Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Hyväksytty liittokokouksessa Seinäjoella 2019

Nuorten vihreä kunta 2021 - Vuoden 2021 kuntavaaleihin
valmistautuminen
Vuonna 2020 valmistaudutaan kuntavaaleihin laatimalla kuntavaaliohjelma ja tekemällä
ehdokashankintaa. Tavoitteena on saada kannustettua mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa uusia nuoria miettimään kuntavaaliehdokkuutta vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Koko vuoden kaikkea toimintaa läpileikkaava tavoite on tarjota tukea ja
oppimismahdollisuuksia potentiaalisille kuntavaaliehdokkaille, kampanjapäälliköille ja muille
kampanja-aktiiveille. Vuoden aikana lisätään tietoisuutta tulevista vaaleista ja kannustetaan
nuoria lähtemään ehdolle järjestemällä esiintymiskoulutuksia ja infotilaisuuksia tulevista
vaaleista ja ehdolla olemisesta. Mentorimallia kehitetään kuntavaalien tarpeita varten, jotta
myös alumnit ovat vihreiden nuorten tukena vaalivoiton tekemisessä. Luodaan rakenne sille,
että kokeneemmat nuoret kuntapäättäjät voivat toimia uusien ehdokkaiden sparraajina
monille ensimmäisissä vaaleissa ja rakennetaan aloitepankki vihreiden nuorten tekemistä
valtuustoaloitteista eri kunnissa.
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.

Vaikuttava ja innostava Vihreät nuoret
Vihreiden nuorten strategia 2021-2024
Vihreiden nuorten strategiakausi 2016-2020 on tulossa päätökseen. On aika luoda Vihreille
nuorille uusi strategia strategiakaudelle 2021-2024 ohjaamaan toimintaa kohti tasa-arvoista,
kestävää ja oikeudenmukaista Suomea, Eurooppaa ja maailmaa. Strategiassa tunnistetaan
liiton nykytila, toimintaympäristön muutokset, liiton muuttuvat tarpeet sekä määritellään liiton
tavoitetila strategiakauden lopussa. Strategian pohjalta määritellään Vihreille nuorille
toimintalinjat, jotka ohjaavat ja määrittävät tulevien vuosien toimintaa. Hallitus perustaa
vuoden alussa työryhmän valmistelemaan strategiaa.

Strategisempaa ja tavoitteellisempaa viestintää
Vuonna 2020 luodaan Vihreille nuorille uusi viestintästrategia viestintäsuunnittelijan johdolla.
Viestintästrategia vastaa kysymyksiin miten, missä, milloin, miksi ja kenelle Vihreät nuoret
viestivät. Vihreiden nuorten viestintä tavoittaa tulevaisuudessa laajemman joukon vihreistä
teemoista kiinnostuneita nuoria ja opiskelijoita. Vihreiden nuorten viestintä ottaa uusia
askeleita erityisesti nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa. Sisäistä viestintää
kehitetään entistä jäsenlähtöisemmäksi.

Lyhyen aikavälin toimintaa kaikille
Vuonna 2020 pilotoidaan uutta mikrotapahtumien mallia, jonka kautta liitto tarjoaa erilaisia
vierailuita, koulutuksia ja tapahtumia niille, jotka haluavat sitoutua toimintaan lyhyemmissä
sykleissä kerrallaan. Mallin kautta voidaan tarjota eri vaativuustason koulutuksia ja syventää
näin myös pitkään mukana olleiden aktiivien osaamista. Mikrotapahtumat voivat olla
esimerkiksi ekskursioita tai keskustelutilaisuuksia. Hallituksen sisältä valitaan henkilöt
vastaamaan mikrotapahtumien toteuttamisesta. Mikrotapahtumia varten voidaan myös
tarvittaessa rekrytoida projektitiimejä. Mikrotapahtumia pyritään järjestämään eri puolilla
Suomea sekä eri kielillä ja tuomaan liiton toimintaa saavutettavammaksi useammille
nykyisille ja tuleville jäsenille.

Vapaaehtoinen ja syrjimätön puolustus
Suomen maanpuolustusjärjestelmä ja asevelvollisuuslaki syrjii ihmisiä sukupuolen mukaan.
Samaan aikaan Suomi kuuluu niihin maihin maailmassa, joka pitää mielipidevankeja, sillä
vakaumukselliset totaalikieltäytyjät asetetaan vapausrangaistuksen alaiseksi.
Suomen maanpuolutusjärjestelmä on uudistettava nykyaikaisemmaksi ja
sukupuolineutraaliksi. Asepalveluksesta on voitava kieltäytyä ilman rangaistusta. Lopullisena
tavoitteenamme on kuitenkin aseeton maailma.
Vuonna 2020 perustetaan asiantuntijatyöryhmä laatimaan tarkempi malli Vihreiden nuorten
kannan mukaiselle asepalvelusjärjestelmälle.

