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VASEMMISTONUORTEN TOIMINTAKERTOMUS
1.1.-31.12.2018
1 Johdanto
Vasemmistonuoret ry on vuonna 1944 perustettu punavihreä, feministinen,
poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö,
joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä.
Vasemmistonuoret
vaikuttaa
maailmanlaajuisen
tasa-arvon,
demokratian,
oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta. Järjestö vaikuttaa yhtä aikaa
kaduilla ja kabineteissa. Toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista ja
tempauksista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä,
ammattiyhdistysliikkeessä, kunnallispolitiikassa ja valtakunnan politiikassa.
Vasemmistonuorten keskusjärjestön jäseniä ovat yhdeksän (9) piirijärjestöä: EteläSuomen
Vasemmistonuoret,
Hämeen
Vasemmistonuoret,
Itä-Suomen
Vasemmistonuoret, Kainuun Vasemmistonuoret, Keski-Suomen Vasemmistonuoret,
Lapin Vasemmistonuoret, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret, Satakunnan
Vasemmistonuoret ja Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret.
Piirijärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, jotka vastaavat Vasemmistonuorten
poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Lisäksi niiden jäseninä
on noin 20 aktiivista osastoa eli perusjärjestöä.
Tämä Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessaan 28.4.2019 hyväksymä
toimintakertomus kertoo Vasemmistonuorten toiminnasta vuodelta 2018.
Toimintakertomus perustuu vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja rakentuu
liittokokouksessa 2015 hyväksytyn strategian pohjalle ja sen alussa esitellään viisi
(5) strategisesti merkittävää kokonaisuutta, jonka jälkeen esitellään toimenpiteitä
kolmen (3) päätehtävän ja kolmen (3) tukitehtävän osalta.
2 Painopistealueet
2.1 Fasisminvastainen kampanja
Liittokokouksessa hyväksytty fasisminvastainen kampanja käynnistyi näkyvästi
vuonna 2018. Kampanjan painopisteenä on ollut pakkopalautusten vastustaminen.
Kampanjaan kuului sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen lisäksi muun muassa
mielenosoituksia ja toimintapäiviä. Kampanjan aikana järjestö keräsi allekirjoituksia
vetoomukseen, joka vaati hallitusta tekemään riippumattoman selvityksen
Maahanmuuttoviraston toiminnasta ja turvapaikkalainsäädännön kiristyksistä.
Järjestö keräsi varoja Vapaa liikkuvuus -verkostolle ja tuotti materiaalia
painopistealueeseen ja kampanjaan liittyen.
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2.2 Poliittinen vaikuttavuus
Vasemmistonuoret vahvisti poliittista vaikuttavuuttaan kaduilla ja kabineteissa.
Vuoden 2018 aikana on tuettu valtakunnallisissa vaaleissa ja ammattiliittojen
vaaleissa
ehdolle
asettuneita
jäseniä
koulutuksilla,
viestinnällä
ja
projektiavustuksilla.
Vasemmistonuorten
edustajien
vaikuttamista
kansalaisjärjestöissä on tuettu aktiivisella yhteydenpidolla.
2.3 Jäsenhankinta
Jäsenhankinnassa
pyrittiin
tuomaan
jäsenten
äänellä
esiin,
miksi
