
1 VIHREIDEN   NUORTEN   STRATEGIA   2021-2024   
2 Hyväksytty   liittokokouksessa   22.11.2020   

  
3 VISIOMME   

  
4 Ekologisesti   kestävä   ja   feministinen   tulevaisuus,   jossa   nuoret   muuttavat   maailmaa.   

  
5 MISSIOMME   

  
6 Vihreät   nuoret   on   matalan   kynnyksen   väylä   nuorille   osallistua   poliittiseen   
7 päätöksentekoon   paikalliselta   tasolta   globaalille   tasolle.   Nostamme   nuoria   
8 päätöksenteon   keskiöön   tukemalla   ja   kouluttamalla   nuoria   politiikasta.   Vihreät   
9 nuoret   on   rohkea   edelläkävijä,   joka   tekee   poliittista   vaikuttamista   ekologisesti   

10 kestävän   ja   yhdenvertaisen   maailman   puolesta   niin   vihreän   liikkeen   sisällä   kuin   
11 yhdessä   muun   kansalaisyhteiskunnan   kanssa.     

  
12 ARVOMME   

  
13 Intersektionaalinen   feminismi     
14 Olemme   rohkeasti   yhdenvertaisuuden   puolella,   ja   edistämme   feministisempää   
15 maailmaa   toiminnallamme.     

  
16 Ekologinen   kestävyys   
17 Teemme   työtä   ekologisesti   kestävän   maailman   eteen   reilusti.     

  
18 Osallisuus   
19 Yhteisön   sisällä   jokainen   voi   vaikuttaa   omaan   rooliinsa   ja   järjestön   toimintaan.   
20 Panostamme   jatkuvasti   yhteisöllisyyteen   ja   vaikuttamismenetelmien   kehittämiseen.   

  
21 Demokraattisuus   
22 Toimintamme   on   avointa   kaikille   kiinnostuneille   jäsenyydestä   riippumatta.   

  
23 Sivistyksen   moninaisuus     
24 Vihreille   nuorille   sivistys,   koulutus,   tiede,   taide   ja   kulttuuri   ovat   arvokkaita   
25 itsessään.   Arvostamme   kaikkea   koulutusta,   emmekä   arvota   ihmisiä   koulutustaustan   
26 mukaan.   

  
  
  



27 TAVOITTEEMME   
  

  
  
  

Järjestö-   ja   koulutustoiminta   Mittarit   

Jokainen   voi   osallistua   ja   vaikuttaa   
toimintaan   asuinpaikasta   riippumatta.   

Jäsenjärjestöjen   määrä   ja   -toiminnan   
laajuus   
Toimintaan   osallistuvien   
maantieteellinen   edustus   
Osallisuutta   edistävien   toimenpiteiden   
laajuus     
Osallistamismuotojen   laajuus   
Viestinnän   maantieteellinen   
tavoittaminen   

Toimintaan   pääsee   mukaan   matalalla   
kynnyksellä,   ja   jokainen   kokee   
olevansa   osa   yhteisöä.   

Jäsenmäärän   kasvu   
Jäsenkyselyn   palautteet   
Jäsenhankintaviestinnän   laajuus   
Ensikertalaisille   suunnatun   toiminnan   
laajuus   

Nuorten   moninaisuus   näkyy   
toiminnassa   ja   turvallisemman   tilan   
periaatteet   toteutuvat.   

Osallistujien   iät,   äidinkielet,   sukupuolet,   
koulutustaustat   
Alaikäisten   osuus   toimintaan   
osallistuvista   
Turvallisemman   tilan   periaatteiden   
tiedottaminen   ja   seuranta   kaikessa   
toiminnassa   
Yhdenvertaisuusvastaavien   raportit   
Viestinnän   kanavien   ja   välineiden   
esteettömyys   ja   monimuotoisuus   

Paikallistoiminta   on   hyvin   resursoitua,   
motivoivaa,   opettavaista   ja   vaikuttavaa.  

Paikallisjärjestöjen   resurssien   määrä   
Jäsenkyselyn   palautteet   
Koulutukselliseen   toimintaan   
osallistuneiden   määrä   ja   laajuus   
Paikallisjärjestöjen   
vaikuttamistoiminnan   laajuus   
Paikallisjärjestöjen   tukimuotojen   laajuus   

Vapaaehtoiset,   luottamushenkilöt   ja   
työntekijät   voivat   hyvin   ja   heillä   on   
kaikki   edellytykset   edistää   järjestön   
tavoitteita.   

Yhdenvertaisuuskyselyiden   palautteet   
Checkpointien   palautteet   
Ohjaus-   ja   tukimuotojen   laajuus   
paikallis-   ja   liittotasolla   



  
  
  

Poliittinen   vaikuttaminen   Mittarit   

Vihreät   nuoret   asettaa   poliittisen   
keskustelun   agendaa   ja   tekee   rohkeita   
avauksia.   

Avauksien,   kannanottojen,   ja   poliittisen   
viestinnän   määrä   ja   aiheet   
Jäsenten   kannanmuodostusprosessien   
määrä   ja   laajuus   
Uusien   avauksien   suunnitteluun   varatun   
ajan   määrä  

Vihreillä   nuorilla   on   vakiintunut   rooli   
puolueessa   ja   vaikuttaa   puolueen   
toimintaan,   linjoihin   ja   
päätöksentekoon.   

