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4 KOHTI   KUNTAVAALIVOITTOA   JA   SEN   YLI!     
5 Keväällä   2021   käydään   kuntavaalit   ympäri   Suomen.   Vihreiden   nuorten   tavoitteena   on   saada   
6 mahdollisimman   paljon   vihreitä   nuoria   ehdolle   ja   valtuustoihin   päättäviin   asemiin.   
7 Ehdokashankintaa   tehdään   aktiivisesti   listojen   sulkeutumiseen   asti   ja   tavoitteena   on,   että   
8 viidennes   vihreiden   ehdokkaista   on   alle   30-vuotiaita.     

  
9 Tavoitteena   on   että,   vihreiden   nuorten   ehdokkailla   ja   heidän   tukitiimeillään   on   

10 vaalikampanjoinnin   aikana   ja   sen   jälkeen   sellainen   fiilis,   että   kampanjointi   on   ollut   
11 antoisaa,   innostavaa   eikä   liian   uuvuttavaa.   Vihreät   nuoret   tukee   ehdokkaita   ja   tukiryhmiä   
12 järjestämällä   erilaisia   koulutuksia   ja   tarjoamalla   hyödyllistä   tietoa   ehdokkaille   ja   
13 tukiryhmille   vaaleihin   liittyen.   Vihreiden   nuorten   ehdokkaita   nostetaan   myös   liiton   
14 viestinnässä   ja   pyritään   myös   vaikuttamaan   siihen,   että   vihreitä   nuoria   näkyy   puolueen   
15 kuntavaaliviestinnässä.   Vihreiden   nuorten   kuntavaalien   kattokampanjaa   määrittää   
16 liittokokouksessa   hyväksytty   vaaliohjelma,   jonka   pohjalta   hallitus   yhdessä   vaalipäällikkönä   
17 toimivan   pääsihteerin   kanssa   päättää   kampanjakärjet.   Koronatilanne   huomioidaan   kaikessa   
18 vaalivalmistautumisessa   ja   tarpeen   mukaan   ehdokkaita   ja   tukiryhmiä   ohjeistetaan   ja  
19 koulutetaan   kampanjoinnista   koronatilanteen   aikana.   Vihreiden   nuorten   vaalityöstä   ja   
20 kampanjasta   vastaa   vaalipäällikönä   toimiva   pääsihteeri   yhdessä   Vihreiden   nuorten   
21 kuntavaalikoordinaattorin   kanssa.     

  
22 Tavoitteena   on,   että   vaalien   jälkeen   ehdokkaat   ja   heidän   tukitiimiläisensä   haluavat   jatkaa   
23 Vihreiden   nuorten   toiminnassa.   Vaalien   jälkeisissä   luottamuspaikkaneuvotteluissa   tarjotaan   
24 tukea   nuorille   valtuutetuille.   Vihreiden   nuorten   kuntavaikuttajien   yhteydenpitoon   ja   
25 vertaistukeen   panostetaan   loppuvuoden   aikana   ja   järjestetään   mahdollisuuksien   mukaan   
26 koulutuksia   ja   tapaamisia   nuorille   valtuutetuille.   Jäsenhankintaan   panostetaan   vaalien   
27 jälkeen.   Syksyllä   2021   aloitetaan   valmistautuminen   vuonna   2022   mahdollisesti   pidettäviin   
28 maakuntavaaleihin.   

  



29 PAREMPAA   JA   MONIPUOLISEMPAA   PAIKALLISTOIMINTAA!     
  

30 Vuonna   2021   panostetaan   erityisesti   paikallistason   toiminnan   vahvistamiseen   ja   resurssien   
31 kasvattamiseen.   Paikallistasolle   kehitetään   uusia   toimintamuotoja   ja   tapahtumakonsepteja,   
32 jotka   mahdollistavat   lyhyen   aikavälin   projektimaisemman   osallistumisen   Vihreiden   nuorten   
33 toimintaan.   

  
34 Luottamustoimijoiden   jaksamiseen   kiinnitetään   erityistä   huomiota   edistämällä   
35 työntekijäresurssien   kasvattamista   palkkausavustusmallin   avulla   sekä   purkamalla   
36 mahdollisuuksien   mukaan   ylimääräistä   järjestöbyrokratiaa.   Vihreiden   nuorten   päivitetty   
37 yhdenvertaisuussuunnitelma   jalkautetaan   paikallisjärjestöihin.   

  
38 Nuorten   vihreiden   kuntavaikuttajien   ja   paikallisjärjestöjen   yhteistyötä   vahvistetaan,   kuin   
39 myös   paikallisjärjestöjen   välistä   yhteistyötä.   Paikallistoimintaa   pyritään   laajentamaan   
40 uusille   paikkakunnille   sekä   ylläpidetään,   kehitetään   ja   vakiinnutetaan   olemassa   olevien   
41 paikallisjärjestöjen   ja   toimintaryhmien   toimintaa.   

  
42 Vihreiden   nuorten   paikallistoiminnan   näkyvyyttä   viestinnässä   kasvatetaan.   

  

43 PERIAATTEELLISTA   POLITIIKKAA   JA   LINJOJEN   PÄIVITYSTÄ     
  

44 Vuonna   2021   päivitetään   Vihreiden   nuorten   periaateohjelma,   joka   on   viimeksi   päivitetty   
45 vuoden   2013   liittokokouksessa.   Periaateohjelma   ohjaa   kaikkea   Vihreiden   nuorten   
46 politiikkaa   ja   toimintaa.   Periaateohjelman   päivittämiseen   perustetaan   työryhmä   ja   
47 jäsenistöä   osallistetaan   laajasti   ohjelman   päivittämiseen.   Uusi   periaateohjelma   hyväksytään   
48 vuoden   2021   liittokokouksessa.     

  
49 Vuonna   2021   uudistetaan   Vihreiden   nuorten   talouspoliittinen   ohjelma.   Uuden   ohjelman   
50 nimeksi   tulee   "Irti   fossiilitaloudesta   -   Vihreiden   nuorten   talouspoliittinen   ohjelma"   ja   siinä   
51 tarkastellaan   keinoja   irtaantua   fossiilitaloduesta   sekä   pohditaan   talouskasvun   merkitystä   ja   
52 roolia   suhteessa   globaaliin   ympäristökriisiin.   Ohjelman   kirjoittamista   varten   perustetaan   
53 asiantuntijatyöryhmä.   Jäsenistöä   ja   sidosryhmiä   osallistetaan   laajasti   päivitysprosessin   
54 yhteydessä.   

  
55 Vuoden   2021   liittohallitus   päivittää   Vihreiden   nuorten   lyhyet   kannat   ja   niiden   rakenteen.   
56 Lyhyet   kannat   on   päivitetty   viimeksi   vuonna   2018.   Päivitetyt   kannat   hyväksyy   liittohallitus.   


