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1 Johdanto  
 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja 
opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman 
puolesta. Liitosta käytetään viestintänimeä Vihreät nuoret. 
 
Vihreät nuoret vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. 
Vihreissä nuorissa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen 
vaikuttaminen. Vihreiden nuorten toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin 
vihreisiin nuoriin asti. 
Vihreät nuoret toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. 
Vihreät nuoret vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan 
kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
 
Vihreiden nuorten organisaatio on joustava ja reagoi poliittisiin ja yhteiskunnallisiin 
muutoksiin. Vihreät nuoret tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja tarvittaessa 
epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueen 
suuntaan. 
 
Tämä asiakirja hyväksytään toimintasuunnitelman liitteenä ja kuvaa Vihreiden nuorten 
jatkuvaa toimintaa. 
 
2 Ohjelmatyö 
 
Vihreät nuoret tekee jatkuvaa ohjelmatyötä muutosesitysten pohjalta ja tuottaa tarpeen 
mukaan linjapaperin ja kannanoton välimaastoon asettuvia avauksia. Osana avauksien 
valmistelua hallitus voi järjestää erillisiä asiantuntijatapaamisia. Erillisten ohjelma- ja 
linjapapreiden lisäksi nettisivuilla eri ohjelmista ja kannanotoista poimitut Vihreiden 
nuorten kannat merkittävimpiin poliittisiin kysymyksiin helposti löydettävässä muodossa. 
 
Vihreiden nuorten ohjelmat ja linjapaperit on avattu jäsenjärjestöjen ja jäsenten 
muutosesityksille vuoden 2013 alussa. Jäsenjärjestöjä ja jäseniä kannustetaan 
tutustumaan Vihreiden nuorten ohjelmiin ja linjapapereihin sekä tekemään 
muutosesityksiä. Vihreiden nuorten ohjelmiin ja linjapapereihin tehdään kokonaisvaltaisia 
uudistuksia tarpeen mukaan. Ohjelmatyötä tekevät erityisesti avoimella haulla valittavat 
Vihreiden nuorten temaattiset työryhmät. Ohjelmatyötä varten voidaan myös perustaa 
erillisiä työryhmiä. 
 
3 Kannanotot ja blogitekstit 
 
Muuta ohjelmatyötä täydentävät kannanotot ja blogitekstit. Niillä Vihreät nuoret paitsi 
reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. 
Tavoitteena on, että Vihreiden nuorten kannanotot ylittävät valtakunnallisen 



uutiskynnyksen. Perinteisten kannaottojen lisäksi Vihreät nuoret tekee sosiaalisessa 
mediassa jaettavia, muodoltaan kevyempiä kannanottoja, jotka tavoittavat perinteisiä 
kannanottoja paremmin Vihreiden nuorten kohderyhmää. 
 
Vihreät nuoret kannustaa jäsenistöä osallistumaan Vihreiden nuorten kannanottojen 
valmisteluun. Myös työryhmät tuottavat Vihreille nuorille kannanottoja ja some-päivityksiä 
omalta toimialaltaan. Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjä kannanottojen teossa 
esimerkiksi koulutuksilla niin, että ne vastaavat hyvän poliittisen kannanoton vaatimuksia 
ja menevät läpi paikallisessa mediassa. Vihreiden nuorten puheenjohtajat tekevät 
jäsenjärjestöjen kanssa yhteismielipidekirjoituksia, jolloin niiden saama huomio ja 
painoarvo kasvaa. Vinolaisten blogauksia julkaistaan myös Vihreiden nuorten 
sosiaalisessa mediassa. 
 
4 Työryhmät ja verkostot  
 
Vihreillä nuorilla on työryhmiä, verkostoja ja tilapäisiä työryhmiä, jotka tarjoavat Vihreiden 
nuorten aktiiveille mahdollisuuksia tehdä poliittista kannanmuodostusta ja järjestää 
toimintaa. Työryhmiä ja verkostoja perustetaan tarpeen mukaan vinolaisia kiinnostavien 
aihealueiden ympärille. 
Työryhmien puheenjohtajina toimii pääsääntöisesti kyseisen aihealueen hallitusvastaava. 
Työryhmien jäsenet haetaan avoimella haulla ja hallitus valitsee työryhmille 
varapuheenjohtajan ja jäsenet edellisen vuoden lopussa. Työryhmiä täydennetään 
puolivälissä vuotta.  
Työryhmät toimivat oman aihealueensa asiantuntijaryhminä, jotka järjestävät omaa 
toimintaa ja tukevat Vihreiden nuorten hallitusta poliittisessa kannanmuodostuksessa. 
Työryhmät pitävät säännöllisesti kokouksia ja toimivat kokousten välillä aktiivisesti 
internetin ja sosiaalisen median alustojen avulla. Työryhmämalli korvaa aiemman 
ohjausryhmämallin. 
 
Vuonna 2018 toimivat työryhmät: 

• Koulutuspoliittinen 
• Sosiaalipoliittinen 
• Kansainvälisten asioiden 
• Ympäristö 
• Vaalit (puheenjohtajana pääsihteeri) 
• Rönsy (puheenjohtajana päätoimittaja) 
•  

Verkostot ovat avoimia ja vapaita keskustelufoorumeita, jotka voivat halutessaan muun 
muassa järjestää tapahtumia tai tehdä kannaottopohjia ja auttaa poliittisessa 
kannanmuodostuksessa. Verkostot toimivat pääasiassa internetin ja sosiaalisen median 
alustoilla ja niiden toiminta on pitkälti itseohjautuvaa ja verkoston toimijoiden omasta 
innostuksesta syntyvää.  Vihreät nuoret tarjoaa verkostoille tapaamismahdollisuuksia 
vähintään suurten valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. 
 
Vuonna 2017 toimivat verkostot: 

• Feministinen verkosto 
• Eläinpoliittinen verkosto 
• Kuntapoliittinen verkosto 
• Opiskelijakunta-aktiivien  verkosto 



• Toisen asteen aktiivien verkosto 
• Ylioppilaskunta-aktiivien verkosto 

 
Tilapäisiä työryhmiä luodaan tarpeen mukaan Vihreiden nuorten valtakunnallisia 
tapahtumia tai suuria kampanjoita varten suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa 
yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa sekä tekemään ohjelmatyötä. Myös Nuori vihreä 
vaikuttaja -kurssia toteuttamaan haetaan vuosittain oma työryhmänsä. 
 
Työryhmistä ja verkostoista on lisää tietoa tässä jatkuvan toiminnan kuvauksen muissa 
kohdissa. 
 
