
 

 

Liittohallituksen päätösluettelot 2019 
 

 

 

Hallituksen kokous 1 / 2019 

AIKA: 19.1.2019, kello 20.00 

PAIKKA:  Allianssi-talo, Helsinki 

 

● Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Amanda Pasaselle & myöntää Eurocardit 

Amanda Pasaselle, Sameli Sivoselle ja Salla Merikukalle. 

● Poistettiin tilinkäytteöoikeudet Iiris Suomelalta sekä Sara Sipilältä. 

● Valtuutettiin pääsihteeri neuvottelemaan nostamaan lyhytaikainen, korkeintaan 10 

000 €:n suuruinen laina Vihreältä Sivistysliitolta tarpeen niin vaatiessa 

palkanmaksukyvyn turvaamiseksi sekä neuvottelemaan lainan ehdot. 

● Täydennettiin liiton vaalityöryhmää Susanna Pesosella sekä Riikka Tähkävuorella.  

● Valittiin järjestö- ja koulutussuunnittelijaksi Katri Ylinen.  

● Nimettiin Vihreiden nuorten eduskuntavaaliehdokkaiksi seuraavat henkilöt: 

Miikka Keränen 

Maija Kranni 

Riina Lumme 

Mikko Vesterinen 

Reetta Vanhanen 

Irina Tuokko 

Alina Heywood 

Wilma Poutanen 

Joel Linnainmäki 

Antti Yrjölä 

Saara Ilvessalo 

Amanda Pasanen 

Iiris Suomela 

Senni Martikainen 

Bella Forsgren  



Sameli Sivonen 

Nelli Nevala 

Verde Ålander 

Sonja Silvo 

Merve Caglayan 

Bicca Olin 

→ Ehdokkaita nimetään vielä lisää tulevalla viikolla 

 

Lisäksi vahvistettiin Slackin välityksellä aiemmin tehdyt päätökset: 

● Hallitus on päättänyt avata rekrytoinnin järjestö- ja koulutussuunnittelijan 

tehtävään. 

● Hallitus on päättänyt nimittää rekrytointityöryhmään pääsihteeri Merikukan, 

puheenjohtajat Pasanen & Sivosen sekä hallituksen jäsenen Kaitilan.  

● Hallitus on päättänyt valtuuttaa pääsihteerin palkkaamaan järjestö- ja 

koulutussuunnittelijan sijaisen rekrytoinnin ajaksi. 

● Hallitus on hyväksynyt kannanoton: Valtioneuvoston korkeakoulujen 

rahoitusmalleja käsittelevää esitystä kommentoiva kannanotto 

(https://www.vihreatnuoret.fi/korkeakoulujen-uusi-rahoitusmalli-kannustaa-putkitu

tkintoihin-heikentaa-opiskelijoiden-hyvinvointia-eika-tuo-korkeakouluille-luvattua-

ennustettavuutta/) 

 

 

Hallituksen kokous 2 / 2019 

AIKA: 23.2.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Hyväksyttiin vaaliviestinnän linjat kevään 2019 vaaleihin.  

● Päivitettiin hallituksen ohjesääntö ajan tasalle.  

● Käsiteltiin alkuvuoden tapahtumien palautekoosteet. 

● Hyväksyttiin liitolle uusia henkilöjäseniä ja todettiin eronneet jäsenet. 

● Hyväksyttiin kokouksen kannanotoksi kaivoslaki-kannanotto (kannanotto 

julkaistaan mahdollisuuksien mukaan tällä viikolla). 

 

Lisäksi vahvistettiin Slackin välityksellä aiemmin tehdyt päätökset: 

● Hallitus myönsi uudelle järjestö- ja koulutussuunnittelija Katri Yliselle määrätyn 

nimenkirjoitusoikeuden & tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen pankkitilille sekä 

oikeuden käyttää yhdistyksen luottokorttia. 

https://www.vihreatnuoret.fi/korkeakoulujen-uusi-rahoitusmalli-kannustaa-putkitutkintoihin-heikentaa-opiskelijoiden-hyvinvointia-eika-tuo-korkeakouluille-luvattua-ennustettavuutta/
https://www.vihreatnuoret.fi/korkeakoulujen-uusi-rahoitusmalli-kannustaa-putkitutkintoihin-heikentaa-opiskelijoiden-hyvinvointia-eika-tuo-korkeakouluille-luvattua-ennustettavuutta/
https://www.vihreatnuoret.fi/korkeakoulujen-uusi-rahoitusmalli-kannustaa-putkitutkintoihin-heikentaa-opiskelijoiden-hyvinvointia-eika-tuo-korkeakouluille-luvattua-ennustettavuutta/


● Nimettiin Vihreiden nuorten eduskuntavaaliehdokkaaksi ehdokkuutta hakeneet 

Susa Vikeväkorva, Alviina Alametsä, Niina Ratilainen, Sofia Tervakangas, Sofia Virta 

ja Perttu Jussila.  

