Vasemmistonuorten toimintakertomus 2015
1 Johdanto
Vasemmistonuoret ry (Vänsterunga rf, Gurut Beale Nuorat rs) on vuonna 1944 perustettu poliittinen
nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja
kansainvälisyys. Vasemmistonuoret on itsenäinen järjestö, joka tekee Vasemmistoliiton nuorisotyötä.
Järjestön juuret ovat demokraattisessa ja sosialistisessa työväenliikkeessä sekä muissa kansalaisliikkeissä.
Vasemmistonuorten tehtävänä on tukea nuorten kehittymistä aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi.
Politiikkaa tehdään kaikkialla, eikä se rajoitu virallisiin edustuksellisiin rakenteisiin.
Vasemmistonuoret toimii kaduilla ja kabineteissa eli toimintatavat vaihtelevat mielenosoituksista,
tempauksista ja kampanjoista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, verkostoissa,
ammattiyhdistysliikkeessä ja julkisuudessa. Järjestö järjestää myös koulutuksia ja leirejä, joiden kautta
jäsenet saavat tietoa yhteiskunnasta, viettävät vapaa-aikaa ja tutustuvat uusiin ihmisiin. Järjestö vaikuttaa
politiikassa kunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Keskusjärjestön jäseniä ovat kahdeksan piirijärjestöä: Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Hämeen
Vasemmistonuoret, Itä-Suomen Vasemmistonuoret, Keski-Suomen Vasemmistonuoret, Lapin
Vasemmistonuoret, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret, Satakunnan Vasemmistonuoret ja VarsinaisSuomen Vasemmistonuoret. Piirijärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, jotka vastaavat poliittisesta ja
järjestöllisestä toiminnasta omalla alueellaan. Lisäksi niiden jäseninä on noin 20 aktiivista osastoa eli
perusjärjestöä.
Vasemmistonuorten jäsenet (piirijärjestöjen jäsenet) osallistuvat järjestön valtakunnalliseen toimintaan
kampanjoiden ja tapahtumien kautta sekä toimimalla jaostoissa ja työryhmissä, jotka esitellään tarkemmin
kohdassa 7.2.6.
Tämä Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessaan 23.2.–26.2.2016 hyväksymä toimintakertomus
kertoo järjestön vuoden 2015 poliittisista ja toiminnallisista tavoitteista ja kuinka niitä on toimintakauden
aikana saavutettu.

2 Tärkeimmät tulostavoitteet ja painopistealueet vuonna 2015
Vuoden tärkeimmät tulostavoitteet ja painopistealueet olivat
–
–
–

vuonna 2014 aloitettu mielenterveyspoliittinen Hoidon tarpeessa -kampanja
kevään eduskuntavaalit ja niihin liittyvä kampanjointi
järjestön 28. liittokokous

Vuoden muita painopisteitä olivat järjestön kehittäminen strategiatyön avulla ja Palestiinasolidaarisuuskampanja.

3 Poliittinen vaikuttaminen
Painopistealueiden lisäksi Vasemmistonuoret jatkoi toimintaansa sukupuolisen tasa-arvon ja seksuaalisen
moninaisuuden puolesta sekä rasismia vastaan. Kampanjoita suunniteltiin ja seurattiin keskustoimiston
sähköisen projektihallintatyökalun avulla.

3.1 Hoidon tarpeessa – mielenterveyspoliittinen kampanja
Hoidon tarpeessa oli Vasemmistonuorten kampanja paremman mielenterveyspolitiikan puolesta.
Kampanjan tavoitteena oli mielenterveyspalveluiden merkittävä parantaminen sekä
mielenterveysongelmiin liittyvien väärien uskomusten ja sosiaalisen leimaantumisen vähentäminen.
Vasemmistonuorten näkemyksen mukaan mielenterveyspolitiikkaa tulee tarkastella laajasti, hoidon
tarpeessa on niin yksilö, palvelut kuin yhteiskuntakin. Kilpailuyhteiskunta on rakennettu niin, että vain
vahvimmat pärjäävät ja työelämä aiheuttaa yhä useamman loppuun palamista.
Mielenterveyspalveluiden heikko taso taas ovat johtaneet siihen, että ihmiset eivät saa apua ajoissa, ja
matalan kynnyksen palveluita ei ole tarpeeksi tarjolla. Järjestö vaatii, että kaikkien, jotka ovat hoidon
tarpeessa, on apua myös saatava. Kampanjan poliittisina vaatimuksina oli muun muassa erillisen
mielenterveyshoitotakuun luominen jotta apua tarvitseva pääsisi hoitoon jonottamatta, psykiatrisen
avohoidon resurssien merkittävä parantaminen, hoidon tarjoaminen yhden luukun periaatteen mukaisesti
sekä lisää mahdollisuuksia osa-aikatyöskentelyyn.
Kampanjan puitteissa järjestettiin tilaisuuksia, perehdyttiin suomalaiseen mielenterveyspolitiikkaan ja
nostetaan aihetta esille sosiaalisessa mediassa. Kampanja keräsi myös ihmisten omia kokemuksia
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mielenterveyspalveluiden toimivuudesta kampanjan verkkosivuilla osoitteessa: www.hoidontarpeessa.f.
Kampanjan Facebook-sivuston kautta, jolla lokakuun lopussa oli 1800 seuraajaa, levitetään tietoa
kampanjan tapahtumista sekä ihmisten omia tarinoita.
Kampanja alkoi syksyllä 2014 ja sen aktiivivaihe jatkui syksyyn 2015 asti. Vuoden 2015 aikana keskityttiin
erityisesti aiheen esille nostamiseen kuntatasolla, osallistamalla nuoria vasemmistolaisia valtuutettuja eri
kunnissa kampanjaan sekä luomalla yhteistyöverkostoja aiheen parissa toimiviin yhdistyksiin. Tämän
lisäksi järjestö järjesti edelleen aiheeseen liittyviä tempauksia ja tapahtumia. Kampanjaa tuotiin esille
erilaisin tapahtumien kuten ravintolapäivän järjestäminen mielenterveys-teemalla ja kopioimalla Turussa
jo järjestetty Mad Priden konsepti Helsinkiin. Järjestön puheenjohtaja ja kampanjan työryhmän jäsenet
tuottivat myös artikkeleita ja muita kirjoituksia, joiden kautta kampanjan teemoille pyrittiin saamaan lisää
näkyvyyttä.

3.2 Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit järjestettiin Suomessa 19.4.2015. Vasemmistonuoret teki vaalityötä Vasemmistoliiton
listoilla ehdolla olevien Vasemmistonuorten jäsenten ja työntekijöiden puolesta. Tavoitteena oli saada
kolme Vasemmistonuorten ehdokasta valituksi ja tehdä ehdokkaista alueellaan tunnettuja poliitikkoja.
Lisäksi tarkoituksena oli tukea Vasemmistonuorten ehdokkaita ja kouluttaa heitä vaalityöhön sekä näiden
vaalien että tulevien vaalien ehdokkaina. Vasemmistonuorten ehdokkaista valituiksi tulivat Li Andersson ja
Hanna Sarkkinen.
Kampanjassa nostettiin näyttävästi esille järjestön vaaliohjelman tavoitteita. Perinteisen vaaliohjelman
sijasta järjestö laati vaaleihin oman hallitusohjelman. Ideana oli tuoda kokonaisvaltaisesti esille miltä
Suomi näyttäisi jos Vasemmistonuoret saisi päättää.
Hallitusohjelmasta tehtiin painettu versio, jota levitettiin osana vaalikampanjointia kaikissa piireissä.
Tämän lisäksi järjestö nosti esille viisi kärkiteemaa, joilla pyrittiin saamaan nuorten äänestäjien huomiota.
Nämä olivat loppu talouskurille, uusiutuva energia, perustulo, tasa-arvoinen vanhempainvapaa, ei natolle
ja maksuton koulutus.
Vaaleja varten laadittiin järjestön oma sisäinen vaalityösuunnitelma ja julkaistaan erillinen vaalisivusto,
jonka yhteydessä nostetaan esille järjestön teemoja sekä nuoria ehdokkaita. Lähtökohtaisesti panostetaan
verkossa tapahtuvaan kampanjointiin ja viestintään. Paikallistason kampanjoinnista vastaavat piirijärjestöt
ja ehdokkaiden tukiryhmät. Keskustoimistolle palkattiin osa-aikainen eduskuntavaalityöntekijä neljäksi
kuukaudeksi koordinoimaan vaalityötä ja tukemaan ehdokkaita.

