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Järjestölliset projektit 
 
1. Mentorointikokeilu 
 
Vuonna 2018 järjestetään mentoroinnin kokeilu. Kokeilu käynnistetään jo vuoden 2017 
lopussa kartoittamalla mentoroinnista kiinnostuneita alumneja ja kansanedustajia ympäri 
Suomen. Mentoreille järjestetään lyhyt koulutus mentoroinnin periaatteista ja 
käytännöistä. Vuoden 2018 alussa paikallisjärjestöjen puheenjohtajille ja hallituksen 
jäsenille tarjotaan mahdollisuutta hakea mukaan mentorointikokeiluun ja kysytään 
kiinnostuneilta tarkempia toiveita mentorin suhteen. 
 
Tavoitteet: 

• Mentorointi tarjoaa tukea aktiivien osaamisen kehittämiseen, mikä tekee Vihreiden 
nuorten toimintaan osallistumista mielekkäämpää ja kiinnostavampaa. 

• Osaaminen lisää mahdollisuuksia muuttaa maailmaa, suuntautui sitten itse 
poliitikoksi tai muihin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviin. 

• Puheenjohtajia tukemalla voidaan myös tukea paikallisjärjestöjä toimintansa 
kehittämisessä ja laajentamisessa. 

• Toimiva mentorointiohjelma tekee Vihreiden nuorten luottamustehtäviin 
hakemisesta houkuttelevampaa. 

 
2. Monien kielten Vihreät nuoret 
 
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Vihreiden nuorten toimintaan voi osallistua, vaikka ei 
osaisi sujuvaa suomea. Vuonna 2018 tätä tavoitetta edistetään kehittämällä 
toimintatapoja, joiden avulla Vihreiden nuorten materiaalien, some-viestinnän ja 
nettisivujen kääntämisestä saadaan entistä sujuvampaa. Kerätään kääntämisestä ja 
tulkkaamisesta kiinnostuneiden vapaaehtoisten ryhmä, joka auttaa toimistoa Vihreiden 
nuorten monikielisyyden edistämisessä. Perustetaan sähköisen viestinnän kanavat, joiden 
kautta kääntämisestä tehdään yksi matalan kynnyksen tapa osallistua Vihreiden nuorten 
toimintaan. 
 
Vuonna 2018 Väentapaamisiin on mahdollista osallistua vähintään toisena 
tapahtumapäivänä, vaikka ei osaisi suomea. Osa ohjelmasta järjestetään englanniksi, 
minkä lisäksi pyritään tarjoamaan tulkkausapua.  
 
Tavoitteet: 

• Vihreät nuoret pyrkii madaltamaan politiikkaan osallistumisen kynnystä varsinkin 
marginalisoitujen ihmisryhmien kohdalla. Siksi haluamme avata toimintaamme 
ihmisille, jotka eivät osaa sujuvaa suomea. 



• Haluamme saada lisää ei-suomenkielisiä osallistujia, jäseniä, aktiiveja, ehdokkaita 
ja tukiryhmäläisiä. 

• Vihreät nuoret ottaa käyttöön nimensä lyhyttä muotoa “Vihreät nuoret” vastaavat 
ruotsin- ja englanninkieliset nimet sekä näille suomenkielistä logoa vastaavat logot. 

 
3. Pääsihteerin työsuhteen muuttaminen 
 
Vuoden 2018 aikana suunnitellaan ja valmistellaan liittokokoukselle esitettäväksi 
sääntömuutos koskettaen pääsihteerin työsuhdetta ja rekrytointia. Valmistellaan 
pääsihteerin työsuhteen muuttamista toistaiseksi voimassaolevaksi sekä pääsihteerin 
rekrytoinnin siirtämistä hallituksen vastuulle. 
 
Vuoden aikana valmistellut esitykset sääntömuutoksista tuodaan ensin liittokokoukseen 
2018 ja sitten liittokokoukseen 2019. Koko prosessin ajan varmistetaan, että jäsenistöllä 
on mahdollisuus osallistua sääntömuutoksesta käytävään keskusteluun. 
 

Poliittiset projektit 
 
1. Vaalit 
 
Vaalien megavuosi 2018 käynnistyy presidentinvaaleilla. Vihreät nuoret keskittyvät 
nostamaan esiin poliittisia tavoitteitaan ja osallistumaan presidentinvaalien herättämään 
keskusteluun esimerkiksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Teemme tiivistä 
yhteistyötä Pekka Haaviston kampanjaorganisaation kanssa ja kannustamme vihreitä 
nuoria lähtemään mukaan hänen kampanjatiimiinsä. Tarjoamme kampanjoinnin myötä 
vihreästä politiikasta kiinnostuneille mahdollisuuden lähteä mukaan Vihreiden nuorten 
toimintaan vaalien alla ja niiden jälkeen. 
 
