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VASEMMISTONUORET RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Hyväksytty Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessa 22.9.2019.
1 Johdanto
Vasemmistonuoret ry on vuonna 1944 perustettu punavihreä,
feministinen, poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Sen tehtävä on
vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä koko maailmaan, parantaa
nuorten elinoloja ja laajentaa nuorten yhteiskunnallisia oikeuksia.
Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö, joka tekee vasemmistoliiton
nuorisotyötä.
Vasemmistonuoret vaikuttaa maailmanlaajuisen sosialismin,
feminismin ja demokratian puolesta. Järjestö vaikuttaa yhtä aikaa
kaduilla ja kabineteissa. Toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista
ja tempauksista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa
kansalaisjärjestöissä, verkostoissa, ammattiyhdistysliikkeessä,
kunnallispolitiikassa ja valtakunnan politiikassa.
Vasemmistonuorten keskusjärjestön jäseniä ovat yhdeksän (9)
alueellisesti toimivaa piirijärjestöä. Piirijärjestöt ovat itsenäisiä
järjestöjä, jotka vastaavat Vasemmistonuorten poliittisesta ja
järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Järjestöön kuuluvat myös
paikallisesti toimivat osastot eli perusjärjestöt. Tämä
toimintasuunnitelma kertoo Vasemmistonuorten vuoden 2020
poliittisista ja toiminnallisista tavoitteista.
Toimintasuunnitelma rakentuu liittokokouksessa 2015 hyväksytyn
strategian pohjalle ja sen alussa esitellään neljä strategisesti
merkittävää kokonaisuutta, jonka jälkeen esitellään toimenpiteitä
kahden päätehtävän ja niitä tukevien tukitehtävien osalta.
Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty Vasemmistonuorten
hallituksen kokouksessa 21.-22.9.2019.