5 Kuntapolitiikka  
 
Vaalien välillä Vihreiden nuorten kuntapoliittista toimintaa toteuttaa hallituksen kanssa 
kuntapoliittinen verkosto. Vihreiden nuorten kuntapoliittinen verkosto kokoaa yhteen 
valtuutetut, varavaltuutetut, muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset sekä 
muut kuntapolitiikasta kiinnostuneet toimijat. 
 
Verkosto tarjoaa vinolaisille kunnallispoliitikoille keskustelualustan, jossa vaihtaa hyviä 
käytänteitä ja saada vertaistukea. Verkoston puitteissa järjestetään myös 
kunnallispolitiikkaan liittyvää koulutusta ja tehdään Vihreiden nuorten kunnallispoliittista 
kannanmuodostusta. 
 
Kuntapoliittinen verkosto toimii pääasiallisesti netissä sosiaalisen median alustoilla, mutta 
tapaa  tarvittaessa myös kasvokkain Vihreiden nuorten valtakunnallisten tapahtumien 
yhteydessä. Verkoston toiminta on aktiivisinta kuntavaalien jälkeen, kun uudet vinolaiset 
aloittavat kunnallisissa luottamustoimissaan ja tuen tarve on suurin.  
 
Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntapoliittinen verkosto aktiiviseksi keskustelukanavaksi 
myös vaalien välillä.  
 
6 Vaikuttaminen puolueessa  
 
Vihreät nuoret toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. Vihreät nuoret 
kanavoi jäsentensä tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. 
 
Vihreät nuoret osallistuu aktiivisesti puolueen ohjelmatyöhön jo valmisteluvaiheessa, 
erityisesti uusia ohjelmia hyväksyttäessä sekä etsii muutostarpeita puolueen olemassa 
olevista ohjelmista ja tekee muutosesityksiä puoluevaltuuskunnan käsittelyyn. 
 
Kaudella 2017-2019 ViNOlla on vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että 
puoluehallituksessa. Lisäksi Vihreiden nuorten puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus 
puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa. Alla lueteltujen edustusten lisäksi 
vinolaisia toimii lukuisien piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea. 
 
Vihreiden nuorten johto tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä, 
kansanedustajia sekä muita puolueen johtohahmoja.  Vihreät nuoret myös osallistuu 
aktiivisesti puoluetoimiston yhteiseen toimintaan ja työntekijäverkostoihin sekä tapaa 
puolueen viestintää. 
 



6.1 Puoluekokous 
Vihreät nuoret toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. 
Mukaan Vihreiden nuorten työskentelyyn ovat tervetulleita myös muiden nimeämät, 
itsensä vinolaisiksi kokevat puoluekokousedustajat. 
 
Vihreät nuoret järjestää kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa 
tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin 
asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja. Vinolaiset edustajat pidetään hyvin 
informoituna myös puoluekokouksen kuluessa. Tavoitteena on, että Vihreiden nuorten 
ryhmä on hyvin valmistautunut ja toimii tehokkaasti. Vinolaiset puoluekokousedustajat 
pitävät puoluekokouspuheita keskimääräistä kokousväkeä enemmän, ja puheiden 
valmisteluun tarjotaan aina tukea. 
 
6.2 Puoluehallitus 
Kaudella 2017-2019 Vihreillä nuorilla on puoluehallituksessa yksi varsinainen ja yksi 
varajäsen.  Lisäksi Vihreiden nuorten puheenjohtajilla on puoluehallituksessa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus. 
 
Vihreät nuoret pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluehallituksessa ja Vihreiden nuorten 
edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. Vihreiden 
nuorten hallituksella ja jäsenillä on jatkuva mahdollisuus kommentoida puoluehallituksen 
päätöksistä suoraan Vihreiden nuorten edustajille. Vihreiden nuorten edustajat ja 
Vihreiden nuorten puheenjohtajat valmistautuvat yhdessä puoluehallituksen kokouksiin 
tarpeen mukaan ja edustajat tapaavat tarvittaessa myös Vihreiden nuorten hallitusta. 
 
6.3 Puoluevaltuuskunta 
Kaudella 2017-2019 Vihreillä nuorilla on puoluevaltuuskunnassa neljä varsinaista ja viisi 
varajäsentä. Vihreiden nuorten esittämien jäsenten lisäksi vinolaisia on piirien ja 
valtakunnallisten järjestöjen edustajina useita. 
 
Vihreät nuoret pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluevaltuuskunnassa. Vihreiden 
nuorten edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. 
Vihreiden nuorten hallituksella ja jäsenillä on jatkuva mahdollisuus kommentoida 
puoluevaltuuskunnan päätöksistä suoraan Vihreiden nuorten edustajille. Vihreiden nuorten 
hallitus ja valtuuskuntaryhmä tapaavat yhdestä kahteen kertaa vuodessa. 
 
6.4 Puolueen työryhmät 
Kaikissa puolueen työryhmissä on vinolaisia jäseninä ja useampaa työryhmää myös 
puheenjohtaa vinolainen. Koordinaatiosta ja tiedonkulusta Vihreiden nuorten ja puolueen 
työryhmissä toimivien vinolaisten välillä pidetään huolta. Työryhmäedustajat tekevät myös 
mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Vihreiden nuorten samojen teemojen työryhmien 
kanssa.  Vihreiden nuorten työryhmäedustusta hyödynnetään muun muassa 
suunniteltaessa ohjelmaa Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin. ViNO myös 
esittää edustajaa kaikkiin työryhmiin, joihin esitystä vaaditaan. 
 
7 Yhteiskampanjat 
 
7.1 Kansalaisaloitteet 
Kansalaisaloitteet ovat vakiintumassa osaksi Suomen poliittista järjestelmää. Vihreät 
nuoret  tukee tavoitteidensa mukaisia kansalaisaloitteita. Vihreiden nuorten tuesta 



kansalaisaloitteille päättää hallitus. Vihreät nuoret seuraa tukemiaan kansalaisaloitteita 
eduskuntakäsittelyn loppuun saakka. 
 
7.2 Valtakunnalliset yhteistapahtumat 
Vihreät nuoret on mukana järjestämässä erilaisia valtakunnallisia yhteistapahtumia 
poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. 
Vihreät nuoret järjestää omaa ohjelmaa mm. Suomen sosiaalifoorumiin ja Femistiseen 
foorumiin ja osallistuu yhdessä Helsingin Vihreiden Nuorten kanssa Maailma kylässä -
festivaaleille. Vihreiden nuorten puheenjohtajat ja hallitus sekä paikallisjärjestöjen 
puheenjohtajia ja puoluevaltuuskuntaedustajia  osallistuu SuomiAreenaan. 
 
7.3 Muu valtakunnallinen yhteistoiminta 
Vihreät nuoret toimii aktiivisesti Demo Finlandissa (Puolueiden Kansainvälinen 
Demokratiayhteistyö ry) sekä osallistuu soveltuvin osin vihreän eduskuntaryhmän 
kampanjoihin. Vihreiden nuorten sidosryhmät tuottavat omaa ohjelmaa myös Vihreiden 
nuorten Väentapaamiseen.  Vihreät nuoret etsii jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja muiden 
kansalaisjärjestökentän toimijoiden kanssa. 
 
7.4 Teemapäivät ja -tapahtumat 
Erilaiset teemapäivät ja tapahtumat näkyvät Vihreiden nuorten viestinnässä sosiaalisessa 
mediassa. Vinolaiset järjestöt osallistuvat paikallisesti erilaisiin teemapäiviin ja -
tapahtumiin, kuten Auton vapaapäivään, Asunnottomien yöhön, YK:n päivään, Älä osta 
mitään -päivään, Eurooppa-päivään, Pride-tapahtumiin ja Mahdollisuuksien toreihin. 
Vihreät nuoret informoi teemapäivistä ja tapahtumista jäsenjärjestöjään ja tarjoaa näiden 
käyttöön helppoja osallistumiskonsepteja ja sosiaalisen median sisältöjä. 
 
8 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä  
 
Vihreät nuoret kuuluu jäsenenä seuraaviin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: 
·            Vihreä liitto 
·            Federation of Young European Greens 
·            Vihreä Sivistysliitto 
·            Kepa 
·            Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 
·            Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto 
·            Reilun kaupan edistämisyhdistys 
·            Seta 
·            Suomen Pakolaisapu 
·            Vailla vakinaista asuntoa 
·            Kynnys 
·            YK-liitto 
·            Grön Ungdom i Norden 
 
           
Vihreät nuoret esittää ehdokkaita yhdistysten luottamustoimiin ja osallistuu yhdistysten 
vuosikokouksiin. Vihreiden nuorten edustajat muiden järjestöjen luottamustoimissa 
raportoivat hallitukselle toiminnastaan ja järjestön ajankohtaisista asioista. 
 

9 Opiskelijatoiminta  



 
Vihreät nuoret reagoi ja vaikuttaa valtakunnalliseen opiskelija- ja koulutuspolitiikkaan sekä 
seuraa kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa. 
 
Vihreät nuoret tekee opiskelijapolitiikassa tiivistä yhteistyötä vihreän eduskuntaryhmän 
sekä muiden poliittisten ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa. 
 
Vihreät nuoret tukee ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä toisen asteen vihreitä toimijoita. 
Vihreät nuoret kannustaa uusien vihreiden edustajistoryhmien perustamiseen ja tukee 
vihreitä listoja edustajistovaaleissa. 
 
9.1 Koulutuspoliittinen työryhmä ja opiskelijatoimijaverkostot 
Vihreiden nuorten koulutuspoliittinen työryhmä on  avoin kaikille koulutuspolitiikasta ja 
opiskelijatoiminnasta kiinnostuneille jäsenille. Työryhmää puheenjohtaa hallituksen 
koulutuspoliittinen vastaava ja siihen haetaan jäseniä avoimella haulla. Työryhmä ja 
varapuheenjohtaja nimetään edellisen vuoden lopussa ja sitä voidaan täydentää puolessa 
välissä vuotta. 
 
Kouluspoliittinen työryhmä tekee Vihreiden nuorten opiskelijapolitiikan 
kannanmuodostusta yhdessä hallituksen kanssa, järjestää tapahtumia ja koulutuksia sekä 
koordinoi niin edustajistovaaleihin kuin SYLin ja SAMOKin liittokokouksiinkin. 
 
Koulutuspoliittisen työryhmän ohella Vihreissä nuorissa toimii kolme opiskelijatoimintaan 
keskittyvää verkostoa. Ylioppilaskuntien, opiskelijakuntien ja toisen asteen toimijoille on 
kullekin perustettu oma verkosto vertaistukea, yhteistyötä ja ideoiden vaihtamista varten. 
 
9.2 Muu opiskelijatoiminta  
Edustajistovaalit käydään ylioppilaskunnissa kahden vuoden välein ja opiskelijakunnissa 
joka vuosi. Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjen ja vihreiden listojen vaalityötä. Ehdokkailla 
ja listoilla on käytettävissään Vihreiden nuorten opiskelijapoliittinen ohjelma ja sitä 
täydentävä taustapaperi sekä koulutuspoliittisen työryhmän asiantuntemus. 
Edustajistovaalityötä tuetaan myös hankeavustuksin ja tarjoamalla visuaalisia 
materiaaleja vihreiden listojen käyttöön. 
 
Vihreät nuoret tekee tiivistä yhteistyötä muiden poliittisten opiskelijajärjestöjen kanssa. 
Poliittisten opiskelijajärjestöjen lisäksi Vihreiden nuorten keskeisiä yhteistyökumppaneita 
ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, 
Suomen Opiskelija-Allianssi, Suomen Lukiolaisten Liitto, Finlands Svenska 
Skolungdomsförbund ja Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI. 
 
Vihreät nuoret nostaa koulutus- ja opiskelijapoliittisia teemoja valtakunnallisessa 
viestinnässä, erityisesti ennen edustajistovaaleja. 
 
10 Järjestötoiminta  
 
Vihreillä nuorilla on 14 toimivaa jäsenjärjestöä ja viisi toimintaryhmää. Lisäksi vuoden 
2018 aikana pyritään auttamaan toimintaryhmien toiminnan käynnistämistä myös uusilla 
paikkakunnilla.  
 
Toiminnan käynnistyessä uudella paikkakunnalla tai jäsenjärjestössä hiljaisen kauden 
jälkeen Vihreät nuoret kannustaa käyttämään energian varsinaiseen toimintaan hallinnon 



pyörittämisen sijaan. Yhdistyksen perustamisen sijaan toimijat voivat aluksi muodostaa 
Vihreiden nuorten toimintaryhmän. Vihreiden nuorten hallitukselle toiminnastaan 
ilmoittaneet toimintaryhmät ovat jäsenjärjestöjen tapaan oikeutettuja Vihreiden nuorten 
avustuksiin ja tukeen sekä käyttämään itsestään nimitystä 
paikkakunnan/seudun/maakunnan Vihreät nuoret. Kun toiminta on vakiintunut ja 
toimijoiden määrä kasvanut riittävän suureksi, Vihreät nuoret auttaa yhdistykseksi 
rekisteröitymisessä. 
 
