
Kanta-Espoon Vihreät ry (Kesvi) Pöytäkirja
Hallituksen kokous

Aika 7.5.2015 klo 18 - 19

Paikka Cafe Zava, Espoon keskus

Osallistujat Reeta Heino hallituksen puheenjohtaja
Ville Ylitalo hallituksen varapuheenjohtaja
Sari Yli-Koivisto hallituksen sihteeri
Milla Rosenlund hallituksen jäsen
Antti Kainulainen poissa
Jani Helenius poissa

1 § Kokouksen avaaminen

Reeta Heino avasi kokouksen klo 18:07.
 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Reeta Heino ja sihteeriksi Sari Yli-Koivisto.

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä muutoksella, että kohta 8 käsiteltiin ennen kohtaa 7.

5 § Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Todettiin, että taloudellinen tilanne on hyvä.

6 § Ajankohtaisia asioita

Sari kertoi kuulumisia Uudenmaan vihreiden kokouksesta. Kokouksessa käsiteltiin 
pääasiassa henkilövalintoja Uudenmaan ehdokkaiksi puoluevaltuuskuntaan ja 
puoluehallitukseen. 

Keskusteltiin Kesvin jäsenille tarkoitetusta retkestä. Mahdollisia retkivaihtoehtoja: 
• retki Espoonjoelle, mahdollisesti Erkki Lindell kertomaan joesta
• retki meren saaristoon
• museoretki WeeGee-talolle

Retki tehtäisiin syyskuussa. Syksyllä voitaisiin mahdollisesti järjestää myös peli-ilta ja/tai 
keskustelukerho.



7  § Yhdistysten henkilöesitykset puoluekokoukselle

Puoluekokouksessa Oulussa 4.-6.6. valitaan puolueen kaikki luottamushenkilöt eli 
puheenjohtaja, puoluesihteeri, varapuheenjohtajat, puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta. 
Uudenmaan Vihreät esittää Inka Hopsua puolueen varapuheenjohtajaksi. Toisena 
ehdokkaana on Saara Hyrkkö. Myös Marko Kivelä on ehdolla puolueen luottamustehtäviin. 
Reeta aikoo pitää puoluekokouksessa kannatuspuheenvuoron. Puoluekokoukseen 
osallistuvat Kesvistä myös Rainer Lahti ja Marko Kivelä.

8  § Eduskuntavaalikampanjan pohdintaa

Kampanjoinnissa oli yleensä ottaen hyvä henki. Kesvin ja pääasiassa Susannan 
tukijoukkojen järjestämässä perhetapahtumassa Vanttilassa oli paljon osallistujia. Inkalla oli 
monta jakelukanavaa ja todennäköisesti täsmäpostitus auttoi hyvään vaalitulokseen. 
Kesviläiset pitivät Uudenmaan vaalilehteä onnistuneena julkaisuna. 

Vaaleissa tunnetuilla henkilöillä ja jo eduskunnassa istuvilla ehdokkailla vaikuttaa olevan 
paremmat mahdollisuudet päästä läpi. Myös ihmisiä lähellä olevien teemojen käsittelyllä 
kampanjoinnissa tuntuu saavan enemmän kannatusta kuin globaaleilla teemoilla.

9  § Seuraava kokous

Kesvin hallitus kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa.

10  § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.

Vakuudeksi

Reeta Heino Sari Yli-Koivisto
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri


