilöpaikkojen
vähenemisestä huolimatta.
Valtuustoryhmä saa vuonna 2013 kaupungilta tukea 57 000 euroa (36 000 euroa
enemmän kuin vuonna 2012). Valtuustoryhmä päättää vuoden 2013 alussa rahan
käytöstä.
Vuonna 2013 Helsingin Vihreiden talous tulee olemaan noin 34 000 euroa
ylijäämäinen. Ylijäämällä katetaan osa vuoden 2014 europarlamenttivaalien
kampanjasta.
Vuoden aikana kehitetään Helsingin Vihreiden varainhankintaa yhdessä jäsenistön ja
jäsenyhdistysten kanssa.
Tulot
Helsingin Vihreiden talous perustuu luottamushenkilöveroihin, puolueen maksamaan
piiritukeen, Helsingin kaupungin myöntämään valtuustoryhmän avustukseen ja
jäsenmaksuihin. Vihreältä liitolta saadaan tukea piirin työntekijän palkkaukseen.
Lisäksi Helsingin Vihreät hakevat ViSiO:lta tukea erilaisiin koulutuksiin ja
kerhotoimintaan.
Menot
Alkuvuonna maksetaan pois yhteensä 50 000 euron laina. Lainan takaisinmaksun
lisäksi suurin yksittäinen menoerä on henkilöstön palkat (toiminnanjohtaja sekä
mahdollisesti rekrytoitavat valtuustoryhmän työntekijä ja järjestötyöntekijä). Helsingin
Vihreiden hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat valmistelutyöstään
korvauksen.
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Jäsenjärjestöjä tuetaan jäsenmaksutuella, joka vuonna 2013 on 5 euroa per
jäsenmaksun maksanut jäsen.
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