10.1 Tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille 
Vihreiden nuorten järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo 
kaikissa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestökoordinaattorin lisäksi 
jäsenjärjestöillä on tukenaan Vihreiden nuorten hallituksen järjestövastaava. 
Järjestövastaava yhdessä järjestökoordinaattorin ja hallituksen kanssa tekee 
säännöllisesti soittokierroksen jäsenjärjestöihin ja pitää jatkuvasti yhteyttä mm. 
sosiaalisen median välityksellä. Järjestövastaava viestii Vihreiden nuorten toiminnasta ja 
kuulumisista jäsenjärjestöille ja välittää jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja kuulumisia 
Vihreiden nuorten hallitukselle. 
 
Lisäksi Vihreät nuoret järjestää vuoden aikana kahdesta neljään jäsenjärjestöskypeä, 
joissa jäsenjärjestöjen aktiivit sekä Vihreiden nuorten järjestökoordinaattori ja 
järjestövastaava käyvät läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja Vihreiden nuorten ajankohtaisia 
asioita. 
 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattori sekä järjestövastaava vierailevat jäsenjärjestöissä 
tarpeen mukaan. Paikallisten tarpeiden mukaan vierailun yhteydessä voidaan järjestää 
esimerkiksi jäsenhankintatapahtuma, uusien ilta, hallituksen kokous tai tulevan toiminnan 
ideointisessio. 
Vihreiden nuorten hallitus vierailee vuosittain yhden tai kahden jäsenjärjestön luona ja 
järjestää yhteistä toimintaa paikallisten aktiivien kanssa oman kokouksensa yhteydessä. 
Vihreiden nuorten puheenjohtajat kiertävät vuoden aikana kaikki Vihreiden nuorten 
jäsenjärjestöt. 
 
Vihreät nuoret kouluttaa jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien toimijat tehtäviinsä sekä 
paikallisesti järjestettävissä perehdytyskoulutuksissa loppuvuodesta että tammikuussa 
pidettävässä yhteisessä koulutusviikonlopussa. Järjestöille lähetetään vähintään kerran 
kuussa järjestöinfo, joka sisältää ajankohtaiset järjestölliset asiat. Vihreät nuoret tukee 
jäsenjärjestöjensä puheenjohtajia järjestämällä vuosittain kaksi puheenjohtajapäivää, 
jossa kouluttaudutaan ja annetaan vertaistukea. 
 
Vihreät nuoret kannustaa isoja, aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai 
lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. Vihreät nuoret auttaa tässä tarjoamalla 
järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. 
 
10.2 Yleis- ja hankeavustus 
Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös rahallisesti. 
Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan jäsenjärjestöt ja toimintaryhmät saavat 
vuotuisen yleisavustuksen. Yleisavustuksen tarkoitus on mahdollistaa 
välttämättömimpien toimintojen järjestäminen myös pienimmissä yhdistyksissä. 
 



Yleisavustusten lisäksi Vihreät nuoret tarjoaa jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille 
hankeavustuksia, joiden myöntämisestä järjestökoordinaattori ja hallitus päättävät 
hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien 
järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit 
hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon 
jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. 
 
Nykyisen rahoituksen puitteissa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä tuetaan 100 euron 
yleisavustuksella. Rahoituksen noustessa yleisavustussummaa nostetaan. 
Hankeavustusmäärärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. 
 
10.3 Jäsenhankinta 
Vihreät nuoretn toiminnan tärkein tukijalka on aktiivinen jäsenistö. Tämän joukon 
ylläpitämisestä vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori. Puheenjohtajat vastaavat 
jäsenhankinnasta.  
 
Jäsenhankinta ei ole erillinen osa Vihreiden nuorten toimintaa, vaan kaikki Vihreiden 
nuorten toiminta on myös jäsenhankintaa. Jäsenhankintaa tehdään erityisesti poliittisten 
sisältöjen, aktiivisen viestinnän sekä laadukkaiden tapahtumien avulla. Jäsenhankinta on 
suunnitelmallista ja integroituna Vihreiden nuorten kaikkeen toimintaan. Erityisesti 
ihmisten mukaan pyytäminen ja henkilökohtainen kontaktointi on keskeinen osa Vihreiden 
nuorten jäsenhankintaa. 
 
Vihreät nuoret näkyy aktiivisesti erilaisissa sosiaalisen median kanavissa ja näkyy 
kohderyhmälleen kiinnostavana ja vetovoimaisena toimijana, jonka jäseneksi halutaan 
liittyä. Vihreät nuoret mainostaa jäsenyyttään säännöllisesti erilaisissa kanavissa muun 
muassa Facebook-mainostuksen avulla ja hyödyntää ajankohtaisia poliittisia tapahtumia 
jäsenhankinnassaan. 
 
Aktiivisen näkymisen sekä laadukkaiden tapahtumien lisäksi jäsenhankinnassa 
hyödynnetään jäsenhankintakilpailuja ja sosiaalisen median mainontaa. 
Tavoitteena on myös säilyttää suhteellinen koko puolueen puolueen jäsenmäärän 
muuttuessa. Jäsenhankintaa kohdennetaan erityisesti alle 25-vuotiaisiin jäsenrakenteen 
pitämiseksi tarpeeksi nuorena. 
 
Vihreät nuoret tekee aktiivista yhteistyötä jäsenhankinnan suunnittelussa ja siihen 
liittyvässä koulutuksessa puolueen jäsenhankinnasta vastaavien henkilöiden kanssa. 
 
10.4 Henkilöjäsenet 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattori koordinoi henkilöjäsenten verkostoa.  
Henkilöjäsenet valitsevat liittokokousedustajansa etäkokouksella vähintään viikkoa ennen 
liittokokousta. Ennen liittokokousta järjestetään tarvittaessa henkilöjäsenten tapaaminen, 
jossa valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. 
 
Niille henkilöjäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla toimii Vihreiden nuorten jäsenjärjestö, 
tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua jäsenjärjestön toimintaan ja liittyä sen jäseneksi. 
Toimintaryhmien aktiiveja kannustetaan aktiivisesti liittymään Vihreiden nuorten 
henkilöjäseneksi.  
 
10.5 Alumnitoiminta 



Vihreät nuoret etsii yhdessä alumnien kanssa luontevaa muotoa Vihreiden nuorten 
alumnitoiminnalle. Puheenjohtajat yhdessä pääsihteerin kanssa koordinoi yhteydenpitoa 
alumnien kanssa. Alumneja hyödynnetään erityisesti tapahtumien ohjelmissa sekä 
Vihreiden nuorten koulutustoiminnassa. Alumneille järjestetään tapaaminen vuosittain. 
 