Vasemmistonuorten jäsenyys on merkityksellistä. Jäsenhankintaa kohdistettiin
järjestössä aliedustettuihin ryhmiin ja siinä pyrittiin tarjoamaan matalan kynnyksen
tapoja toimia järjestössä.
2.4 Saavutettavuus
Jäsenpalveluja kehitettiin sijoittamalla uudistuneen jäsenrekisterin yhteyteen
jäseniä helpottavia ominaisuuksia, joista erityisesti sähköinen jäsenäänestys
toteutui
onnistuneesti.
Saavutettavuuden
edistäminen
on
tehnyt
Vasemmistonuorten toimintaan osallistumisesta helpompaa. Painopistealuetta
edistettiin valmistelemalla selvitystä nuorten jäsenten toimintamahdollisuuksista ja
huomioimalla painopistealue tapahtumien järjestämisessä. Järjestön tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin toimintavuoden aikana.
3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Vasemmistonuoret jatkoi toimintansa työelämän epäkohtien esille nostamiseksi ja
korjaamiseksi, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden ja tasa-arvon
puolesta sekä rasismia vastaan. Järjestön kampanjoita toteutettiin vapaaehtoisista
henkilöjäsenistä koostuvien valtakunnallisten työryhmien ja jaostojen avulla ja
niiden toteutumista seurattiin myös järjestön keskustoimiston sähköisen
projektinhallintatyökalun avulla.
Kampanjoiden lisäksi Vasemmistonuoret osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen
keskusteluun kannanotoilla, mielenilmauksilla, keskustelutilaisuuksilla sekä
osallistumalla muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin. Järjestön poliittisen
toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta seurattiin säännöllisesti mediaseurannan,
sosiaalisen median työkalujen kautta sekä hallituksen kokousten yhteydessä
järjestettävien sidosryhmätapaamisten ja edustustilaisuuksien katsauksilla.
Järjestön edustajat osallistuivat seuraajina Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän,
puoluehallituksen ja puoluevaltuuston kokouksiin.
3.1 Yhteistyötahot
Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneita toimintavuonna olivat kansalaisjärjestöt,
toimintaryhmät ja verkostot, joilla on Vasemmistonuorten kanssa yhteisiä poliittisia
tai toiminnallisia tavoitteita. Näitä olivat ammattiyhdistysliike sekä erilaiset
kansalaisjärjestöt, erityisesti ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja rauhanjärjestöt,
opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt.
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Yhteistyötä tiivistettiin henkilöiden kanssa, jotka edustavat Vasemmistonuoria eri
järjestöissä ja heille annettiin valmiuksia poliittiseen vaikuttamiseen esimerkiksi
tuomalla esiin järjestön kantoja poliittisesta ohjelmasta.
Vasemmistonuoret oli vuonna 2018
jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja
yhteisöissä:
 Eettisen kaupan puolesta ry
 Ehyt ry
 Eduskuntapuolueiden
yhteistyöjärjestö Demo ry
 Fingo ry
 Folkets Bildningsförbund - FBF
rf
 Kansainvälinen
solidaarisuustyö ry
 Kansan Arkisto
 Kansan Sivistystyön Liitto - KSL
ry














Kansantalojen Liitto ry
Kunnon Elämä ry
Nuorisoasuntoliitto - NAL ry
Nuorisolomat ry
Oikeudet ilman rajoja ry
Osuuskunta Vastapaino
Pohjola-Norden - PN ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto PNN ry
Polyamoria ry
Reilu kauppa ry
Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry
Sosialistisk Ungdom i Norden SUN

Järjestöllä oli vuonna 2018 seuraavat edustukset yhdistysten hallituksissa:
Kansainvälinen solidaarisuustyö ry
Valtteri Harakka
Kansan Sivistystyön Liitto - KSL ry
Laura Pohjola, Toni Asikainen
Nuorisoasuntoliitto - NAL ry
Henri Turkia, Toni Asikainen
Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) Milla Knuuti, varajäsen
Läheisimpiä
yhteistyötahoja
toimintavuonna
olivat
Vasemmistoliitto,
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Vasemmistonaiset, Vasemmisto-opiskelijat ry,
Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Pinskut ry, Kansan Sivistystyön Liitto - KSL ry ja Allianssi.
Vasemmistonuoret on myös Kansan Arkiston taustajärjestö ja toimitti arkistoon
toiminnastaan syntyneen materiaalin.
Järjestöllä on yhteiset toimitilat Pinskujen, KV-Solidin ja Vasemmisto-opiskelijoiden
kanssa. Toimitilassa toimivia järjestöjä kutsutaan Kurvin kommuuniksi. Syksyllä
tehtiin päätös toimistotilojen siirtämisestä uuteen osoitteeseen Lintulahdenkatu
10:een. Uusiin toimitiloihin oli entisten järjestöjen lisäksi siirtymässä Nuorisolomat
ry, Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry sekä Helsingin Vasemmistonuoret ry.
Vasemmistoliitto
Vasemmistonuoret on poliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen
nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä. Työn
tavoitteena on vaikuttaa puolueen politiikkaan, toimintatapoihin ja imagoon
nostamalla vasemmistonuoria ja punavihreitä asioita puolueen toimintaan
paikallistasolta puoluejohtoon saakka. Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä
Vasemmistoliitossa toimivien jäsentensä, puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän
sekä kunnallisissa luottamustoimissa toimivien kanssa yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Toimintavuonna jatkettiin aktiivista toimintaa puolueen linjausten ja kannanottojen
terävöittämiseksi sekä radikaalin ja valistuneen, punavihreän, globaalin ja
feministisen näkökulman edistämiseksi puolueen toiminnassa. Lisäksi yhteistyötä
tehtiin tapahtumien järjestämisessä puolueen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.
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Piirijärjestöjä kannustettiin yhteistyöhön toiminta-alueensa vasemmistoliittolaisten
puoluejärjestöjen kanssa.
Vasemmistonuoret tuki Vasemmistoliiton presidentinvaaliehdokkaan Merja Kyllösen
kampanjaa.
Vasemmistonuorten
edustaja
osallistui
Vasemmistoliiton
puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin. Järjestö
osallistui
elokuussa
järjestettyyn
Vasemmistoristeilyyn
ja
vastasi
keskustelutilaisuuden järjestämisestä ja tuki jäsenien osallistumista ohjelmaan
osallistumisessa.
Valmistautuminen
vuoden
2019
vaaleihin
koordinoitiin
yhteistyössä puolueen kanssa päällekkäisten toimenpiteiden välttämiseksi.
Pinskut ry
Pinskujen kanssa tehtiin läheistä yhteistyöstä yhteisen toimiston ylläpidossa.
Vuoden 2018 aikana kartoitettiin mahdollisia uusia yhteistyön muotoja
jäsentiedotuksen ja hallinnon osalta. Lisäksi Pinskuja osallistui vapaaehtoisina
Vasemmistonuorten liittokokouksen järjestelyihin.
Kansan sivistystyön Liitto - KSL ry
KSL oli tärkein yhteistyökumppani Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoiminnan
järjestämisessä.
Vasemmistonuorten
strategiatyön
tueksi
KSL:lta
tilattiin
strategiakoulutus, joka tosin aikataulusyistä siirtyi lopulta tammikuulle 2019. Lisäksi
järjestö jatkoi KSL:n koulutuksista ja tilaisuuksista tiedottamista omille jäsenilleen.
Vasemmisto-opiskelijat ry
Vasopin kanssa tehtiin vuoden aikana yhteistyötä Porin SuomiAreenan yhteydessä
järjestettävässä
työelämäaiheisen
paneelin
järjestämisessä
sekä
Vasemmistoristeilyn esittelypöydän päivystyksessä.
3.2 Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisestä toiminnasta vastasi kansainvälisen politiikan jaosto yhdessä
puheenjohtajiston ja pääsihteerin kanssa. Vasemmistonuoret tiedotti jäsenilleen
laajasti kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista.
Pohjoismainen yhteistyö
Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk Ungdom i
Norden (SUN). Lisäksi vaikutettiin edustajan kautta Pohjoismaiden neuvoston
alaisessa Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (Ungdomens Nordiska Råd, UNR).
Kotimaassa Vasemmistonuoret teki pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin
Nuorisoliittossa (PNN).
Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhteistyö
Vasemmistonuoret toteutti syyskuussa yhteistyössä European Leftin ja
Vasemmistoliiton kanssa ”Eyes to the West” -tapahtuman, johon osallistui useita
yhdysvaltalaisia luennoitsijoita. Vasemmistonuoret osallistui eurooppalaiseen
yhteistyöhön Euroopan vasemmistopuolueen nuorisoverkoston kautta.
Kansainvälinen valtuuskuntatoiminta
Vasemmistonuoret järjesti avoimen haun Itävallassa toteutettuun European Leftin
kesäyliopistoon, jonka tuloksena yksi (1) järjestön jäsen pystyi osallistumaan
eurooppalaisia ja globaaleja haasteita käsittelevään ohjelmaan. Lisäksi
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Vasemmistonuorten jäsenistä koostunut valtuuskunta
Saksassa järjestettyyn Linksjugend Solidin kesäleirille.

osallistui

kouluttajina

4 Nuorisotyö
Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoimintaa ovat erilaiset opintopiirit, kurssit ja
leirit. Koulutustoiminnan painopisteinä vuonna 2018 olivat saavutettavuuden ja
esteettömyyden lisääminen sekä järjestön poliittisten tavoitteiden, erityisesti
fasisminvastaisen
painopistealueen,
sisällyttäminen
koulutuksiin.
Koulutustoiminnan tavoitteena oli antaa jäsenille valmiuksia poliittiseen toimintaan.
Samalla koulutusten järjestämisessä huomioitiin vuoden 2017 liittokokouksessa
hyväksytyn jaosto- ja työryhmämallin toiminnan edellyttämät koulutukset ja
erilaiset asiantuntijaesitelmät.
Koulutus- ja opintotoiminnasta vastasivat jaostot ja työryhmät yhdessä järjestö- ja
koulutussihteerin (myöhemmin järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattorin)
kanssa. Kaikkien kurssien sisältöjä kehitettiin jatkuvasti palautteen ja muun
järjestössä käytävän keskustelun perusteella. Tavoitteena oli hyödyntää piiri- ja
perusjärjestöjen tuottamaa monipuolista koulutusta keskusjärjestön järjestämän
koulutustoiminnan rinnalla siten, että ne muodostavat yhdessä mielekkään ja
toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vasemmistonuoret tarjosi myös pidempään
toimintaan osallistuneille aktiiveille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan
osallistumalla koulutuksiin kouluttajina ja pienryhmäohjaajina.
Toiminta oli osallistujille maksutonta, jotta kaikki saattoivat osallistua poliittiseen
koulutukseen varallisuudesta riippumatta. Lisäksi tuettiin jäsenten osallistumista
muiden järjestämiin seminaareihin ja tiedotetaan niistä jäsenille.
Valtakunnallinen koulutustoiminta järjestettiin yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen
kanssa.
4.1 Perehdytyskoulutus
Vuonna 2018 järjestettiin valtakunnallinen ”Opi perusasiat” -viikonloppukurssi
Tampereella, jonka tavoitteena oli sitouttaa uusia jäseniä toimintaan ja antaa
valmiuksia järjestössä toimimiseen. Kurssi keräsi kolmisenkymmentä osallistujaa eri
puolilta Suomea. Kurssin sisältönä oli järjestön rakenteeseen, toimintaan ja
politiikkaan tutustumista, vasemmiston historiaa sekä aktiivista työskentelyä oman
toimijuuden muodostamiseksi.
Keväällä 2018 toteutettiin ”Sinun täytyy tietää kaikki maakuntavaaleista” viikonloppukurssi Porissa, jonka tavoitteena oli tarjota ajankohtaista tietoa
käynnissä olevista maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tilanteesta
sekä valmentaa maakuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneita jäseniä vaalityöhön.
Maakuntavaaleja varten järjestö oli varautunut järjestämään koulutuksia ja
tuottamaan perehdytysmateriaaleja ehdokkaille, mutta vaalien lykkääntyminen
siirsi nämä suunnitelmat osaksi kevään 2019 ehdokaskoulutuksia.
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Kevään 2019 eduskuntavaaleja varten pidettiin Tampereella yhden päivän
mittainen koulutus ehdokkaiden kampanjoiden sparraamiseksi. Paikalla ehdokkaita
ja tukiryhmäläisiä ympäri Suomen.
4.2. Jatkokoulutus
Kesän 2018 kesäleirin järjestettiin Kainuussa. Leirin järjesti hallituksen valitsema
leirityöryhmä yhdessä kesäleirin toteuttamiseen palkatun työntekijän kanssa.
Hallitus päätti leirin keskeiset tavoitteet ja seurasi leirin valmisteluiden etenemistä
säännöllisesti. Leirille osallistui parikymmentä jäsentä eri puolilta Suomea ja eri
ikäryhmistä. Leirillä järjestettiin monipuolista ohjelmaa ja mahdollisuuksia rentoon
ja tasa-arvoiseen yhdessäoloon.
Sinun täytyy astua johtoon -kurssi järjestettiin Keravalla. Kurssin tavoitteena oli
aloittaa jaostojen toinen toimintakausi, mutta paikalla oli myös sellaisia jäseniä
jotka eivät kuuluneet jaostoihin. Kurssilla opittiin mm. esiintymisestä,
kouluttamisesta ja suorasta toiminnasta.
4.3. Työelämätoiminta
Vuoden 2018 alussa järjestettiin perinteinen Tammitapaaminen, johon osallistui
viitisenkymmentä vasemmistonuorta ja vasemmistolaista ay-nuorta. Tapahtumassa
käsiteltiin mm. aktiivimallin taustoja ja vaikutuksia työntekijöiden tilanteeseen.
Tammitapaamisen tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta ay-toiminnasta ja
aktivoida toimimaan työelämäpolitiikassa. Ohjelmassa panostettiin tutustumiseen ja
ryhmäyttävään ohjelmaan verkostoitumisen ja toimintaa luovan ilmapiirin
edistämiseksi. Vasemmistonuorten työelämäjaosto järjesti Tammitapaamisen
yhteistyössä SAK-laisten liittojen vasemmistoryhmien kanssa.
5 Piirijärjestöpalvelut
5.1. Perehdytys ja piiritapaamiset
Piirijärjestöt perehdyttivät keväällä 2018 aloittaneet piirihallitukset
keskustoimiston ylläpitämää perehdytyspakettia apunaan käyttäen.

mm.

Vasemmistonuoret järjesti piiritapaamisen alkuvuodesta ja toisen kerran vielä
syksyllä. Piiritapaamisessa piirityöntekijöillä ja piirien puheenjohtajilla oli
mahdollisuus keskustella keskenään ja kuulla ajankohtaisista valtakunnallisista
asioista, saada koulutusta sekä virkistäytyä. Kiinnostavia teemoja olivat mm. hyvien
käytänteiden
jakaminen,
vaalityön
toteuttaminen,
taloudenhoito
sekä
työhyvinvointiin liittyvät kysymykset.
5.2. Taloudellinen tuki
Toiminta-avustus piirijärjestöille
Vasemmistonuorten
hallitus
jakoi
tulosperusteisesti
toiminta-avustusta
piirijärjestöille. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa tulosperusteita
olivat toiminnan laatu, laajuus ja suunnitelmallisuus sekä toiminnan ja oman
varainhankinnan kehittyminen. Piirijärjestön tuloksellisuutta arvioitiin sen
toimintasuunnitelman ja omien tavoitteiden toteutumisessa. Tulosperusteisen
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toiminta-avustuksen jakotavan tavoitteena oli kannustaa piirijärjestöjä vireään
toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen toiminnan
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
Toiminta-avustusta myönnettiin erillisen hakemuksen perusteella vuodeksi
kerrallaan.
Hakemukseen
liitteinä
piirit
toimittivat
seuraavan
vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä selvityksen kuluvan vuoden toiminnasta.
Hakemuksessa piirijärjestön oli selvitettävä muun muassa varainhankintaa ja
kiinteitä kustannuksia. Lisäksi hakemuksen liitteeksi on luotu yhteisesti lista
piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi
huomioida toiminnan suunnittelussaan. Vasemmistonuorten toiminta-avustuksen
jakotapa mahdollistaa piirien yksilöllisten toiminnallisten ja taloudellisten tilanteiden
huomioimisen.
Toiminta-avustuksen myöntämisen jakotavan ja -perusteiden kehittämistä jatkettiin
myös vuoden 2018 aikana. Merkittäviä muutoksia ei ehditty ottamaan käyttöön
vielä syksyn aikana, mutta avustusprosessin läpikäynti ja sen pohjalta käydyn
palautekeskustelun kautta toiminta-avustuksia pystytään kehittämään myös ensi
vuonna. Suurin yksittäinen muutos koski vuodelle 2019 myönnettäviä toimintaavustuksia, joita ei myönnetty enää valtionavustuksesta. Muutoksella on tarkoitus
vähentää valtionavustusten selvityksiin liittyvää hallinnollista kuormitusta.
Projektiraha jäsenten toimintaryhmille
Vasemmistonuorten työvaliokunta jakoi projektirahaa vähintään kolmen (3) jäsenen
muodostamille toimintaryhmille sekä piiri- ja perusjärjestöille järjestön poliittisen
ohjelman,
strategian
ja
toimintasuunnitelman
mukaiseen
toimintaan,
jäsenhankintaan, paikallistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, nuorten
ehdokkaiden vaalityöhön ja nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten
toimintaan.
Projektirahat
myönnettiin
hallituksen
hyväksymän
projektirahaohjesäännön mukaisesti.
6 Viestintä
Vasemmistonuorten viestintä koostui järjestön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.
Strategisina painopisteinä toimintavuoden aikana ovat strategiaviestintä,
jäsenrekrytointi sekä sisäisen viestinnän kehittäminen vastaamaan jäsenistön
tarpeita. Toimintavuonna jatkettiin näkyvää sosiaalisen median sisällön tuottamista.
Viestinnän visuaalisuuteen ja selkeyteen kiinnitettiin erityistä huomiota.
Vasemmistonuoret näkyi merkittävällä tavalla mediassa ja onnistui tuomaan laajasti
tavoitteitaan esille julkisessa keskustelussa.
Viestintää pyrittiin tekemään suunnitelmallisesti eri kanavien toiminnallisuuksia
hyödyntäen esimerkiksi reaaliaikaisesti paikan päältä ja lisäten ulostulojen
näkyvyyttä julkaisupäivän jälkeenkin. Viestinnästä vastasi tiedottaja ja sen
tekemistä ohjasi viestintäsuunnitelma, joka päivitettiin vuoden 2018 syksyllä.
Viestinnän onnistuminen sekä alueellisen ja paikallisen toiminnan esiintuominen
vaativat lisäksi yhteistyötä piirijärjestöjen kanssa.
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6.1 Sisäinen viestintä
Sisäinen viestintä painottui sähköisiin kanaviin: Facebook-ryhmiin, uutiskirjeeseen
sekä sähköpostilistoille. Facebook-ryhmiä käytettiin järjestön yleiseen sisäiseen
