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1 JOHDANTO
Kevät 2020 alkoi rauhallisissa merkeissä, niin kuin vaalittomat vuodet yleensä. Maaliskuussa
globaali koronapandemia aiheutti kuitenkin suuria muutoksia yhteiskunnassa ja ihmisten
arjessa ja myös Vihreissä nuorissa jouduttiin perumaan tapahtumia ja siirtymään
etätyöskentelyyn. Alkuvuodesta starttasi vakiintunut temaattinen työryhmätoiminta sekä
Vihreiden nuorten asepalvelusmalliin erikoistunut asiatuntijatyöryhmä.
Viestintäsuunnittelijan rekrytointi toteutettiin myös alkuvuodesta ja Kia Katjos aloitti
Vihreiden nuorten viestintäsuunnittelijana 9.4. Viestintäsuunnittelijan rekrytoinnin
ansiosta panostimme vuonna 2020 myös videoviestintään ja teimme useita videoita osana
poliittista viestintää.

Valmistautuminen kevään 2021 kuntavaaleihin alkoi myös hyvissä ajoin
kuntavaalityöryhmän voimin sekä toimiston palavereissa. Valmistelimme Vihreille nuorille
“Kohti hiilinegatiivisia ja feministisiä kuntia ja kaupunkeja” -kuntavaaliohjelman, joka
lopulta hyväksyttiin liittokokouksessa 2020. Teimme myös ehdokasrekrytointia vuonna 2020
ja nimesimme ensimmäiset Vihreiden nuorten ehdokkaat.

Kesällä järjestö- ja koulutussuunnittelija Katri Ylinen siirtyi uusiin haasteisiin. Elokuu alkoi
toimistolla uusilla kollegoilla kun kansainvälisten hankkeiden suunnittelijana aloitti Ella
Rouhe ja uutena järjestö- ja koulutussuunnittelijana aloitti Jesse Kareinen. Syyskuussa
tiimiin liittyi myös uusi kuntavaali- ja koulutussuunnittelija Anne-Mari Hietaharju sekä
Helsingin Vihreiden Nuorten uusi toiminnanjohtaja Heidi Rättyä.

Syksyllä käytiin myös edustajistovaalit kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa sekä
kahdessa yliopistossa. Teimme viestintää siitä miksi on tärkeää äänestää vihreitä



edustajistovaaleissa ja mitä vihreitä tavoitteita edustajistoissa voi edistää. Teimme hienon
edustajistovaalituloksen: esimerkiksi Tampereella tuplasimme vihreiden edaattoreiden
määrän.

Marraskuussa tiimi vahvistui jälleen kun Reima Kuukka otti kuntavaali- ja
koulutussuunnittelijan tehtävät haltuunsa Anne-Mari Hietaharjun siirryttyä muihin
tehtäviin. Myös Pihla-Riikka Hankamäki jätti tehtävänsä Tampereen Vihreiden nuorten
toiminnanjohtajana ja tilalle saimme Iina Vahterin.

Loppuvuodesta järjestimme Vihreiden nuorten 2020 liittokokouksen ensimmäistä kertaa
etänä. Liittokokouksessa valittiin liittohallitus vuodelle 2021 ja liiton puheenjohtajaksi
kaudelle 2021-2022 Peppi Seppälä.

2 POLITTINEN VAIKUTTAMINEN
Puheenjohtajat vastasivat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä
pääsihteerin ja viestintäsuunnittelijan kanssa kanssa.

Vuonna 2020 valmistauduimme tulevan vuoden kuntavaaleihin ja teimme vaikuttamistyötä
aiheeseen liittyen puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa sekä puolueen
kuntavaalityöryhmässä. Vaikuttaminen vuonna 2020 siirtyi enimmäkseen etänä
tapahtuvaksi. Vuonna 2020 osallistuimme puoluehallituksen kokouksiin, joita oli noin 20.
Puoluehallituksessa nostimme esiin Vihreille nuorille tärkeitä aiheita. Puheenjohtajat
edustivat myös viikottain vihreän eduskuntaryhmän kokouksissa. Vihreiden nuorten
delegaatio edusti myös puoluevaltuuskunnassa, jossa osallistuimme aktiivisesti esimerkiksi
Reilu muutos -ohjelman työstöön.

Teimme vuonna 2020 erilaisia yhteisiä kannanottoja eri järjestöjen kanssa. Otimme kantaa
esimerkiksi kaikkien hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa turpeesta luopumisen
puolesta. Vuoden 2020 aikana Vihreiden nuorten kannanotoissa näkyivät ajankohtaiset
aiheet kuten ilmastonmuutos, koronakriisistä aiheutuva eriarvoisuus  ja ihmisoikeudet.

2.1 Ohjelmatyö

Vapaaehtoinen ja syrjimätön puolustus

Vihreiden nuorten Vapaaehtoinen ja syrjimätön asepalvelus -työryhmä valmisteli Vihreille
nuorille uuden asepalvelusmallin. Mallin lähtökohtana toimi vaatimus tasa-arvosta sekä
vapaaehtoisuudesta. Työryhmä kokousti aktiivisesti koko vuoden ja kuuli useita
asiantuntijoita aiheesta. Työryhmä toimi kokonaan etänä koronapandemian vuoksi
Lopullinen malli hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 10.10.2020 ja se esiteltiin
liittokokouksessa. Liittokokouksessa hyväksyttiin myös liittokokouskannanotto mallin
pohjalta.

Kuntavaaliohjelma

Kuntavaalityöryhmä aloitti työskentelynsä alkuvuodesta, ja työsti niin kuntavaaliohjelmaa
kuin kuntavaalikampanjaa laajemminkin. Työryhmä kävi perusteellisesti läpi kaikki
Vihreiden nuorten voimassa olevat linjapaperit sekä erityisesti entiset vaaliohjelmat, ja
muotoili kaikista oleellisimmista tavoitteista kuntatason konkreettisia tavoitteita tiiviissä
paketissa. Lopputuloksena syntyi “Kohti feministisiä ja hiilinegatiivisia kuntia” -ohjelma,



joka listaa Vihreiden nuorten prioriteetit, näkemykset ja konkreettiset ehdotukset
kuntavaaleja varten. Hallitus hyväksyi ohjelman ensimmäisen luonnoksen syyskuussa, ja
tämän jälkeen ohjelma kiersi jäsenistöllä kommentointikierroksella, jonka jälkeen hallitus
lokakuussa työsti lopullisen version liittokokoukselle. Ohjelma hyväksyttiin marraskuun
liittokokouksessa.

2.2 Kannanotot, yhteiskannanotot ja blogitekstit

Kannanotoissa painottuivat Vihreille nuorille tärkeät teemat kuten ilmasto- ja
ympäristökysymykset, ihmisoikeudet, feminismi ja koulutuspolitiikka. Vuoden aikana
tehtiin myös useita yhteiskannanottoja niin hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa
kuin muiden eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa poislukien Perussuomalainen
nuoriso ja sitä edeltänyt Perussuomalaiset nuoret. Koronapandemian vaikutukset etenkin
nuoriin, opiskelijoihin ja heikommassa asemassa oleviin ihmisiin näkyivät myös
kannanottojen aiheissa. Vihreiden nuorten hallituksen uusi blogi perustettiin nettisivuille ja
ensimmäinen blogiteksti julkaistiin 24.4. Blogissa käsitellään ajankohtaisia asioita
syväluotaavasti sekä annetaan näkyvyyttä istuvan liittohallituksen jäsenten näkökulmille.