● Nimettiin Vihreiden nuorten eduskuntavaaliehdokkaaksi ehdokkuutta hakeneet 

Kasper Kivistö sekä ehdollisesti Laura Pullinen, kunhan Pullinen liittyy Vihreiden 

nuorten jäseneksi. 

● Hyväksyttiin kannanotto maksuttoman toisen asteen puolesta. 

 

 

Hallituksen kokous 3 / 2019 

AIKA: 23.3.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Hyväksyttiin lisätalousarvio vuodelle 2019.  

● Päätettiin vaihtaa pankkia.  

● Hyväksyttiin uudet palkat pääsihteerille ja järjestö- ja koulutussuunnitelijalle.  

● Päätettiin vakinaistaa pääsihteerin työsuhde 1.4. alkaen sääntömuutoksen loppuun 

viemiseksi.  

● Merkittiin tulleet hankeavustukset tiedoksi (Salon vihreät nuoret, Vaasan vihreät 

nuoret) 

● Käsiteltiin puheenjohtajaverkoston meet up -tapahtuman palaute. 

● Hyväksyttiin uudet henkilöjäsenet.  

● Keskusteltiin liittokokousponsista ja käytiin alustavaa keskustelua vastauksista 

niihin.  

 

Lisäksi vahvistettiin hallituksen Slackissa kokousten välillä tekemät päätökset: 

● Hyväksyttiin Vihreiden nuorten ehdokkaaksi Teemu Korhonen, 22, Lapin 

vaalipiiristä 

● Päätettiin tukea Terapiatakuu-kansalaisaloitetta. 

● Hyväksyttiin Vihreiden nuorten ehdokkaiksi Iris Westerlund, Uusimaa, 28 & 

Ozan Yanar, Helsinki, 31 (opiskelija). 

● Hyväksyttiin Vihreiden nuorten ehdokkaaksi Veera Willman, Savo-Karjala, 

30. 

● Päätettiin allekirjoittaa Nuorte Agenda 2030 julkilausuma 

 

 

 

 

 



 

Hallituksen kokous 4 / 2019 

AIKA: 19.4.2019, kello 12.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Hyväksyttiin lisätalousarvion nro 2 eduskuntavaalituloksen pohjalta.  

● Hyväksyttiin tilinpäätös & toimintakertomus vuodelle 2018.  

● Päätettiin Vihreiden nuorten puoluekokousaloitteista.  

● Hyväksyttiin suuri määrä uusia henkilöjäseniä liitolle! 

 

Lisäksi vahvistettiin hallituksen Slackissa kokousten välillä tekemät päätökset: 

● Hyväksyttiin Vihreiden nuorten eurovaaliehdokkaiksi: 

Miikka Keränen, Rovaniemi, 28 

Sameli Sivonen, Helsinki, 27 

Iiris Suomela, Tampere, 25 

Alviina Alametsä, Helsinki, 26  

Bicca Olin, Helsinki, 20 

Bella Forsgren, Jyväskylä, 27 

 

 

Hallituksen kokous 5 / 2019 

AIKA: 19.5.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Vahvistettiin jäsenäänestyksen tulos Vihreiden nuorten edustajiksi 

puoluehallituksen & puoluevaltuuskunnan jäseniksi  ja vahvistettiin myös tuloksen 

pohjalta neuvotteluskenaariot. Valtuutettiin pääsihteeri neuvottelemaan ja 

tekemään ratkaisuja itsenäisesti skenaarioiden pohjalta.  

● Päätetään myös esittää puolueen luottamustoimiin seuraavia henkilöitä: 

Iiris Suomela, esitetään puolueen varapuheenjohtajaksi  

Jaakko Mustakallio, esitetään puolueen varapuheenjohtajaksi  

Miikka Keränen, esitetään puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi 

Riina Lumme, esitetään puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi 

● Nimettiin liiton puoluekokousedustajat.  

● Merkittiin tulleet hankeavustushakemukset tiedoksi (Tampereen vihreät nuoret, 

Lapin vihreät nuoret, Helsingin vihreät nuoret). 

● Merkittiin tiedoksi hankeraportit (Salon vihreät nuoret). 