3.3 Vasemmistonuorten 28. liittokokous
Vasemmistonuorten 28. liittokokous järjestettiin 22.–24.5. Rovaniemellä. Liittkokokous oli
Vasemmistonuorten vuoden suurin tapahtuma, ja sinne saapui noin 200 kokousedustajaa sekä seuraajia.
Kokouksen keskeisimpiä aiheita olivat hallituksen ja puheenjohtajien valinta sekä uuden poliittisen
ohjelman ja strategian vuosille 2015–2019 hyväksyminen. Tavoitteena oli tasa-arvoinen ja demokraattinen
kokous, jossa kaikilla on yhtäläiset osallistumismahdollisuudet ja jossa herruustekniikoiden käyttöön
puututaan.
Tavoitteita edistettiin piireissä huhti-toukokuussa järjestetyillä liittokokouskoulutuksilla, joissa järjestettiin
myös puheenjohtaja ja -varapuheenjohtajapaneelit. Kokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari
rasisminvastaisesta toiminnasta. lllanvietot järjestettiin yhdessä Lapin Vasemmistonuorten kanssa.

3.4 Muurinmurtajat
Muurinmurtajat on Vasemmistonuorten toteuttama Israel/Palestiina-konfiktia käsittelevä kampanja, jossa
kannustetaan tavallisia suomalaisia osallistumaan rauhantyöhön konfiktin lopettamiseksi. Hanke saa
ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea. Hanke kestää vuoden 2016 helmikuun loppuun.

4 Järjestön kehittäminen ja strategiatyö
4.1 Tasa-arvotyö
Vasemmistonuorten tasa-arvotyötä kehitettiin valitsemalla järjestölle valtakunnalliset
häirintäyhdyshenkilöt, joina toimivat pääsihteeri Antti Kettunen ja järjestö- ja koulutussihteeri Aino Siren.
Lisäksi samat henkilöt osallistuivat Allianssin järjestämään yhdenvertaisuussuunnitelman uudistamista
käsittelevään koulutukseen. Myös hallituksella on keskuudestaan valitsemat tasa-arvotarkkailijat, joina
toimivat Hanna-Marilla Zidan ja Joonas Riikonen.
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4.2 Strategiatyö
Vasemmistonuorten strategia ohjaa järjestöllistä kehittämistä vuoteen 2015 saakka, ja se on suunniteltu
ohjaamaan keskusjärjestön toimintaa. Strategian edistymistä on valvonut hallitus yhdessä pääsihteerin
kanssa ja edistymisen mittaamiselle on luotu oma mittaristo.
Strategian keskeiset järjestöön liittyvät kehittämistarpeet vuodelle 2015 olivat poliittiseen toimintaan ja
valtakunnallisiin kampanjoihin panostaminsen sekä viestinnän kehittäminen.
Tavoitteita saavutettiin toimintavuoden 2015 aikana. Alla oleva taulukko kuvaa liikennevärein asetettujen
tavoitteiden toteutumista.
Kehitettävä kokonaisuus

Kehitettävä osa-alue

Tavoite vuodelle 2015 ja sen
toteutuminen

Järjestörakenne

Piiritapaamisten järjestäminen

2 kertaa vuodessa

Luodaan aloiteohjeet
piirijärjestöille ja tiedotetaan
asiasta

Aloitemahdollisuudesta
tiedotettu ja piirejä
kannustettu käyttämään
aloitemahdollisuutta

Jäsenmäärä kasvu 5 %

Ei toteutunut

Jäsenrekrytointi paranee

Järjestettiin koulutusta kesäleirin
ja Sinun täytyy astua johtoon
-kurssin yhteydessä.

Jäsenten aktivointi lisääntyy

Järjestettiin koulutusta kesäleirin
ja Sinun täytyy astua johtoon
-kurssin yhteydessä

Tehdään erityisosaamiskartoitus

Tehty hallituksen jäsenistä.

Päivitetään asiakirjoja

Päivitetään ilmasto- ja
ympäristöpoliittinen sekä
kulttuuri- ja liikuntapoliittinen
asiakirja

Kunnallisvaikuttajatapaami-nen

Kannustettu
Vasemmistonuorten
kuntavaikuttajia osallistumaan
puolueen kuntaseminaariin.

Koulutetaan toimintaan
Vasemmistoliitossa

Puoluepoliittinen vaikuttaminen
ollut yhtenä teemana Opi
perusasiat -kurssilla.

Kampanjoiden kehittäminen

Seurattiin kampanjoiden
toteutumista kampanjatyökalun
avulla sekä kerättiin
jäsenpalautetta
kampanjakiertueen
onnistumisesta.

Kampanjoiden työvoiman
lisääminen

Vaalikampanjalle palkattiin
työntekijä

Osallistujamäärä eurooppalaisiin
vasemmistotapahtumiin kasvaa.

Mahdollisuuksista osallistua on
tiedotettu ja osallistujia on
tuettu
osallistumiskustannuksissa

Kansainvälisten kannanottojen
määrä lisääntyy

Kansainvälisten kannanottojen
määrää on lisätty. Kannanottoja
on tehty englannin kielellä ja
yhteistyössä sisarjärjestön kanssa.

Vasemmistonuorilla edustaja
ENDYL:n hallituksessa

ENDYLin tilalle perustetaan
Euroopan vasemmistopuolueen

Jäsenhuolto ja jäsendemokratia

Poliittinen toiminta

Valtakunnalliset kampanjat

Kansainvälinen toiminta

3

nuorisoverkosto, jonka
valmistelussa oli mukana
syksyyn 2015 asti Henrik
Nyholm ja sen jälkeen HannaMarilla Zidan.
Viestintä

Henkilöstö ja luottamushenkilöt

Videoiden määrä ja katsojaluvut
kasvavat

Videoiden määrää lisättiin
vaalikampanjoinnissa.

Selkokielisyys lisääntyy

Selkokielisyydestä on
huolehdittu uusissa
materiaaleissa sekä
verkkoviestinnässä.

Mediaseurannan lisääminen ja
julkisuuskuvan parantaminen

Käytetty aktiivisesti
seurantatyökaluja, perustettu
viestintätyöryhmä, joka kehittää
verkkonäkyvyyttä, ja jokaiseen
hallituksen kokoukseen tehty
selvitys medianäkyvyydestä ja
julkisuudesta.

Kannanottojen kehittäminen

Kannanottoja arvioitu sekä
mediaseurantatyökalun avulla
että pohdittu ydinviestejä niitä
laadittaessa.

Yhteistapaaminen piirien
työntekijöille ja puheenjohtajille

1 kertaa vuodessa työntekijät ja
puheenjohtajat, 2 kertaa
työntekijät

Esimieskoulutuksen lisääminen
puheenjohtajille

Ollut osa piiritapaamisen
ohjelmaa. Lisäksi annettu
neuvoja tarvittaessa

Määritellään
Vastuualueet hallituksen
varapuheenjohtajien vastuualueet kokouksessa.

Talous

Kansalaisjärjestöyhteistyö

Strategian toteuttaminen

Perehdytyspaketin luominen

Aloitettu perehdytyspaketin
luominen Opi perusasiat
-vihkon pohjalta

Kannatusjäsenmaksun
asettaminen

Maksun merkitystä arvioitu.

Varainhankintakoulutuksen
lisääminen

Toteutettu suunnitellusti osana
Sinun täytyy astua johtoon
-kurssia

Kuntien avustusten nostamisen
lisääminen

Muistutettu ja ohjeistettu piirejä
hakemaan avustuksia.

Yhteistyö ay-liittojen kanssa
lisääntyy

Järjestettiin ensimmäistä kertaa
Meidän ikioma ay-liike (MIAY)
tapaaminen syksyllä.