viestintään, keskustoimiston ja piirijärjestöjen yhteydenpitoon sekä aihealueittain
esimerkiksi jaostojen ja työryhmien viestintäkanavina. Keskustoimistolla käytettiin
Trello-projektinhallintapalvelua. Lisäksi käyttöön otettiin Jemma-pilvipalvelu, joka
vakiintui vuoden 2018 aikana koko keskustoimiston käyttöön ensisijaiseksi
työskentelyalustaksi. Uutiskirjettä kehitettiin aktivoimaan jäseniä tuomalla esiin
ennen
kaikkea
toimintamahdollisuuksia
ja
kokemuksia
erilaisista
toimintamuodoista.
Kesällä
2018
otettiin
käyttöön
kokonaan
uutena
viestintäkanavana WhatsApp-tiedotteet. Sähköpostilistoja käytetään päivittäiseen
tiedottamiseen.
Toiminnan ja tapahtumien lisäksi erityisenä painopisteenä oli strategiaviestintä.
Uusi järjestöstrategia ohjasi viestintäsuunnitelman päivittämistä, jonka kautta
viestinnän kehittämiselle saatiin selkeä rakenne, painopisteet ja aikataulu.
6.2 Ulkoinen viestintä
Ulkoinen viestintä painottui niin ikään sähköisiin kanaviin. Sosiaalisen median
pääkanavat olivat Facebook, Twitter ja Instagram. Monikanavaista viestintää
suunniteltiin
yleisen
viestintäsuunnitelman
lisäksi
myös
kampanjaja
tapahtumakohtaisesti.
Kohderyhmäajattelua
hyödynnettiin
erityisesti
jäsenhankinnassa sekä median kanssa viestittäessä.
Syksyllä 2018 hankittiin Vasemmistonuorten esitteitä sekä jaettavia materiaaleja.
Fasisminvastaisen kampanjan työryhmä tuotti yhdessä tiedottajan kanssa
kampanjakohtaisia materiaaleja, kuten heijastimia ja tarra-arkkeja.
Myynnissä olevien Länsirannalla valmistettujen palestiinalaishuivien tuotoilla
tuettiin
järjestön
kehitysyhteistyötä.
Hankinnoissa
kiinnitetään
huomiota
materiaalien eettiseen ja kestävään valmistamiseen. Varainhankinnan tuotteiden
hankinnasta ei saatu toimintavuoden aikana päätöstä, mutta selvitys erilaisten
tuotteiden osalta aloitettiin.
Järjestön verkkosivut uudistettiin loppuvuodesta 2018, jolloin sivujen rakenteeseen,
saavutettavuuteen ja visuaaliseen ilmeeseen pystyttiin tekemään aikaisemmin
kaivattuja päivityksiä. Viestinnässä tuotiin esiin mahdollisuuksia toimia järjestössä
kaikilla kotimaisilla kielillä sekä englannin kielellä. Erikielisten kannanottojen
perinnettä jatkettiin.
6.3 Jäsenhankinta
Toimintasuunnitelman ja strategian painopisteenä jäsenhankinnan merkitystä
korostettiin vuoden 2018 aikana. Jäsenhankinnan koulutus näkyi osana järjestön
koulutustoimintaa, minkä lisäksi piirien toiminta-avustuksien taustalla nostettiin
jäsenhankinnan merkitystä hakemusten arviointikriteerinä. Jäsenhankinnassa ei
arvioitu yksin liittyneiden jäsenten absoluuttista tai suhteellista määrää, vaan ennen
kaikkea niitä keinoja, joilla jäsenhankintaa on piirissä toteutettu.
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Jäsenhankintaa tehtiin valtakunnallisesti piireissä sekä perusosastoissa erilaisissa
tapahtumissa, messuilla, kaduilla, toreilla ja oppilaitoksissa. Lisäksi ulkoisen
viestinnän sähköisiä kanavia käytettiin jäsenyyden markkinointiin. Tavoitteena oli
rekrytoida enemmän uusia jäseniä kuin jäsenistöstä poistuu yli-ikäistymisen
seurauksena.
6.4 Libero-lehti
Vasemmistonuorten jäsenetulehti on Libero ry:n julkaisema mielipide- ja
kulttuurilehti Libero, joka käsittelee kulttuuria, politiikkaa ja muita yhteiskunnallisia
teemoja. 15-30 -vuotiaille nuorille suunnattua lehteä julkaisee Libero ry. Libero on
kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen sekä sitoutunut median
itsesääntelyyn eli journalistin ohjeisiin.
Liberon päätoimittajana työskenteli kesäkuuhun asti Vasemmistonuorten tiedottaja,
jonka jälkeen nämä roolit erotettiin kahdeksi eri työnkuvaksi. Lehteä tekivät myös
projektityönä työskentelevät taittaja ja ilmoitusmyyjä sekä joukko freelancetoimittajia, -kuvaajia ja -kuvittajia. Suurin osa tekijöistä oli kohderyhmän ikäisiä
nuoria.
Vuoden aikana julkaistiin neljä (4) numeroa. Jokaiselle numerolle oli määritelty
teema, jonka lisäksi tarkasteltiin ajankohtaista ja ajatonta politiikkaa, kulttuuriilmiötä ja -tekijöitä sekä Vasemmistonuorten toimintaa. Liberon keskimääräinen
painos oli 4000 kappaletta, josta noin 3800 jaettiin Vasemmistonuorten jäsenille ja
