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2019 tuo tullessaan isoja vaaleja ja tiukkaa politiikkaa
Toimintasuunnitelman läpileikkaava tavoite on johdattaa Vihreät ja erityisesti nuoret
huikeaan vaalivoittoon niin eduskunta- kuin eurovaaleissa kuin edustajisto- ja
mahdollisissa maakuntavaaleissakin. Tämän jälkeen on varmistettava, että nuorten
tavoitteet toteutuvat hallitusneuvotteluissa mahdollisimman tehokkaasti. Jos olemme
oppositiossa, tämä tarkoittaa pitkälti muihin puolueisiin vaikuttamista. Jos taas Vihreät on
hallituksessa, tämä tarkoittaa tiukkaa sisäistä vaikuttamistyötä. Edustajistovaaleissa
tavoitteena on varmistaa, että vihreät listat ovat myös tulevaisuudessa keskeinen vaikuttaja
opiskelijaliikkeessä.
Vaalivoitot vaativat niin poliittisia kuin järjestöllisiä panostuksia. Meidän on innostettava ja
otettava kaikki mukaan, mikä vaatii entistä tehokkaampaa jäsenhankintaa,
suunnitelmallista yhdenvertaisuustyötä ja uusia kekseliäitä tapoja tehdä viestintää. Iso osa
tästä toiminnasta on järjestön jatkuvaa toimintaa ja viime vuosien projektien jatkamista esimerkiksi mentoroinnista on tarkoitus tehdä vakiintunut osa Vihreiden nuorten
toimintaa.
Toteutetaan projektiluontoisesti uudistettu materiaalipankki jäsenjärjestöjen toiminnan
tueksi. Jalkautetaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja -käytäntöjä sekä tiivistetään
jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien välistä yhteistyötä.

Jokaisella projektilla on niin poliittisia kuin järjestöllisiä tavoitteita, jotka on jaoteltu
erillisten otsikoiden alle.

1. Tavoitteellisempaa paikallispolitiikkaa jäsenjärjestöjä ja
toimintaryhmiä tukemalla
Materiaalipankki
Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjensä ja toimintaryhmiensä toimintaa luomalla
jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien tueksi kattavan materiaalipankin. Materiaalipankki
sisältää käytännön toimintaohjeita koskien esimerkiksi jäsenhankintaa, turvallisemman
tilan luomista, viestinnän kehittämistä tai paikallispolitiikan tekemistä. Jaetaan hyväksi
koettuja tapahtumaideoita ja visuaalista materiaalia sekä pohjia järjestöjen käytettäväksi.
Hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia materiaalipankkia kasatessa.
Materiaalipankin tavoite on tehdä paikallistoiminnasta helpompaa, kevyempää ja
hauskempaa.

Luodaan tavoitteisiin tähtäävä malli politiikan teolle
Vuonna 2019 luodaan esimerkkitoimintamalli jäsenjärjestöille vaikuttavan
paikallispolitiikan tueksi. Tuetaan tavoitteiden etsimisessä ja kohdentamisessa paikallisten
kysymysten osalta sekä luodaan malli projektimuotoisen vuosittaisen
toimintasuunnitelman ja jatkuvan toiminnan kuvauksen luomista varten. Tuodaan tämä
osaksi jäsenjärjestöjen vuosittaisia perehdytyskoulutuksia. Mallin tavoitteena on lisätä
paikallistoiminnan poliittista vaikuttavuutta ja tehdä toiminnan hahmottamisesta
helpompaa.

2. Tehokasta vaikuttamista kunnissa ja kaupungeissa
Nuorten vihreät kaupungit
Kaupunkipolitiikasta on nousemassa yksi Suomen poliittisen kentän keskeisiä teemoja. Yhä
useampi muuttaa kaupunkeihin ja erityisesti nuorten keskuudessa kaupunkiasumisen
suosio on korkealla. Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen ratkaisijana on kasvanut