Kannanotot vuoden 2020 alusta

1. Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt: turpeesta on luovuttava vuosikymmenen
loppuun mennessä! (22.1.)

2. Suomen tulee auttaa Kreikan pakolaisleirien lapsia ja nuoria (12.2.)
3. Emme tee yhteistyötä fasistien kanssa (25.2.)
4. Saksan ja Suomen Vihreät nuoret: Ei uusia hiilivoimaloita ilmastokriisin

aikakaudella! (14.3.)
5. Nyt tarvitaan perustuloa! (20.3.)
6. Hallituspuolueiden nuoret: Tulevaisuuspanostuksilla kohti ekologista

jälleenrakennusta! (26.3.)
7. Vihreät nuoret: Työelämän epätasa-arvoon on puututtava! (20.4.)
8. Olemme pettyneitä todistusvalinnan kasvattamiseen (5.5.)
9. Lopetetaan kuukautisköyhyys! (6.5.)
10. Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Ei lukukausimaksuille – myös

kansainvälisiä opiskelijoita koskevista maksuista on luovuttava! (13.5.)
11. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Nuorten turvallinen osallistuminen

yhteiskunnalliseen toimintaan turvattava! (13.5.)
12. Tarvitaan panostuksia raideyhteyksiin, ei lentämiseen! (19.5.)
13. Oikeudenmukainen verojärjestelmä ei sisällä satojen miljoonien tukia kaikista

rikkaimmille! (26.5.)
14. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret: Kaivoksille ei tilaa

saamelaisten kotiseutualueella (8.6.)
15. Ammatillisen koulutuksen tiivistäminen kahteen vuoteen heikentäisi

jatko-opintovalmiuksia ja vaikeuttaisi alaikäisten työllistymistä (17.6.)
16. Ei takapakkia transterveydenhuoltoon! (24.6.)
17. Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt: Nuorille oikeus osallistua päätöksentekoon!

(29.6.)
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18. Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt: Pyrkimykset pakkoliittää miehitettyjä
palestiinalaisalueita Israeliin tuomittava (30.6.)

19. Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Irtisanomisjärjestys on vastuuton esitys –
nuoria ei saa syrjiä työmarkkinoilla! (22.7.)

20. Vihreät nuoret vaatii, että Marinin hallitus nostaa pakolaiskiintiötä. 16.8.2020
21. Työllisyyttä ei paranneta kurittamalla opiskelijoita. 19.8.2020
22. Vihreät nuoret vaatii Marinilta ja Suomen hallitukset ilmastojohtajuutta. 9.9.2020
23. Ei yhtään tilaa äärioikeistolle - Vihreät nuoret & Vasemmistonuoret. 23.9.2020
24. Kiinan rikoksiin ihmisyyttä vastaan on puututtava. 1.10.2020
25. Suomeen on perustettava poliisin toimintaa arvioiva riippumaton toimielin.

8.10.2020
26. Ruuhkamaksut käyttöön suurissa kaupungeissa! 21.10.2020
27. Vihreät nuoret ja Seta ry: translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei

voi huomiotta. 23.10.2020
28. Suomeen maailman vahvin ilmastolaki. 2.11.2020.
29. Vihreiden nuorten liittokokous: Asepalvelus uudistettava vapaaehtoiseksi ja

syrjimättömäksi. 22.11.2020
30. Vihreät nuoret: Kouluihin tarvitaan mielenterveyden ensiapua. 11.12.2020

Blogi

1. Toimiva mielenterveysstrategia edellyttää hoitoon hakeutumista ja stigmojen purkua
(24.4.)

2. Blogi: 430 miljoonaa hyvää syytä välittää veroista (26.5.)
3. Blogi: Kuukautiset ovat poliittinen kysymys (28.5.)
4. Blogi: Markkinat ovat epäonnistuneet (3.6.)
5. Blogi: Syksyllä tarvitaan panostuksia lasten ja nuorten palveluihin (24.6.)
6. Blogi: Taide ja kulttuuri ovat tärkeässä asemassa ihmisen psyykkisessä

selviytymisessä (13.7.)
7. Blogi: Epäonnistumisen ei tarvitse olla huono asia (21.8)
8. Blogi: Itsemurhia voidaan ehkäistä (10.9)
9. Blogi: Politiikka on hidasta (11.9)
10. Blogi: Translain uudistus (30.11)

3 VAIKUTTAMINEN PUOLUEESSA
3.1 Puoluekokous

Koronapandemian takia puoluekokouksen ajankohtaa siirrettiin ja kokous järjestettiin
lopulta osittain etänä ja Helsingissä 11.-13.9.2020. Puoluekokouksessa hyväksyttiin uusi
periaateohjelma. Puheenjohtaja Amanda Pasanen oli mukana ohjelmaa työstäneessä
työryhmässä ja Vihreiden nuorten puoluekokousedustajat osallistuivat aktiivisesti
ohjelmasta käytävään keskusteluun sekä sitä käsittelevään iltatyöryhmään.
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Vihreiden nuorten kansainvälisten asioiden työryhmän toinen puheenjohtaja Coel Thomas
valmisteli yhdessä puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenen Julia Kerkelän kanssa
puoluekokousaloitteen kannabiksen kieltolain lopettamisessa, joka hyväksyttiin Vihreiden
nuorten aloitteeksi kesäkokouksessa 13.6.2020. Puoluekokousaloitetta ei hyväksytty
sellaisenaan, mutta aloitevastauksessa todettiin, että on tarpeen selvittää kannabiksen
laillistamisen vaikutuksia.

Puoluekokouksessa Vihreiden nuorten edustajat pitivät useita puheita erilaisista vihreille
nuorille tärkeistä aiheista. Vihreät nuoret saivat myös kiitosta puoluekokouksessa hienosta
ja järjestäytyneestä delegaatiosta.

3.2 Puoluehallitus

Vihreiden puoluehallituksessa toimi vuonna 2020 Vihreiden nuorten varsinaisena
edustajana Sameli Sivonen ja varaedustajana Merve Caglayan kunnes Sivonen erosi
pestistään lokakuussa aloittaessaan työt sisäministeri, puolueen puheenjohtaja Maria
Ohisalon viestintäavustajana. Puoluehallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi nousi näin
ollen Merve Caglayan ja uudeksi varajäseneksi valittiin Sonja Raitamäki. Kummallakin
puheenjohtajalla sekä pääsihteerillä on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
Puoluehallitus kokousti kevään aikana noin kerran kuussa ja pandemian aikaan etänä.
Syksyllä puoluehallitus kokousti noin kuusi kertaa, pääosin etänä. Puheenjohtajat ja
Vihreiden nuorten edustajat pitivät vuoden aikana esillä teemoja liittyen ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen, ihmisoikeuksiin, maahanmuuttopolitiikkaan, poliisin kehittämiseen,
koulutuspolitiikkaan sekä siitä, kuinka kuntavaaleissa on saatava nuorten ääni kuuluviin ja
näkyviin puolueen kattokampanjassa. Puheenjohtajilla oli myös tapaamisia puolueen
puheenjohtajan Maria Ohisalon kanssa.

