ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä

ViNO tekee väsymättä töitä tasa-arvoisen, kestävän ja oikeudenmukaisen Suomen,
Euroopan ja maailman puolesta. Haluamme olla luomassa maailmaa, joka on kestävä
niin luonnon kuin ihmisten näkökulmasta.
Haluamme toistaa tarinoita siitä mitä ViNO on. ViNO on vaikuttava toimija puolueessa,
mutta samalla räväkkä ja itsenäinen puolueen vahtikoira. Olemme aktiivinen
eurooppalainen järjestö, jota kuuntelemalla pysyy kärryillä maailman viimeisimmistä
poliittisista tuulista. Meillä on vahva side kansalaisjärjestöihin ja luovimme luontevasti
sekä politiikassa että kansalaisyhteiskunnassa. ViNO on irrallaan eturyhmistä ja on siksi
äänettömien puolustaja ja yhteisen hyvän edistäjä.
ViNOn toiminta ulottuu paikallistasolta aina globaaliin vihreään liikkeeseen saakka: Rajat
ylittävät ongelmat vaativat rajat ylittäviä ratkaisuja, eikä vinolainen solidaarisuus
pysähdy kansallisvaltioiden rajoille. ViNO on avoin, monimuotoinen, yhdenvertainen ja
jäsentensä näköinen organisaatio, joka antaa väylän nuorille vaikuttaa ja osallistua eri
tavoin poliittiseen toimintaan.
Vuosina 2016–2020 ViNOn tavoitteina on erityisesti:
-

Vahvistaa jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä
Luoda uusia jäsenhankintatapoja
Panostaa vaikuttavaan viestintään
Kouluttaa jäseniä ja aktiivitoimijoita
Kehittää sujuvia toimintamalleja jäsenien ideoiden ja toiveiden eteenpäin
viemiseksi
- Panostaa aktiivitoimijoiden perehdytykseen ja mentorointitoimintaan
- Luoda keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma kestävän resursoinnin
turvaamiseksi
- Panostaa henkilöstön ja aktiivitoimijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen
-

Tämä strategia on voimassa vuosina 2016-2020. Strategia on jaettu neljään osioon, joiden
avulla luodaan kuva 2020-luvun vaikuttavimmasta, joustavimmasta ja
elinvoimaisimmasta nuorisojärjestöstä. Tulevaisuus on ViNOssa.
1 Elinvoimainen järjestökenttä
ViNOon halutaan tulla mukaan pelastamaan maailmaa ja antamaan ääni äänettömille.
ViNOon liittyvä saa järjestön kautta vaikuttamisväylät nuorille ja opiskelijoille aina
kouluista eduskuntaan ja europarlamenttiin asti.
ViNOn toiminta muodostuu alhaalta ylös ja tieto kulkee molempiin suuntiin. ViNOssa
politiikka tulee jäsenistöltä ja tavoitteita pystytään muuttamaan joustavasti. ViNOssa on
vakaa paikallistaso, elinvoimainen järjestökenttä ja toimintaryhmiä usealla
paikkakunnalla, jossa toiminta on pienimuotoisempaa. ViNO on aidosti valtakunnallinen
järjestö, jolla on vähintään yksi aktiivinen jäsenjärjestö jokaisessa vaalipiirissä.
ViNO tukee jäsenjärjestöjä jatkuvuuden ylläpitämisessä. Sukupolvenvaihdokset
jäsenjärjestöissä tehdään helpoiksi. ViNO tukee jäsenjärjestöjä myös rahallisesti.
Jäsenjärjestöjen taloudellinen tilanne on vakaa, ja isoimmat jäsenjärjestöt voivat ViNOn
tuella halutessaan palkata työntekijän. ViNO toteuttaa soittokierroksia tai muita
vastaavia henkilökohtaisia kontaktointeja kaikkien jäsenjärjestöjen kaikille
hallituslaisille. ViNOlla on vakiintuneet käytännöt luottamushenkilöiden kiittämiseen.
ViNO kannustaa jäsenjärjestöjen puheenjohtajia ja muita aktiiveja toimimaan ja
näkymään poliitikkoina. ViNOssa järjestetään kuitenkin myös monenlaista toimintaa:
kaikkien ei tarvitse olla poliitikkoja. ViNOn jäsenjärjestöt tekevät paikallistasolla rohkeasti
aktiivista politiikkaa kuten kuntalaisaloitteita, kuntapolitiikkaan vaikuttamista,
kannanottoja ja mielenosoituksia.
ViNOlla on vakiintuneet käytännöt uusien jäsenten vastaanottoon sekä paikallis- että
liittotasolla. ViNO tarjoaa uusille jäsenille mahdollisuuden tavata muita vinolaisia
valtakunnallisissa tilaisuuksissa. ViNOssa henkilöjäsenillä on mielekästä toimintaa ja
erilaisia toimintamuotoja. He voivat helposti osallistua myös jäsenjärjestöjen toimintaan.
Kaikki ViNOn toiminta on jäsenhankintaa, ja ViNO auttaa jokaista jäsenjärjestöä ottamaan
jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaansa. Uusia luovia tapoja jäsenhankintaan