merkittävästi, kun valtion toimet jäävät liian hitaiksi. Kaupunkipolitiikan haltuunotto on
kuitenkin jäänyt poliittisilta puolueilta paitsioon.
Tällä hetkellä Suomen hallitus valmistelee kolmea erilaista kaupunkipoliittista ohjelmaa.
Vihreillä nuorilla tulee olla vastaus näihin ohjelmiin, kun ne nousevat julkiseen
keskusteluun vuonna 2019. Tavoitteenamme on luoda visio siitä, millainen on nuorten
kansainvälisiin kaupunkeihin tukeutuva Suomi ja vaikuttaa paitsi Vihreiden sisäiseen
keskusteluun, myös hallitusneuvotteluihin ja niiden jälkeiseen aikaan. Luomalla uskottava
kuvaus kaupungistumiskehityksen tulevaisuudesta pyrimme kannustamaan Vihreistä
Suomen johtavan kaupunkipuolueen.
Perustetaan työryhmä valmistelemaan Vihreille nuorille visio siitä, miten Suomessa tulisi
tukea kaupunkien kehitystä. Työryhmä osallistaa työssään Vihreiden nuorten vakiintuneita
työryhmiä, esimerkiksi ympäristö-, sosiaali- ja talouspoliittista työryhmää sekä
kuntapoliittisen verkoston toimijoita. Tavoitteena on luoda pamfletti, joka toimii työkalu- ja
argumenttiapuna nuorille kuntapäättäjille ja kuntapoliittiselle verkostolle sekä
viestintäkampanja, jolla pyritään vahvistamaan kuvaa Vihreistä kaupunkilaisten
puolustajina.

Vihreiden nuorten kuntapoliittisen verkoston aktivointi
Vihreillä nuorilla on aiemmin toiminut kuntafoorumi, jonka tarkoituksena oli tuoda nuoria
kunnanvaltuutettuja yhteen. Vuonna 2017 tämä uudistettiin Facebook-ryhmänä toimivaksi
kuntapoliittiseksi verkostoksi. Vuonna 2019 herätetään kuntapoliittinen verkosto uuteen
kukoistukseensa tukemaan nuoria vihreitä kuntapäättäjiä ympäri Suomen, kehittämään
osaamista ja pikkuhiljaa siirtämään katseita kohti vuoden 2021 kuntavaaleja.
Valitaan hallituksesta jäsen vastaamaan verkoston kehittämisestä. Luodaan verkoston
toiminnalle valtuustokausittaiset sekä vuosittaiset tavoitteet, esimerkiksi Vihreiden nuorten
kuntavaaliohjelmaan pohjaten. Verkosto määrittelee itselleen tavoitteellisen
tapaamistahdin, keskusteletavat teemat ja koulutustarpeet. Projektin tavoitteena on tukea
paikallista vaikuttamista ja viestimistä, tarjota vertaistukea nuorille päättäjille sekä innostaa
paikalliset aktiivit mukaan kehittämään ja päättämään kuntien ja kaupunkien toimintaa.

3. Feministinen ja antirasistinen Vihreät nuoret
Feministinen pamfletti
Vuoden 2019 aikana tuodaan yhteen aiempia feministisiä projekteja ja kampanjoita ja
luodaan niistä selkeä kokonaisuus, josta on helppo viestiä etenkin osana
vaalikampanjointia. Kokonaisuus voidaan toteuttaa esimerkiksi Vihreiden nuorten
hallituksen hyväksymän feministisen pamfletin muodossa. Niin pamfletin laatimisessa
kuin Vihreiden nuorten feministisessä toiminnassa panostetaan yhteistyöhön muiden
järjestöjen ja aktivistien kanssa. Yhteistyö on ajankohtaista etenkin translain uudistuksen,
suostumusperustaisen raiskauslainsäädännön sekä järjestäytyneen rasismin kieltämisen
puolesta kampanjoinnissa, sillä Vihreät nuoret on jo valmiiksi vahvasti mukana näiden
kampanjoiden taustaverkostoissa. Tavoitteena on nostaa feminismi ja antirasismi
keskeiseksi puheenaiheeksi ja haastaa kaikki puolueet kertomaan tasa-arvopoliittisista
kannoistaan.

