Hallituksen kokous 1 / 2020
AIKA: 11.1.2020, kello 10.00
PAIKKA: Puoluetoimisto, Fredrikinkatu 33, Helsinki

●
●
●
●
●
●

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet & Eurocard Brigita Krasniqille.
Poistettiin tilinkäytteöoikeudet Sameli Sivoselta.
Päätettiin avata viestintäsuunnittelijan rekrytointi 28.1. Rekrytointiryhmään valittiin
puheenjohtajien ja pääsihteerin lisäksi Adele Nurmela ja Iris Flinkkilä.
Päätettiin nimetä Juho Heikkilä, Iris Flinkkilä sekä Emmi Lundán
yhdenvertaisuusvastaaviksi Superviikonlopulle.
Hyväksyttiin liitolle uusia henkilöjäseniä ja todettiin eronneet jäsenet.
Päivitettiin hallituksen ohjesääntö ajan tasalle.

Hallituksen kokous 2 / 2020
AIKA: 29.2.2020, kello 10.00
PAIKKA: Koijärvi-sali, Vihreiden puoluetoimisto, Fredrikinkatu 33, Helsinki
●
●
●
●
●
●
●

Hyväksyttiin lisätalousarvio
Valittiin vihreille nuorille viestintäsuunnittelijaa
Perustettiin strategiatyöryhmä johon kuuluu puheenjohtajat, hallituksen jäsenet
Adele, Peppi ja Julia sekä pääsihteeri
Nimettiin kuntavaalityöryhmän jäsenet
Nimettiin Vapaaehtoinen ja syrjintämätön puolustus-työryhmän jäsenet ja
puheenjohtajat
Hyväksyttiin liitolle uusia henkilöjäseniä ja todettiin eronneet jäsenet
Merkittiin tiedoksi seuraavat Slack-päätökset
○ 21.1.2020 Päätös hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen yhteiskannanotosta
turpeen kieltämiseksi
○ 8.2.2020 Päätös tukea Sudanin konfliktia käsittelevään mielenosoitusta.
○ 12.2.2020 Päätös kannanotosta Kreikan pakolaisleirien lasten auttamiseksi.

18.2.2020 Päätettiin lähettää hallituksen jäsenet Kaapo Haapanen ja Iris
Flinkkilä FYEGin Member Organizations Forumiin, eli FYEGin
jäsenjärjestöjen tapaamiseen ja koulutukseen.
○ 18.2.2020 Päätös lähteä yhteistyökumppaniksi Oma Tahto 2020 -kampanjaan,
jossa tavoitteena saada Suomeen parempi aborttilainsäädäntö.
Päätettiin nostaa puheenjohtajien palkkiot 1800 euroon
○

●
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AIKA: 21.3.2020, kello 10.00
PAIKKA: Google Meets
●

Merkittiin tiedoksi keskustelu liittyen:
○

Perustulokannari

○

Fortum-Uniper kannari

●

Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, joka osoittaa 10 647,52 euron tulosta.

●

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja valtuutamme pääsektoria tekemään
mahdollisia tarkennuksia.

●

Väentapaaminen siirtyy elokuulle. Päätettiin, että Väentapaaminen pidetään
alustavasti 22.-23.8.

●

Hyväksyttiin uudet henkilöjäsenet ja eropyynnöt liitteen mukaisesti.

●

Mikäli FYEGin liittokokous pidetään Malmössä 21.-24.5., meitä edustaa Kaapo
Haapanen, varaedustajana Brigita Krasniqi, ja tarkkailijana Katri Ylinen.

●

Merkittiin tiedoksi ja todetaan päätökset tehdyiksi.
○

10.3 Päätös siitä, kuinka suhtaudumme Perussuomalaisten uuteen
nuorisojärjestöön - eli pidämme saman linjan

○

3.3 Päätös siitä, että tilaamme Vihreiden nuorten uudelle
viestintäsuunnittelijalle Eurocard-kortti.

○

9.3 Päätös yhteiskannanotosta Saksan vihreiden nuorten kanssa, jossa
tuomitsemme uuden hiilivoimalan rakentamisen Saksaan Suomen
valtionyhtön Fortumin siunauksella.