luodaan jatkuvasti ja tapoja vakiinnutetaan. ViNO osaa tiivistää sen, miksi vihreisiin ja
ViNOon kannattaa liittyä. Ihmisten pyytäminen ja henkilökohtainen kontaktointi on
keskeinen osa ViNOn jäsenhankintaa. ViNOn jäsenjärjestöt järjestävät paikallisia
NVV-kursseja. Valtakunnallinen NVV-kurssi on iso, kaunis ja rohkea.
ViNO on järjestö, jossa jäsenet haluavat pysyä ja pysyvät. ViNO on jäsentensä summa, ja
enemmänkin.
2 ViNO on vaikutusvaltainen poliittinen toimija
Missä vaikutamme
ViNO on poliittinen järjestö, jonka keskeisiä toimintaympäristöjä ovat puoluepolitiikka,
edustuksellisen demokratian instituutiot sekä kansalaisyhteiskunta.
ViNO on Vihreiden jäsenjärjestö ja edustaa puolueen sisällä nuorten ja opiskelijoiden
ääntä. Vihreät on myös tulevaisuudessa erityisesti nuorten keskuudessa suosittu puolue,
joka näkyy tilastollisesti sekä Vihreiden vaalikannatuksena että jäsenistössä. ViNO
osallistuu siksi aktiivisesti Vihreiden politiikan muodostamiseen sisällöllisesti,
strategisesti ja viestinnällisesti. Vihreiden poliittiset tavoitteet ovat nuorille relevantteja,
ja Vihreiden näkyvillä johtopaikoilla on nuoria. ViNO tavoittelee kahden puheenjohtajan
mallin käyttöönottoa Vihreissä. Vihreiden puheenjohtajaksi valitaan strategiakauden
aikana vinolaistaustainen henkilö.
Päättävissä pöydissä sekä päätöksiä valmistelevissa prosesseissa laajasti yhteiskunnan
eri tasoilla on vihreitä arvoja edistäviä nuoria ja vinolaistaustaisia politiikan
ammattilaisia. ViNO varmistaa, että mahdollisimman moni vinolainen pystyy halutessaan
kehittämään siihen tarvittavia taitoja. ViNO tunnistaa nuorten kannalta strategisesti
keskeiset politiikan osa-alueet ja vaikuttaa niihin. ViNO tukee erityisesti politiikassa
aliedustettuja ryhmiä, kuten nuoria naisia ja maahanmuuttajia.
ViNO vaikuttaa eduskunnassa Vihreiden eduskuntaryhmän ja yksittäisten
kansanedustajien kautta. Vihreillä on vinolaisia ja vinolaistaustaisia kansanedustajia.
ViNO lähtee kuntavaaleihin 2017 kunnianhimoisin tavoittein ja vinolaisia valitaan
valtuustoihin ja muihin kunnallisiin luottamustoimiin ympäri Suomen. Vuoden 2017
kuntavaalit ovat ponnahduslauta vinolaisille eduskuntaan.

