
Lohjan Vihreät ry

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vuosi 2019 oli Lohjan Vihreät ry:n 29. toimintavuosi (perustettu 1.3.1991).

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat syyskokouksessa 2018 valittu puheenjohtaja Katja Husso sekä 8 jäsentä:

Anne-Mari Vainio, Laura Skaffari, Niko Mikkonen, Karoliina Salmela, Riikka Kajander, Marianne Surakka, Kaisa
Saarinen ja Tommi Ursin (1.1.2019 - 27.4.2019), Jani Méling (27.4.2019 - 31.12.2019)

Toiminnantarkastajana vuonna 2019 toimi Erja Vaarala ja varatoiminnantarkastajana Minna Jaskari.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 13.1.2019 hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Skaffari,
sihteeriksi Kaisa Saarinen, taloudenhoitajaksi Kaisa Saarinen, jäsenasiainhoitajaksi Marianne Surakka,
tiedotusvastaaviksi Riikka Kajander ja Anne-Mari Vainio. Yhdistyksen nettisivuja hoitaa Karoliina Salmela.
Tapahtumavastaavina toimivat Karoliina Salmela. Anne-Mari Vainio, Marianne Surakka ja Niko Mikkonen.

Kevätkokouksessa Tommi Ursin erosi hallituksesta ja hallitukseen nimettiin täydentävänä jäsenenä Jani Méling.

Hallitus kokoontui vuonna 2019  kymmenen kertaa.

Luottamustoimet

Kuntavaalien 2017 paikkajaossa vihreät saivat kaupungin paikoista 38 varsinaista paikkaa ja 35 varapaikkaa ja piirin
paikoista 7 varsinaista ja 9 varapaikkaa. Luottamustoimet ja niihin valitut henkilöt nähtävissä Lovin kotisivuilla
www.lohjanvihreat.fi

Tapahtumia ja toimintaa

Pohjana toiminnalle oli 2018 syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma. Alkuvuosi 2019 sujui tiiviisti
eduskuntavaalikampanjoinnissa. Lohjan Vihreät ry oli päättänyt tukea vahvasti paikallista ehdokasta Jani Mélingiä
kampanjatyössä. Näkyvyyttä saimme Lohjantähdessä, jossa järjestettiin kolme musiikkipitoista tapahtumaa. Kaikki
Uudenmaan eduskuntavaaliehdokkaat oli kutsuttu mukaan. Vaalikampanjan aikaan kokoonnuimme myös yhdessä
alueen muiden kampanjatiimien kanssa keskustelemaan vaalityöstä.

Vihreä Olohuone toimi lämminhenkisenä tukikohtana, jossa oli kävijöille tarjolla tietoa kaikista Lohjalla vierailleista
ehdokkaista. Vihreiden kampanjabussi piipahti maaliskuussa Lohjalla, samoin Uudenmaan kaasuauto. Vihreällä
Olohuoneella järjestettiin tapahtumia pitkin vuotta ja keskeinen sijainti Laurinkadulla toi vuoden 2019 aikana
runsaasti näkyvyyttä. Vaalivalvojaiset 14.4. Opus K:ssa houkuttelivat runsaasti osallistujia.

Eurovaalikampanjan tiimoilta olimme Lohjan kevätmarkkinoilla huhtikuussa paistamassa vohveleita ja toukokuussa
torilla piipahti vihreä bussikiertue, mukanaan ehdokkaat Ville Niinistö, Bicca Olin, Leena Brandt ja Rauli Virtanen.
Eurovaalit järjestettiin 26.5.2019.

Eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa Lovi ry nimitti useita vaalitoimitsijoita.

Kevätkokouksessa 2019 päätettiin hankkia yhdistykselle “liikkuva olohuone” korvaamaan Laurinkadun Vihreää
Olohuonetta. Aikataulun mukaan vaunun tulisi olla mukana kuntavaalikampanjoinnissa vuonna 2020-2021.

Yhteistyö, aloitteet ja kannanotot

Katja Husso ja Jarmo Pasanen jäseninä Uudenmaan vaalityöryhmässä.

Piirin sääntömääräisiin kokouksiin valittiin Katja Husso, Marianne Surakka ja Anne-Mari Vainio sekä varalle Kaisa
Saarinen.