●

Liittokokouspaikaksi valittiin alustavasti Pohjois-Suomen ja joko Rovaniemen tai
Oulun.
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AIKA: 19.4.2020, kello 10.00
PAIKKA: Google Meets
●

●

Hyväksyttiin uusi, nuorisobarometriin ja työelämän tasa-arvoon liittyvä kannanotto.
Olemme myös tehneet seuraavia kannanottoja:
○ Perustulokannari
○ Poliittisten nuorisojärjestöjen yhteinen kannanotto ekologisesta
jälleenrakentamisesta
Hyväksyttiin palkkausavustusmalli 1, 40 % omavastuu
○

Jokainen jäsenjärjestö voisi hakea 60 % palkkausavustusta yhdelle (1) omalle
työntekijälle, 5000 € vuodessa asti. Vaatimuksena meidän tuntipalkkaluokat,
sekä vuositasolla erikseen sovittu tuntimäärä ns. meidän käyttöön
tapahtumiin tai vihreiden nuorten yhteistyön kehittäminen.

●

Palkataan kv-hankekoordinaattori elokuusta 2020 maaliskuuhun 2021
koordinoimaan Vihreiden nuorten kv-hankkeisiin liittyvät projektit.

●

Hyväksyttiin puolueen vuokratarjous uusista tiloista ja päätimme
vuokratarjouksesta alivuokralaiselle Helsingin Vihreille nuorille.

●

Merkittiin tiedoksi Väentapaamisen koronaan liittyvä varautumissuunnitelmaa.

●

Hyväksyttiin eronneet jäsenet liitteen mukaisesti.

●

Päätimme tukea Ruotsin vihreiden entinen kv-vastaavaa Wanja Kaufmannia FYEGin
hallitukseen mikäli ei tule sisäisiä hakemuksia kyseiseen tehtävään.

●

Päätimme nimetä kv-vastaava Kaapo Haapasta edustamaan Vihreitä nuoria Global
Young Greensin hallitusäänestyksessä etäkokouksessa.

●

Merkittiin tiedoksi seuraavat Slack-päätökset:
○

Laajennetaan työterveyshuoltoa koskemaan myös täysipäiväisiä
puheenjohtajia.

○

Päätös hallituspuolueiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhteinen
kannanotto ekologisesta elvytyksestä.

●

○

Päätös perustulo-kannanotosta.

○

Päätettiin osallistua turkistarhastuksen vastaiseen online-mielenosoitukseen.

Valittiin Vihreiden nuorten edustajiksi puoluekokouksen
periaateohjelmatyöryhmään puheenjohtajat Amanda Pasanen, Brigita Krasniqi sekä
hallituksen jäsenet Ville Tynkkynen ja Juho Heikkilä.

●

Hallitus kommentoi kannabiksen laillistamiseen liittyvää puoluekokousaloitetta
seuraavan kokouksen mennessä työstöasiakirjassa sekä Slackissa. Seuraavassa
kokouksessa päätetään lähdemmekö edistämään tätä puoluekokousaloitetta.
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AIKA: 19.4.2020, kello 10.00
PAIKKA: Google Meets
●

●

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
○

- OKM-raportti lähetetty

○

- Ella Rouhe aloittaa uutena kv-hankekoordinaattorina 4.8.2020

○

- Toimisto ja kaikki toiminta etänä edelleen, ainakin 31.7. asti

○

- Vihreiden nuorten blogi on julki

Merkittiin tiedoksi viime kokouksen jälkeen hyväksytyt kannanotot.
○

Maksuttomat menkat-kannanotto

○

Yhteiskannari äänestyspaikoista

●

Päätettiin lähteä edistämään yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämistä.

●

Todettiin yksi henkilöjäsen eronneeksi.

●

Käytiin keskustelu asepalvelusmallista ja merkittiin keskustelu tiedoksi työryhmän
jatkotyöstölle.

●

Päätettiin lähteä edistämään aloitetta puoluekokoukselle kannabiksen
laillistamisesta.