Vaikuttamismenetelmien   laajuus   
Edustajien   ja   osallistumisen   määrät   
puolueen   elimissä   
Vaikuttamisprosessien   luettelo   

Vihreät   nuoret   vaikuttaa   ekologisesti   
kestävän   ja   yhdenvertaisen   maailman   
puolesta.   

Teemojen   läpileikkaavuus   poliittisessa   
viestinnässä   
Poliittiset   onnistumiset   näillä   saroilla   
Yhteistyön   määrä   samoja   arvoja   
edistävien   toimijoiden   kanssa   
Jäsenyydet   ja   kannatusjäsenyydet   samoja   
tavoitteita   edistävissä   järjestöissä   

Vihreät   nuoret   vaikuttaa   paikallisesti,   
valtakunnallisesti   ja   kansainvälisesti.   

Poliittiset   onnistumiset   joihin   Vihreät   
nuoret   ovat   osallistuneet   paikallisesti,   
valtakunnallisesti   ja   kansainvälisesti   
Kampanjoiden   aiheet   
Vihreiden   nuorten   kuntapolitiikan   
aloitteiden   määrä   ja   laajuus   

Vihreät   nuoret   edistää   nuorten   ja   
opiskelijoiden   näkökulmaa   
politiikassa.   

Osallistuminen   nuorisopoliittisiin   
foorumien   toimintaan   
Osallistuminen   opiskelijapoliittisiin   
tapahtumiin   ja   keskusteluihin   
Sidosryhmäyhteistyön   laajuus   
Edarivaalien   toimeenpiteet   ja   tulokset   
Opiskelija-   ja   nuorisopolitiikassa   
toimivien   vihreiden   nuorten   määrä   
Opiskelija-   ja   nuorisopolitiikassa   
toimiville   vihreille   nuorille   suunnatut   
palvelut   ja   tapahtumat   
Yhteistyön   määrä   samoja   tavoitteita   
edistävien   tahojen   kanssa   
Jäsenyydet   ja   kannatusjäsenyydet   samoja   
tavoitteita   edistävissä   järjestöissä   



  
  

Vaalitoiminta   Mittarit   

Kaikissa   vaaleissa   on   moninainen   
joukko   nuoria   vihreitä   ehdokkaita.   

Puolueen   vaaliyhteistyön   muoto   ja   
laajuus   

  

Vihreiden   nuorten   vaikuttajien   määrä   
kasvaa   kaikilla   päätöksenteon   tasoilla.   

Ehdokkaiden   määrä   
Läpimenneiden   määrä   
Vaalikampanjoiden   toimintamuotojen   
määrä   ja   laajuus   

Vihreiden   nuorten   päättäjillä   on   
välineitä   tehdä   Vihreiden   nuorten   
arvojen   mukaista   politiikkaa.   

Ehdokkaille   ja   päättäjille   suunnattujen   
koulutusten   määrä   ja   laajuus   
Ehdokkaille   ja   päättäjille   suunnattujen   
palveluiden   määrä   ja   laajuus   

Vihreiden   nuorten   ehdokkailla,   
tiimeillä   ja   muilla   vaaleja   tekevillä   on   
mahdollisuus   levätä,   palautua   ja   pitää   
huolta   itsestään.   

Jaksamiseen   ja   itsensä   johtamiseen   
liittyvien   koulutuksellisten   sisältöjen   
laajuus   
Vaalikampanjoiden   tukimuotojen   
laajuus   
Vaalikampanjoiden   suunnitteluun   ja   
ennakoimiseen   liittyvien   palveluiden   
jalkauttaminen   ja   laajuus   
Vaalikampanjoiden   resursoinnin   määrä   

Hallinto   Mittarit   

Vihreiden   nuorten   päätöksenteko   ja   
hallinto   heijastaa   organisaation   arvoja   
demokraattisena   ja   avoimena.   

Avoimuutta   edistävien   toimenpiteiden   
määrä   ja   laajuus   
Jäsenkyselyn   tulokset   

Vihreillä   nuorilla   on   osaava   ja   
hyvinvoiva   henkilöstö,   johon   on   
osoitettu   asianmukaiset   resurssit.   

Henkilöstön   määrä   ja   työnkuvat   sekä   
palkkataso   
Henkilöstön   vointia   mittaavat   kyselyt   ja   
keskustelut   
Henkilöstölle   järjestetyn   
koulutuksellisen   ja   virkistyksellisen   
toiminnan   laajuus   

Vihreillä   nuorilla   on   asianmukaiset  
resurssit   tarkoituksensa   
toteuttamiseen.   

Rahoituksen   määrä   
Rahoituskanavien   määrä   
Tukijoiden   määrä   
Alumneille   ja   muille   mahdollisille   
rahoittajille   suunnatun   toiminnan   
laajuus   



  

Vihreät   nuoret   tekee   strategiassa   ja   
muissa   toimintaa   ohjaavissa   
asiakirjoissa   määritettyjä   asioita.   

Vuosittainen   laaja   toiminnan   ja   
vaikuttamisen   laajuuden   seuranta   
Talouden   seuranta   
Jäsenkyselyn   tulokset   
Alumnien   ja   muiden   toimintaa   lähellä   
olevien   palaute   