Feministinen verkosto yhdenvertaisuustyön vahvistajana
Päävastuu Vihreiden nuorten feministisen ajattelun ja toiminnan kehittämisestä tulee
olemaan vuodeksi 2019 perustettavalla feministisellä työryhmällä, joka kootaan Vihreiden
nuorten aktiiveista ja joka tukeutuu työskentelyssään työryhmää laajempaan ja
vapaamuotoisempaan Feministiseen verkostoon. Feministinen työryhmä ja verkosto
tekevät tiivistä yhteistyötä järjestöllisestä työstä vastaavan työntekijän ja hallituksen
jäsenten kanssa yhdenvertaisuustyön edistämisessä Vihreiden nuorten jäsenjärjestöjen ja
toimintaryhmien toiminnassa. Tavoitteena on tuoda yhteen feministisistä teemoista
kiinnostuneita nuoria, tarjota teeman ympärillä mielekästä toimintaa sekä kouluttaa
ihmisiä yhdenvertaisuuteen liittyvistä aiheista.

4. Kohti vaalivoittoja ja niiden yli
Vaalit
Kevään 2019 vaaleissa 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. Eduskunta-, euro- ja edustajistovaalien keskeisistä keskustelunaiheista kootaan

tietopankki, joka tuo yhteen Vihreiden nuorten kannat ja viimeisimmän tutkimustiedon
tiiviisti ja selkeästi.
Ehdokashankintaan ja kampanjatiimien rekrytoimiseen panostetaan etenkin alueilla, joissa
ei ole Vihreiden nuorten aktiivista toimintaa. Vastuuta alle 30-vuotiaiden aktivoimisesta
pyritään jakamaan tasaisesti toimiston sekä Vihreiden nuorten ja puolueen
paikallisjärjestöjen kesken. Tarjoamme kampanjoinnin myötä vihreästä politiikasta
kiinnostuneille mahdollisuuden lähteä mukaan Vihreiden nuorten toimintaan vaalien alla
ja niiden jälkeen.
Erityisesti alkukevään toimintaa läpileikkaava tavoite on tarjota tukea ja
oppimismahdollisuuksia potentiaalisille eduskunta- ja europarlamenttivaaliehdokkaille,
kampanjapäälliköille ja muille kampanja-aktiiveille. Eduskunta- ja eurovaalien jälkeen
paikallisjärjestöjä ja aktiiveja tuetaan vaaleista palautumisessa ja toiminnan kehittämisessä
eduskunta- ja europarlamenttivaaleja ajatellen. Vuonna 2018 pilotoitua mentorimallia
kehitetään eduskunta- ja europarlamenttivaalien tarpeita varten, jotta myös alumnit ovat
vihreiden nuorten tukena vaalivoiton tekemisessä.
Jokaiset vaalit nähdään mahdollisuutena kehittää Vihreiden nuorten vaaliosaamista. Siksi
myös kevään 2019 vaalien 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.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori ehdokas pääsee läpi, vihreät tavoitteet
etenevät vaalien tuloksena, ja että vaalikampanjointi onnistuu mahdollisimman sujuvasti ja
suunnitelmallisesti. Vihreiden päästessä hallitukseen pyrimme saamaan Vihreiden nuorten
kantoja hallitusohjelmaan. Edustajistovaaleissa tavoittelemme jokaiseen korkeakoulun
edustajistoon vähintään yhtä vihreää edaattoria.

Sosiaalipoliittinen ohjelma
Sosiaaliturvaa koskevien keskustelujen jälkeen avoimeksi kysymykseksi jää, mikä olisi
tehokkain keino puuttua työttömyyteen, nuorten syrjäytymiseen ja moniin muihin
sosiaalisiin ongelmiin. Vastauksena näihin kysymyksiin on sosiaalipolitiikka paljon
sosiaaliturvaa laajempana käsitteenä. Siksi nyt on oikea aika laatia Vihreille nuorille
sosiaalipoliittinen ohjelma.

Muodostetaan Eläkepamfletin (2017), Perustulopamfletin (2018) ja sosiaalipoliittisen
työryhmän syrjäytymistä ja sotea käsittelevien ulostulojen avulla Vihreiden nuorten
sosiaalipoliittinen ohjelma. Tarvittaessa voidaan tehdä linjapaperi tai muu kevyempi
kokonaisuus varsinaisen ohjelman sijaan. Päävastuu sosiaalipoliittisen ohjelman
laatimisesta on sosiaalipoliittisella työryhmällä, joka tekee tiivistä yhteistyötä
koulutuspoliittisen työryhmän ja mahdollisen talouspoliittisen työryhmän sekä muiden
relevanttien toimijoiden kanssa. Ohjelmatyön tavoitteena on koostaa Vihreiden nuorten
sosiaalipoliittiset linjaukset yhteen pakettiin.