ViNO uskoo vankasti kansalaisyhteiskunnan rooliin poliittisten muutosten aikaansaajana.
ViNO on osa kansalaisyhteiskuntaa ja edistää kaikkien ViNOn arvomaailman kanssa
yhteensopivien pyrkimysten ja unelmien toteutumista. ViNO tekee yhteistyötä näitä
tavoitteita ajavien kansalaisten, liikkeiden ja järjestöjen kanssa. Kansalaisjärjestöt
näkevät ViNOn luotettavana kumppanina yhteisten tavoitteiden ajamiseen. ViNO
hyödyntää kontaktejaan ja osaamistaan poliittisista prosesseista tuodakseen poliittisista
päätöksentekoa lähemmäs ihmisiä. ViNO edesauttaa kansalaisyhteiskunnan
osallistumista päätöksenteon eri vaiheisiin kunnallisesti, kansallisesti ja EU-tasolla.
Samalla ViNO myös kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita ja tuo poliittiseen kenttään uusia
poliittisia avauksia ja toimintatapoja sekä esimerkiksi suoran demokratian keinoja.
Eurooppalainen projekti on ViNOn mielestä yksi aikamme suurimpia saavutuksia, jota
tulee jatkuvasti kehittää jotta se ei menettäisi merkitystään rauhan, hyvinvoinnin ja
maapallon elinkelpoisuuden edesauttajana. ViNO toimii aktiivisesti Euroopan vihreiden
nuorten liitto FYEG:n sisällä ja osallistuu sen poliittiseen tavoitteiden määrittelyyn. ViNO
tukee jäsentensä osallistumista FYEG:n ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan sekä muuhun
kansainväliseen toimintaan. ViNO vahvistaa yhteistyötä pohjoismaalaisten vihreiden
nuorten kanssa esimerkiksi vaalikampanjoiden alla. ViNO tunnistaa globaalit poliittiset
haasteet ja tuo niitä julkiseen keskusteluun.
Tapoja, joilla vaikuttavuus välittyy
ViNO tuottaa uusia ja raikkaita avauksia, reagoi päivänpoliittisiin asioihin sekä rakentaa
keskustelua yhteiskunnassa. ViNO on toimija, jonka sanomisia ja ulostuloja odotetaan
kiinnostuneena.
ViNOn viestintä on suunnitelmallista ja tehokasta. ViNOn viestintää vahvistetaan
henkilöresurssilla ja mediasuhteita parannetaan. Olemme aktiivisia sosiaalisessa
mediassa ja näymme kaikissa relevanteissa some-kanavissa. ViNO tavoittaa somessa
kaikki vihreästä toiminnasta kiinnostuneet nuoret. ViNOn viestinnän ilme on visuaalisesti
yhtenäinen ja ammattimainen.
S

osiaalisen median lisäksi viestimme välittyy napakoiden
ja räväköiden kannanottojen sekä ViNOn lehden Rönsyn kautta. Lisäksi ViNOlla on

raikkaat ja selkeät nettisivut, joilta jokaisen on helppo löytää perustietoa ViNOsta ja
politiikastamme.

Vaikuttamisen keinot suhteutetaan poliittisiin tavoitteisiin. Toiset tavoitteet vaativat
kannanottoja ja kokoushuoneissa vääntämistä, toiset taas kaduilla marssimista ja
ihmisten herättelyä. Useimmiten ViNOn vaikuttavuus perustuu näihin molempiin ja
kaikkeen niiden väliltä. Olemme vahvoja kannanottojen muodostajia ja sosiaalisen
median mestareita. Ymmärrämme kuitenkin, että some ja kannanotot eivät riitä,
tarvitsemme myös suoraa toimintaa ja muita konkreettisia tapoja tehdä politiikkaa.
Kampanjallisuutta hyödyntämällä sanoma saadaan paremmin esiin ja toimintaan
mukaan ihmisiä, jotka haluavat sitoutua vain yhteen asiaan. Tekemällä vahvaa
yhteistyötä meille läheisten kansalaisjärjestöjen ja -toimijoiden kanssa ja oppimalla
ihmisiä liikuttavista kampanjoista voimme saada viestimme kuulumaan entistä
kovempaa. Kampanja ei aina tarvitse ennakkosuunnittelua, vaan voi syntyä ja kasvaa
spontaanisti aatteen kipinän ja innostuneiden ihmisten ympärille. Toisaalta ViNO
suunnittelee ja toteuttaa monivuotisiakin vaikuttavia kampanjoita, joiden avulla
nostetaan uusia avauksia julkiseen keskusteluun ja lisätään ihmisten tietämystä sekä
keinoja vaikuttaa teemaan. ViNO aktivoi myös jäsenistönsä ulkopuolisia ihmisiä
vaikuttamaan asioihin esimerkiksi juuri kampanjoiden kautta. ViNO on
mielenosoittamisen moniottelija. ViNO osallistuu ja järjestää itse perinteisten
mielenosoitusten lisäksi erilaisia osallistavia tempauksia, joihin kaikkien on helppo tulla
mukaan.
3 ViNO on jäsenille helppo järjestö, mahdollistaja ja voimaannuttaja
ViNO seuraa aikaansa ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen trendejä tutkimustiedon kautta.
Järjestö on joustava ja mukautuu jäsenistönsä ja ajan mukana.
ViNO on helppo järjestö: liittyminen on yksinkertaista ja houkuttelevaa, järjestö on
saavutettava, jäsenenä oleminen ja osallistuminen on vaivatonta. Mahdollisuutta liittyä
jäseneksi tuodaan esille eikä sitä tietoa tarvitse erityisesti etsiä. Toiminnassa
aktivoituminen myös kesken vuoden on helppoa. ViNOssa huolehditaan siitä, että
toiminta ja kielenkäyttö ei ole ulossulkevaa. ViNO tekee aktiivista esteettömyys- ja
yhdenvertaisuustyötä.
ViNO on selkeä rakenteeltaan ja viestiltään. Tarjolla on hyvää ja selkeää perehdytystä eri
tasojen toimintaan viimeistään kun aktiivista tai jäsenestä tulee luottamushenkilö.
ViNOssa toimiessaan pääsee oppimaan monenlaisia taitoja. ViNO kouluttaa jäsenistöä ja