3.3 Puoluevaltuuskunta

Vihreiden nuorten puoluevaltuuskuntaryhmä toimi aktiivisesti puoluevaltuuskunnassa.
Ryhmä teki muutosesityksiä käsittelyssä olleisiin asiakirjoihin ja sen jäsenet pitivät hyvin
valmisteltuja puheenvuoroja jokaisessa valtuuskunnan kokouksessa. Ryhmä valmistautui
kokouksiin huolellisesti ja keskusteli kokousten asialistastoista etukäteen. Kokousasioita
käytiin läpi myös keskusteluryhmässä, jossa on mukana myös Vihreiden nuorten hallitus,
sekä muut puolueen luottamustoimissa vaikuttavat Vihreiden nuorten jäsenet tai hiljattain
alumnoituneet toimijat.

Valtuuskunnassa käytiin paljon poliittista keskustelua ja Vihreiden nuorten edustajat
osallistuivat aktiivisesti poliittiseen keskusteluun. Vihreiden nuorten edustajat pitivät esillä
vihreille nuorille tärkeitä aiheita kuten koulutus, ilmastonmuutos, pakolaisten oikeudet ja
vähemmistöjen oikeudet.

3.4 Puolueen työryhmät

Vihreiden nuorten edustajia oli lähes jokaisessa puolueen työryhmässä. Vihreitä nuoria
edustivat Reilun muutoksen työryhmässä Brigita Krasniqi, Ville Tynkkynen ja Peppi
Seppälä. Työryhmä valmisteli puolueen Reilun muutoksen ohjelman. Työryhmää
puheenjohti Vihreiden nuorten jäsen ja liiton entinen puheenjohtaja Iiris Suomela.
Vihreiden nuorten jäseniä oli myös valmistelemassa puolueen uutta
periaateohjelmatyöryhmää. Vihreitä nuoria edusti työryhmässä Vihreiden nuorten
puheenjohtaja Amanda Pasanen. Sukupolvipoliittisessa työryhmässä Vihreitä nuoria



edustivat Silja Uusikangas, Touko Niinimäki ja Sameli Sivonen. Työryhmässä kirjoitettiin
puoluevaltuuskunnalle hyväksyttäväksi ikääntymispoliittinen ohjelma ja lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelma. Kaupunki- ja kuntavisiotyöryhmässä Vihreitä nuoria edusti
Mikko Airikkala ja työryhmä valmisteli puoluevaltuuskunnalle kaupunki- ja kuntavision.
Eurooppa-työryhmää puheenjohtivat Vihreiden nuorten alumnipuheenjohtaja Markus
Drake sekä Vihreiden nuorten entinen järjestö- ja koulutussuunnittelija Katri Yleinen.
Työryhmässä Vihreitä nuoria edustivat myös Gurmann Saini, Kati Systä, Pihla Hankamäki ja
Coel Thomas. Koulutus- ja tiedepoliittisessa työryhmässä oli Vihreiden nuorten jäsen Nick
Bursiewicz.

4 YHTEISTYÖ
4.1 Yhteiskampanjat

Kansalaisaloitteet

Vihreät nuoret osallistuivat Omatahto -kansalaisaloitteeseen ja teimme viestintää
kansalaisaloitteesta. Aloite sai 50 000 nimeä lokakuussa 2020. Vihreät nuoret osallistuivat Ei
kaivoksia Suomen käsivarteen -adressin allekirjoittamiseen ja viestimiseen adressista.
Tuimme myös Iikka Kiven ja Birdlife Suomen lakialoitetta uhanalaisten lajien metsästyksen
kieltämisestä.

Muu valtakunnallinen yhteistoiminta (katso myös kohta kannanotot)

Vuoden 2020 aikana Vihreät nuoret teki tiiviisti yhteistyötä muiden hallituspuolueiden
nuorisojärjestöjen (Keskustanuoret, Demarinuoret, RKP-nuoret ja Vasemmistonuoret) sekä
muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa, poislukien PS-nuoret ja Perussuomalainen
Nuoriso. Yhteistyö koski enimmäkseen yhteisiä kannanottoja sekä korona-aikana
järjestettäviä etäpaneeleja, joita tarjottiin kouluihin ympäri Suomen.

Myös oppositiopuolueiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä.

Teimme myös puoluepoliittisesti sitoutumattomien järjestöjen ja tahojen kanssa yhteistyötä.
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa tehtiin myös yhteinen kannanotto kaivosten
vastustamiseksi saamelaisten kotiseutualueella. Tuimme myös Nuorten Agenda ja
YK-nuorten yhteistä kannanottoa vahvemmasta ilmastolaista. Kaikki kannanotot ja
yhteistyöt löytyvät myös kohdasta kannanotot.

Järjestimme yhdessä hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa Palestiina
solidaarisuusmielenosoituksen. Järjestimme myös Vasemmistonuorten kanssa yhdessä
solidaarisuusmielenosoituksen Libanonin kansan tueksi. Olimme tukemassa myös useita
muita mielenosoituksia.

Teemapäivät ja -tapahtumat

Tärkeitä teemapäiviä nostettiin sosiaalisessa mediassa. Keväällä 2020 huomioitiin ainakin
Saamelaisten kansallispäivä 6.2., Naistenpäivä 8.3., Kansainväliset ilmastolakot,
ylioppilaskirjoitukset poikkeusoloissa koronapandemian takia,  Minna Canthin ja tasa-arvon
päivä 19.3., Rasismin vastainen päivä 21.3., Earth Hour 28.3., Transnäkyvyyden päivä 31.3.,



Romanien kansallispäivä 8.4., Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 23.4., Etävappu 30.4.,
Eurooppapäivä 9.5., Kansainvälinen homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä 17.5.,
Maailman mehiläispäivä 20.5., Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5., onnentoivotukset
kaikille keväällä 2020 valmistuneille, Maailman ympäristöpäivä 5.6., Lapsityön vastainen
päivä 12.6. ja Maailman pakolaispäivä 20.6. Syksyllä teimme viestintää alkuperäiskansojen
päivänä 9.8., Suomen luonnon päivänä 29.8., Pride-viikolla syyskuussa 2020, blogin
muodossa Maailman itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9., maksuttoman koulutuksen päivänä
22.10., karjalan kielen päivänä 27.11., kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.2. ja Suomen
itsenäisyyspäivänä 6.2.

Keväällä 2020 järjestettiin yhteistyötapahtuma Suomen Romaninuorten neuvoston kanssa,
kun neuvoston puheenjohtaja Leif Hagert keskusteli yhdessä puheenjohtaja Brigita
Krasniqin kanssa romaninuorista ja syrjinnästä Vihreiden nuorten webinaarista.