________________________
Hanna-Marilla Zidan
puheenjohtaja

________________________
Toni Asikainen
pääsihteeri
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2 Painopistealueet
Yhteiskunnallisen keskustelun aallonharjalla
Vasemmistonuoret on aloitteellinen ja aktiivinen Suomen hallituksen
poliittisen toiminnan ohjaamisessa ja arvioinnissa. Monipuolinen ja
vuorovaikutteinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa tukee uusien
poliittisten avausten tekemistä. Järjestö tarjoaa lisäksi ajankohtaista
sisällöllistä perehdytystä päivitetyn poliittisen ohjelman sisältöön.
Kurssitoiminnan ja jäsenpalveluiden kokonaisuudistus
Toteutetaan laaja kehittämishanke, jonka puitteissa otetaan käyttöön
laajempi digitaalinen jäsenpalvelualusta sekä toteutetaan järjestön
koulutusten ja kurssien pedagoginen modularisointi. Hankkeen
mittakaava on riippuvainen ulkoisista rahoituslähteistä. Strategian
uudistamistyö toteutetaan yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa.
Tavoitteellista jäsenhankintaa
Jäsenhankinnan tehostamista jatketaan jäsenhankintasuunnitelman
pohjalta. Toteutetaan jäsenhankintakilpailu vuoden 2020 aikana.
Jäsenhankinnan kohdentamista järjestössä aliedustettuihin ryhmiin
jatketaan ja tarjotaan uusia matalan kynnyksen osallistumismalleja.
Keskusjärjestö edellyttää piirijärjestöjä asettamaan konkreettisia
tavoitteita jäsenhankinnalleen.
Vasemmistonuoruus on elämän parasta aikaa!
Valtakunnallisella tasolla kehitetään konkreettisia käytänteitä jäsenten
hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Hyviä käytänteitä ja käytännön
asiantuntemusta jaetaan myös piiri- ja perusjärjestöille. Vuoden 2020
aikana toteutetaan toiminnan palkitsevuuteen tähtääviä projekteja.
Valmistellaan keskusjärjestön työntekijöiden jaksamiseen ja
työhyvinvointiin liittyviä uudistuksia. Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman toimenpiteitä sovelletaan järjestön toiminnassa.
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3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (päätehtävä)
Vasemmistonuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ovat kampanjat,
mielenosoitukset, julkiseen keskusteluun osallistuminen sekä puolueja järjestöyhteistyö. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on
Vasemmistonuorten sääntöjen mukaisesti muuttaa suomalaista
yhteiskuntaa ja koko maailmaa tasa-arvoiseksi ja demokraattiseksi
sekä
saada
aikaan
moniarvoisuuteen
ja
kaiken
elämän
kunnioittamiseen perustuva yhteiskunta. Järjestön poliittisen toiminnan
näkyvyyttä ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti esimerkiksi
mediaseurannan, sosiaalisen median työkalujen sekä vaikuttamistyön
itsearvioinnin kautta.
Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vastaavat puheenjohtaja ja hallitus
yhdessä tiedottajan kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttamista ohjaavat
Vasemmistonuorten vuoden 2019 liittokokouksessa hyväksytty
poliittinen ohjelma, liittokokousaloitteet, poliittiset kampanjat ja
painopisteet. Näiden lisäksi Vasemmistonuoret tuottaa omia poliittisia
avauksia ja reagoi ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Vasemmistonuorten vuoden 2020 yhteiskunnallisia teemoja ovat
ilmastokampanja ja suomalaisen työelämän epäkohdat. Näiden
teemojen lisäksi Vasemmistonuoret jatkaa yhteiskunnallisten
epäkohtien esille nostamista, moniarvoisen yhteiskunnan
puolustamista sekä erityisesti nuorten aseman vahvistamista. Järjestön
kampanjoita toteutetaan vapaaehtoisista henkilöjäsenistä koostuvien
valtakunnallisten työryhmien avulla ja niiden toteutumista seurataan
säännöllisesti hallituksen toimesta.
Vasemmistonuoret osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen
keskusteluun kannanotoilla, keskustelutilaisuuksilla ja osallistumalla
muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteisiä tapahtumia
järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös muiden poliittisten
nuorisojärjestöjen kanssa.
3.1 Painopiste ja kampanjat
Vuoden 2020 painopisteeksi on nostettu ilmastokampanja, jonka
tarkoitus on esitellä radikaaleja antikapitalismin ja ekososialismin
periaatteista nousevia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Vasemmistonuoret toimii kaduilla ja kabineteissa sen puolesta, että
Suomi on omalla esimerkillään asettamassa tiukkoja ilmastotavoitteita
ja kirittämässä kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan entistä
kunnianhimoisempiin tavoitteisiin.
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Vasemmistonuoret valmistautuu kuntavaaleihin laatimalla
kuntapoliittisen ohjelman ja nostamalla kuntapoliittisia aiheita esille
vuoden 2021 kevään vaaleja ajatellen.
Järjestön kampanjatoiminnassa siirrytään noin puolen vuoden
kestävään ajanjaksoon. Tavoitteena on kohdistaa resurssit ajallisesti
rajoitetumpaan kampanjatyöhön, jolloin myös valmistautumiseen on
aikaisempaa enemmän aikaa.
3.2 Puoluevaikuttaminen
Vasemmistonuoret on poliittisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti
itsenäinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka tekee vasemmistoliiton
nuorisotyötä. Työn tavoitteena on vaikuttaa puolueen politiikkaan,
toimintatapoihin sekä imagoon nostamalla vasemmistonuoria ja
järjestön poliittisia tavoitteita puolueen toimintaan paikallistasolta
puoluejohtoon saakka. Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä
vasemmistoliitossa toimivien jäsentensä, puolueen eduskunta- ja
ministeriryhmän sekä kunnallisissa luottamustoimissa toimivien
vasemmistolaisten kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toimintavuonna jatketaan aktiivista toimintaa puolueen linjausten ja
kannanottojen terävöittämiseksi sekä feministisen, kansainvälisen
solidaarisuuden ja punavihreän näkökulman edistämiseksi puolueen
toiminnassa. Lisäksi puolueen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa tehdään
monipuolista yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä, erityisesti
vaalityön yhteydessä. Piirijärjestöjä kannustetaan yhteistyöhön
toiminta-alueensa vasemmistoliittolaisten puoluejärjestöjen kanssa.
Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021 ja vaaleihin valmistautuminen
aloitetaan vuoden 2020 aikana aktiivisella ehdokashankinnalla ja
laatimalla järjestölle kampanjateemat. Vaalityötä suunnitellaan ja
koordinoidaan yhteistyössä vasemmistoliiton kanssa päällekkäisten
toimenpiteiden välttämiseksi. Vasemmistonuoret järjestää jäsenilleen
kuntavaaleja varten ehdokas- ja kampanjatyökoulutuksen.
Vasemmistonuorten edustaja osallistuu vasemmistoliiton
puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin.
Järjestetään vähintään kaksi (2) tapaamista Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmän ja keskusjärjestön hallituksen välillä.
3.3 Järjestöjäsenyydet ja muut yhteistyötahot
Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneita ovat kansalaisjärjestöt,
toimintaryhmät ja verkostot, joilla on Vasemmistonuorten kanssa
yhteisiä poliittisia tai toiminnallisia tavoitteita. Näitä ovat
ammattiyhdistysliike sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, erityisesti
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ihmisoikeus-, ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja rauhanjärjestöt,
opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja
opiskelijajärjestöt. Edellisten lisäksi yhteistyötä tehdään myös eri
ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.
Yhteistyötä toteutetaan Vasemmistonuorten nimeämien edustajien
kautta eri järjestöissä. Heille annetaan valmiuksia poliittiseen
vaikuttamiseen esimerkiksi perehdytysten muodossa.
Vasemmistonuoret on jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä:
BIEN Finland – Suomen
perustuloverkosto

Folkets Bildningsförbund – FBF rf

Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö - Demo ry

Eettisen kaupan puolesta ry

EHYT ry

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish
Development NGOs Fingo ry