Piirin ylimääräinen kokous pidettiin 4.6. 2019. Kokouksessa valittiin keitä piiri ehdottaa puolueen
luottamustehtäviin puoluekokouksessa.

http://www.lohjanvihreat.fi


Lovi ry asetti ehdokkaakseen puoluevaltuuskuntaan Laura Skaffarin varsinaiseksi jäseneksi ja Niko Mikkosen 
varajäseneksi sekä varalle Jani Mélingin ja Anne-Mari Vainion.

Lovi ry asetti ehdolle puoluehallitukseen Jani Méling. Jani Méling valittiin kokouksessa puoluehallituksen 
varajäseneksi.

Puoluekokous Porissa. Kevätkokouksessa 2019 valitut edustajat Katja Husso, Laura Skaffari ja Jani Méling sekä 
ylimääräisille paikoille päässeet Anne-Mari Vainio ja Marianne Surakka osallistuivat.

Koulutukset

Jani Mélingin kampanjatiimiläiset osallistuivat vihreiden koulutuksiin.

Tiedotus

Yhdistyksen sisäiseen viestintään käytetään sähköpostia sekä keväällä 2013 avattua nettifoorumia.

Päätöksentekoa on pyritty tekemään mahdollisimman läpinäkyväksi ja avoimeksi. Valtuutetut ja luottamushenkilöt 
tiedottavat aktiivisesti nettifoorumilla eri toimielimissä esille tulevista asioista. Nettifoorumi on avoin kaikille 
jäsenille.

Lisäksi sisäistä viestintää on tehostettu ottamalla käyttöön Messenger- ja Whatsapp-ryhmiä.

Ulkoisen tiedotuksen keskiössä ovat kotisivut (www.lohjanvihreat.fi). Sieltä löytyvät ajankohtaiset tiedot mm. 
hallituksen kokoonpanosta, luottamushenkilöistä sekä aloitteita ja Vihreiden lehtikirjoituksia.

Tapahtumista tiedotettiin Facebook-sivuilla ja Instagramissa sekä

Jäsenet

Vuoden 2019 aikana yksi jäsen ilmoitti erostaan puolueesta ja yhdistyksestä.

Vuoden 2019 aikana saatiin kuusi uutta jäsentä.

Lovi ry:llä on oli vuoden 2019 lopussa 62 jäsentä

Talous ja hankinnat

Yhdistys rahoitti toimintansa jäsenmaksuosuuksilla (25% tuloista) sekä kunnallisista luottamustehtävistä 
perittävillä puolueveroilla (75% tuloista).

Syyskuussa 2018 Lovi solmi 6kk vuokrasopimuksen Vihreän Olohuoneen kiinteistöstä (Laurinkatu 48).
Tilassa myös Ruoka-apuryhmän hankkima jääkaappi ja yleinen hävikkiruokahylly sekä muutamien yrittäjien 
tuotteita myytävänä.

Vuokrasopimus päättyi 14.4.2019. Jatkoajasta neuvoteltiin, mutta vuokrakulut olisivat jatkosopimuksessa 
tuplaantuneet. Vihreä Olohuone tyhjennettiin ja se siirtyi länsi uudenmaan taiteilijaseura ry:n hallintaan.
Ruoka-apuryhmän hävikkiruokajääkaapille yritettiin neuvotella jatkosijoituspaikkaa mm. SPR:n kanssa, mutta 
tuloksetta. Kesällä 2019 jääkaappi siirrettiin Lohjan Työttömien tiloihin.

Marraskuussa 2018 Lovi solmi 12kk työsopimuksen palkkatuetun henkilön kanssa. Palkkatuki TE-keskukselta oli 
100%. Työntekijä huolehti Vihreän Olohuoneen aukiolosta, tiloissa olevien hävikkiruokapisteen ja taidelainaamon 
toiminnasta sekä osallistui eduskuntavaaleissa keväällä 2019 kampanjatyöhön. Vihreän Olohuoneen sulkemisen 
jälkeen pyrimme takaamaan palkatulle henkilölle vastaavanlaisen työnkuvan sopimuskauden loppuun asti. 
Palkkatuettu henkilö siis jäi työskentelemään Galleria Luts:in tiloihin ja Lovi ry hoiti palkanmaksun sekä palkan 
takaisinmaksatuksen tukikauden loppuun, 11.11.2019 asti.

http://www.lohjanvihreat.fi