4.2. Edustaminen ja sidosryhmät

Puheenjohtajat Brigita Krasniqi sekä Amanda Pasanen edustivat Vihreitä nuoria useissa eri
tapahtumissa. Myös liittohallituksen jäsenet ja pääsihteeri Bicca Olin edustivat Vihreitä
nuoria eri tapahtumissa. Liittohallituksen jäsenet ja puheenjohtajat osallistuivat etänä
pidettäviin sidosryhmien syyskokouksiin ja liittokokouksiin ja tervehdyksiä lähetettiin usein
videomuodossa. Vuoden 2020 aikana valtaosa edustamisesta ja tapahtumista tapahtui etänä.

Vuoden aikana tavattuja sidosryhmiä:
Allianssi
SAMOK
SYL
Nuva
Pohjola Norden
EHYT ry
Euroopan komissio
Palkansaajajärjestöt
Kokoomusopiskelijat
Demarinuoret
Keskustanuoret
RKP-nuoret
Vasemmistonuoret
Yle Kioski
Helsingin yliopisto
Ympäristötiedon foorumi
Demo Finland
SLL
British Embassy
Grune Jugend
OSKU ry
FYEG
Valtion nuorisoneuvosto
Tasavallan Presidentin kanslia
Svenska Yle TV-nytt
Opiskelijakunta Kaakko
FINGO
YLE Radio Vega



Vihreä sivistysliiton 30-vuotisjuhlat
Sosiaalifoorumi
Pohjolan voima
Vihreä liitto
SONK ry
Eurooppanuoret

Vuoden 2020 tapaamiset löytyvät liitteestä Hallitus ja edustaminen 2020.

5 OPISKELIJATOIMINTA
5.1 Edustajistovaalit

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajistovaalit käytiin loka-marraskuun vaihteessa ympäri
Suomen. Vihreät nuoret viestivät edustajistovaaleista aktiivisesti ja kannustivat sekä ehdolle
lähtemisessä että äänestämisessä. Tuettiin myös paikallisjärjestöjen
edustajistovaalikampanjointa viestintämateriaaleilla ja rahallisesti hankeavustuksen kautta.
Instagram-storyissa toteutettiin kolmena päivänä “edarivaalikaappaukset” joissa kerrottiin
edustajistojen toiminnasta ja edaattorina toimimisesta.

Vihreiden nuorten kannalta edustajistovaalit sujuivat oikein hyvin ja vihreät saivatkin
huiman vaalivoiton: esimerkiksi Tampereen ylioppilaskunnassa vihreä lista tuplasi
edustuksensa kahdesta edustajasta neljään ja nousi suurimmaksi poliittiseksi ryhmäksi.
Helsingin ylioppilaskunnassa vihreät pysyivät suurimpana poliittisena listana kymmenellä
edustajallaan. Haaga-Helian opiskelijakunnassa vihreät saivat edustajistoon ensimmäisen
paikkansa! Vihreitä edustajia valittiin runsaasti myös sitoutumattomilta listoilta.

Teimme myös kiitos -postauksen vihreitä äänestäneille ja vihreiden ehdokkaille
edustajistovaalien jälkeen, ja järjestimme edaattoreille suunnatun etätapahtuman.

5.2 Muu opiskelijatoiminta

Toisen asteen ja kolmannen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä
kevään 2020 aikana. Puheenjohtajat tapasivat Suomen ylioppilaskuntien liiton
koulutuspoliittista vastaavaa Paula Karhusen, Pasanen vieraili Suomen lukiolaisten liiton
vanhojentanssiekskursiolla ja tapasi OSKU ry:n toimijoita. Brigita Krasniqi johti Vihreiden
nuorten delegaatiota SYL-liittokokouksessa ja tapasi Suomen lukiolaisten liiton
puheenjohtajan Adina Nivukosken.

Lisää tapaamisista löytyy kohdasta 4.2 ja liitteestä Hallitus ja edustaminen.

6 NUORTEN VIHREÄ KUNTA 2021
6.1 Vuoden 2021 kuntavaaleihin valmistautuminen

Vuoden alussa suunniteltiin kuntavaalikampanjan eri osa-alueita. Syksystä palkattiin
kuntavaali- ja koulutussuunnittelija, ja toteutimme kuntavaalikampanjan ensimmäiset
askeleet:

- Lanseerattiin uusi konsepti etänä pidettävistä kuntavaikuttamisen webinaareista.
- Pidettiin kaksi Vaikuttajaviikonloppua etänä, jossa koulutettiin ehdokkaita ja jäseniä

paikallisesta vaikuttamisesta ja vaaleista.



- Tehtiin ehdokasrekrytointia ja ehdokkuutteen kannustavaa viestintää.
- Luotiin ehdokkuuskriteerit Vihreiden nuorten ehdokkuudelle ja nimettiin Vihreiden

nuorten ehdokkaita.
- Luotiin ehdokkaille suunnattu vertaistuki- ja infochat.
- Luotiin kaikille vaaleja tekeville yhteinen Facebook-ryhmä.
- Suunniteltiin kevään kuntavaaliviestintää.
- Suunniteltiin kevään rahoituskampanjaa.
- Suunniteltiin paikallisjärjestöjen tukikeinoja ja mobilisointia.

Järjestimme 6 webinaaria aiheesta jäsenistölle, joissa käsiteltiin erilaisia kuntavaaleihin
liittyviä teemoja ja aiheita tukemaan ensi kertaa ehdolla olevien vaalityön suunnittelua.
Webinaarien teemoina oli mm. “Mitä on kuntapolitiikka?” sekä “Kuntavaaliehdokkaan
ensiaskeleet”. Webinaareihin osallistui noin 20-40 henkilöä per kerta.

Kuntavaikuttamisen tueksi haimme 25 000 € suuruisen erityisavustuksen Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä, joka iloksemme myös myönnettiin.

6.2 Kuntavaalityöryhmä

Pääsihteerin johtama kuntavaalityöryhmä tuotti kevään aikana luonnoksen Vihreiden
nuorten kuntavaaliohjelmasta, jonka pohjalta liittohallitus hyväksyi esityksen
liittokokoukselle. Liittokokouksessa marraskuussa hyväksyttiin Vihreiden nuorten
kuntavaaliohjelma “Kohti hiilinegatiivisia ja feministisiä kuntia”.

Työryhmä ideoi ja suunnitteli kuntavaalikampanjaa niin koulutuksellisten sisältöjen kuin
mobiilisaation ja poliittisten teemojen osalta. Työryhmä kokoontui noin kerran kuussa.

6.3 Kuntapolitiikka

Pidettiin yllä kuntapoliittista verkostoa ja suunniteltiin toiminnan kehittämistä mm.
aloitepankin suunnittelulla. Pääpainopiste oli kuntavaaleissa, temaattisissa koulutuksissa
sekä hyvien käytäntöjen keräämisessä seuraavaa valtuustokautta varten. Kuntapoliittisen
verkoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti webinaareihin ja koulutuksiin mm. puhujina.