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry

Kansan Arkisto

Kansantalojen Liitto ry

Kansan Sivistystyön Liitto – KSL ry

Kunnon Elämä ry

Nuorisolomat ry

Nuorisoasuntoliitto – NAL ry

Oikeudet ilman rajoja ry

Osuuskunta Vastapaino

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto – PNN ry

Polyamoria ry

Reilu Kauppa ry

Seta ry

Sosialistisk Ungdom i Norden – SUN

Suomen nuorisoalan kattojärjestö
Allianssi ry

Suomen Pakolaisapu ry

Suomen YK-liitto ry

Trasek ry

Vailla vakituista asuntoa ry

Vapaa katto ry

Young European Left

Läheisimpiä yhteistyötahoja ovat vasemmistoliitto, Vasemmistonaiset,
Vasemmisto-opiskelijat ry, Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Pinskut ry,
Kansan Sivistystyön Liitto – KSL ry ja Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö – SAK:n nuorisovaliokunta.
Edellisten lisäksi Vasemmistonuoret tekee toimintavuoden aikana
läheistä yhteistyötä NCDK:n, fasisminvastaisen liikeen ja
ilmastolakkoliikkeen kanssa.
Vasemmistonuoret on myös Kansan Arkiston taustajärjestö ja toimittaa
arkistoon toiminnastaan syntyneen materiaalin.
Järjestöllä on yhteiset toimitilat Etelä-Suomen Vasemmistonuorten,
Helsingin Vasemmistonuorten, Nuorisolomat ry:n, Suomen
Demokratian Pioneerit – Pinskut ry:n, Libero ry:n, Kansainvälinen
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Solidaarisuustyö ry:n ja Vasemmisto-opiskelijat ry:n kanssa.
Toimitilassa toimivia järjestöjä kutsutaan Aktivistihautomoksi.
Toimistokollektiivin kesken järjestetään yhteistä toimintaa sopivissa
yhteyksissä.
Pinskut ry
Vasemmistonuoret kannustaa jäseniään osallistumaan Pinskujen
toimintaan esimerkiksi toimimalla pioneerikerhojen ja -leirien ohjaajina.
Järjestö myös esittelee omaa toimintaansa pieoneerien tapahtumissa
tarjotakseen pioneerinuorille tilaisuuksia osallistua myös poliittiseen
toimintaan.
KSL-Opintokeskus
KSL on tärkein yhteistyökumppani Vasemmistonuorten koulutus- ja
opintotoiminnan järjestämisessä. Opintokeskuksen kanssa
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä monipuolista koulutus- ja
opintotoimintaa. Lisäksi järjestö Vasemmistonuoret tiedottaa KSL:n
koulutuksista ja tilaisuuksista omille jäsenilleen.
Muut yhteistyötahot
Vasemmistonuoret tekee yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa
ilmastonmuutosta vastaan. Vastaavaa yhteistyötä tehdään myös
muiden kampanjoiden yhteydessä soveltuvien organisaatioiden
kanssa. Järjestön edustajia osallistuu mahdollisuuksien mukaan Demo
ry:n delegaatiomatkoille, mikäli sellaisia järjestetään.
Yhteistyötä tehdään myös erilaisten ulkoparlamentaaristen verkostojen
ja toimijoiden kanssa mielenosoitusten ja muiden tapahtumien
yhteydessä.
3.4 Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälisestä toiminnasta vastaa kansainvälisen politiikan jaosto
yhdessä puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa. Vasemmistonuoret
tiedottaa jäsenilleen laajasti kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksista. Laaditaan kannanottoja kansainvälisistä aiheista.
Pohjoismainen yhteistyö
Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk
Ungdomn i Norden (SUN). Lisäksi järjesötn edustajat vaikuttavat
Pohjoismaiden neuvoston alalisessa Nuorten Pohjoismaiden
neuvostossa (Ungdomens Nordiska Råd, UNR). Kotimaassa
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Vasemmistonuoret tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin
Nuorisoliittossa (PNN).
Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhteistyö
Vasemmistonuoret osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön Euroopan
vasemmistopuolueen nuorisoverkoston kautta. Tavoitteena on
rakentaa kansainvälistä vasemmistolaista liikettä, edistää poliittisen
ohjelman toteutumista Euroopan tasolla sekä tarjota järjestön jäsenille
tilaisuuksia luoda kansainvälisiä verkostoja. Järjestö tekee yhteistyötä
ICAHD Finland ry:n kanssa.
Kansainvälinen valtuuskuntatoiminta
Vasemmistonuoret vastaanottaa toimintavuoden aikana ulkomaisten
yhteistyöjärjestöjen valtuuskuntia, joille esitellään suomalaista
yhteiskuntaa, vasemmistoa sekä Vasemmistonuorten toimintaa. Lisäksi
järjestö lähettää omia valtuuskunta ulkomaille ja tukee jäsenten
osallistumista kansainvälisille matkoille, jotka edistävät
Vasemmistonuorten kannalta tärkeitä tavoitteita.

Vasemmistonuoret ry ★ Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki ★ Y-tunnus: 0202105-9
toimisto@vasemmistonuoret.fi ★ +358 45 348 5499 ★ www.vasemmistonuoret.fi