●

Päätettiin äänestää seuraavasti Federation of Young European Greens FYEGin
hallituksen täydennysvaaleissa

●

○

1. Wanja Kaufmann (Grön Ungdom, Ruotsi)

○

2. Liam McClelland (Young Greens of England and Wales, United Kingdom)

○

3. Maarten Demarsin (Belgian Flemish Young Greens)

○

4. Antonio G. González (Espanja)

Päätettiin valtuutta kansainvälisten asioiden vastaava Kaapo Haapanen
äänestämään Vihreiden nuorten puolesta FYEG:in hallitusvaalissa.

●

●

Päätettiin äänestää seuraavasti Global Young Greens GYGin hallitusvaaleissa:
○

1. Liliane Pollmann (Saksa)

○

2. Ali Khademolhosseini (Saksa)

○

3. Liana Dashyan (Armenia)

Merkitään tiedoksi seuraavat Slackissa tehdyt päätökset:
○

20.4 Päätettiin tukea Englannin ja Walesin vihreiden nuorten jäsenen Liam
McClellandin ehdokkuutta FYEGin hallitukseen.

○

Allianssin politiikkabussihanke

○

Allianssin äänestyspaikkakannari

○

Menkkakannari
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AIKA: 27.5.2020, kello 16.00
PAIKKA: Google Meets
●
●

Merkittiin tiedoksi puoluekokouksen siirto Joensuusta osaksi tai kokonaan etänä
pidettäväksi.
Päätettiin avata järjestö- ja koulutussuunnitelijan rekrytointi.
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AIKA: 13.6.2020, kello 13.00
PAIKKA: Google Meets
●

●

●

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
○ Järjestö- ja koulutussuunnitelijan rekryyn tuli 12 hakemusta ja
haastatteluun kutsuttiin 3.
○ Uutta puoluetoimistoa etsitään.
○ Puoluetoimiston etätyösuositus ja toimiston etätyöskentely jatkuu 3.8.
asti
○ Toimiston lomat
Merkittiin tiedoksi viime kokouksen jälkeen hyväksytyt kannanotot
○ Kaivoskannari saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa
○ Oikeuden mukainen verotus - kannari demareiden ja vassareiden
kanssa
○ Nuorisovaltuustokannanotto
○ Maakuntien lentoliikenne - kannari
Päätimme avata kuntavaalikoordinaattorin rekrytointi. Käytiin keskustelua
lähetekeskustelu työnkuvasta ja tittelista. Valittiin rekrytointityöryhmään
pääsektorin sekä hallituksen jäsenet Jenna ja Emmi.

●
●
●
●

●

Päätettiin verkostojen tulevaisuudesta liitteen pohjan mukaisesti.
Hyväksyttiin puoluekokousaloite kannabiksen kieltolain lopettamisesta.
Hyväksyttin asepalvelusmallin luonnos ja päätettiin sen lähettämisestä
jäsenistön kommenttikierrokselle.
Päätettiin vihreiden nuorten ehdokasmääritelmäksi kaikki
- alle 30-vuotiaat, ja alle 35-vuotiaat opiskelijat
- jotka ovat vihreiden nuorten jäseniä
- ja jotka ovat ehdolla kuntavaaleissa 2021.
Merkittiin tiedoksi seuraavat Slackissa tehdyt päätökset:
○ BLM-mielenosoits
○ Stop killing Afghans-mielenosoitus
○ NVV-työryhmän haun avaaminen

○

Seuraava kokous 17.6.
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AIKA: 17.6.2020, kello 10.00
PAIKKA: Google Meets
●

Päätettiin valita uudeksi järjestö- ja koulutussuunnittelijaksi Jesse Kareisen.
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AIKA: 8.8.2020, kello 10.00
PAIKKA: Google Meets

●

Merkittiin seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi:
○ Ella Rouhe aloitti 4.8. kansainvälisten hankkeiden koordinaattorina.
○ Jesse Kareinen aloitti 4.8. järjestö- ja koulutussuunnittelijana.
○ Toimisto on etänä perjantaisin ja lisäksi jokaisella on 1-2 etäpäivää viikossa
elokuussa ja syyskuussa.
Valittiin kuntavaali- ja koulutuskoordinaattori liitteen mukaisesti.

●

Valittiin NVV-työryhmälle puheenjohtaja ja nimettiin työryhmä liitteen mukaan.

●