muille tilaajille. Lehteä jaettiin myös Kultti ry:n ja Vasemmistonuorten tapahtumissa.
Lehden tilaushinta oli 20 euroa, ja alle 30-vuotiaat voivat tilata lehteä
näytetilauksen vuodeksi maksutta.
7 Tukipalvelut
7.1. Toimisto- ja jäsenpalvelut
Vasemmistonuoret tuotti toimisto-, jäsen- ja kokouspalveluita toimiston
työntekijöiden ja jäsenistön tarpeisiin. Toimistopalvelut koostuivat työympäristön
toimivuuden takaamisesta ja ylläpidosta. Jäsenpalvelut kattoivat hyvin moninaiset
yhteydenotot jäsenistöltä, joihin kuuluivat muun muassa erilaiset tilaukset
keskustoimistolta sekä jäsenrekisterin päivittäminen.
Vasemmistonuoret tarjosi myös kokouspalveluita omaan sekä yhteistyötoimijoiden
käyttöön. Vasemmistonuorten toimisto-, jäsen- ja kokouspalveluista vastasi
Vasemmistonuorten toimistosihteeri. Uusille jäsenille lähetettiin kattava tietopaketti
toiminnasta ja jaettavia materiaaleja. Myös lisätietoja haluaville oli saatavilla oma
tietopakettinsa.
Jäsenpalvelusta vastasi toimistosihteeri, mutta jäsenten auttaminen oli osa kaikkien
keskustoimistolla työskentelevien työtä. Jäsenten kysymyksiin vastataan ja
jäsenpalvelua hoidetaan yhä enenevässä määrin verkkosivujen ja sosiaalisen
median kautta. Toimisto- ja jäsenpalveluiden strategisen kehittämisen tueksi
kehitettiin ohjausjärjestelmää.
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7.2. Taloushallinto
Pääsihteeri johti Vasemmistonuorten talouden suunnittelua yhdessä talouspäällikön
kanssa. Taloussuunnittelun tukena hyödynnettiin keskipitkän aikavälin keskipitkän
aikavälin taloussuunnitelmaa. Taloushallinnon painopisteitä olivat rahoituksellisen
aseman vahvistaminen, jonka lisäksi laadittiin talousarvio ja tilinpäätös.
Taloushallinto oli tukitehtävänä kiinteästi yhteydessä piirijärjestöpalveluihin.
Talouspäällikkö tuki piirien työtä antamalla taloudellista neuvontaa, hoitamalla
projektirahojen maksun ja tekemällä osalle piireistä kirjanpitoa.
7.3. Toiminnan ohjaus
Hallitus ja työvaliokunta
Liittokokousten välillä ylintä päätäntävaltaa käytti hallitus, joka kokoontui vuonna
2018 kahdeksan (8) kertaa pääosin Helsingissä sekä kerran Kotkassa. Kokoukset
kestivät yleensä kaksi (2) päivää ja niihin kutsuttiin hallituksen jäsenten lisäksi
keskustoimiston ja piiri- ja perusjärjestöjen työntekijät.
Puheenjohtajisto (1+2):
Hanna-Marilla Zidan
Henrik Jaakkola
Sini Al-Musawi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Hallitus (14+13)
Kaisa Liljanto
varalla Albulena Demiri, Etelä-Suomi
Maija Koivistoinen
varalla Pamela Mullo, Etelä-Suomi
Tiina Turunen
varalla Tuomas Suihkonen, Etelä-Suomi
Jasu Setälä
varalla Jarkko Lampuoti, Etelä-Suomi
Amro El-khatib
varalla Mikael Kiivanen, Varsinais-Suomi
Kuura Maula
varalla Saana Lind, Häme
Noora Tapio
varalla Silja Nieminen, Häme
Jarkko Vuorinen
varalla Christian Karau, Itä-Suomi
Jenna Tiikkainen
varalla Antti-Veikko Labbas, Itä-Suomi
Ingrid Saari
varalla Mona Eskelinen, Lappi
Matthew O’Loughlin, Pohjois-Pohjanmaa
Ira Vainikainen
varalla Iiro Uusitalo, Keski-Suomi
Lassi Savolainen, Satakunta varalla Visa Savolainen, Häme
Petja Korkkonen
varalla Iivari Khaikovitch, Kainuu
Kokousten yhteydessä kuultiin asiantuntijavieraan alustus jostain ajankohtaisista
aiheista sekä järjestettiin muuta paikallista tai valtakunnallista huomiota herättävää
ohjelmaa yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Vuoden 2018 aikana hallitus tutustui
Kotkassa vapaaehtoisvoimin toimivan avoimen pyöräpajan toimintaan ja kuuli
asiantuntijapuheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhoidon palvelu-uudistuksesta, ulkoja turvallisuuspolitiikasta sekä koulutuspolitiikasta. Hallituksen jäsenet olivat
aktiivisia myös piiri- ja perusjärjestöissään sekä muissa kansalaisjärjestöissä.
Yksi
hallitustyöskentelyn
tavoitteista
oli
parantaa
hallituksen
jäsenten
järjestötoiminnan valmiuksia muun muassa lisäämällä kokoustekniikan, yhdistyslain
sekä järjestön toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun ja arvioinnin osaamista.
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Kokousten yhteydessä tarjottiinkin järjestötoimintaan
koulutusta.