Maakuntavaaleissa tehokkaan viestinnän ja ehdokkaille ja aktiiveille suunnatun 
koulutuksen merkitys korostuu erityisen voimakkaasti. Vaaliviestintää ja -koulutusta 
kehitetään aiempina vuosina saadun palautteen sekä aktiivien ja ehdokkaiden toiveiden 
pohjalta. Maakuntavaalien keskeisistä keskustelunaiheista kerätään tietopankki, joka tuo 
yhteen Vihreiden nuorten kannat ja viimeisimmän tutkimustiedon tiiviisti ja selkeästi.  
 
Ehdokashankintaan panostetaan etenkin alueilla, joissa ei ole Vihreiden nuorten aktiivista 
toimintaa. Vastuuta alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden hankkimisesta pyritään jakamaan 
tasaisesti toimiston sekä Vihreiden nuorten ja puolueen paikallisjärjestöjen kesken. 
 
Maakuntavaalit nähdään mahdollisuutena kehittää vihreiden nuorten vaaliosaamista 
etenkin kevään 2019 eduskuntavaaleja varten. Siksi maakuntavaalien aikana ja jälkeen 
kerätään monipuolisesti palautetta, jotta vaalit ovat mahdollisimman hyödyllinen 
oppimiskokemus niin toimistolle kuin aktiiveille ja ehdokkaille. Palautteen perusteella 
laaditaan selkeä ja tiivis tietopaketti aktiivien ja järjestöjen käyttöön. 
 
Vuonna 2018 aloitetaan eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin valmistautuminen. Koko 
vuoden kaikkea toimintaa läpileikkaava tavoite on tarjota tukea ja oppimismahdollisuuksia 
potentiaalisille eduskunta- ja europarlamenttivaaliehdokkaille, kampanjapäälliköille ja 



muille kampanja-aktiiveille. Maakuntavaalien jälkeen paikallisjärjestöjä ja aktiiveja tuetaan 
vaaleista palautumisessa ja toiminnan kehittämisessä eduskunta- ja 
europarlamenttivaaleja ajatellen. Vuonna 2018 pilotoitavaa mentorimallia kehitetään 
eduskunta- ja europarlamenttivaalien tarpeita varten, jotta myös alumnit ovat vihreiden 
nuorten tukena vaalivoiton tekemisessä. Vuonna 2018 tehdään eduskunta- ja 
eurovaaliohjelmat. 
 
Tavoitteet: 

• Mahdollisimman moni nuori ehdokas pääsee läpi. 
• Vihreät tavoitteet etenevät vaalien tuloksena. 
• Vaalikampanjointi onnistuu mahdollisimman sujuvasti ja suunnitelmallisesti. 

 
2. Perustulo tulevaisuuden sosiaaliturvaksi 
 
Vihreät nuoret valmistautuvat nostamaan perustulon yhdeksi eduskuntavaalien 2019 
pääpuheenaiheista. Vuoden 2018 aikana valmistellaan tiivis tietopaketti, joka vastaa 
yleisimpiin kysymyksiin perustulosta tuoreimpaan tutkimustietoon perustuen. Tietopaketin 
pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kampanja perustulon puolesta. Tietopakettia 
toteuttamaan valitaan alkuvuodesta erillinen asiantuntijatyöryhmä. 
 
Tavoitteet: 

• Vihreiden nuorten aktiivit, ehdokkaat ja tukiryhmäläiset pääsevät kehittämään 
osaamistaan perustulon suhteen. 

• Perustulo nousee yhdeksi vuoden 2019 vaalien keskeisistä teemoista. 
• Haastamme yhä useamman poliitikon ja järjestön ajamaan mahdollisimman paljon 

Vihreiden perustulomallia muistuttavaa perustuloa seuraavaan hallitusohjelmaan. 
 
3. Ilmasto ja ympäristö 
 
Vuonna 2018 päivitetään Vihreiden nuorten ympäristölinjapaperi ja nostetaan esiin uusia 
ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja ympäristöongelmiin. Viestinnässä tuodaan esiin 
esimerkiksi konkreettisia malleja ympäristölle haitallisten vero-, yritys- ja maataloustukien 
asteittaiseen alasajoon. Ympäristölinjapaperin päivittämisestä vastaa ympäristötyöryhmä. 
 
Tavoitteet: 

• Ilmasto- ja ympäristöasiat nousevat eduskuntavaalikeskustelun keskiöön. 
• Kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta tulee yksi hallitusneuvottelujen 

kynnyskysymyksistä useammalle puolueelle. 