11 Koulutustoiminta  
 
11.1 Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi 
Vihreät nuoret järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä suomalaisten vihreiden 
meppien ja Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa 
erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin Suomessa ja EU:ssa. 
Kurssilla vieraillaan eduskunnassa, tavataan suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja tehdään 
opintomatka Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Kurssille 
voi osallistua, vaikka ei olisikaan Vihreiden nuorten jäsen. NVV-kurssista vastaa osa-
aikainen kurssikoordinaattori (390 tuntia). 
 
Kurssi alkaa aina syksyllä ja jatkuu kevääseen. Kurssiin kuuluu viisi kotimaan tapaamista 
ja noin 1,5 viikkoa kestävä ekskursio Brysseliin. Brysselissä vierailee samaan aikaan myös 
muiden maiden vastaavia kursseja, ja osa Brysselin ohjelmasta on heidän kanssaan 
yhteistä. Yhteistyötä koordinoi  Green European Foundation GEF, joka myös tukee EU:ta 
käsittelevän kurssikerran järjestämistä. 
 
Kurssikoordinaattori vastaa kurssin sisällön suunnittelusta ja kurssilaisten valinnasta ja 
häntä työssään tukee kurssin työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet valitaan 
keväisin avoimen haun kautta hallituksen päätöksellä. Työryhmässä on myös edustus 
Vihreiden nuorten hallituksesta ja Visiosta. Lisäksi järjestö- ja koulutuskoordinaattori on 
mukana työryhmän työskentelyssä. 
 
11.2 Muu koulutus 
Vihreät nuoret järjestää koulutusta jäsenilleen ja jäsenjärjestöilleen. Ohjelmatoiveita 
kartoitetaan etukäteen ja tavoitteena on, että koulutukset vastaavat osallistujien tarpeisiin 
ja toiveisiin. Jokaisesta koulutuksesta kootaan kerätään palautetta ja kerätystä 
palautteesta kootaan tapahtumakohtaiset raportit tulevien toimijoiden perehdyttämiseksi 
ja koulutustoiminnan kehittämiseksi. 
 
11.2.1 Koulutus jäsenjärjestöjen toimijoille 
Vihreät nuoret järjestää tammikuussa koulutuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajille sekä 
liittohallituksen jäsenille. Kaksipäiväinen koulutus keskittyy järjestön pyörittämisen 
käytäntöihin, vastuualuekoulutukseen, viestintään sekä yhteiseen ideointiin ja toiminnan 
suunnitteluun. Lisäksi jäsenjärjestöjen verkostoituminen ja voimavarojen kasvattaminen 
ovat keskeisessä asemassa.  
 
11.2.2 Koulutus työryhmien toimijoille 
Vihreät nuoret järjestää alkuvuodesta koulutuksen työryhmien jäsenille. Kaksipäiväinen 
koulutus keskittyy työryhmien ryhmäytymiseen ja vuoden toiminnan suunnitteluun. 
keskeistä on myös työryhmäläisten osaamisen kasvattaminen.  
 
11.2.3 Väentapaaminen 
Syksyisin järjestetään Väentapaaminen, joka on Vihreiden nuorten suurin valtakunnallinen 
tapahtuma. Väentapaaminen on tarkoitettu kaikille Vihreiden nuorten jäsenille ja Vihreistä 



nuorista kiinnostuneille. Väentapaamisessa keskitytään ajankohtaisiin poliittisiin 
sisältöihin nimekkäiden puhujien johdolla. Väentapaaminen toimii myös 
jäsenhankinnallisena tilaisuutena, jota markkinoidaan matalan kynnyksen tapahtumana 
tulla mukaan ja tutustua vinolaiseen politiikkaan. 
 
11.2.4 Opiskelijatoimijoiden koulutus 
Vihreät nuoret perehdyttää opiskelijatoimijoita edustajistovaaleihin, ajankohtaisiin 
koulutus- ja opiskelijapoliittisiin teemoihin, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin 
osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Opiskelijatoimijoiden koulutus toteutetaan 
koulutuspoliittisen työryhmän puitteissa ja osana Väentapaamisen ohjelmaa. 
 
11.2.5 Kuntatoimijoiden koulutus 
Vihreät nuoret perehdyttää kunnallisissa luottamustoimissa toimivia vinolaisia 
ajankohtaisiin kunnallispoliittisiin teemoihin, kuntatalouteen, hyviin käytäntöihin ja muihin 
teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kuntatoimijoiden koulutus 
toteutetaan kuntapoliittisen verkoston puitteissa ja osana Väentapaamisen ohjelmaa. 
 
11.2.6 Puoluekokouskoulutus 
Vihreät nuoret järjestää ennen puoluekokousta kaikille vinolaisille kokousedustajille 
koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa 
käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja. 
 
11.2.7 Kesätapahtuma 
Vihreät nuoret järjestää jäsenilleen poliittisen rastikierroksen, Kesä-Hesan 
seikkailuspektaakkelin, elokuussa. Rastikierroksella seikkaillaan joukkueissa ja suoritetaan 
erilaisia tehtäviä ympäriä Helsinkiä. Loppupäivästä kokoonnutaan yhteiseen illanviettoon.  
 
11.2.8 Hallituksen ja työryhmien koulutus 
Vihreät nuoret järjestää vuonna 2018 kolme koulutus- ja suunnitteluviikonloppua 
hallitukselle ja työryhmille. 
 
Alkuvuodesta käydään läpi Vihreät nuoret toimintaan liittyviä käytäntöjä ja suunnitellaan 
kevään toimintaa työryhmäläisten ja liittohallituksen kesken. Touko-kesäkuussa 
arvioidaan kevään toimintaa ja suunnitellaan syksyä toimintasuunnitelman pohjalta. 
Joulukuun viikonloppu on yhteinen vuoden 2018 toimijoiden kanssa ja silloin käydään läpi 
käytännön hallitustoimintaa, sovitaan uuden hallituksen vastuunjaot sekä perehdytään 
omiin vastuualueisiin. Lisäksi joulukuun koulutuksessa ryhmäydytään, opitaan perusteita 
Vihreistä nuorista sekä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.  
 
11.2.10 Asiantuntijatapaamiset 
Vakiintuneiden koulutusten lisäksi Vihreät nuoret järjestää ajankohtaisen poliittisen 
kannanmuodostuksen taustoittamiseksi tapaamisia eri alojen vinolaisten asiantuntijoiden 
kanssa. Asiantuntijatapaamiset ovat avoimia Vihreiden nuorten jäsenille. 
Asiantuntijatapaamisiin voidaan myös kutsua alustajia eri tahoilta. 
 
12 Kansainvälinen toiminta  
 
Vihreät nuoret toimii aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa. 
 