Ammattiliittojen vaaleista
tiedottaminen

Tiedotettu jäsenistöä
mahdollisuudesta asettua ehdolle
ammattiliittojen vaaleissa sekä
tuettu ay-vaalikampanjoinnissa

Hallitus toteuttaa strategiaa ja
raportoi liittokokoukselle sen
edistymisestä

Laadittiin toimintasuunnitelma
strategian pohjalta ja seurattiin
strategian etenemistä

Pääsihteeri kirjaa strategian
mukaiset tehtävät
keskustoimiston
työsuunnitelmaan ja raportoi
strategian etenemisestä

Päivitettettiin kaksi kertaa
vuodessa toimiston sisäistä
työsuunnitelmaa ja raportoitiin
strategian toteutumisesta
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hallitukselle.
Strategia perehdytyksen apuna

Käytettiin uusien aktiivien ja
työntekijöiden perehdytyksessä

Tämän lisäksi strategiatyöryhmä laati uuden strategian vuosille 2015–2019, joka hyväksyttiin
liittokokouksessa. Uusi strategia on vähemmän yksityiskohtainen ja realistisempi kuvaus järjestön
toiminnasta. Sen painopisteet ovat voimavarojen kasvu, toimintavalmis järjestö ja vahva vasemmisto.

5 Koulutus- ja opintotoiminta
Koulutus- ja opintotoiminnasta vastasivat koulutusjaosto ja hallitus yhdessä järjestö- ja koulutussihteerin
kanssa. Kaikkien kurssien sisältöjä kehitettiin palautteen ja muun järjestössä käytävän keskustelun
perusteella. Jäsenille tarkoitettujen kurssien lisäksi järjestettiin erityisesti järjestön hallitukselle ja
työntekijöille suunnattua koulutusta.
Tavoitteena oli hyödyntää piiri- ja perusjärjestöjen tuottamaa monipuolista koulutusta keskusjärjestön
järjestämän koulutustoiminnan rinnalla siten, että ne muodostavat yhdessä mielekkään ja toisiaan
täydentävän kokonaisuuden. Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoimintaa ovat erilaiset opintopiirit,
kurssit ja leirit. Lisäksi tuetaan jäsenten osallistumista muiden järjestämiin seminaareihin ja tiedotetaan
niistä jäseniä.
Vasemmistonuoret tarjosi myös pidempään toimintaan osallistuneille aktiiveille mahdollisuuksia kehittää
omaa osaamistaan osallistumalla koulutuksiin kouluttajina ja pienryhmäohjaajina. Toiminta oli
osallistujille maksutonta, jotta kaikki voivat osallistua poliittiseen koulutukseen varallisuudesta
riippumatta. Valtakunnallinen koulutustoiminta järjestettiin yhteistyössä KSL-Opintokeskuksen kanssa.

5.1 Opi perusasiat -kurssi
Vuonna 2015 järjestettiin kaksi Opi perusasiat -kurssia. Kevään Opi perusasiat-kurssi järjestettiin
Helsingissä 3.–5.4. Syksyn kurssi järjestettiin Pieksämäellä 23.–25.10. Uusille jäsenille tarkoitetetut
koulutukset tarjosivat uusia näkökulmia ja hyvää kertausta myös pidempään toimineille jäsenille.
Molemmille kursseille osallistui kolmisenkymmentä uutta jäsentä.
Kursseilla käsiteltiin vasemmistolaisen työväenliikkeen historiaa ja kulttuuria sekä pohdittiin, mitä
vasemmistolaisuus on. Lisäksi tutustuttiin Vasemmistonuorten politiikkaan ja järjestötoimintaan, suoraan
toimintaan sekä Vasemmistonuorten tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. Kurssin menetelmät olivat
keskustelevia ja osallistavia. Tavoitteena oli sitouttaa uusi jäsen mukaan toimintaan ja antaa valmiudet
poliittiseen osallistumiseen. Lisäksi kurssi tarjosi uusille jäsenille tilaisuuden tutustua vasemmistonuoriin
eri puolilta maata. Lähes kaikki Opi perusasiat -kursseille osallistuneet ovat osallistuneet muihin järjestön
tapahtumiin kurssin jälkeen.
Vasemmistonuorilla on uusille jäsenille tarkoitettu Opi perusasiat -niminen tietopaketti, joka esittelee
Vasemmistonuoria järjestönä, yhdistystoiminnan perusteita ja tarjoaa ohjeita tapahtumien järjestämiseen.

5.2 Sinun täytyy tietää kaikki -kurssi
Vuoden aikana järjestettiin Sinun täytyy tietää kaikki kapitalismista ja sen vaihtoehdoista, jossa
syvennettiin tietoja talouspolitiikasta. Kaksipäiväiselle viikonloppukurssille osallistui kolmisenkymmentä
vasemmistonuorta ympäri Suomen. Kurssi pidettiin 28.2.–1.3.

5.3 Sinun täytyy astua johtoon -kurssi
Toimintavuonna järjestettiin yksi Sinun täytyy astua johtoon -kurssi, joka oli suunnattu jaostojen ja
työryhmien uusille jäsenille sekä kaikille järjestötoiminnasta kiinnostuneille jäsenille. Kurssi pidettiin 25.–
27.9. Ylöjärvellä ja sille osallistui kolmisenkymmentä vasemmistonuorta.
Kolmipäiväisellä viikonloppukurssilla järjestön työntekijät ja luottamustehtävissä toimivat tai niistä
kiinnostuneet perehtyvät yhdistyslakiin, yhdistyksen taloudenpitoon, Vasemmistonuorten
järjestörakenteeseen ja piirijärjestöjen lakisääteisiin tehtäviin sekä kokoustekniikkaan, tiedottamiseen,
toiminnan ja hallinnon kehittämiseen ja varainhankintaan. Lisäksi koulutuksessa käsiteltiin tasa-arvoon ja
herruustekniikoihin liittyviä kysymyksiä.
Kurssi oli hyvin onnistunut ja kasvatti osallistujien valmiuksia ja motivaatiota toimia järjestössä.

5.4 Tammitapaaminen
Ammattiliittojen kanssa vuosittain järjestettävä Tammitapaaminen järjestettiin Päiväkummussa
Karjalohjalla 24.–25.1. Tammitapaamiseen osallistui viitisenkymmentä vasemmistonuorta ja
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vasemmistolaista ay-nuorta. Tapahtuman yleisenä tavoitteena oli lisätä Vasemmistonuorten tietoisuutta aytoiminnasta, työelämän oikeuksista ja edunvalvonnasta sekä aktivoida liittojen nuoria vasemmistolaisia
jäseniä mukaan poliittiseen toimintaan.
Vuonna 2015 Tammitapaamisen teemana oli työelämävaikuttamisen keinot. Lisäksi keskusteltiin
osallistujien yhteistyön kehittämisestä.

5.5 Muu järjestötoiminnan koulutus
Keskusjärjestön työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuivat useisiin piiri- ja perusjärjestöjen tapahtumiin
kouluttajina ja alustajina. Paikallisten aktiivien koulutuksissa nostetaan erityisesti esiin järjestön tarjoamat
monipuoliset toiminta- ja vaikuttamiskeinot itseorganisoiduista ruohonjuuritason tempauksista
työelämätoimintaan ja kunnallispolitiikkaan.

6 Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisestä toiminnasta vastasivat kansainvälisten asioiden jaosto yhdessä puheenjohtajan ja
pääsihteerin kanssa. Vuonna 2015 Vasemmistonuoret tiedotti jäsenilleen laajasti kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksista ja delegaatiomatkoille osallistui useita aktiiveja.
5.1 Pohjoismainen yhteistyö
Vasemmistonuorten pohjoismainen yhteistyöjärjestö on Sosialistisk Ungdom i Norden (SUN), jonka
puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Vasemmistonuorten Hanna-Marilla Zidan. Lisäksi vaikutetaan
edustajan kautta Pohjoismaiden neuvoston alaisessa Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa (Ungdomens
Nordiska Råd, UNR). Kotimaassa Vasemmistonuoret tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjola-Nordenin
Nuorisoliittossa (PNN).

6.2 Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen yhteistyö
Henrik Nyholm osallistui Vasemmistonuorten edustajana Euroopan vasemmistopuolueen
nuorisoverkoston perustamiseen. Edustaja vaihtui syksyllä 2015 Hanna-Marilla Zidaniin.
Kotimaassa Vasemmistonuoret oli mukana Reilun Kauppa ry:n, Eettisen kaupan puolesta ry:n,
Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:n, Kehitysyhteistyön palvelukeskus – KEPA ry:n, Suomen Pakolaisapu
ry:n, Suomen YK-Liitto ry:n ja Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n toiminnassa.
Vasemmistonuoet vaikuttaa järjestöihin muun muassa hallituksissa istuvien edustajiensa kautta.
Lisäksi keskustoimistolle tilattiin oma säkki solidaarisuuskahvia zapatistiosuuskunnilta Etelä-Meksikosta.