8(18)
TOIMINTASUUNNITELMA
22.9.2019
4 Nuorisotyö ja piirijärjestöpalvelut (päätehtävä)
Vasemmistonuorten nuorisotyötä ovat erilaiset opintopiirit, kurssit ja
leirit. Koulutustoiminnan tavoitteena on antaa jäsenille valmiuksia
poliittiseen
toimintaan
ja
perehdyttää
kansalaisyhteiskunnan
vaikuttamismahdollisuuksiin.
Nuorisotoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuksia omaehtoiseen
toimintaan. Jäsenistä koostuville jaostoille ja toimintaryhmille annetaan
koulutusta, tukea ja tarvittavat resurssit.
Koulutus- ja opintotoiminnasta vastaavat järjestö- ja nuorisotoiminnan
koordinaattori ja hallitus. Kaikkien kurssien sisältöjä kehitetään
jatkuvasti palautteen ja muun järjestössä käytävän keskustelun
perusteella. Tavoitteena on hyödyntää piiri- ja perusjärjestöjen
tuottamaa monipuolista koulutusta keskusjärjestön järjestämän
koulutustoiminnan rinnalla siten, että ne muodostavat yhdessä
mielekkään ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden.
Vuoden 2020 aikana käynnistetään Vasemmistonuorten kaksivuotinen
hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa kattava nuorisotyön ja
digitaalisten palveluiden kokonaisuudistus. Uudistuksen koulutus- ja
opintotoimintaa koskevasta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa
järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori yhdessä hallituksen
nimittämän hankkeen ohjausryhmän kanssa. Digitaalisen palveluiden
uudistusta koskevasta osuudesta vastaavat jäsen- ja toimistosihteeri,
pääsihteeri sekä hallituksen nimittämä hankkeen ohjausryhmä.
Vasemmistonuoret tarjoaa myös pidempään toimintaan osallistuneille
aktiiveille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan osallistumalla
koulutuksiin kouluttajina ja pienryhmäohjaajina. Toiminta on
osallistujille maksutonta, jotta kaikki voivat osallistua poliittiseen
koulutukseen varallisuudesta riippumatta. Toiminta pyrkii tavoittamaan
myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Lisäksi Vasemmistonuoret
tukee jäsenten osallistumista yhteistyökumppaneiden järjestämiin
seminaareihin ja tiedottaa niistä jäsenilleen. Valtakunnallinen
koulutustoiminta
järjestetään yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen
kanssa.
Alueellisesti toimivat piirijärjestöt hyödyntävät keskusjärjestön
tarjoamaa sähköistä jäsenrekisteri- ja kyselyalustaa. Palvelun kautta
piirijärjestöjen on helppoa ja turvallista saada ajankohtaista tietoa
jäsenistöstään sekä laatia kyselylomakkeita esimerkiksi tapahtumia tai
selvityksiä varten.
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4.1 Poliittiset koulutukset
Tammitapaaminen käsittelee työn ja ammattiliittojen toiminnan
kannalta ajankohtaisia aiheita. Nuorten työelämätaidot ja
ongelmatilanteiden ratkaisuun liittyvät pohdinnat ovat osa tapahtuman
koulutuksellista sisältöä.
Kesäleirin ohjelma koostetaan jaostojen ja työryhmien
erityisosaamisesta. Näin jaostoissa ja työryhmissä toimivilla nuorilla on
tilaisuus osallistua ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Kuntavaalikoulutus käsittelee vuoden 2021 kuntavaaleja ja on
suunnattu ensisijaisesti vaalipäälliköille ja ehdokkaille. Tavoitteena on
kannustaa nuoria asettumaan ehdolle, osallistumaan vaalityöhön sekä
tarjota perustietoa ja vertaistukea ehdokkaille ja vaalipäälliköille.
4.2 Järjestölliset koulutukset
Opi perusasiat on suunnattu uusille jäsenille ja esittelee
Vasemmistonuorten järjestöä, toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Tavoitteena on näiden perusasioiden läpikäymisen lisäksi kannustaa
jokaista osallistumaan järjestön toimintaan itselleen sopivalla tavalla.
Sinun täytyy astua johtoon on ensisijaisesti jaostojen ja
toimintaryhmien toimintaan osallistuvien yhteiskoulutus, jonka
tavoitteena on tarjota osallistujille tarvittavat edellytykset jaostojen,
työryhmien ja toimintaryhmien johtamiseen.
Sinun täytyy tietää kaikki -kurssin aiheena aiheena tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus. Kurssi on suunnattu kaikille Vasemmistonuorille ja
pohjautuu järjestön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Vasemmistonuoret järjestää toimintavuoden aikana myös
valtakunnallisen työntekijöiden ja puheenjohtajien koulutuksen piirien
ja osastojen puheenjohtajille ja työntekijöille ajankohtaisista aiheista.
Jäsenhankintakoulutuksessa käsitellään uusien jäsenten hankintaan
liittyviä taitoja.
4.3 Piiritapaamiset ja neuvonta
Vasemmistonuoret järjestää vähintään kaksi (2) piiritapaamista vuoden