12.1 Federation of Young European Greens FYEG 



Vihreiden nuorten keskeisin kumppani Euroopassa on Vihreiden nuorten kattojärjestö 
Federation of Young European Greens eli FYEG, johon Vihreät nuoret kuuluu suomalaisena 
jäsenenä. 
 
Vihreät nuoret toimii FYEGissä aktiivisesti ja osallistuu FYEGin liittokokoukseen nykyisen 
rahoituksen puitteissa kahdella delegaatilla. Vihreiden nuorten hallitus valmistautuu 
liittokokouksiin ja tekee aloitteita yhdessä kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa. 
Vihreät nuoret osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös FYEGin muihin tapahtumiin ja 
euroopanlaajuisiin kampanjoihin. 
 
Vihreät nuoret pitää tiivistä yhteyttä FYEGin toimijoihin ja kannustaa vinolaisia 
osallistumaan FYEGin työryhmiin ja tapahtumiin sekä hakemaan FYEGin luottamustoimiin. 
 
12.2 Global Young Greens GYG 
Vihreät nuoret kuuluu myös maailmanlaajuiseen Global Young Greens eli GYGiin. Vihreät 
nuoret seuraa GYGin toimintaa. 
 
12.3 Muu kansainvälinen toiminta 
Vihreät nuoret tekee yhteistyötä Ruotsin ja Norjan vihreiden nuorten kanssa esimerkiksi 
osallistumalla mahdollisuuksien mukaan vaalikampanjointiin pohjoismaisten 
sisarjärjestöjensä kanssa. 
 
Vihreät nuoret lähettää vuosittain yhden delegaatin Pohjoismaiden Nuorten neuvoston 
(UNR) istuntoon. Vihreät nuoret kuuluu UNR:ssa vihreään kttojärjestöön Grön Ungdom i 
Norden - GUN:iin  ja tekee tiivistä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin vihreiden nuorten kanssa. 
 
12.4 Kansainvälisten asioiden työryhmä 
Kansainvälisestä toiminnasta Vihreissä nuorissa vastaa kansainvälisten asioiden 
työryhmä yhdessä Vihreiden nuorten toimiston, puheenjohtajien ja hallituksen kanssa. 
Työryhmää puheenjohtaa hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja siihen haetaan 
vuosittain jäseniä avoimella haulla. Työryhmää voidaan täydentää puolivälissä vuotta. 
Työryhmä vastaa yhdessä toimiston kanssa niin kansainvälisen toiminnan käytännön 
järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin kansainvälisen politiikan 
viestinnästä. Työryhmä pitää yhteyttä FYEGin työryhmissä toimiviin vinolaisiin, 
valmistautuu yhdessä hallituksen kv-vastaavan kanssa FYEGin liittokokoukseen ja 
osallistuu UNR:n asiakirjojen kommentointiin ja aloitteiden tekemiseen. 
 
13 Vaalit 
 
Tammikuussa 2018 käydään presidentinvaalit. Syksylle 2018 on aikataulutettu 
maakuntavaalit. Samalla valmistellaan kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleja. 
 
Vihreiden nuorten vaalitoiminnasta vastaa vaalityöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana ja 
Vihreiden nuorten vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Työryhmän jäseniä on haettu 
avoimella haulla ja sitä täydennetään tarvittaessa. Vaalityöryhmä suunnittelee Vihreiden 
nuorten vaalikampanjoita tiiviissä yhteistyössä hallituksen, ehdokkaiden ja jäsenjärjestöjen 
kanssa. Vuonna 2018 vaalityöryhmä valmistelee eduskuntavaaliohjelman liittokokouksen 
hyväksyttäväksi. 
 
Vihreät nuoret pitää huolta, että kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa (kuntavaalit, 
eduskuntavaalit, eurovaalit, edustajistovaalit ja seurakuntavaalit) on ehdolla vinolaisia ja 



tarjoaa vinolaisille ehdokkaille koulutusta, materiaaleja ja liittokokouksen niin päättäessä 
myös taloudellista tukea. 
 
14 Viestintä 
 
Vihreät nuoret viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. 
Vihreiden nuorten ulkoisesta viestinnästä vastaavat puheenjohtajat, viestintäsuunnittelija 
ja pääsihteeri. Sisäisestä viestinnästä vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori. 
 
14.1 Sisäinen viestintä 
Vihreiden nuorten kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat helposti jäsenistön saatavilla. 
Hallituksen kokouksista toimitetaan jäsenistölle päätösluettelot, jotka löytyvät myös 
Vihreiden nuorten nettisivuilta. Lisäksi hallituslaiset raportoivat hallituksen kokouksista 
kevyemmällä tavalla, kuten videotervehdyksen muodossa. 
 
Vihreät nuoret julkaisee jäsenjärjestöille suunnatun järjestöinfon ja jäsenille suunnatun 
uutiskirjeen vähintään kerran kuussa. Järjestöinfo kokoaa järjestöjä koskevat 
ajankohtaiset ja reagointia vaativat asiat. Uutiskirje avaa hallituksen työskentelyä ja 
Vihreiden nuorten yleistä toimintaa sekä uutisoi yhteistyökumppaneiden ja sisaryhteisöjen 
kiinnostavimmista tapahtumista. 
 
Vihreät nuoret hyödyntää jäsenistöään viestinnän toteuttamisessa esimerkiksi 
joukkoistamalla kannanottojen valmistelua, keräämällä ja jakamalla tietoa parhaista 
käytännöistä esimerkiksi tapahtumien tuottamiseen. Vihreiden nuorten kaikki 
valmisteltavat ohjelmat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat käyvät laajoilla 
kommenttikierroksilla jäsenistöllä ennen hyväksyntää. Vihreiden nuorten jäsenten 
asiantuntijuutta hyödynnetään myös viestinnän suunnittelussa laajasti. 
 
Vihreät nuoret viestii koko jäsenistölle vino-listan avulla. Listalle lähetetään uutiskirje, 
tärkeimmät hakukuulutukset sekä kutsut Vihreiden nuorten tärkeimpiin tapahtumiin. 
Vihreät nuoret toteuttaa tarvittaessa jäsenkyselyjä ja jäsenjärjestökyselyjä. 
 
14.2 Ulkoinen viestintä 
Vihreiden nuorten ulkoista viestintää ovat mm. tiedotteet, kannanotot, nettisivut, FB-sivu, 
Twitter-profiili, Instagram-tili, Snapchat-tili, Youtube -tili, jäsenhankintatapahtumat ja 
julkiset esiintymiset. Vihreät nuoret näkyy ja kuuluu moniäänisesti ja aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa tuodaan esiin myös jäsenjärjestöjä ja 
monipuolista toimintaa ympäri Suomen. Vihreiden nuorten ulkoasu noudattaa graafista 
ohjeistusta. Ulkoisessa viestinnässä nostetaan esiin puheenjohtajia voimakaksikkona. 
 