● Käsiteltiin Väentapaamisen osallistujapalaute.  



● Päätettiin avata haku NVV-kurssikoordinaattorin työsuhteeseen sekä NVV-kurssin 

työryhmään.  

● Päätettiin lähettää Euroopan vihreiden nuorten (FYEG) liittokokoukseen edustajiksi 

hallituksen toinen puheenjohtaja Amanda Pasanen ja hallituksen kv-vastaava Oona 

Huttunen, sekä tarkkailijaksi pääsihteeri Salla Merikukka.  

 

Lisäksi vahvistettiin hallituksen Slackissa kokousten välillä tekemät päätökset: 

● Päätettiin tukea Translaki2019-kampanjaa ja liittyä heidän julkisiin tukijoihin. 

● Päätettiin olla mukana Setan vetämässä järjestöjen yhteiskannaotossa: “On aika 

ottaa harppaus sateenkaari-ihmisten oikeuksien turvaamiseksi” 

● Päätettiin esittää valtion avustus- ja arviointitoimikuntaan ensisijaisesti Milja 

Henttosta ja toissijaisesti Heikki Sairasta.  

● Päätettiin esittää pääsihteeri Salla Merikukka edustamaan Vihreitä nuoria Allianssin 

kevätkokoukseen 28.5 ja esitettää häntä myös Allianssin vaalivaliokunnan jäseneksi. 

● Nimettiin pääsihteeri puoluekokouksen vaalivaliokunnan jäseneksi.  

 

 

 

Hallituksen kokous 6 / 2019 

AIKA: 9.6.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Merkittiin tiedoksi hankeraportit (Salon vihreät nuoret). 

● Hyväksyttiin uusia henkilöjäseniä liitolle (23 kpl). 

● Todettiin eronneiksi kolme jäsentä.  

● Käsiteltiin huhtikuisen jäsenhankintakampanjan raportti. 

● Valittiin NVV-kurssille kurssikoordinaattoriksi Ella Rouhe. 

● Nimitettiin työryhmä NVV-kurssille: 

May Högdal (PJ) 

Austero Nita  

Korjus Sanni  

Martikainen Rico 

Ollikainen Saana  

Suomalainen Sofia  

● Käsiteltiin sosiaalipoliittisen ohjelman, feministisen pamfletin sekä kaupunkivision 

työstämisen välikatsaukset. 

● Päätettiin avata täydennyshaku temaattisiin työryhmiin (haku elokuussa). 

 

Lisäksi vahvistettiin hallituksen Slackissa kokousten välillä tekemät päätökset: 



● Päätettiin liittyä Porin opiskelijatalo Saikun kannatusjäseneksi kuluvan 

loppuvuoden ajaksi.  

 

 

 

Hallituksen kokous 7 / 2019 

AIKA: 8.8.2019, kello 18.00  

PAIKKA:  Etäkokous, Google Meet Hangouts -yhteys 

 

● Päätettiin siirtää mahdollista viestintäsuunnittelijan rekrytointia tulevaisuuteen, 

kun liiton rahoituksen tilanne on selvillä. 

● Valtuutettiin pääsektori palkkaamaan liitolle edustajistovaaleja varten 

projektikoordinaattori ja viestintäsuunnittelija syksyksi 2019.  

● Päätettiin lähettää Oona Huttunen Nuorten Pohjoismaisen neuvoston istuntoon. 

 

 

Hallituksen kokous 8 / 2019 

AIKA: 15.9.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Hallitus käsitteli kuluvan vuoden talouden puolivälitarkastelun. 

● Hallitus käsitteli jäsenkyselyn ensimmäisen analyysin.  

● Täydennettiin työryhmiä täydennyshaun pohjalta.  

● Käsiteltiin henkilöjäsenten liittymis- ja eronpyynnöt. 

● Käsiteltiin edustajistovaalikampanjan suunnitelma.  

● Päätettiin avata rekrytointi Turun vihreiden nuorten toiminnanjohtajan tehtävään. 

● Päätettiin pöydätä liittokokouspaikasta päättäminen ja valmistella asiaa vielä lisää.  

● Hyväksyttiin hallituksen esitykset liittokokoukselle toimintasuunnitelmaksi, 

jatkuvan toiminnan kuvaukseksi sekä talousarvioksi. 

● Käsiteltiin vaaliraportti (eduskunta- & eurovaalit).  

● Päätettiin tukea kansalaisaloitetta kannabiksen käytön rangaistavuuden 

poistamiseksi. 