6.3 Kansainvälinen valtuuskuntatoiminta
Vasemmistonuoret vastaanotti toimintavuoden aikana ulkomaisten yhteistyöjärjestöjen valtuuskuntia,
joille esiteltiin suomalaista yhteiskuntaa, vasemmistoa sekä Vasemmistonuorten toimintaa. Lisäksi
lähetettiin omia valtuuskuntia ulkomaille ja tuettiin jäsenten osallistumista ulkomaisille matkoille, jotka
edistävät Vasemmistonuorten kannalta tärkeitä tavoitteita.
Yleinen tapa on, että jokainen järjestön järjestämälle tai tukemalle lähtevä osallistuja kirjoittaa
kokemuksistaan matkaraportin, jota käytetään viestinnässä sekä järjestön kansainvälisen toiminnan
kehittämisessä. Lisäksi matkaraporttien avulla voidaan jakaa matkakokemus ja matkalla syntyneet ajatukset
useamman ihmisen kesken järjestön sisällä.
1.–4.4. Vasemmistonuoret tuki kahden jäsenensä matkaa Färsaarille. 17.-–9.4. Vasemmistonuoret
osallistui kahden edustajan voimin Die Linksjugeng [‘solid] vuosikokoukseen Saksassa. 8.–12.7.
Vasemmistonuoret tuki kymmenen henkilön matkaa Euroopan vasemmistopuolueen kesäyliopistoon
Tsekkiin. 31.7.–9.8. Vasemmistonuoret lähetti kymmenen hengen delegaation Die Linksjugend [‘solid]
kesäleirille. 4.–5.9. Vasemmistonuoret lähetti edustajan tapaamaan Katalonia Vasemmistonuoria
Brysseliin. 23.–25.10. Vasemmistonuoret lähetti edustajan Pohjoismaiden nuorten neuvoston kokoukseen
Islantiin. 20.–22.11. Vasemmistonuoret lähetti edustajan Syrizan nuorten konferenssiin Kreikkaan.
Lisäksi toimintavuoden aikana Vasemmistonuoret osallistuivat puolueiden kansainvälisen
demokratiayhteistyö Demoksen järjestämille matkoille. Vasemmistonuorten osallistujat ovat jakaneet
kokemuksiaan matkoista niin järjestön hallitukselle kuin omissa piirijärjestöissään.

7 Toiminnan ohjaus
7.1 Toimintaa ohjaavat asiakirjat
Vasemmistonuorten poliittisia kantoja määritteli liittokokouksessa hyväksytty poliittinen ohjelma ja
strategia vuosille 2011–2015 sekä joukko muita asiakirjoja:
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–
–
–
–
–
–
–
–

eurooppapoliittinen ohjelma, hyväksyttiin liittokokouksessa 2013
ympäristöpoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012
tietoyhteiskunta- ja tekijänoikeusteesit, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012
feministinen manifesti, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2012
päihdepoliittinen asiakirja, päivitettiin hallituksessa vuonna 2009
veropoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2007
maahanmuuttopoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2007
talouspoliittinen asiakirja, hyväksyttiin hallituksessa vuonna 2005

Vuoden 2015 liittokokouksessa hyväksyttiin järjestölle uusi poliittinen ohjelma ja strategia. Lisäksi
järjestön tasa-arvosuunnitelman päivittäminen aloitettiin siten, että pääsihteeri ja järjestö- ja
koulutussihteeri osallistuivat Allianssin järjestämään yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista koskevaan
koulutukseen.
Toimintaa ohjasi lisäksi työ-, talous- ja matkustusohjesääntö, työntekijöiden vahvistetut työnkuvat sekä
työehtoja koskeva sopimus.

