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Painopiste:
hyvinvointi
Vasemmistonuorissa
on helppo olla.

Askeleet

•

Järjestön toiminta koetaan turvalliseksi,
yhdenvertaiseksi ja yhteisölliseksi.

•

Vasemmistonuorissa tarjotaan tilaa olla
rohkeasti oma itsensä sekä saada positiivisia ja
minäkuvaa vahvistavia kokemuksia.

•

Nuorten moninaisuus näkyy toiminnassa sekä
luottamuselinten kokoonpanossa.

•

•

Turvallisemman tilan säännöt tunnetaan ja ne
ovat osa Vasemmistonuorten toimintaa.
Yhteisön jäsenet saavat tukea kohtaamaansa
häirintään ja kriisitilanteisiin on toimintamallit.

Mittarit

Uudet jäsenet
Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus
suunnitelma käytössä
Turvallisemman tilan
ohjeet tilaisuuksissa
Häirintävastaavien
raportit
Palautteet ja
jäsenkyselyt
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Vasemmistonuoriin
pääsee mukaan ja
toimintaan voi
osallistua
vaivattomasti.

•

Vasemmistonuorissa edistetään tapoja
tutustua muihin nuoriin ja saada vertaistukea.

Tilaisuudet, joissa
jäsenhankintaa tehty

•

Vasemmistonuorissa tehdään aktiivista ja
monipuolista jäsenhankintaa.

Jäsenhankintaa
koskevat julkaisut

•

Vasemmistonuorissa edistetään tutoroinnin ja
mentoroinnin kaltaisia yhteisörakenteita.

Piirimentorien
olemassaolo

•

Uusien jäsenten tarpeita kartoitetaan.

•

Toiminnassa on turvallista olla sekä oppia ja
kehittää järjestöosaamisen taitoja rauhassa.

Jäsenkyselyt ja
palaute toiminnasta

•

Vasemmistonuorten
jäsenet ovat
motivoituneita ja
voivat hyvin.

Vasemmistonuorten
työntekijät voivat
hyvin ja saavat tukea.

Vasemmistonuorissa tehdään yhteisö- ja
tunnetyötä suunnitelmallisesti.

•

Kiinnitetään huomiota kohtaamiseen ja
myönteiseen ensivaikutelmaan.

•

Vasemmistonuoret järjestävät monipuolisesti
nuorten toivomaa ja näköistä toimintaa.

Kokemus
yhteisöllisyydestä
Kontaktoidut uudet
jäsenet

Palaute toiminnasta
Kyselyt hyvinvoinnista

•

Vasemmistonuoret kartoittaa hyvinvointia ja
aktiivisuutta lisääviä käytäntöjä.

•

Vasemmistonuorilla on ohjekirja järjestön
yleisen toiminnan vakiinnuttamiselle.

•

Yhdistysten välillä jaetaan toimivia käytäntöjä.

Sitoutuneiden
aktiivien määrä

•

Luottamushenkilöiden sitouttamisen ja roolien
jakamisen toimintamallit kehittyvät.

Jäsenmäärän
muutokset

•

Jäsenistöllä on selkeä ymmärrys erilaisista
osallistumistavoista Vasemmistonuorissa.

Uusien ja eronneiden
jäsenten palaute

•

Jäsenyydestä eroamisen syyt ovat tiedossa.

•

Vasemmistonuorissa työskentelevät saavat
tukea toimintaansa keskusjärjestöltä.
Vasemmistonuoret pyrkii henkilöresurssien
lisäämiseen mahdollisuuksien mukaan.
Työntekijöiltä kerätään säännöllistä palautetta
esimerkiksi hyvinvointikeskusteluilla.
Tiedonkulku sekä hyvien työskentelytapojen
jakaminen vahvistuu Vasemmistonuorissa.
Vasemmistonuorilla on positiivinen imago
toivottavana työnantajana.

•
•
•
•

Ohjevihko
onnistuneista
käytänteistä

Kokemukset tuesta
Henkilöstön määrä,
palkkaus ja työehdot
Hyvinvointikeskustelut
ja virkistystoiminta
Sairaspoissaolot
Vaihtuvuus
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•

Pyritään kohti yhdenmukaisia käytäntöjä
työntekijöiden kohtelussa.

Hakemusten määrä
avoimiin työtehtäviin
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Painopiste:
toimintavalmius
Vasemmistonuoret on
toimintakykyinen
liitto-organisaatio.

Askeleet

Vasemmistonuorilla on valtakunnallisia
tapahtumia ja ajankohtaisia kampanjoita.
Aktiivit ovat sitoutuneita ja motivoituneita.
Vaikuttamisen osaamista Vasemmistonuorten
sisällä kehitetään ja jaetaan.
Piireillä ja osastoilla on säännöllisiä tapahtumia.
Piirihallitukset ovat alueellisesti kattavia.
Vasemmistonuoret järjestää yhteistapahtumia.

Kampanjat

•

Vasemmistonuoret toteuttaa tavoitteellisesti
kurssi- ja koulutustoimintaa.

Materiaalipankki

•

Sisäinen koulutusalusta ja materiaalipankki ovat
vakiintuneet sekä jäsenten käytössä.
Luottamushenkilöiden johtamis- ja
projektinhallintataidot ovat hyvät.
Toimintaedellytykset kabinetti- ja
ruohonjuuritason aktivismiin ovat kunnossa.