7 JÄRJESTÖTOIMINTA
7.1 Tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille

Paikallisjärjestöjen ja toimintaryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien
puheenjohtajaverkosto kokousti noin kerran kuussa etänä ja keskusteli paikallistoimijoiden
ja liiton kuulumisista keskittyen erityisesti järjestöllisiin asioihin. Puheenjohtajaverkosto
tapasi myös 15.2. SAK:n vieraana ja uudestaan etänä 6.11.

Hallituksen jäsenasiavastaavat sekä järjestö- ja koulutussuunnittelija olivat jatkuvassa
yhteydessä paikallisjärjestöjen ja toimintaryhmien puheenjohtajiin ja kysyneet
paikallisjärjestöjen kuulumisia sekä avustanut tarvittaessa toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa.



7.2 Yleis- ja hankeavustus

Yleisavustuskiertoa päätettiin siirtää siten, että se maksetaan jatkossa keväällä alkavana
vuonna. Hankeavustuksia ei hyödynnetty koronapandemian takia.

7.3 Jäsenhankinta

Vihreät Nuoret järjesti alkuvuodesta Ilmastosoturit -jäsenhankintakampanjan, jossa
aktivoitiin myös paikallisjärjestöjä ja toimintaryhmiä tekemään jäsenhankintaa. Jokainen
uusi jäseneksi liittynyt sai kaupan päälle Ilmastosoturit -kangaskassin.

Keväällä ideoitiin myös muita kampanjointeja ja toteutettiin useita ex tempore
jäsenhankintatempauksia ajankohtaisten poliittisten keskusteluiden yhteydessä.

7.4 Henkilöjäsenet

Henkilöjäsenet kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa, jolloin he valitsivat keskuudestaan
puoluekokousedustajia ja liittokokousedustajia. Järjestö- ja koulutussuunnittelija vastasi
toiminnan koordinoinnista.

7.5 Alumnitoiminta

Puheenjohtajat Krasniqi ja Pasanen pitivät yhteyttä liiton aiempiin puheenjohtajiin ja
aktiiveihin. Syksylle suunniteltu alumnien illanvietto jouduttiin peruman pandemian takia.
Puheenjohtajat konsultoivat alumneja erilaisiin kannanottoihin liittyen ja politiikkaan
yleisesti.

8 TEMAATTINEN TYÖRYHMÄTOIMINTA

Koulutuspoliittinen työryhmä

Koulutuspoliittinen työryhmä ehti tavata ennen pandemiatoimien alkua kerran fyysisesti,
loput tapaamiset järjestettiin etänä. Ennen tapahtumien tarkempaa suunnitelmia käytiin
läpi ryhmäläisten toiveita, odotuksia ja ennakkotietoja. Kevään tapahtumissa käytiin läpi eri
koulutusasteita sekä viime vuosien politiikkatoimia niihin liittyen. Erityisinä
teematapahtumina järjestettiin toiseen asteeseen, korkea-asteeseen sekä opiskelijakuntiin
keskittyneet tapahtumat. Puhujina olivat kansallisten opiskelijajärjestöjen puheenjohtajia
tai hallitusten jäseniä. Syksyllä pureuduttiin tarkemmin koulutuspolitiikkatoimiin, kuten
etäopetuksen vaikutukseen sekä opiskelijavalintauudistukseen. Työryhmän tapahtumia
jouduttiin karsimaan ja muokkaamaan pandemiatilanteen vuoksi, joten kaikkia vuodelle
asetettuja tavoitteita ei saatu toteutettua. Etenkin ryhmäytyminen oli haastavaa.
Työryhmäläisiltä saatu palaute oli kuitenkin positiivista.

Sosiaalipoliittinen työryhmä

Sosiaalipoliittinen työryhmä piti oppimiseen keskittyviä tapaamisia n. kerran kuukaudessa
superviikonlopun jälkeen. Tapaamiset keskittyivät puhujavieraisiin ja aiheen tiimoilta
käytävään keskusteluun ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Tapaamisten teemat
noudattivat pitkälti noudattaneet ajankohtaisia aiheita ja työryhmäläisten toiveita.
Päätimme ryhmän sisällä jokaiselle kuukaudelle sosiaalipoliittisen teeman, jonka ympäriltä



pyydettiin puhujavieraita. Tänä vuonna työryhmälle sopi parhaiten ”luentomainen”
työskentelymuoto, jossa puhujavieras perehdytti meitä käsiteltävään aiheeseen. Järjestimme
myös paneelin kielipolitiikasta ja alkuvuonna teimme muutaman kannanoton ja päivityksen
sosiaaliseen mediaan. Sosiaalipoliittisen työryhmän puhujavieraina kävi paljon vihreitä
poliitikkoja kuntatasolta EU-tasolle. Kantavina teemoina tänä vuonna oli mielenterveys,
terveyspolitiikka, maahanmuutto ja sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan yhdistäminen.

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmä suoritti kielikokeilun toteuttamalla kaiken toimintansa
englanniksi. Tämä antoi työryhmäläisille mahdollisuuden puhua englantia, mitä oli toivottu
hakemuksissa, ja mahdollisti kahden ihmisen osallistumisen Vihreiden nuorten toimintaan,
jotka eivät puhuneet suomea. Pandemia laittoi kapuloita työryhmän rattaisiin mittavalla
tavalla. Kaksi päätavoitetta työryhmälle oli toteuttaa jonkunlainen kansainvälinen
tapaaminen Ruotsin Vihreiden nuorten ja Ahvenanmaan vihreiden kanssa sekä matka
Brysseliin europarlamentaarikkomme Alviina Alametsän vieraaksi. Näitä ei tietenkään
pystytty lähtemään toteuttamaan, joten vuoden toiminta oli tästä syystä paljon suunniteltua
vähäisempää keskittyen pääosin Euroopan Unionista oppimiseen työpajojen ja
meppitapaamisten kautta

Ympäristöpoliittinen työryhmä

Ympäristötyöryhmä kokousti kuukausittain. Toiminta oli koulutusmuotoista ja opettavaista,
ja työryhmän jäsenille annettiin myös mahdollisuus osallistua liiton viestinnän tekemiseen
ja sosiaalisen median sisällön tuottamiseen. Ympäristötyöryhmän tavoitteena oli järjestää
vierailuja eri ympäristöjärjestöjen ja ympäristöhallintoon liittyvien toimijoiden luona.
Vierailuista vain yksi järjestyi pandemian takia.

Talouspoliittinen työryhmä

Talouspoliittinen työryhmä on kokoustanut noin kerran kuussa. Kokouksissa on käyty
ajankohtaista talouspoliittista keskustelua sekä keskusteltu alustuksen pohjalta vaihtuvasta
talouspoliittisesta teemasta, esimerkiksi työllisyydestä tai feministisestä talouspolitiikasta.
Työryhmä myös järjesti ympäristötyöryhmän kanssa yhteisen tapaamisen talouteen ja
ympäristöön liittyvien teemojen ympäriltä.