7.2 Organisaatio
Vasemmistonuorten keskusjärjestö koordinoi ja tukee jäsenten piiri- ja perusjärjestöissä sekä
toimintaryhmissä tekemää työtä, järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja koordinoi järjestön poliittista
työtä esimerkiksi jaostojen ja työryhmien kautta. Vasemmistonuoret antaa jäsenilleen paikallisesti ja
valtakunnallisesti monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, tehdä asioita itse. Kaikki toiminta
lähtee jäsenten omasta halusta ja on siksi jäsenten itsensä näköistä.
Keskusjärjestön valtakunnallisten tapahtumien lisäksi jäseniä tiedotetaan piiri- ja perusjärjestöjen
tapahtumista. Piirijärjestöt tekevät myös yhteistyötä tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä.
Piirijärjestöjen puheenjohtajien ja työntekijöiden yhteydenpitoa ja yhteistyötä edistetään järjestämällä kaksi
yhteistä tai erillistä työntekijä- ja puheenjohtajatapaamista. Piirijärjestöjä myös tiedotetaan
aloitemahdollisuudesta hallitukselle.
7.2.1 Hallitus
Liittokokousten välillä ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa.
Kokoukset kestivät kaksi päivää ja niihin kutsuttiin hallituksen jäsenten lisäksi keskustoimiston ja piiri- ja
perusjärjestöjen työntekijät. Lisäksi hallitus kokoontui myös sähköpostitse Hallitukseen kuuluu
puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset
varajäsenet kaikista piirijärjestöistä. Varajäsenet kutsutaan kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.
Kokousten yhteydessä kuultiin alustuksia ajankohtaisista poliittisista ja järjestöllisistä prosesseista mm.
järjestön aktiiveilta, eri alojen asiantuntijoilta ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän jäseniltä.
Hallituksessa toimivat kaudella 2013–2015 puheenjohtaja Li Andersson, 1. varapuheenjohtaja Juuso
Aromaa, 2. varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi sekä jäsenet Toivo Haimi (Itä-Suomi) marraskuuhun 2014
saakka), Jarkko Vuorinen (varajäsen marraskuuhun 2014 saakka, jonka jälkeen varsinainen jäsen), Helena
Hangaslahti (Etelä-Suomi, varajäsen Henri Turkia), Henrik Jaakkola (Etelä-Suomi, varajäsen Henrik
Nyholm), Sade Kondelin (Varsinais-Suomi, varajäsen Saska Heino), Salla Lehtonen (Häme , varajäsen
Vilja Lumme), Justus Mollberg Etelä-Suomi, varajäsen Emma Heimonen), Aleksi Norman Satakunta,
varajäsen Juho Solala), Oskar Olaussen (Pohjois-Pohjanmaa, varajäsen Juho Matinlauri), Taija Roiha
(Keski-Suomi, varajäsen Antti Alanko), Sini Savolainen (Itä-Suomi , varajäsen Emmi Alho), Visa
Savolainen Häme, varajäsen Tatu Ahponen) ja Aino Sirén (Lappi, varajäsen Markus Korjonen).
Hallituksessa toimivat kaudella 2015-2017 puheenjohtaja Anni Ahlakorpi, 1. varapuheenjohtaja Taija
Roiha ja 2. varapuheenjohtaja Sophia Leppä sekä jäsenet Valtteri Törrönen (Etelä-Suomi, varajäsen Aleksi
Heikola), Henri Turkia (Etelä-Suomi, varajäsen Pinja Vuorinen), Hanna-Marilla Zidan Etelä-Suomi,
varajäsen Tanja Peltomäki), Saana Lind (Häme, varajäsen Amanda Maula), Joonas Riikonen (Häme,
varajäsen Visa Savolainen), Antti-Veikko Labbas (Itä-Suomi, varajäsen Jarkko Vuorinen), Mia Miettinen
(Itä-Suomi, varajäsen Sini Savolainen), Saska Heino (Varsinais-Suomi, varajäsen Veikko Korhonen),
Katriina Rouvinen (Varsinais-Suomi, varajäsen Ida Akkila), Matias Heikola (Keski-Suomi, varajäsen
Tuomas Salminen), Janni Salmela (Lappi, varajäsen Jussi Öman), Oskar Olaussen (Pohjois-Pohjanmaa,
varajäsen Sanna Immonen) sekä Jasmin Kopra (Satakunta, varajäsen Riku-Petteri Vainio).
Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia myös piiri- ja perusjärjestöissään sekä muissa kansalaisjärjestöissä. Yksi
hallitustyöskentelyn tavoitteista on parantaa hallituksen jäsenten järjestötoiminnan valmiuksia muun
muassa lisäämällä kokoustekniikan, yhdistyslain sekä järjestön toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun
ja arvioinnin osaamista. Kokousten yhteydessä tarjotaankin järjestötoimintaan ja politiikkaan liittyvää
koulutusta.
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7.2.2 Työvaliokunta
Hallituksen kokousten välillä järjestön hallinnosta vastasi työvaliokunta, joka päätti muun muassa
henkilöedustuksista ja -esityksistä sekä projektirahojen myöntämisestä. Lisäksi työvaliokunta valvoi
järjesön taloutta ja henkilökunnan toimintaa.
Työvaliokuntaan kuului ennen liittokokousta puheenjohtajiston lisäksi kolme jäsentä: Helena Hangaslahti,
Sade Kondelin ja Tatu Ahponen. Liittokokouksen jälkeen valittiin uusi työvaliokunta, johon kuului
puheenjohtajiston lisäksi Saska Heino, Visa Savolainen, Oskar Olaussen ja Henri Turkia. Työvaliokunta
kokousti pääasiassa hallituksen kokousten yhteydessä sekä sähköpostin välityksellä, yhteensä 13 kertaa.
7.2.3 Järjestön johto kokousten välillä
Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten välillä toimintaa johti puheenjohtajisto yhdessä pääsihteerin
kanssa. Hallitus ja työntekijät pitivät tiiviisti yhteyttä sähköpostilistan välityksellä.
7.2.4 Työntekijät
Toimintavuonna keskustoimistolla työskenteli kolmetoista työntekijää: puheenjohtaja Li Andersson
(toukokuuhun asti), puheenjohtaja Anni Ahlakorpi (elokuusta alkaen) pääsihteeri Mai Kivelä (elokuuhun
asti), pääsihteeri Antti Kettunen (elokuusta alkaen), talouspäällikkö Pirkko Holappa, tiedottaja Kalle
Erkkilä (kesäkuuhun asti), tiedottaja Niko Peltokangas (heinäkuusta asti), järjestö- ja koulutussihteeri Aino
Siren, toimistosihteeri Sara Korhonen helmikuuhun asti, toimistosihteeri Matias Heikola (helmikuusta
alkaen), Palestiina-koordinaattori Laura Kumpuniemi (maaliskuusta alkaen), vaalikoordinaattori Laura
Pohjola (kesäkuuhun asti) sekä siivooja Md Shamsuzzaman. Pääsihteeri on työntekijöiden esihenkilö.
Työntekijöille tarjottiin mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan työhönsä liittyvän
koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen kautta.
Piirijärjestöillä on lisäksi omat osa- tai kokoaikaiset työntekijänsä.
7.2.5 Työntekijätapaamiset ja -koulutustilaisuudet
Työntekijätapaamisia järjestettiin kaksi. Kevään tapaamisen yhteydessä käsiteltiin piirien tilannetta ja
jaksamista. Syksyn tapaamisessa käytiin läpi strategiaa ja järjestötaloutta. Samassa yhteydessä vietettiin
pikkujouluja. Tapaamisiin oli kutsuttu keskustoimiston työntekijöiden lisäksi piirien työntekijät ja
puheenjohtajat. Tapaamisiin osallistui molempina kertoina noin 10 henkilöä.
7.2.6 Vasemmistonuorten jaostot ja työryhmät
Vasemmistonuorten hallituksen apuna toimivat toimii neljä jaostoa ja seitsemän työryhmää. Jaostot ja
työryhmät suunnittelivat ja toteuttivat toimintaa, valmistelivat poliittisia tai toiminnallisia ohjelmia sekä
valmistelivat kannanottoja.
Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävä on toteuttaa Vasemmistonuorten kansainvälistä toimintaa.
Jaosto ylläpitää kansainvälisiä suhteita ulkomaisiin yhteistyöjärjestöihin, kattojärjestöihin sekä alan
suomalaisiin yhteistyöjärjestöihin. Jaosto suunnittelee ja järjestelee Vasemmistonuorten vierailuja
ulkomaille ja kansainvälisten vieraiden vierailuja Suomeen. Jaosto toimii yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Henrik Nyholm, Etelä-Suomi (puheenjohtaja), Sophia Leppä, Etelä-Suomi,
Riikka Pellinen, Etelä-Suomi, Lauri von Pfaler, Etelä-Suomi, Linda Runonen, Etelä-Suomi, Niko
Savolainen, Etelä-Suomi, Hanna-Marilla Zidan, Etelä-Suomi
Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Arttu Alapartanen (Pohjois-Pohjanmaa), Henrik Jaakkola (Etelä-Suomi),
Samuel Drake (Etelä-Suomi), Mónica Martins (Itä-Suomi), Silja Nieminen (Häme), Sara Nikula (PohjoisPohjanmaa), Daniel Preiß (Häme),Sini Savolainen (Itä-Suomi), Jarkko Vuorinen (Itä-Suomi), Pinja
Vuorinen (Etelä-Suomi), Hanna-Marilla Zidan (Etelä-Suomi) ja Jan Österberg (Etelä-Suomi)
Koulutusjaosto suunnittelee, kehittää ja toteuttaa Vasemmistonuorten leiri- ja koulutustoimintaa yhdessä
järjestö- ja koulutussihteerin kanssa. Jaoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan järjestön
kursseille (Opi perusasiat, Sinun täytyy tietää kaikki ja Sinun täytyy astua johtoon) pienryhmäohjaajina,
missä he toteuttavat kurssien ohjelmaa yhdessä keskustoimiston henkilökunnan kanssa. Koulutusjaosto
valitsee hakemusten perusteella kesäisin järjestettävän leirin leirityöryhmän.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Veera Aaltonen (Etelä-Suomi), Lotte Heikkinen (Etelä-Suomi), Kai
Kulmakorpi (Pohjois-Pohjanmaa), Saana Lind (Häme), Sini Savolainen (Itä-Suomi), Aino Sirén (Lappi) ja
Tiitu Sulkko (Lappi).
Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Pamela Mullo (Etelä-Suomi), Tanja Lehto (Keski-Suomi), Visa Savolainen
(Häme), Henni Ristimäki (Etelä-Suomi), Ida Akkila (Varsinais-Suomi) ja Sini Savolainen (Itä-Suomi)
Työelämäjaoston tehtävä on toteuttaa Vasemmistonuorten ammattiyhdistyksiin ja työelämään liittyvää
toimintaa. Jaosto pyrkii lisäämään järjestön ja ammattiyhdistysliikkeen välistä viestintää ja vuoropuhelua
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poliittisissa kysymyksissä. Jaoston tehtävä on lisäksi toteuttaa muita hankkeita, joiden kautta
Vasemmistonuorten toimintaan saadaan lisää työelämässä olevia nuoria ja ammattiyhdistyksissä vaikuttavia
vasemmistolaisia nuoria. Lisäksi jaosto valmistelee sen alaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista kannanottoja
hallituksen käsiteltäväksi.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Helena Hangaslahti (Etelä-Suomi), Reetta Keränen (Etelä-Suomi), Veikko
Korhonen (Varsinais-Suomi), Aleksi Norman (Satavanu), Ina Laine (Etelä-Suomi), Joni Lappalainen
(Keski-Suomi), Niina Liikanen (Etelä-Suomi), Janne Nurmi (Etelä-Suomi), Jani Rantala (Etelä-Suomi) ja
Niko Savolainen (Etelä-Suomi).
Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Matias Heikola (Keski-Suomi), Sophia Leppä (Etelä-Suomi), Teemu
Myllyoja (Pohjois-Pohjanmaa), Henrik Nyholm (Etelä-Suomi), Kari Routavaara (Etelä-Suomi), Henri
Turkia (Etelä-Suomi) ja Mia Varjus (Keski-Suomi)
Tasa-arvojaoston tehtävänä on seurata sukupuolisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta käytävää keskustelua,
laatia järjestölle sukupuolten tasa-arvoon, feminismiin ja moninaisuuteen liittyviä kannanottoja ja
yhteiskunnallisia avauksia sekä toteuttaa Vasemmistonuorten feministinen kampanja. Lisäksi jaoston
tehtävänä on tukea sen aihepiiriin kuuluvaa koulutusta järjestössä ja seurata tasa-arvosuunnitelman
toteuttamista. Jaosto toimi yhdessä puheenjohtajan ja tasa-arvovastaavien kanssa.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Kaiu Tamminen (Varsinais-Suomi), Kaisa Haltiainen (Häme), Reetta
Hanhikoski (Keski-Suomi), Sade Kondelin (VSVanu), Aino Nevalainen (Itä-Suomi), Tuulikki Rautiainen
(Itä-Suomi), Anni Ahlakorpi (Pohjois-Pohjanmaa), Joni Lappalainen (Keski-Suomi), Emma Rantatalo
(Varsinais-Suomi), Meri Rientamo (Itä-Suomi) ja Tuomas Salminen (Keski-Suomi).
Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Aleksi Heikola (Etelä-Suomi), Matias Heikola (Keski-Suomi), Milla
Knuuti (Lappi), Maija Koivistoinen (Etelä-Suomi), Mira Kuutschin (Keski-Suomi), Heli Mahkonen
(Etelä-Suomi), Tanja Neuvonen-Tran (Etelä-Suomi), Taija Roiha (Keski-Suomi), Katriina Rouvinen
(Varsinais-Suomi), Mirka Törmälä (Häme) ja Eija Valkealahti (Häme)
Palestiina-työryhmä vastasi Palestiina-solidaarisuuskampanjan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Työryhmä koordinoi kampanjaa, sen tapahtumia ja materiaalia. Keskustoimiston edustajana työryhmässä
toimi edellisen Palestiinaan suuntautuneen kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattori.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Osku Haapasaari (Keski-Suomi), Laura Kumpuniemi (Etelä-Suomi), Sophia
Leppä (Etelä-Suomi), Martti Rasa (Keski-Suomi), Hanna-Marilla Zidan (Etelä-Suomi), Milja Komulainen
(Itä-Suomi), Maija Laurila (Lappi) ja Niina Liikanen (Etelä-Suomi).
Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Aliina Alatalo (Etelä-Suomi), Albulena Demiri (Etelä-Suomi), Milja
Komulainen (Itä-Suomi), Asko Nurminen (Etelä-Suomi), Aino Ojutkangas (Häme), Kanerva Rautila
(Etelä-Suomi), Minni Vanhanen (Etelä-Suomi) ja Ella Walden (Etelä-Suomi)
Ympäristö – ja maatalouspoliittinen työryhmä toimi liittokokoukseen 2015 asti. Ympäristö- ja
maatalouspoliittisen työryhmän tehtävä on maatalouden osalta informaation kokoaminen ajankohtaisista
aiheista (mm. liittyen maatalouslainsäädäntöön, lähituotantoon, kaupunkiviljelyyn) sekä sen levittäminen
niin järjestön sisäisellä tiedotuksella kuin virallisilla kannanotoillakin. Työryhmä vastaa
Vasemmistonuorten ympäristöpoliittisista linjauksista ja toiminnasta ja osallistuu muun muassa
Ilmastotoimintapäivien suunnitteluun. Työryhmä teki yhteistyötä pääsihteerin kanssa.
Jäsenet: Anni Ahlakorpi (Pohjois-Pohjanmaa), Emmi Alho (Itä-Suomi), Sade Kondelin (Varsinais-Suomi),
Jarkko Lampuoti (Häme), Lauri Pasanen (Etelä-Suomi), Laura Pohjola (Varsinais-Suomi), Antti
Saarelainen (Itä-Suomi) ja Mari Teinilä (Etelä-Suomi).
Ilmasto- ja ympäristöpoliittisen jaoston tehtävä on informaation kokoaminen ajankohtaisista ilmasto- ja
ympäristöpoliittisista aiheista sekä sen levittäminen niin järjestön sisäisellä tiedotuksella kuin virallisilla
kannanotoillakin. Työryhmä vastaa Vasemmistonuorten ilmasto- ja ympäristöpoliittisista linjauksista ja
toiminnasta ja osallistuu muun muassa Ilmastotoimintapäivien suunnitteluun. Lisäksi jaoston tehtävänä
liittokokous kaudella 2015-2017 on avata ja päivittää Vasemmistonuorten ympäristöpoliittinen ohjelma.
Jäsenet: Tanja Lehto (Keski-Suomi), Silja Nieminen (Häme), Oskar Olaussen (Pohjois-Pohjanmaa), Antti
Saarelainen (Itä-Suomi), Juho Laitalainen (Etelä-Suomi), Riikka Matilainen (Pohjois-Pohjanmaa) ja Mirka
Törmälä (Häme)
Kulttuuri- ja urheilupoliittisen työryhmän tehtävänä on paitsi tukea Vasemmistonuorten omaa
kulttuuri- ja urheilutoimintaa myös nostaa esiin nuorten kulttuuria ja urheilua laajemminkin. Työryhmä
vastaa valtakunnallisten kulttuurikilpailujen koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Libero ry:n kanssa.
Keskustoimiston edustajana työryhmässä toimi tiedottaja.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Joel Karppanen (Pohjois-Pohjanmaa), Salla Lehtonen (Häme), Vilja Lumme
(Häme), Ville Luotola (Lappi), Kaisa Malinen (Etelä-Suomi), Amanda Maula (Häme), Petteri Niemi
(Häme), Yasmine Pekonen (Etelä-Suomi), Vili Penttilä (Pohjois-Pohjanmaa) ja Henri Turkia (EteläSuomi).
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Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Aleksi Erola (Häme), Mikael Kinanen (Etelä-Suomi), Mira Kuutschin
(Keski-Suomi), Antti-Veikko Labbas (Itä-Suomi), Pinja Laukkanen (Pohjois-Pohjanmaa), Taija Roiha
(Keski-Suomi), Kari Routavaara (Etelä-Suomi), Katriina Rouvinen (Varsinais-Suomi), Matilda Runonen
(Varsinais-Suomi) ja Milka Viitanen (Etelä-Suomi)
Strategiatyöryhmän tehtävä on kirjoittaa uusi strategia tai päivittää vanhaa strategiaa sekä järjestää
säännöllisesti strategiaseminaareja, joissa seurataan strategian toteutumista. Uusi strategia hyväksytään
liittokokouksessa 2015. Työryhmä teki yhteistyötä pääsihteerin kanssa.
Jäsenet: Mikael Karkkonen (Etelä-Suomi), Niko Peltokangas (Pohjois-Pohjanmaa), Jasu Setälä (EteläSuomi), Valter Söderman (Etelä-Suomi), Iiro Toikka (Etelä-Suomi), Arto Bäckström (Etelä-Suomi) ja
Ville Parkkonen (Etelä-Suomi).
Poliittisen ohjelman työryhmän tehtävänä oli kirjoittaa Vasemmistonuorille uusi poliittinen ohjelma.
Ohjelma hyväksyttiin liittokokouksessa 2015. Työryhmä teki yhteistyötä puheenjohtajan kanssa.
Jäsenet: Anni Ahlakorpi (Pohjois-Pohjanmaa), Tatu Ahponen (Häme), Juuso Aromaa (Etelä-Suomi),
Henrik Jaakkola (Etelä-Suomi), Sade Kondelin (Varsinais-Suomi), Juho Kuokkanen (Etelä-Suomi), Oskar
Olaussen (Pohjois-Pohjanmaa), Ilpo Puhakka (Häme), Ville-Veikko Pulkka (Keski-Suomi), Taija Roiha
(Keski-Suomi), Antti Ronkainen (Häme), Iiro Toikka (Etelä-Suomi), Joonatan Virtanen (Keski-Suomi) ja
Jarkko Vuorinen (Itä-Suomi).
Viestintätyöryhmän tehtävä on toimia ideointi- ja palauteraatina kehittäen Vasemmistonuorten ulkoista
ja sisäistä viestintää. Lisäksi työryhmä toteuttaa osaltaan erityisesti sosiaalisen median viestintää.
Viestintätyöryhmä toimi tiedottajan johdolla ja piti yhteyttä pääosin verkossa.
Jäsenet 2015 elokuuhun asti: Anni Arenius (Etelä-Suomi), Noora Haaja (Etelä-Suomi), Valtteri Helenius
(Varsinais-Suomi), Kaisa Kopsa (Etelä-Suomi), Virpi Leinonen (Etelä-Suomi), Joona Mielonen (ItäSuomi), Sini Savolainen (Itä-Suomi), Mihail Seppälä (Keski-Suomi), Jasu Setälä (Etelä-Suomi) ja Valtteri
Törrönen (Etelä-Suomi).
Jäsenet 2015 elokuusta alkaen: Aliina Alatalo (Etelä-Suomi), Aleksi Heikola (Etelä-Suomi), Milja
Komulainen (Itä-Suomi), Juho Laitalainen (Etelä-Suomi), Pamela Mullo (Etelä-Suomi), Aino Ojutkangas
(Häme), Miissa Rantanen (Etelä-Suomi) ja Minni Vanhanen (Etelä-Suomi)
The Left Youth Working Group will bring together people from all around the country. The group will
work in English and look for ways to reach young English-speaking left-wing people in Finland. The
Working Group will organize events and offer foreigners and English-speakers possibilities to participate
in left-wing politics and political activities within the Left Youth of Finland. Members of the group will
independently plan and organize the group’s work and the group will get support from the central offce of
the Left Youth of Finland.
Jäsenet: Emre Cakir (Häme), Samuel Drake (Etelä-Suomi), Asko Nurminen (Etelä-Suomi), Nazanin
Karimi (Häme), Behnam Sanei (Häme) ja Daniel Preiß (Häme)
Vaalityöryhmän tarkoituksena on suunnitella Vasemmistonuorten vaalikampanjointia sekä koota yhteen
ehdokkaita ja heidän tukiryhmäläisiään. Ryhmän tarkoituksena on tehdä Vasemmistonuorten
vaalikampanjoinnista aiempaa suunnitelmallisempaa, aloitteellisempaa sekä vaikuttavampaa. Ryhmän
tavoitteena on auttaa kaikkia Vasemmistonuorten ehdokkaita löytämään itselleen tukiryhmän tai
-henkilön, valmistella ehdokkaiden ja heidän tukijoidensa koulutusta yhdessä keskustoimiston kanssa,
ohjeistaa ehdokkaita saatavilla olevasta vaalituesta sekä parantaa Vasemmistonuorten ehdokkaiden
näkyvyyttä mediassa. Tämän lisäksi ryhmän tavoitteena on suunnitella Vasemmistonuorten
vaalikampanjoita ja miettiä keinoja, joiden avulla Vasemmistonuoret pystyy vasemmistolaistamaan
suomalaista vaalikampanjointia ja vaaleissa esillä olevia aihealueita.
Jäsenet:Aleksi Erola (Häme), Juho Laitalainen (Etelä-Suomi), Iinamaija Sala (Pohjois-Pohjanmaa), Kilian
Sjöblom (Etelä-Suomi) ja Jarkko Vuorinen (Itä-Suomi)