Ulkoisen viestinnän poliittisista sisällöistä vastaavat pääasiassa puheenjohtajat ja 
visuaalisesta ilmeestä viestintäsuunnittelija. Viestintäsuunnittelija vastaa myös Vihreiden 
nuorten viestinnän kokonaiskuvan suunnittelusta ja kehittämisestä. 
 
14.3 Mielipidelehti Rönsy 
Vihreät nuoret julkaisee mielipidelehti Rönsyä, joka ilmestyy paperilehtenä kolme kertaa 
vuodessa. 
 
Rönsyn paperilehdestä vastaa palkattu päätoimittaja. Päätoimittajalla on apunaan 
työryhmä, johon haetaan jäseniä avoimella haulla. Päätoimittaja toimii työryhmän 
puheenjohtajana. Rönsyn sisällön tuottaa työryhmä ja muu vapaaehtoinen toimituskunta. 



Päätoimittaja vastaa toimituskunnan ylläpitämisestä ja laajentamisesta. Toimituskuntaa 
palkitaan kirjoitustyöstä pienimuotoisesti. 
 
Rönsyn ulkoasusta ja taitosta vastaa Vihreiden nuorten viestintäsuunnittelija. Rönsyn 
julkaisemiseen haetaan kulttuurilehtien tukea. Osa lehden kuluista katetaan 
mainosmyynnillä. Jos kulttuurilehtien tukea ei ole mahdollista saada, vähennetään 
julkaisut kahteen numeroon vuodessa. 
 
Rönsyä kehitetään kohti raikasta, ammattimaista, aikakausilehtityyppistä julkaisua. Rönsy 
julkaistaan Vihreän langan välissä, minkä kautta se lähetetään kaikille jäsenille. Lisäksi 
Rönsyä voi tilata erikseen ja sitä jaetaan tapahtumissa. Rönsyn viestintää siirretään sen 
omista kanavista Vihreiden nuorten viestintä- ja somekanaviin. 
 
15 Hallinto ja päätöksenteko 
 
15.1 Liittokokous 
Ylintä päätösvaltaa Vihreissä nuorissa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään 
vuosittain loka-joulukuussa. Liittokokouspaikkakunta on kiertävä. 
 
Vihreät nuoret maksaa jäsenjärjestöjen ja henkilöjäsenten varsinaisten edustajien 
matkakulut kokoukseen sekä tarjoaa vähintään lattiamajoituksen. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi liittokokous linjaa järjestön yleistä politiikkaa. 
 
15.2 Puheenjohtajisto 
Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Puheenjohtajat sopivat keskenään 
keskinäisestä vastuunjaostaan. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja 
ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii 
pääsihteerin esihenkilönä. 
Puheenjohtajat valitaan liittokokouksessa vuorovuosin kaksivuotiskaudeksi. Vuodesta 
2018 eteenpäin molemmat puheenjohtajat ovat kokopäiväisessä luottamustoimessa. 
Puheenjohtajille maksetaan kuukausipalkkio. 
 
15.3 Hallitus 
Vihreiden nuorten toimintaa ohjaa ja toteuttaa liittokokouksessa valittu hallitus. 
Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Hallituksessa on 
puheenjohtajien lisäksi kymmenen jäsentä. 
 
Vihreiden nuorten hallitus on työhallitus. Hallitus jakaa keskenään vastuualueet. Hallitus 
valitsee vuosittain keskuudestaan koulutuspoliittisen, sosiaalipoliittisen, kansainvälisten 
asioiden, ympäristöpoliittisen, viestintä-, järjestö- ja tapahtumavastaavan sekä tarpeen 
mukaan muita vastaavia toteuttamaan esimerkiksi toimintasuunnitelmaprojekteja.  
 
Osa hallituslaisista myös puheenjohtaa vastuualueensa mukaista työryhmää. Hallitukseen 
hakevia kannustetaan jo hakuvaiheessa tuomaan esille, mikä sektori heitä kiinnostaa. 
Vihreiden nuorten yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti hallitus valitsee 
keskuudestaan myös kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, joiden tehtävänä on tarkkailla ja 
kehittää Vihreiden nuorten toimintaa yhdenvertaisuusnäkökulmasta. 
 
Kokousten välillä hallituksen jäsenet hoitavat vastuualueitaan ja osallistuvat Vihreiden 
nuorten toimintaan. Hallituksen jäsenet raportoivat toisilleen vastuualueidensa 
ajankohtaisista asioista kuukausittain. 



Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuottaa sisäisen puolivuotiskatsauksen ja arvioi 
toimintasuunnitelman toteutumista. Toimintakautensa alussa hallitus suunnittelee myös 
viestinnän, varainhankinnan ja jäsenhankinnan toteuttamista. 
 
Hallitus valitsee niin halutessaan keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja 
kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. 
Työvaliokunta voi myös valmistella varsinaisten kokousten asioita. Työvaliokuntaan 
kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan sihteerinä 
toimii pääsihteeri. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori osallistuu työvaliokunnan toimintaan 
tarvittaessa. 
 
15.4 Henkilöstö 
Vihreiden nuorten henkilöstöön kuuluvat palkatut pääsihteeri, järjestö- ja 
koulutuskoordinaattori, viestintäsuunnittelija, päätoimittaja, NVV-kurssikoordinaattori ja 
mahdolliset paikallisjärjestöjen työntekijät sekä projektityöntekijät kuten vaalityöntekijät. 
 
Vihreät nuoret järjestää vuoden aikana henkilöstölle tapaamisia säännöllisesti pitkin 
vuotta. Tapaamisissa käsitellään työnohjausta, työehtosopimusta, työssä jaksamista ja 
oman työn organisointia. Tapaamisten lisäksi järjestetään erillisiä henkilöstön 
virkistyspäiviä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. 
Vihreiden nuorten toimiston muodostavat pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori, 
viestintäsuunnittelija ja puheenjohtajat. Toimistotyön koordinaatio tapahtuu viikoittaisissa 
toimistopalavereissa. 
 
15.4.1 Pääsihteeri 
Liittokokous valitsee pääsihteerin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Syksyn 2017 
liittokokouksessa valitaan uusi pääsihteeri kaudelle 2018-2019. Vuoden 2018 aikana 
selvitetään pääsihteerin työsuhteen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi ja 
valinnan siirtämistä liittokokoukselta hallitukselle. 
 