Asepalvelustyöryhmä

Asepalvelustyöryhmä on kokoustanut lähes viikottaina keväällä ja saanut tehtyä pohjan
vihreiden nuorten asepalvelusmallista. Pohja lähetettiin jäsenistölle kommenteille ja sen
jälkeen työstettiin lopullinen malli joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa. Julkaisun
jälkeen mallista on viestitty aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa ja sitä esiteltiin
liittokokouksessa.

Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin työryhmä(t)

Työryhmä tapasi ja järjesti vuoden 2019-20 NVV-kurssin kolmannen kurssikerran
Helsingissä 31.1.-2.2. ja kokousti helmikuussa neljättä kurssikertaa varten, mutta
kurssikerta jouduttiin siirtämään verkkoon koronavirusepidemian vuoksi. Työryhmän



toiminta päättyi huhtikuun lopussa viimeisen kurssikerran jälkeen. Työryhmältä lopuksi
kerätty palaute oli erittäin positiivista.

Uusi työryhmä valittiin elokuussa ja työryhmä aloitti toimintansa elokuun lopussa.
Työryhmä suunnitteli ja toteutti ensimmäisen etänä toteutetun NVV-kurssin syksyllä 2020.
Perinteisten kurssiviikonloppujen sijaan kurssiin kuului myös useita arki-iltoja ja lyhyempiä
viikonloppuja etätoteutuksen vuoksi.

9 TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
9.1 Nuori vihreä vaikuttaja -kurssit

Vuoden 2019-20 NVV-kurssin kolmas kurssikerta järjestettiin Helsingissä puoluetoimiston
tiloissa 31.1.-2.2. teemalla ympäristö ja ilmasto. Kurssimatka Brysseliin järjestettiin
28.2.-8.3. Viimeinen kurssikerta teemalla ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus järjestettiin
yhden iltapäivän etäsessiona 18.4.

Syksylle 2020 suunniteltiin perinteistä NVV-kurssia, laajennettua pääkaupunkiseudun
ABC-kurssia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa sekä uutta Kansainvälinen Vihreä
Vaikuttaja- KVV-kurssia.

ABC-kurssi järjestettiin yhteistyössä Helsingin Vihreiden Nuorten ja muiden
pääkaupunkiseudulla toimivien jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoitteena oli yhdessä kasvattaa
toimintaa NVV:n tasolle, jotta olisi useampia tapoja päästä mukaan Vihreiden nuorten
toimintaan. ABC-kurssi alkoi etänä joulukuussa ja tapasi ensimmäiset kerrat 4.-5.12. sekä
15.12. Kurssi jatkui vuoden 2021 puolella.

Perinteinen NVV-kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa etänä, ja se alkoi lokakuussa.
Kurssikerrat pidettiin 10.-11.10., jolloin aiheena oli tutustumista Vihreisiin nuoriin ja
politiikkaan, 27.10., 31.10. ja 1.11., jolloin aiheena oli vaikuttaminen paikallistasolla, sekä
25.11 ja 28.-29.11. jolloin käsiteltiin kansalaisyhteiskuntaa. Kurssi jatkui vuoden 2021
puolella. Kurssia suunnitteli elokuussa valittu työryhmä yhdessä koulutussuunnittelijan
kanssa.

Uutena tulokkaana vuonna 2020 alkoi Kansainvälinen Vihreä Vaikuttaja-, eli KVV-kurssi.
KVV-kurssin kohderyhmänä oli jo hieman kokeneemmat Vihreät nuoret jotka haluavat
syventää osaamistaan kansainvälisestä politiikasta, sekä kansainvälisesti kokeneet nuoret
jotka halusivat tutustua Vihreiden ja Vihreiden nuorten toimintaan. Kurssi järjestettiin
yhdessä ulkoministeri Pekka Haaviston ja MEP Alviina Alametsän ja työryhmässä edusti
myös Kira Heikelä Vihreiden nuorten kv-työryhmässä. KVV-kurssi alkoi 8.10 ja tapasi sen
jälkeen 20.10. ja 2.-3.12. Kurssi jatkui vuoden 2021 puolella.

Kaikissa kurssihankkeissa Opintokeskus Visio on toiminut tiivisti yhteistyökumppanina.

9.2 Muu koulutustoiminta ja valtakunnalliset tapahtumat

Puheenjohtajaverkoston Meet Upissa 15.2. puheenjohtajaverkosto vieraili SAK:n
toimitiloissa ja keskusteli järjestön edustajien kanssa mm. työllisyydestä. Lisäksi
tapaamisessa suunniteltiin kuntavaaleja, kouluttauduttiin ja käytiin läpi Vuosaaren
ilmastokokouksen tuloksia.



Puheenjohtajaverkoston etänä toteutetussa Meet Upissa 7.11. kouluttauduttiin ihmisten
osallistamisesta kampanjaan, toiminnan ylläpitämisestä korona-aikaan sekä vallanvaihdosta
vuoden lopuksi. Lisäksi tapaamisessa perehdyttiin vihreään elvytykseen Euroopassa ja
Suomessa sekä kuntien ajankohtaiseen tilanteeseen.

Puoluekokouskoulutus pidettiin etänä 16.9. puoluekokousedustajille. Koulutuksessa käytiin
läpi puoluekokouksen ohjelma ja käytännöt, periaateohjelman sisältö, äänestyskäytännöt,
puoluekokousaloitteet sekä puheiden pitämistä poliittisessa keskustelussa. Koulutuksen
tallenne jaettiin kaikille puoluekokousedustajille.

Vaikuttajaviikonloput oli vuodelle 2020 uusi etäkonsepti, joka korvasi syksyn
Väentapaamista sekä suunniteltua kuntavaalikoulutusta. Tarkoitus oli alun perin järjestää
kahta erillistä fyysistä tapahtumaa, sitten kahta erillistä hybriditapahtumaa joiden
osallistujat tulisivat samalta alueelta, ja lopulta pandemiatilanteesta johtuen siirryttiin
kokonaan verkkoon. Kaikesta huolimatta tapahtumat pidettiin onnistuneesti 3.-4.10. sekä
16.-17.10. Tapahtumissa oli pääasiassa samanlaista ohjelmaa jaettuna ABC- ja HC-tasoihin,
mikä mahdollisti mielekästä ohjelmaa laajalle joukolle. Yhteensä tapahtumiin osallistui 113
henkilöä, osa molempina viikonloppuina. Koulutusten tallenteet on saatavilla ehdokkaille ja
osallistujille.

Liittokokouskoulutus järjestettiin etänä 10.11. kaikille liittokokousedustajille. Koulutuksessa
käsiteltiin etäliittokokouksen tekniset käytännöt, äänestystavat ja äänestystekniikka,
esityslistan ja liitteiden sisällöt, kokoustekniikkaa sekä yleisiä usein kysyttyjä kysymyksiä.
Koulutuksen tallenne jaettiin kaikille liittokokousedustajille.