8 Viestintä
Vasemmistonuoret jatkoi näkyvää, asiapitoista ja järjestön tavoitteita tukevaa viestintää, jota ohjaa
viestintäsuunnitelma. Viestinnästä vastasivat tiedottaja, puheenjohtaja ja pääsihteeri. Viestintää kehitti
myös viestintätyöryhmä. Piiri- ja perusjärjestöjä tuettiin niiden viestinnässä osana keskustoimiston
normaalia toimintaa. Muun muassa mediaseurantapalvelu on myös piirijärjestöjen käytössä.
Viestintätyöryhmä tuki toimintaa muun muassa kuvittamalla Vasemmistonuorten viestintää Bussilla
Pariisiin -mielenosoitusmatkan yhteydessä ja ideoimalla uusia tapoja lisätä Vasemmistonuorten
medianäkyvyyttä.
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8.1 Ulkoinen viestintä
Toimintavuonna uudistettiin järjestön ulkoista ilmettä uusimalla nettisivut ja muuta esittelymateriaalia.
Osa edellisvuonna aloitetusta järjestöilmeen uudistamisesta jäi kuitenkin toteuttamatta ja esimerkiksi
suurempi logouudistus siirrettiin seuraavalle liittokokouskaudelle.
8.1.1 Kannanotot
Vasemmistonuoret seurasi puheenjohtajan johdolla tarkasti päivänpolitiikkaa ja otti kantaa ajankohtaisiin
asioihin. Vasemmistonuoret pyrki hyödyntämään tiedotusvälineitä entistä paremmin kohdentamalla
tiedotusta enemmän erilaisten tapahtumien ja tempauksien yhteyteen.
Lisäksi kantoja tuotiin julki puheissa, paneelikeskusteluissa sekä lehti- ja blogikirjoituksissa, joita myös
julkaistiin järjestön verkkosivuilla. Myös piiri- ja perusjärjestöjen kannanottoja julkaistiin verkkosivuilla,
jotka ovat valtakunnallisesti vasemmistonuorten käytössä. Mediajulkisuutta seurattiin Webnewsmonitorpalvelun avulla.
8.1.2 Libero-lehti
Vasemmistonuorten jäsenetulehti on Libero ry:n julkaisema vasemmistolainen nuorten mielipide- ja
kulttuurilehti Libero, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Nelivärisen aikakauslehden keskimääräinen
painos on numerosta riippuen noin 7000 kappaletta. Libero on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto
Kultti ry:n jäsen.
Libero ilmestyi printtilehden lisäksi näköispainoksena verkossa. Myös artikkeleita ja blogikirjoituksia
julkaistiin osoitteessa www.liberolehti.f. Päätoimittajana toimi Kalle Erkkilä (kesäkuuhun asti) ja Niko
Peltokangas (heinäkuusta alkaen). Useat lehden avustajat olivat vasemmistonuoria, ja Vasemmistonuorten
toiminta näkyi lehden järjestösivuilla.
Libero oli toimintavuonna Vasemmistonuorten jäsenille ilmainen. Muut alle 30-vuotiaat opiskelijat tai
työttömät saattoivat tilata vuoden näytenumerot ilmaiseksi. Muille tilaus maksoi 20 euroa vuodessa.
Liberoa toimitettiin lisäksi Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneille. Liberon tilaajien joukossa oli
kirjastoja, oppilaitoksia, nuorisotiloja ja vankiloita.
8.1.3 Järjestön visuaalinen ilme ja logotuotteet
Järjestön jäsenille ja myös muulle yleisölle tarjottiin internetsivuilla, omissa tilaisuuksissa ja
yleisötapahtumissa edullisesti logolla tai iskulauseilla varustettuja tuotteita kuten t-paitoja, huppareita,
lyijykyniä, kangaskasseja ja pinssejä. Lisäksi myytiin palestiinalaishuiveja, joiden tuotoilla tuetaan
Vasemmistonuorten Palestiina-toimintaa. Materiaalien eettiseen ja kestävään valmistamiseen kiinnitettiin
huomiota tuotteita hankittaessa.