2020 aikana. Piiritapaamisessa piirijärjestöjen työntekijöillä ja
puheenjohtajilla on mahdollisuus kehittää järjestöä, verkostoitua,
löytää uusia näkökulmia omaan toimintaansa ja virkistäytyä.
Tavoitteena on edistää järjestön sisäistä viestintää, arvioida vallitsevaa
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toimintakulttuuria ja luoda ratkaisuja järjestön ajankohtaisiin
haasteisiin.
Pääsihteeri tarjoaa yhdessä keskusjärjestön muiden työntekijöiden
kanssa tukea työsuhteisiin ja yhdistystoimintaan liittyvissä
kysymyksissä.
4.4 Jaostot
Jaostojen tarkoitus on antaa jäsenistölle tiedollisia ja taidollisia
valmiuksia, joita he voivat käyttää järjestön sisällä ja sen ulkopuolella,
sekä osallistaa jäseniä Vasemmistonuorten valtakunnalliseen
toimintaan.
Jaostojen tehtävänä on toteuttaa järjestön toimintaa, valmistella
esityksiä hallitukselle ja edistää osaltaan järjestön arvoja: sosialismia,
demokratiaa, feminismiä, punavihreyttä ja kansainvälisyyttä.
Jaostojen koulutuksellinen kausi koostuu tieto- ja taitovaiheista.
Tietovaiheessa jaosto kouluttautuu projektinhallintaan käytännön
toimintasuunnittelun kautta, oppii aihealueensa teemoista, perehtyy
poliittiseen ohjelmaan sekä tuottaa ja julkaisee tietoa kannanottoina ja
muilla tavoin. Aloitetaan jaostojen tietovaihe kaikille jaostoille
yhteisellä viikonloppukoulutuksella alkuvuodesta 2020. Tavoitteina on
ryhmäytyminen, yhteydenpitotavoista sopiminen ja
toimintasuunnitelmien teko.
Taitovaiheessa jaoston jäsenen on mahdollista kouluttautua toimimaan
kouluttajina, pienryhmäohjaajina ja asiantuntijaroolissa, sekä soveltaa
jaostotoiminnassa oppimaansa esimerkiksi Vasemmistonuorten
valtakunnallisissa ja alueellisissa tapahtumissa. Jaostoille järjestetään
yhteistä toimintaa.
Hallitus ohjaa jaostojen toimintaa ja päivittää niitä koskevat
määräykset työ-, talous- ja matkustusohjesääntöön. Keskustoimiston
työntekijöitä hyödynnetään jaostojen toiminnassa. Hallitus ja
keskustoimisto jakavat jaostojen toiminnan johtamisen roolin ja tähän
liittyvät tarvittavat vastuut. Jokaiselle jaostolle on nimetty oma
hallituksen jäsen ja keskustoimiston työntekijä varmistamaan että
yhteys hallitukseen ja keskustoimistoon säilyy.
Jaostoon voi hakea Vasemmistonuorten yhteisöjäsenen jäsen.
Jaostoissa on mukana hallituksen jäsen, joka raportoi toiminnasta
hallitukselle. Jaostot nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan aina vuodeksi kerrallaan.
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Jaostot valitsevat lisäksi keskuudestaan jokaiselle jaostolle sihteerin,
sisäisen tiedottajan ja talousvastaavan vuodeksi kerrallaan. Nämä
vastuut voidaan jakaa uudelleen kesken kauden.
Vasemmistonuoret tiedottaa jäsenistöä keväisin ja syksyisin
mahdollisuudesta tulla mukaan jaostojen toimintaan. Samalla
varmistetaan, että perustetut jaostot ovat edelleen toimintakykyisiä.
Hallitus määrittelee yhdessä jaostojen kanssa jaostojen tavoitteet ja
hallitus seuraa niiden saavuttamista hallituksen kokouksien
yhteydessä. Jaostoilla on hallituksen määrittelemä budjetti, jonka
lisäksi jaostojen toimintaan osallistuville myönnetään matkakulut
jaostojen toimintaan voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.
Budjetilla jaoston on mahdollista kouluttaa itseään tietovaiheessa ja
järjestää taitovaiheessa esimerkiksi tapahtuman tai tuottaa julkaisun.
Jokaiselta jaostolta tilataan ohjelmaa kesäleireille 2020 ja 2021 ja
jaostot osallistuvat soveltuvin osin jäsenetulehti Liberon materiaalin
tuottamiseen. Poliittisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä jaostojen
tietoa ja osaamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan järjestön
kannanotoissa.
4.5 Työryhmät
Työryhmät toteuttavat ja kehittävät järjestön toimintaa, mahdollistavat
nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja tukevat jäsenten omaa
aktiivisuutta.
Hallitus perustaa tarvittavat työryhmät, päättää niiden toimikauden,
tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit sekä avaa haun
työryhmään. Työryhmä perustetaan määräajaksi, jonka jälkeen
työryhmä esittää hallitukselle yhteenvedon toiminnastaan.
Lisäksi vähintään neljä (4) henkilöjäsentä voi esittää hallitukselle
työryhmän perustamista. Esityksessä tulee olla suunnitelma
tavoitteesta, toiminnasta ja alustavasta budjetista. Jäsenten esittämä
työryhmä voidaan jättää perustamatta vain painavista syistä.
Työryhmät ryhmäytetään kasvokkaisella tapaamisella ja nimetään
jokaiselle työryhmälle yhteyshenkilö hallituksesta.