● Käsiteltiin tulleet kutsut juhliin ja liittokokouksiin.  

● Hyväksyttiin kannanotto opiskelijan toimeentulosta ja koulutuspanostuksista. 

Hyväksyttiin myös kannanotto liittyen SYL:n liittokokouksen neuvotteluihin.  

 

Lisäksi vahvistettiin hallituksen Slackissa kokousten välillä tekemät päätökset: 

● Päätettiin hakea Porin opiskelijatalo Saikun kannatusjäseneksi. 



● Päätettiin tukea Mariam Vatsadzen ja Henry Wincklen ehdokkuuksia FYEG:n 

Excecutive Committeehen. 

● Hyväksyttiin kannanotto koskien uusinta IPCC-raporttia. 

● Hyväksyttiin kannanotto Amazonin sademetsien puolesta. 

● Osallistua tukijana mielenosoitukseen pakkopalautusten pysäyttämiseksi. 

 

 

Hallituksen kokous 9 / 2019 

AIKA: 26.9.2019, kello 18.30  

PAIKKA:  Etäkokous, Google Meet Hangouts -yhteys 

 

● Päätettiin avata pääsihteerin rekrytointi 28.9. ja päätettiin haun kriteereistä. 

● Hyväksytään kokouksen kannanotoksi: Vihreät nuoret vaativat inhimillistä 

turvapaikkapolitiikkaa: pakkopalautukset on lopetettava ja turvapaikkaprosesseja 

nopeutettava  

 

 

Hallituksen kokous 10 / 2019 

AIKA: 12.10.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Päätettiin tilitoimistopalvelujen kilpailutuksen toimenpiteistä.  

● Merkittiin tulleet hankeavustukset tiedoksi (Aaltovihreät, Lapin vihreät nuoret) 

● Merkittiin hankeraportit tiedoksi (Lapin vihreät nuoret) 

● Käsiteltiin Puheenjohtajaverkoston meet upin tapahtumapalaute.  

● Käsiteltiin jäsenasiat liiton suorien henkilöjäsenten osalta. 

● Hyväksyttiin hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi.  

● Hyväksyttiin hallituksen esitys liittokokouksen menettelytapasäännöksi. 

● Hyväksyttiin hallituksen esitys sosiaalipoliittiseksi ohjelmaksi.  

● Hyväksyttiin hallituksen vastaukset liittokokouksen 2018 ponsiin.  

● Hyväksyttiin Vihreille nuorille kaupunkivisiopamfletti.  

● Päätettiin edustajista & tervehtijöistä sidosryhmien syys- ja liittokokouksiin. 

 

Hallituksen kokous 11 / 2019 

AIKA: 17.10.2019, kello 19.15  

PAIKKA:  Etäkokous: Google Meet Hangouts -yhteys 

 

● Valittiin Turun toiminnanjohtajaksi Sara Levänen.  

● Merkittiin tiedoksi keskustelu liiton rahoituksen tulevaisuudesta.  



 

 

Hallituksen kokous 12 / 2019 

AIKA: 2.11.2019, kello 10.00  

PAIKKA:  Puoluetoimisto, Helsinki 

 

● Merkittiin myönnetyt hankeavustukset tiedoksi (Lapin vihreät nuoret ja Turun 

Vihreät nuoret). 

● Käsiteltiin henkilöjäsenten liittymis- ja eronpyynnöt. 

● Merkittiin tiedoksi keskustelu liittokokouksessa palkittavista aktiiveista.  

● Pöydättiin muutosesitysten käsittely Vihreiden nuorten ohjelmiin, 

● Merkittiin tiedoksi, että määräaikaan mennessä ei ollut saapunut yhtään 

liittokokousaloitteita.  

● Hyväksyttiin liittokokouskannanotto. 

● Hyväksyttiin Vihreille nuorille feministinen pamfletti.  

● Merkittiin tiedoksi kuulumiset UNR:n kokouksesta ja avattiin jäsenjärjestöjen 

puheenjohtajille haku FYEG:n Surfing Skills for Green Waves -koulutukseen. 

● Päätettiin edustajista & tervehtijöistä sidosryhmien syys- ja liittokokouksiin. 

● Valittiin Salla Merikukka edustamaan Vihreitä nuoria Vihreän sivistysliiton 

hallitukseen vuosille 2020-2021. 

● Hyväksyttiin lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman 

2020-2023 luonnoksesta. 

● Valittiin Vihreiden nuorten pääsihteeriksi Bicca Olin. 

● Myönnettiin pääsihteeri Bicca Olinille laajat tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti.  

 

 