8.2 Sisäinen viestintä
Toimintavuonna jatkettiin sähköisen uutiskirjeen toimittamista ja sähköpostilistojen käyttöä. Facebookiin
luotiin Vasemmistonuoret-ryhmä, joka on avoin jäsenille. Vanha keskustelufoorumi poistui käytöstä ja
tilalle alettiin kehittää jäsenaluetta nettisivujen yhteyteen. Jäsenet pidettiin tietoisina sähköpostilistojen
keskeisestä roolista.
8.2.1 Uutis- ja jäsenkirjeet
Jäsenille ja sidosryhmille toimitettiin muutaman kerran vuoden aikana sähköinen uutiskirje. Piiri- ja
perusjärjestöt toimittivat ja julkaisivat omia jäsenlehtiä ja -kirjeitä. Keskusjärjestön tiedote toimitettiin
myös lähetettäväksi piirijärjestöjen kokouskutsujen mukana jäsenille. Jäsenkirje ja muu ajankohtainen
materiaali lähetetään myös uusille jäsenille.
8.2.2 Sähköpostilistat ja nettikanavat
Järjestön sähköpostilistoja käytettiin hallituksen, jaostojen ja työryhmien sekä työntekijöiden viestintään.
Keskusjärjestön viestinnässä hyödynnettiin myös piirijärjestöjen sähköpostilistoja. Nettikanavista
Vasemmistonuoret käyttää Facebookia (noin 6 000 seuraajaa), Twitteriä (2 265 seuraajaa), Instagramia
(1006 seuraajaa) Youtubea ja Bambuseria. Lisäksi kampanjoilla on suositut omat sivut sekä piiri- ja
perusjärjestöillä on omia sivuja ja ryhmiä.
Vasemmistonuorten jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet nuoret kohtasivat reaaliajassa myös epävirallisilla
kanavilla kuten #vanu-IRC-kanavalla ja Facebook-ryhmissä. Jaostot ja työryhmät kokoustivat lisäksi
Skypen ja chat-kanavien avulla.
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9 Yhteistyökumppanit
Vasemmistonuorten yhteistyökumppaneita ovat kansalaisjärjestöt, toimintaryhmät ja verkostot, joilla on
Vasemmistonuorten kanssa yhteisiä poliittisia tai toiminnallisia tavoitteita. Näitä ovat ammattiyhdistysliike
sekä erilaiset kansalaisjärjestöt, erityisesti rauhanjärjestöt ja ympäristöjärjestöt, kehitysyhteistyöjärjestöt,
opiskelija- ja nuorisojärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt.
Vasemmistonuoret oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä: Eettisen kaupan puolesta ry, Ehyt ry,
Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry, European Network of Democratic Young Left –
ENDYL, Folkets Bildningsförbund – FBF rf, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry, Kansan Arkisto,
Kansantalojen Liitto ry, Kansan Sivistystyön Liitto – KSL ry, Kehitysyhteistyön palvelukeskus – KEPA 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, Suomen
Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Pakolaisapu ry, Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry, Suomen
toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi – STETE, Suomen YK-liitto ry, Suomi–Venäjä-seura
ry, Trasek ry, Vailla vakituista asuntoa ry ja Vapaa katto ry.
Läheisimpiä yhteistyötahoja toimintavuonna olivat Vasemmistoliitto, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä,
Vase mm ist on ais et , V ase mm ist o-o pis kelij at ry, Kan sa inv älin en S olidaa ris uust yö ry,
Eläkeläisnuorisoliittolaiset, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – SDPL ry, Kansan Sivistystyön Liitto
– KSL ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö – SAK:n nuorisovaliokunnan. Järjestöllä on yhteiset
toimitilat SDPL:n, Vasemmisto-opiskelijoiden ja Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry:n kanssa.