9.3 Lyhyen aikavälin toimintaa kaikille - mikrotapahtumat

Vuonna 2020 oli tarkoitus luoda uusi tapahtumakonsepti mikrotapahtumat, jotka ovat
hallituslaisten järjestämiä tapahtumia, jotka on suunnattu jo pidempään mukana olleille
liiton aktiiveille.

Keväällä 2020 suunniteltiin pitkälle Kaupunkivisio- pamfletin julkistustilaisuutta, joka
jouduttiin perumaan koronantakia. Hallituksen jäsen Ville Tynkkynen toteutti yhdessä
puheenjohtaja Pasasen kanssa talouspoliittisen webinaarin, joka oli kaikille avoin
tapahtuma ja streamattiin facebookista.

Syksyllä toteutettiin keväällä peruttu kaupunkivisio- pamfletin julkaisutilaisuus suorana
livelähetyksenä Vihreiden nuorten facebooksivulta. Puhujina julkistustilaisuudessa oli Anni
Sinnemäki, Jenni Pitko, Saara Ilvessalo ja Sameli Sivonen.

Järjestimme toukokuussa kaksi webinaaria vähemmistöjen oikeuksista. Yksi saamelaisten
oikeuksista saamelaisten oikeuksista, jossa vieraina olivat puhumassa saamelaisaktivisti
Petra Laiti ja tietokirjailija Kukka Ranta. Webinaaria juonsi liittohallituksen jäsen Julia
Kerkelä. Toinen romanien oikeuksista, jossa puhumassa oli Romaninuorten neuvoston
puheenjohtaja Leif Hagert. Webinaaria oli vetämässä Vihreiden nuorten puheenjohtaja
Brigita Krasniqi.

Keväällä järjestimme myös jäsenistölle suunnattuja webinaareja järjestötoiminnan tueksi.
Yhdistyksen taloudenhallinta-koulutus tai tuttavallisemmin “Massipäälliköinti 1 &
2”-webinaarit järjestettiin 9.4. ja 16.4. Webinaareissa pääsihteeri Bicca Olin avasi



yhdistystason budjetoinnin peruspilareita, tilinpäätöksen tekemisen ja ymmärtämisen
saloja sekä onnistuneen varainhankinnan taikoja.

Jäsenistölle järjestettiin myös häirintäyhdyshenkilökoulutus webinaarina 23.4.
Koulutuksessa käytiin läpi häirinnän tunnistamista, häirinnän ennaltaehkäisyä,
häirintäyhdyshenkilötoiminnan perusteet sekä ihmisten kohtaamista häirintätilanteissa
Tekla Kososen johdolla.

10 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
10.1 Federation of Young European Greens FYEG

FYEG:in kanssa on tehty aktiivisesti yhteistyötä koko puolen vuoden ajan. Vihreät nuoret on
nimennyt edustajansa FYEG:in äänestyksiin ja hallituksen täydennysvaaliin ja tätä kautta
vaikuttanut FYEG:in päätöksentekoon. Vihreät nuoret on jakanut FYEG:in hakukuulutuksia,
tiedotteita ja muita dokumentteja aktiivisesti jäsenistölleen eri sosiaalisen median kanavia
hyödyntäen. Vihreät nuoret on nimennyt edustajansa FYEG:in kokouksiin, kuten budjetti- ja
jäsenmaksukeskusteluihin sekä maaliskuussa järjestettyyn FYEG:in jäsenjärjestöjen MO
Forumiin, jossa pidettiin koulutuksia ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista Euroopan
vihreiden nuorten toimintaan liittyen. FYEG 2020 liittokokous järjestettiin etänä 2020
elokuussa ja liittokokoukseen osallistuivat Vihreistä nuorista puheenjohtaja Brigita Krasniqi
ja hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava Kaapo Haapanen.

10.2 Global Young Greens GYG

Vihreät nuoret on seurannut aktiivisesti GYG:in toimintaa ja osallistunut siihen
mahdollisuuksien mukaan. Vihreät nuoret nimesi edustajansa äänestämään huhtikuussa
GYG:in hallitusvaalissa.

10.3 Muu kansainvälinen toiminta

Vihreät nuoret on kattojärjestöjensä toimintaan osallistumisen lisäksi tehnyt yhteistyötä
muiden maiden vihreiden nuorten kanssa. Yhteistyötä on tehty ennen kaikkea
GUN-verkoston eli Ruotsin ja Norjan vihreiden nuorten kanssa. Yhteyttä on pidetty
sähköpostitse ja etätapaamisten kautta. Vihreät nuoret on suunnitellut tulevaa yhteistyötä
GUN-verkoston kanssa esimerkiksi mahdollisia yhteistapahtumia ja UNR-toimintaa pohtien.

11 STRATEGISEMPAA JA TAVOITTEELLISEMPAA VIESTINTÄÄ
11.1 Sisäinen viestintä

Sisäistä viestintää Vihreissä nuorissa tehdään aktiivisesti. Vuonna 2020 teimme tavallista
enemmän sisäistä viestintää sillä koronapandemian myötä on ollut todella paljon muuttuvia
elementtejä, joista on pitänyt viestiä sisäisesti. Vihreille nuorille avoimuus on tärkeä
periaate ja siksi viestimme usein sisäisesti jäsenillemme.

Viestimme sisäisesti myös kannanotoista ja postauksista sosiaalisessa mediassa. Sisäistä
viestintää teemme Facebookissa AKTIVINO-ryhmässä, Whatsapissa erilaisissa
jäsenchäteissä kuten esimerkiksi Kasvismafia. Lähetimme myös jäsenkirjeitä Mailchimpin
kautta n. kerran kuussa ja tiedotteita Whatsapp-tiedotuskanavaa hyödyntäen. Sisäistä
viestintää on tehty laidasta laitaan poliittisista kannanotoista tapahtumien siirtämiseen.



Lisäksi olemme halunneet korostaa yhteisöllisyyttä etänä ja kehittänyt sisäistä viestintää
siitä näkökulmasta. Yhteisöllisyyttä olemme edistäneet mm. panostamalla Kasvismafian
keskustelukulttuurin tukemiseen, sekä perustamalla uusille jäsenille suunnattu
Taimitarha-keskusteluryhmä.

Sisäisen viestinnän ja toiminnan tueksi toteutettiin syyskuussa jäsenkyselyn, jonka aiheena
oli erityisesti osallisuus ja oman roolin löytäminen toiminnassa ja järjestössä sekä omat
toiveet strategisesta linjauksista. Jäsenkyselyn tuloksia hyödynnettiin seuraavan vuoden
toiminnan suunnittelussa, strategian suunnittelussa sekä keskusteluryhmien kehitystyössä.

11.2 Ulkoinen viestintä

Aloimme mittaamaan somesisällön kattavuutta kesällä 2020. Data on koostettu 12.5. alkaen
vuoden loppuun asti. Olemme käyttäneet mittaamiseen eri alustojen omia mittaustyökaluja.
Facebook määrittelee kattavuuden seuraavalla tavalla: “Kattavuus on sivusi sisältöä tai
sivuusi liittyvää sisältöä nähneiden ihmisten määrä. Muuttuja on arvio.”