ja politiikkaan

liittyvää

Hallituksen valitsema työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana noin kerran
kuussa, välillä sähköpostin välityksellä. Työvaliokuntaan kuuluvat järjestön
puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat sekä neljä (4) muuta jäsentä.
Työvaliokunta päätti muun muassa henkilöedustuksista ja -esityksistä sekä
projektirahojen myöntämisestä. Lisäksi työvaliokunnan tehtävä oli valvoa
Vasemmistonuorten taloutta, toimia työnantajan edustajana ja tarvittaessa
valmistella hallituksen päätöksiä. Työvaliokunnan jäsenet myös edustivat järjestöä
tarvittaessa.
Työvaliokunta
Hanna-Marilla Zidan
Henrik Jaakkola
Sini Al-Musawi
Petja Korkkonen
Kuura Maula
Jasu Setälä
Jarkko Vuorinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten välillä Vasemmistonuorten toimintaa johti
puheenjohtajisto yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus ja työntekijät pitävät
yhteyttä
Facebookin,
sähköpostilistan,
keskustelufoorumin
ja
puhelimen
välityksellä. Jemma-pilvipalvelu oli pääasiallinen työskentelyalusta syksystä 2018
lähtien.
Työntekijät
Toimintavuonna keskustoimistolla oli töissä puheenjohtaja, pääsihteeri, järjestö- ja
koulutussihteeri (myöhemmin järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori),
tiedottaja sekä osa-aikaiset talouspäällikkö, toimistosihteeri ja siivooja.
Keskustoimistolla työskenteli lisäksi korkeakouluharjoittelija, joka vastasi järjestön
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisestä. Tarvittaessa palkattiin
työntekijöitä lyhyempiä toimeksiantoja kuten taittotöitä varten. Pääsihteeri toimi
keskustoimiston työntekijöiden esihenkilönä. Pääsihteerin esihenkilönä toimi
puheenjohtaja.
Piirijärjestöillä oli omat osa- tai kokoaikaiset työntekijänsä. Vasemmistonuoret
panosti työntekijöiden mahdollisuuksiin kehittää omaa ammattitaitoaan ja
osaamistaan. Työntekijöitä kannustettiin osallistumaan mahdollisuuksien mukaan
työhönsä liittyvään koulutukseen ja kehittämään omaa osaamistaan.
Vasemmistonuorten jaostot ja työryhmät
Vasemmistonuorten hallituksen apuna toimi liittokokouksen päättävät viisi (5)
jaostoa sekä hallituksen nimittämät kuusi (6) työryhmää, jotka järjestivät toimintaa,
valmistelivat poliittisia tai toiminnallisia ohjelmia sekä kannanottoja. Jäsenistölle
tarjottiin mahdollisuuksia osallistua jaostojen ja työryhmien toimintaan.
Uuden jaosto- ja työryhmämallin käyttöönottoa jatkettiin ja havaittujen puutteiden
pohjalta laadittiin kehittämiskohteita tulevaisuutta varten. Osa jaostoista onnistui
tukemaan järjestön toimintaa tehokkaasti ja toteuttamaan suurempia hankkeita
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lähes
itsenäisesti.
hankalammaksi.

Osalla

taas

toiminnan

käynnistäminen

osoittautui

Jaostot vuonna 2018
 Feministinen jaosto
 Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen jaosto
 Kansainvälisen politiikan jaosto
 Kansainvälisen solidaarisuuden jaosto
 Työ-, talous- ja elinkeinopoliittinen jaosto
Työryhmät vuonna 2018
 Fasisminvastainen työryhmä
 Lauluvihkotyöryhmä
 Poliittisen ohjelman työryhmä
 Saavutettavuustyöryhmä
 Vaalityöryhmä
 Vammaispoliittinen työryhmä
Tämä toimintakertomus on hyväksytty Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessa
28.4.2019 Helsingissä.

_____________________
Henrik Jaakkola
varapuheenjohtaja

_____________________
Toni Asikainen
pääsihteeri
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