Mikäli perustettavien työryhmien toiminta vastaa käytännössä
jaostojen toimintaa, sovelletaan näiden toiminnassa jaostoja koskevaa
ohjeistusta.
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5 Viestintä (tukitehtävä)
Vasemmistonuorten viestintä koostuu järjestön sisäisestä ja ulkoisesta
viestinnästä. Näiden toteutuksesta vastaa Vasemmistonuorten
tiedottaja voimassa olevan viestintäsuunnitelman pohjalta, joka
päivitetään vuoden 2020 aikana. Toimintavuoden aikana viestinnässä
korostuvat jäsenhankinta sekä vaikuttaja- ja sidosryhmäviestintä.
Vuoden 2020 aikana jatketaan näkyvää sosiaalisen median sisällön
tuottamista. Viestinnän visuaalisuuteen ja selkeyteen kiinnitetään
edelleen huomiota. Jäseniä kannustetaan osallistumaan viestinnän
suunnitteluun ja toteutukseen. Viestinnän onnistuminen sekä
alueellisen ja paikallisen toiminnan esiintuominen vaatii lisäksi
yhteistyötä
piirijärjestöjen
kanssa.
Vasemmistonuoret
tukee
piirijärjestöjä
viestintäsuunnitelman
soveltamisessa
ja
omien
viestinnällisten linjausten laatimisessa.
Viestinnän parissa työskentelevien ihmisten osaamista ylläpidetään ja
kehitetään esimerkiksi koulutusten avulla. Mahdollisia uusia
viestintäkanavia ja -tapoja kokeillaan rohkeasti.
Vasemmistonuoret tavoittaa toimintavuonna 2020 niin jäsenistöään
kuin järjestön ulkopuolisiakin toimijoita paremmin kuin ennen
panostamalla erityisesti esteettömään, saavutettavaan ja
monikanavaiseen viestintään. Vuoden 2021 kuntavaaleihin
valmistaudutaan laatimalla aalien viestintäsuunnitelma sekä
visuaalinen ilme.
5.1 Sisäinen viestintä
Sisäinen viestintä keskittyy sähköisiin kanaviin: Facebook-ryhmiin,
sähköpostilistoille sekä WhatsApp-uutiskirjeeseen. Sähköisen
viestinnän lisäksi uudet jäsenet toivotetaan tervetulleeksi järjestöön
tervetulopaketilla ja tiettyjä jäsenistön ryhmiä tavoitellaan kirjeitse
kampanjakohtaisesti. Järjestö myös tuottaa järjestön toimintaa
esitteleviä paperisia vihkoja jäsenistölle ja jäsenyydestä kiinnostuneille
henkilöille.
Facebook-ryhmiä käytetään järjestön yleiseen sisäiseen viestintään,
keskustoimiston ja piirijärjestöjen yhteydenpitoon sekä aihealueittain
esimerkiksi jaostojen ja työryhmien viestintäkanavina.
Keskustoimistolla käytetään yhteisenä työskentely- ja viestintäalustana
Jemma-pilvipalvelua.
Sähköpostitse vähintään neljä (4) kertaa vuodessa lähetettävä
uutiskirje aktivoi jäseniä tuomalla esiin järjestön tarjoamia
mahdollisuuksia ja kokemuksia erilaisista toimintamuodoista. Vuoden
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2020 aikana uutiskirjeiden teemana on oman jaksamisen ja
hyvinvoinnin edistäminen. Sisäistä viestintää pyritään lisäksi
kohdentamaan aktiivitoiminnassa aliedustettuihin ihmisryhmiin.
5.2 Ulkoinen viestintä
Ulkoinen viestintä painottuu sähköisiin kanaviin. Sosiaalisen median
pääkanavat ovat Facebook, Twitter ja Instagram. Lisäksi videoita
julkaistaan YouTubessa.
Monikanavaista viestintää suunnitellaan viestintäsuunnitelman lisäksi
myös kampanja-ja tapahtumakohtaisesti. Kohderyhmäajattelua
vahvistetaan erityisesti jäsenhankinnassa sekä median kanssa
viestittäessä.
Sähköisten kanavien lisäksi järjestö tuottaa paperisia järjestöä
esitteleviä materiaaleja, esimerkiksi julisteita ja esitteitä. Järjestön
myynti- ja jakotuotteita täydennetään tarvittaessa. Hankinnoissa
kiinnitetään huomiota materiaalien eettiseen ja kestävään
valmistamiseen.
Viestinnässä tuodaan esiin mahdollisuuksia toimia järjestössä kaikilla
kotimaisilla kielillä sekä englannin kielellä. Erikielisten kannanottojen
perinnettä jatketaan.
5.3 Jäsenhankinta
Jäsenhankintaa tehdään vuonna 2019 laaditun
jäsenhankintasuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on, että
Vasemmistonuorten jäsenmäärä on toimikauden päättyessä vähintään
yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin. Piirijärjestöille asetetaan
vuosittainen jäsenhankintatavoite, jonka saavuttamista seurataan
säännöllisesti.
Tavoitteena on järjestön jäsenmäärän laskun pysäyttäminen ja
aktiivijäsenten määrän lisääminen. Jäsenhankintakilpailu kannustaa
jäseniä tekemään jäsenhankintaa myös jäsentasolla. Tähän
tarkoitukseen jäsenistölle tarjotaan jäsenhankintaa tukevaa koulutusta
valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä.
5.4 Libero-lehti
Vasemmistonuorten jäsenetulehti on Libero ry:n julkaisema mielipideja 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 JSN:n
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journalistin ohjeisiin. Liberolla on oma päätoimittaja. Lehteä tekevät
myös projektityönä työskentelevät taittaja ja ilmoitusmyyjä sekä
joukko freelance-toimittajia, -kuvaajia ja -kuvittajia. Suurin osa
tekijöistä on kohderyhmän ikäisiä nuoria.Vuoden aikana julkaistaan
neljä (4) numeroa. Jokaisella numerolla on teema, jonka lisäksi
tarkastellaan ajankohtaista ja ajatonta politiikkaa, kulttuuri-ilmiötä ja tekijöitä sekä Vasemmistonuorten toimintaa. Liberon keskimääräinen
painos on 6 500 kappaletta, josta noin 4 000 jaetaan
Vasemmistonuorten jäsenille ja muille tilaajille. Lehteä jaetaan myös