Pääsihteeri toimii hallituksen ja liittokokouksen valmistelevana ja esittelevänä sihteerinä 
sekä huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri vastaa Vihreiden nuorten 
talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä taloushallinnosta. Pääsihteeri avustaa 
ohjausryhmiä ja jäsenjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä.  
 
Pääsihteeri vastaa Vihreiden nuorten ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien ja 
viestintäsuunnittelijan kanssa ja voi toimia Vihreiden nuorten edustajana  yhteistyötahojen 
kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii Vihreiden nuorten muiden työntekijöiden 
esihenkilönä ja huolehtii työntekijöiden työnohjauksesta ja toimenkuvien tarkentamisesta. 
Pääsihteeri toimii Vihreiden nuorten vaalipäällikkönä. 
 
Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa. Pääsihteerin esihenkilönä toimii toinen 
puheenjohtajista. 
 
15.4.2 Järjestö- ja koulutuskoordinaattori 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattori vastaa Vihreiden nuorten koulutustoiminnasta ja 
järjestökentästä. 
 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä sekä toimintaryhmiä ja neuvoo 
esim. viestinnässä ja järjestön pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö- ja 



koulutuskoordinaattori auttaa aktiiveja käynnistämään toimintaa uusille paikkakunnille ja 
vastaa liiton vapaaehtoistoiminnan organisoinnista. 
 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattori suunnittelee liiton koulutustoimintaa ja on vastuussa 
valtakunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori 
huolhetii yhteydenpidosta Vihreään sivistys- ja opintokeskus Visioon. 
 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattori on vastuussa Vihreiden nuorten sisäisestä viestinnästä, 
hoitaa jäsenasioita, jäsenpalveluita sekä yleisiä toimistotehtäviä yhdessä muiden 
työntekijöiden kanssa. 
 
Järjestö- ja koulutuskoordinaattorin työaika on 35 tuntia viikossa. 
 
15.4.3 Viestintäsuunnittelija 
Viestintäsuunnittelija vastaa Vihreiden nuorten ulkoisen viestinnän suunnittelusta ja 
kehittämisestä yhdessä pääsihteerin ja puheenjohtajien kanssa. Viestintäsuunnittelija 
tuottaa graafista  materiaalia liiton käyttöön ja vastaa Vihreiden nuorten ulkoasun 
kehittämisestä. Viestintäsuunnittelijan työtehtäviin kuuluu myös sisällöntuotanto 
sosiaaliseen mediaan yhdessä toimiston ja hallituksen kanssa. Viestintäsuunnittelija 
taittaa Vihreiden nuorten Rönsy-lehteä. 
 
Viestintäsuunnittelijan työaika on 25 tuntia viikossa. 
 
15.4.4 NVV-kurssikoordinaattori 
Vihreät nuoret palkkaa kullekin NVV-kurssille osa-aikaisen kurssikoordinaattorin (390 
tuntia), joka yhdessä NVV-kurssin ohjausryhmän kanssa vastaa kurssin toteutuksesta. 
 
15.4.5 Päätoimittaja 
Päätoimittaja vastaa Rönsyn paperilehden julkaisusta. Päätoimittaja ylläpitää lehden 
toimituskuntaa ja hoitaa lehden toimitussihteeröinnin. Päätoimittajalle maksetaan 
lehtikohtainen urakkapalkka. 
 
15.4.6 Jäsenjärjestöjen työntekijät 
Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna. 
Jäsenjärjestöjen työntekijät ovat tällöin työsuhteessa Vihreisiin nuoriin, joka hoitaa 
työnantajavelvollisuudet, kuten palkanmaksun, työterveyshuollon ja esihenkilöinnin.  
 
Esihenkilönä toimii Vihreiden nuorten pääsihteeri ja lähiesihenkilönä jäsenjärjestön 
puheenjohtaja tai muu jäsenjärjestön hallituksen nimeämä henkilö. 
 
15.5 Muu hallinto 
15.5.1 Kirjanpito ja palkanlaskenta 
Vihreät nuoret ostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan tilitoimisto Blond Accountsilta. 
 
15.5.2 Tilintarkastus 
Vihreiden nuorten tilintarkastajana toimii KHT Helena Sinisalo. 
 
16 Varainhankinta 
 
Vihreiden nuorten rahoitus ja rahankäyttö on avointa ja rahaa haetaan vain avoimesti 
toimivilta tahoilta. 



 
16.1 Jäsenmaksut 
Jäsenjärjestöt maksavat ViNOlle jäsenmaksua 1,20 euroa per jäsen. Lisäksi puolue tilittää 
Vihreille nuorille henkilöjäsenten jäsenmaksuista 50 prosenttia. 
 
16.2 Tukijat 
Vihreitä nuoria voi tukea haluamansa suuruisella kerta erällä puolueen lahjoitustyökalun 
avulla tai suoraan Vihreiden nuorten tilille. Tukijoita etsitään erityisesti Vihreiden nuorten 
alumneista. 
 
16.3 Muu varainhankinta 
Vihreät nuoret tekee Rönsyyn aktiivista mainosmyyntiä. Tavoitteena on luoda 
pitkäjänteisiä mainossuhteita, joilla pystyttäisiin kattamaan merkittävä osa lehden 
painokuluista. 
 
Vihreät nuoret kerää kiinnostavimmista tapahtumistaan osallistumismaksun. 
Osallistumismaksuilla rahoitetaan osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja 
tapahtumien järjestämistä. Osallistumismaksusta voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä 
vapautusta vähävaraisuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Liittokokouksesta ei peritä 
osallistumismaksua. 
Vihreät nuoret varainhankintatuotteet kattavat muun muassa t-paitoja ja haalarimerkkejä. 
Tuotteita myydään Vihreiden verkkokaupassa ja Vihreiden nuorten tapahtumissa. 
Tuotteiden myyntiä kehitetään yhä enemmän siten, että Vihreät nuoret toimii tuotteiden 
hankkijana ja välittää ne isoina erinä pienellä katteella jäsenjärjestöilleen, jotka myyvät 
niitä jäsenilleen. 
 
Vihreä liitto rp. tukee Vihreitä nuoria 53 071,88  eurolla vuonna 2018. Lisäksi puolue 
maksaa Vihreille nuorille viestintätukea 2 500 euroa vuodessa. 
 
Vihreät nuoret hakee tukea toimintaansa myös kohdeavustuksina. Visiolta haetaan tukea 
Vihreiden nuorten koulutustoimintaan. Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi järjestetään 
yhteistyössä Vision ja vihreiden kanssa. 
 
16.4 Julkiset tuet 
Vihreät nuoret hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua toimintaansa 220 000 
euroa. 
 

 
 
 