aktiivitoimijoita. Toimintakulttuurin hyvinvoinnista huolehditaan kouluttamalla aktiiveja
oman jaksamisen tunnistamiseen, jatkuvuuden panostamiseen vaihtuvuuden keskellä
sekä kiitoksen ja positiivisuuden kautta toimimiseen.
Jokaisen jäsenen on helppo luoda vinolaista toimintaa. Vanhat toimintamallit ovat
tiedossa, ja uudenlaiseen toimintaan tulee ideoita ja mallia muista järjestöistä. Omien
ideoiden ja toiveiden eteenpäinvieminen on helppoa. Jäsenistön toiveet ja haaveet
näkyvät selkeästi toiminnassa. ViNOn ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumat ja toiminta on
mielekästä ja innostavaa sekä aktiiveille että muille osallistujille. ViNOssa on käytössä
monenlaisia tapoja tehdä toimintaa ja osallistua oman kiinnostuksen mukaan.
ViNO ja vinolainen toiminta kiinnostaa, innostaa ja voimaannuttaa sitä seuraavia ja siihen
osallistuvia. Vinolainen ilmapiiri on avoin, ongelmiin on helppo puuttua ja toimimattomia
käytäntöjä muuttaa. ViNOn rakenne ja ilmapiiri ovat sellaisia, että kukaan ei rasitu
toiminnassa enempää kuin haluaa, mutta asiat tulevat silti hoidetuiksi. Kaikkea ei tarvitse
osata eikä tehdä. Kaikkeen saa myös apua.
ViNOlle avoimuus on keskustelukulttuurin, toimintatapojen, tiedon ja päätöksenteon
avoimuutta. ViNO etsii käyttöönsä uusia avoimuutta edistäviä toimintatapoja ja -alustoja
ja vie niitä myös puolueen suuntaan. ViNO on jäsendemokratian edelläkävijä.
Jäsenille tarjotaan väyliä edetä puolueessa ja muissa järjestöissä, ja siihen myös
kannustetaan. Vinolaisten on helppo siirtyä eteenpäin ja toimia ViNOn ulkopuolisissa
vihreissä järjestöissä. ViNO hyödyntää alumniensa osaamista, yhteiskunnallista asemaa ja
tietotaitoa esimerkiksi kehittämällä mentorointijärjestelmiä niin liitto- kuin
paikallistasollakin. Alumnien yhteys ja läheiset välit ViNOon säilyvät myös ViNO-kauden
jälkeen.
4 Kestävä resursointi
ViNOssa tehdään strategiakauden mittainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma,
jotta resurssien kohdentaminen pidemmällä aikavälillä esimerkiksi taloudellisen
tilanteen muuttuessa on suunnitelmallista ja kestävällä pohjalla. Ensimmäinen
taloussuunnitelma tehdään tämän strategiakauden alussa.

ViNO kiinnittää erityishuomiota hyvään henkilöstöpolitiikkaan. ViNO on houkutteleva
työnantaja, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista hektisessä
työympäristössä. Strategiakauden aikana tehdään katsaus henkilöstön työnkuviin,
työnjakoon, palkkaukseen sekä henkilöstön kokonaistarpeeseen.
ViNOn varainhankinta on johdonmukaista, monipuolista ja pitkäjänteistä. ViNO laajentaa
varainhankintansa pohjaa ja keksii uusia väyliä rahoittaa toimintaansa. Varainhankinnan
keskiössä on suunnitelmallinen resurssien käyttö sekä kestävä jäsenhankinta.
Strategian seuranta ja mittaaminen
Kaikille strategian osa-alueille luodaan mittausjärjestelmät. Mittareiden avulla seurataan
tavoitteiden toteutumista vuosittain. Liittokokoukselle tuodaan puolivälikatsaus tiedoksi.