Kultti ry:n ja Vasemmistonuorten tapahtumissa. Lehden tilaushinta on
20 euroa, ja alle 30-vuotiaat ja työttömät voivat tilata lehden
näytetilauksen vuodeksi maksutta.
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6 Hallinto (tukitehtävä)
Vasemmistonuorten hallinnosta vastaavat hallitus, työvaliokunta ja
työntekijät. Pääsihteeri ja hallitus valvovat, että toiminta perustuu
nuorisolakiin, yhdistyslakiin sekä muuhun järjestön toimintaa
koskettavaan lainsäädäntöön. Samaan valvontavastuuseen sisältyvät
myös Vasemmistonuorten sääntöjen, toimintaa ohjaavien asiakirjojen
ja liittokokouspäätösten noudattaminen.
6.1 Hallitus ja työvaliokunta
Liittokokousten välillä ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus, joka
kokoontuu vuoden aikana noin seitsemän (7) kertaa. Kokoukset
kestävät yleensä kaksi päivää ja niihin kutsutaan hallituksen jäsenten
lisäksi keskustoimiston ja piiri- ja perusjärjestöjen työntekijät.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden (2) varapuheenjohtajan
lisäksi 5-9 varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä.
Kokousten yhteydessä kuullaan asiantuntijavieraan alustus jostain
ajankohtaisesta asiasta tai pyritään järjestämään muuta paikallista tai
valtakunnallista
huomiota
herättävää
ohjelmaa
yhdissä
paikallistoimijoiden kanssa.
Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia myös piiri- ja perusjärjestöissään
sekä muissa kansalaisjärjestöissä. Yksi hallitustyöskentelyn tavoitteista
on parantaa hallituksen jäsenten järjestystoiminnan valmiuksia muun
muassa lisäämällä kokoustekniikan ja yhdistyslain lisäksi järjestön
toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun sekä arvioinnin osaamista.
Kokousten yhteydessä tarjotaankin järjestötoimintaan ja politiikkaan
liittyvää koulutusta ja ohjausta. Etäosallistumista hyödynnetään
säännöllisesti ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen
kertyneiden kokemusten pohjalta. Vuoden 2020 aikana selvitetään
mahdollisuutta toteuttaa suljettu lippuäänestys hallituksen kokouksissa
etäosallistumisen kautta.
Hallituksen valitsema työvaliokunta kokoontuu toimintavuoden aikana
vähintään kerran kuukaudessa, välillä sähköpostin välityksellä.
Työvaliokuntaan
kuuluvat
järjestön
puheenjohtaja,
molemmat
varapuheenjohtajat sekä 2-4 hallituksen jäsentä. Työvaliokunta päättää
muun muassa henkilöedustuksia ja -esityksiä sekä projektirahojen
myöntämisestä.
Lisäksi
työvaliokunnan
tehtävä
on
valvoa
Vasemmistonuorten taloutta, toimia työnantajan edustajana ja
tarvittaessa valmistella hallituksen päätöksiä. Työvaliokunnan jäsenet
myös edustavat järjestöä tarvittaessa.
Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten välillä Vasemmistonuorten
toimintaa johtaa puheenjohtajisto yhdessä pääsihteerin kanssa.
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Hallitus ja työntekijät pitävät yhteyttä Facebookin, sähköpostilistan,
puhelimen ja erilaisten sähköisten välineiden välityksellä.
6.2 Työntekijät
Keskustoimistolla työskentelee kolme (3) täysipäiväistä ja kolme (3)
osa-aikaista työntekijää. Järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori,
pääsihteeri ja tiedottaja työskentelevät täysipäiväisesti. Jäsen- ja
toimistosihteeri,
siivooja
ja
talouspäällikkö
ovat
osa-aikaisia
työntekijöitä. Pääsihteeri toimii keskustoimiston esihenkilönä, tehden
työntekijöitä koskevat päätökset ja hyväksyttäen ne tarvittaessa
työvaliokunnalla. Pääsihteerin lähiesihenkilönä toimii työvaliokunnan
keskuudestaan valitsema henkilö. Työvaliokunta arvioi työntekijöiden
työssäjaksamista ja työnjakoa yhdessä työntekijöiden kanssa.
Piirijärjestöillä on omat osa- tai kokoaikaiset työntekijänsä.
Vasemmistonuoret panostaa työntekijöiden mahdollisuuksiin kehittää
omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Työntekijöitä kannustetaan
osallistumaan
mahdollisuuksien
mukaan
työhönsä
liittyvään
koulutukseen ja kehittämään omaa osaamistaan. Piirijärjestöjä tuetaan
henkilöstöjohtamiseen
ja
työhyvinvointiin
liittyvissä
asioissa
piiritapaamisten
sekä
tapauskohtaisen
neuvonnan
muodossa.
Työntekijät ovat valinneet keskuudestaan luottamushenkilön ja
työsuojeluvaltuutetun,
sekä
varahenkilön
näihin
rooleihin.
Työsuojelupäälliköstä,
työsuojeluvaltuutetusta
ja
varatyösuojeluvaltuutetusta koostuva työsuojelutoimikunta kokoustaa
kuukausittain työsuojeluun ja -hyvinvointiin liittyvistä asioista.
6.3 Toiminnanohjauksen kehittäminen
Vasemmistonuorten keskustoimistolla on käytössään yhdenvertaisuusja tasa-arvosuunnitelma, työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma sekä
ympäristösuunnitelma, joka päivitetään vuoden 2020 aikana. Lisäksi
järjestön toiminnanohjauksessa hyödynnetään yhteistä Jemmapilvipalvelua, jonka kautta kaikki järjestön toimintaa kuvaavat
asiakirjat ovat hallituksen ja työntekijöiden käytettävissä.
Vuoden 2020 aikana aloitetaan uuden strategian laatiminen, johon
osallistuvat hallituksen lisäksi piiri- ja perusjärjestöt sekä työntekijät.
Strategiaprosessi toteutetaan yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen
kanssa.
Vasemmistonuoret
jäsenistön suoria
kasvattaa.