9.1 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. Eduskuntavaalikampanjassa tehtiin yhteistyötä puolueen kanssa.
Vasemmistonuorten ehdokkaista eduskuntaan tulivat valituksi Li Andersson Varsinais-Suomesta ja Hanna
Sarkkinen Oulusta.
Järjestön edustaja osallistui Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksiin. Puheenjohtaja osallistui myös
puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin.

9.2 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – SDPL ry
Vasemmistonuoret kannusti jäseniään osallistumaan SDPL:n toimintaan esimerkiksi toimimalla
pioneerikerhojen ja -leirien ohjaajina.

9.3 Kansan sivistystyön Liitto – KSL ry
KSL oli toimintavuonna tärkein yhteistyökumppani Vasemmistonuorten koulutus- ja opintotoiminnan
järjestämisessä. Lisäksi järjestö tiedotti KSL:n koulutuksista ja tilaisuuksista omille jäsenilleen. Aino Siren
edusti Vasemmistonuoria KSL:n hallituksessa.

9.4 Muut yhteistyötahot
Vasemmistonuoret oli mukana järjestämässä Bussilla Pariisiin -mielenosoitusmatkaa Vihreiden nuorten ja
Opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Vasemmistonuorilla oli hallitusedustaja noin kolmasosassa niitä järjestöjä,
joissa Vasemmistonuoret on yhteisöjäsenenä.

10 Jäsenhankinta ja -palvelut
Piiri- ja perusjärjestöt vastaavat poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta sekä jäsenhankinnasta omalla
alueellaan keskusjärjestön koordinoidessa valtakunnallista toimintaa. Toimintavuoden 2015 aikana piiri- ja
perusjärjestöjen toimijat esittelivät Vasemmistonuorten toimintaa nuorille ja vähän vanhemmillekin
kansalaisille erilaisissa tapahtumissa, messuilla, kaduilla, toreilla ja oppilaitoksissa. Vuoden 2015 loppuun
mennessä uusia jäseniä oli liittynyt 428.
Toimintavuoden jäsenhuoltotyön painopistealueita olivat jäsenten aktivointi ja sitouttaminen mukaan
toimintaan sekä uusien perusjärjestöjen perustaminen. Aihetta käsiteltiin myös koulutuksissa. Tavoitteena
oli lisätä toimintaan osallistuvien määrää.
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10.1 Jäsenrekrytointi tapahtumissa
10.1.1 Next Step
Vasemmistonuoret osallistui Ammattiin Opiskelevat – SAKKI ry:n järjestämille Next Step -työpaikka- ja
koulutusmessuille Helsingissä 11.–13.11. Tavoitteena oli esitellä toimintaa erityisesti messujen 15–25vuotiaiden kävijöiden keskuudessa ja herättää heidän kiinnostuksensa poliittiseen toimintaan.
10.1.2 Studia Messut
Vasemmistonuoret osallistui toisen asteen opiskelijoille suunnatuille Studia-messuille 1.–2.12. Tavoitteena
oli esitellä toimintaa, herättää kävijöiden kiinnostus toimintaan ja hankkia uusia jäseniä.
Vasemmistonuoria oli päivien aikana esittelemässä kahdeksan Vasemmistonuorten aktiivia, mikä oli hieno
osoitus järjestön jäsenlähtöisyydestä.
Vasemmistonuoret kohtasi tuhansia messukävijöitä, joille jaettiin noin 200 Libero-lehteä ja satoja muita
esitteitä.
10.1.3 Muut tapahtumat
Toimintavuoden aikana piiri- ja perusjärjestöt ja paikallistoimijat esittelevät Vasemmistonuorten
toimintaa, poliittisia tavoitteita ja meneillään olevia kampanjoita myös monissa muissa tapahtumissa
esimerkiksi alueellisten suurtapahtumien kuten festivaalien yhteydessä. Suuri osa uusista jäsenistä liittyi
juuri piireissä järjestettyjen tapahtumien yhteydessä.

10.2 Jäsenhankinnan kehittäminen
Toimintavuonna aktiivitoimijoita koulutettiin jäsenhankinnassa ja jäsenten aktivoinnissa valtakunnallisen
koulutustoiminnan puitteissa mm. Sinun täytyy astua johtoon -kursseilla ja kesäleirillä. Tavoitteena oli
kasvava jäsenmäärä ja matala kynnys tulla toimintaan mukaan henkilökohtaisesta taustasta riippumatta.
Vasemmistonuoret toiminta oli pääosin maksutonta ja hyvin monipuolista sisältäen sekä poliittista että
harrastustoimintaa.

10.3 Jäsenhuolto
Uusille jäsenille lähetetään kattava tietopaketti toiminnasta yhdessä jäsenkortin kanssa. Myös lisätietoja
haluaville on oma tietopakettinsa.
Vasemmistonuorten keskustoimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Hämeentie 29, 6. krs, 00500 Helsinki.
Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin, 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.

10.4 Toiminta-avustus piirijärjestöille
Vasemmistonuoret jakoi vuodeksi 2015 tulosperusteisesti toiminta-avustusta piirijärjestöilleen.
Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa tulosperusteita olivat toiminnan laatu, laajuus ja
taloudellisuus sekä jäsenmäärän kehitys. Piirijärjestön tuloksellisuutta arvioitiin sen toiminta-ajatuksen ja
-kertomuksen toteutumisessa. Tulosperusteisen toiminta-avustuksen jakotavan tavoitteena oli kannustaa
piirijärjestöjä vireään toimintaan ja entistä tehokkaampaan Vasemmistonuorten paikallisen toiminnan
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
Hakemuksessa piirijärjestöt esittelivät oman seuraavan vuoden toimintakertomuksensa ja talousarvionsa
sekä selvityksen kuluvan vuoden toiminnasta. Hakemuksessa piirijärjestön oli selvitettävä muun muassa
varainhankintaa ja kiinteitä kustannuksia. Lisäksi hakemuksen liitteeksi luotiin yhteisesti lista
piirijärjestöille kuuluvista toiminnoista ja tehtävistä, jotka jokaisen piirijärjestön tulisi huomioida
toiminnan suunnittelussaan.

10.5 Projektiraha jäsenten toimintaryhmille
Vasemmistonuoret jakaa projektirahaa vähintään kolmen jäsenen muodostamille toimintaryhmille sekä
piiri- ja perusjärjestöille järjestön poliittisen ohjelman ja toimintasuunnitelman 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. Tilitysten yhteydessä projekti myös arvioidaan.
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Työvaliokunta myönsi projektirahaa yhteensä 17,888 euroa piirien, paikallisosastojen ja toimintaryhmien
projekteihin. Projektirahalla toteutettiin mm. eduskuntavaalikampanjoita, katutempauksia, leirejä,
bänditapahtumia, kesävaellus, uusien jäsenten iltoja sekä käynnistettiin toimintaa uusilla paikkakunnilla.
Tämä toimintakertomus on hyväksytty Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessa 23.2.–26.2.2016.

Anni Ahlakorpi
puheenjohtaja

Pirkko Holappa
talouspäällikkö
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