•
•
•
•
•
•

Vasemmistonuorten
kasvatus- ja
kurssitoiminta on
suunnitelmallista.

•
•

Vasemmistonuorten
hallinto- ja
talousosaaminen on
esimerkillistä.

Mittarit

•
•
•
•
•

Osastojen ja piirien rahoituspohja on kunnossa
ja resursseja vahvistetaan suunnitelmallisesti.
Luottamushenkilöitä tuetaan ja jäseniä
motivoidaan aktiiviseen toimijuuteen.
Luottamushenkilöt ovat osaavia ja
hallitustoimintaan sitoutuneita.
Vasemmistonuorten vastuutehtäviin on käytössä
vastuunjakamisen ja palkitsemisen systeemi.
Luottamushenkilöiden valmiudet johtamiseen
sekä esihenkilötehtäviin kehittyvät.

Tapahtumat ja
tiedotteet
Yhteistyötilaisuudet
Toiminnan näkyvyys
Palaute toiminnasta

Koulutusten sisällöt
ja ajankohtaisuus
Koulutusten ja
kurssien osallistujat
Palaute osaamisesta

Rahoituspohja
Koulutustarjonta
sekä osallistujat
Hallitustoimintaan
osallistuminen
Pestijärjestelmän
toimivuus
Vertaistuki
yhdistysten johtajille
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Vasemmistonuorten
jäsenhankinta ja
paikallistoiminta on
suunnitelmallista.

Vasemmistonuoret toteuttaa tavoitteellista ja
säännöllistä jäsenhankintaa.
Vasemmistonuorten sidostahotyö ja
edunvalvonta on tavoitteellista.
Vasemmistonuorten suhde vasemmistolaisiin
toimijoihin on selkeä ja yhteistyö aktiivista.

Uudet jäsenet

•

Yhteistyötahot tunnetaan paikallisesti ja
jäsenten on helppo ehdottaa yhteistoimintaa.

•

Alumniksi ryhtyminen koetaan mielekkääksi.

Jäsenhankintakampanjoiden
tuloksellisuus

•
•
•

Uudet osastot ja
paikallisryhmät
Yhteistyö ja
tapahtumat
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Painopiste:

Askeleet

Mittarit

viestintä
Vasemmistonuorten
viestintä on
vakuuttavaa.

Vasemmistonuorten
viestintä on
suunnitelmallista.

Vasemmistonuorten
viestintä on
resursoitua.

•

Vasemmistonuorilla on vakiintunut ja vahva asema
julkisessa keskustelussa.

Näkyvyys ja
mediaosumat

•

Ajankohtaisiin asioihin otetaan kantaa.

Kannanotot

•

Vasemmistonuoret herättää mielenkiintoa ja
näkyy alueellisesti ja valtakunnallisesti mediassa

Sitoutuneisuus
julkaisuihin

•

Piirien ja osastojen viestintä kerää reaktioita sekä
tieto toiminnasta tavoittaa nuoria.

Kutsut ja
lausuntopyynnöt

•

Vasemmistonuorilla on positiivinen imago nuorten
keskuudessa.

Some-alustojen
tavoittavuus

•

Piireillä ja osastoilla on ajankohtainen ja
vakiintunut suunnitelma viestinnästä.

Viestintäsuunnitelma

•

Visuaalinen ohjeistus ja materiaalipankki löytyvät.

•

Alueellinen ja valtakunnallinen viestintä tukee
Vasemmistonuorilla toisiaan.

•

Henkilöresurssit sekä viestintään sitoutuneiden
aktiivien määrä kasvaa suunnitelmallisesti.

Palaute viestinnästä

•

Viestinnän tekemistä ja tekijöitä tuetaan.

Viestinnän tekijät

•

Piirit ja osastot järjestävät viestintätyöpajoja
vahvistamaan tiedotusvalmiutta ja toimintaa.

Viestintäkoulutukset
ja työpajat piireillä

•

Viestinnästä on tarjolla koulutuksia yhdistyksen
jäsenille ja luottamushenkilöille.

Työryhmien ja
tekijöiden aktiivisuus

•

Vasemmistonuorten osaaminen sekä valmius
kriisi- ja vihatoimintaan reagoimiseksi vahvistuu.

Viestintäalustojen
monipuolisuus

Materiaalipankki
Sivujen selkeys
Viestinnän alustojen
löydettävyys
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Vasemmistonuorten
sisäinen viestintä ja
tiedonkulku toimii.
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•

Viestintä koetaan toiminnan vaikuttavuuden
tehostajaksi, ei pullonkaulaksi toiminnalle.

Palaute ja kyselyt

•

Jäsenet tuntevat sisäisen viestinnän alustat.

Piiri- ja uutiskirjeet

•

Yhdistyksillä on säännöllistä tiedotustoimintaa.

•

Paikallinen viestintä tavoittaa jäsenistön.

Sisäisten alustojen
saavutettavuus

•

Piirit ovat vuosittain yhteydessä jäsenpohjaan.

Sisäisten kanavien
aktiivisuus

•

Tiedonkulku liitto-organisaation sisällä toimii.

Jäsenet alustoilla

•

Sisäisen viestinnän koetaan kehittyvän.

Jäsenpalaute