jatkaa uusien käytänteiden etsimistä, joilla
osallistumismahdollisuuksia voidaan edelleen
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6.4 Taloushallinto
Pääsihteeri johtaa Vasemmistonuorten talouden suunnittelua yhdessä
talouspäällikön kanssa. Taloussuunnittelun rakenteiden kehittämistä
jatketaan
aikaisemman
kehitystyön
pohjalta.
Taloushallinnon
painopisteitä ovat rahoituksellisen aseman vahvistaminen ja
varainhankinnan kehittäminen.
Taloushallinto
on
tukitehtävänä
kiinteästi
yhteydessä
piirijärjestöpalveluihin. Talouspäällikkö tukee piirien työtä antamalla
taloudellista neuvontaa, hoitamalla projektirahojen maksun ja
tekemällä osalle piirijärjestöistä kirjanpitoa. Rahankeräyslupa uusitaan
vuoden 2020 aikana.
Toiminta-avustus piirijärjestöille
Vasemmistonuorten hallitus jakaa tulosperusteisesti toiminta-avustusta
piirijärjestöille. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioidaan
toiminnan laadun, laajuuden, suunnitelmallisuuden sekä kehittymisen
näkökulmista. Piirijärjestöjä kannustetaan toiminta-avustuksilla myös
kehittämään omaa varainhankintaa ja hyödyntämään järjestön
varainkeräyslupaa toiminnan rahoittamiseksi.
Piirijärjestön tuloksellisuutta arvioidaan sen toimintasuunnitelman,
asetettujen tavoitteiden sekä Vasemmistonuorten strategisten
painopisteiden huomioimisen pohjalta. Tulosperusteisen toimintaavustuksen jakotavan tavoitteena on kannustaa piirijärjestöjä vireään
toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen
toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
Toiminta-avustusta myönnetään erillisen hakemuksen perusteella
vuodeksi kerrallaan. Hakemukseen liitetään seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma, talousarvio sekä selvitys kuluvan vuoden
toiminnasta. Hakemuksessa piirijärjestön on selvitettävä muun muassa
sitä, miten piirin toiminnassa huomioidaan Vasemmistonuorten
strategiset painopisteet sekä varainhankinta. Lisäksi hakemuksen
liitteeksi on luotu lista piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja
tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi huomioida toiminnna
suunnittelussaan. Vasemmistonuorten toiminta-avustusten jakotapa
mahdollistaa piirijärjestöjen toiminnallisten ja taloudellisten tilanteiden
huomioimisen yksilöllisesti.
Projektiraha jäsenten toimintaryhmille
Vasemmistonuorten työvaliokunta jakaa projektirahaa vähintään
kolmen (3) jäsenen muodostamille toimintaryhmille sekä piiri- ja
perusjärjestöille järjestön poliittisen ohjelman ja toimintasuunnitelman
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mukaiseen
toimintaan,
jäsenhankintaan,
paikallistoiminnan
käynnistämiseen ja kehittämiseen, nuorten ehdokkaiden vaalityöhön ja
nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten toimintaan.
Rahan jakoa sääntelee hallituksen hyväksymä projektirahaohjesääntö.
Pääsääntöisesti projektin järjestäjältä edellytetään omarahoitusosuutta
ja
projektiraha
maksetaan
tilitystä
vastaan.
Poikkeuksetta
omavastuuosuutta ei vaadit toiminnassa jonka tavoitteena on
syrjäytettyjen tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaaminen.
Tilitysten yhteydessä projektin toteutusta ja tuloksia myös arvioidaan.
6.5. Toimisto-ja jäsenpalvelut
Vasemmistonuoret tuottaa toimisto-, jäsen- ja kokouspalveluita
järjestön jäsenten ja työntekijöiden tarpeisiin. Toimistopalvelut
koostuvat työympäristön toimivuuden takaamisesta ja ylläpidosta.
Jäsenpalvelut kattavat hyvin moninaiset yhteydenotot jäsenistöltä,
joihin
kuuluvat
muun
muassa
erilaiset
materiaalitilaukset
keskustoimistolta
sekä
jäsenrekisteriin
tehtävät
päivitykset.
Vasemmistonuoret tarjoaa myös kokouspalveluita omaan sekä
yhteistyötoimijoiden
käyttöön.
Tilojen
käyttöä
seurataan
ja
tarkastellaan säännönmukaisesti vähintään kerran vuodessa yhdessä
toimiston muiden yhteisöiden kanssa. Vasemmistonuorten toimisto-,
jäsenja
kokouspalveluista
vastaa
Vasemmistonuorten
toimistosihteeri. Uusille jäsenille lähetetään kattava tietopaketti
toiminnasta. Myös lisätietoja haluaville on oma tietopakettinsa.
Vasemmistonuorten
keskustoimisto
sijaitsee
osoitteessa
Lintulahdenkatu 10, 2. krs., 00500 Helsinki. Toimisto on avoinna
maanantaista perjantaihin, kymmenestä kolmeen. Jäsenpalvelusta
vastaa toimistosihteeri, mutta jäsenten auttaminen on osa kaikkien
keskustoimistolla
työskentelevien
työtä. Jäsenten kysymyksiin
vastataan ja jäsenpalvelua hoidetaan yhä enenevässä määrin
verkkosivujen
ja
sosiaalisen
median
kautta.
Toimistoja
jäsenpalveluiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä toimistoyhteisön
muiden jäsenten ja järjestön jäsenistön kanssa.
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