FACEBOOK TOP-5 KATTAVINTA POSTAUSTA 12.5.–14.8.

SIJA PVM POSTAUS KATTAVUUS

1. 13.5. Ei lukukausimaksuille! Maksuton koulutus kuuluu
kaikille

9 981

2. 30.6. Miksi Vihreät? 3 350

3. 2.6. Black Lives Matter 2 863

4. 19.5. Panostuksia raiteisiin 1 993

5. 18.6. Järjestö- ja koulutussuunnittelijaksi Jesse Kareinen 1 693

Huomiot: Facebookissa yleisöä puhuttelee monipuolinen sisältö.
● Ensimmäisen, kolmannen ja neljännen sijan postaukset ovat ajankohtaisia, useille

myös periaatekysymyksiä (etenkin 1. ja 2.)
● Toisen sijan postaus on yhdistänyt vihreiden väkeä. Kuva on myös suhteellisen

voimakas vaalihuuman täyteisenä. Kuvalla oli myös kohtuullisesti jakoja, sillä oma
väkemme jakoi sitä eteenpäin.

● Viidennen kohdalla kattavuuteen vaikuttaa mahdollisesti yhteisölle tutun ihmisen
siirtyminen uusiin tehtäviin.

FACEBOOK TOP-5 KATTAVINTA POSTAUSTA 12.5.–31.12.

SIJA PVM POSTAUS KATTAVUUS

1. 15.9. Puoluekokousaloite “Kannabiksen kieltolaki on
lopetettava”

11 385

2. 13.5.
.

Ei lukukausimaksuille! Maksuton koulutus kuuluu
kaikille

9 981



3. 30.6. Miksi Vihreät? 3 350

4. 23.9. Ei yhtään tilaa äärioikeistolle 3 099

5. 22.9. Ei natseja Suomeen 2 942

FACEBOOK TOP-5 VÄHITEN KATTAVAA POSTAUSTA 12.5.–14.8.

SIJA PVM POSTAUS KATTAVUUS

1. 12.8. Fortum irti fossiilisista -mielenosoituksen
tapahtuman jako

379

2. 27.5. Lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksissa
kokemaan häirintään on puututtava tiukemmin!

516

3. 12.6. Lapsityön vastainen päivä 580

4. 3.6. Blogi: Markkinat ovat epäonnistuneet 630

5. 10.6. Stop Killing Afghans -miekkari 636

Huomiot:
● Sivujen jakaminen ei ole ollut suosittua

INSTAGRAM TOP-5 KATTAVINTA POSTAUSTA 12.5.–14.8.

SIJA PVM POSTAUS KATTAVUUS

1. 5.5. Olemme pettyneitä todistusvalinnan
kasvattamiseen!

7 117

2. 5.8. #challengeaccepted -mielenosoituksen jälkeinen
kuva

5 666

3. 11.6. Stop Killing Afghans -miekkarin kuva 3 808

4. 4.8. #challengeaccepted 3 595

5. 2.6. Black Lives Matter -postaus 3 350

Huomiot:
● Ajankohtaisuus puhuttelee
● Mielenosoituksiin liittyvät postaukset nousevat esiin

INSTAGRAM TOP-5 KATTAVINTA POSTAUSTA 12.5.–31.12.

SIJA PVM POSTAUS KATTAVUUS



1. 2.10. Yhteiskannanotto: Kiinan rikoksiin ihmisyyttä
vastaan on puututtava

7 321

2. 5.5. Olemme pettyneitä todistusvalinnan
kasvattamiseen!

7 117

3. 29.9. Ranska kieltää turhistarhauksen! 6 709

4. 24.9. Turvallinen abortti on jokaisen oikeus 6 959

5. 3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä 5 374

INSTAGRAM TOP-5 VÄHITEN KATTAVAA POSTAUSTA 12.5.–14.8.

SIJA PVM POSTAUS KATTAVUUS

1. 12.5. Koronatoimet -video 1 331

2. 9.6. Koronatoimet -video 1 567

3. 4.6. Koronatoimet -video 1 584

4. 30.5. Etänä valmistuminen ylioppilaaksi ja ammattiin 1 630

5. 20.5. Pörriäisten puolesta! 1632

Huomiot:
● Videot ovat selvästi hännillä.

Seuraajamäärät

JOULUKUU 2019
Instagram: 6 307
Facebook: 6 090
Twitter: 5 308

KESÄKUU 2020
Instagram: 6 597
Facebook: 5 974
Twitter: 5 526

ELOKUU:
Instagram: 6 583
Facebook: 5 975
Twitter: 5 594

SYYSKUU:
Instagram: 6 606



Facebook: 5 980
Twitter: 5 634

LOKAKUU:
Instagram: 6 744
Facebook: 6 019
Twitter: 5 772

MARRASKUU:
Instagram: 6 966
Facebook: 6 023
Twitter: 5 972

JOULUKUU 2020
Instagram: 6 976
Facebook: 6 024
Twitter: 6 003

12 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO
12.1 Liittokokous

Vuoden 2020 liittokokous oli tarkoitus järjestää Oulussa, mutta pandemiatilanteen takia
liittokokousta järejestettiin etänä 20.-22.11. Liittokokoukseen osallistui yli 120
liittokokousedustajaa, varakokousedustajaa, sidosryhmäedustajaa sekä kokoustoimitsijaa.
Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2020
toimintasuunnitelma, talousarvio ja jatkuvan toiminnan kuvausta ja Kuntavaaliohjelmaa
2021. Valittiin myös liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2021-2022 Peppi
Seppälä jatkavan puheenjohtajan Brigita Krasniqin puheenjohtajapariksi, sekä uuteen
liittohallitukseen 2020 Jami Haavisto, Onni Härkönen, Paula Karhunen, Tuomo Kondie,
Oona Käyhkö, Konsta Lindi, Anni Mylläri, Jere Ollila, Wilma Poutanen ja Alli Pylkkö. Lisäksi
liittokokoukselle esiteltiin uutta asepalvelusmallia.

12.2 Puheenjohtajisto

Liiton molemmat tasa-arvoiset puheenjohtajat ovat toimineet täysipäiväisinä vuonna 2020
1800€ palkkiolla. Puheenjohtajat ovat vastanneet poliittisista sisällöistä ja ulostuloista sekä
johtaneet liittohallituksen työskentelyä. Jatkava puheenjohtaja on toiminut pääsihteerin
esihenkilönä. Puheenjohtajat ovat pitäneet kehityskeskusteluja pääsihteerin lisäksi myös
hallituslaisille ja työryhmäpuheenjohtajille. Puheenjohtajat ovat edustaneet Vihreitä nuoria
puolueessa ja puolueen eri elimissä.

12.3 Liittohallitus

Liittohallitus on kokoustanut kuukausittain ja kokousten yhteydessä on toteutettu erilaisia
koulutuksia poliittisista teemoista sekä politiikan sisällöistä. Vuoden aikana pidettiin myös



ylimääräisiä hallituksen kokouksia esimerkiksi rekrytointien vuoksi. Liittohallitus kokousti
pääosin etänä koronakriisin vuoksi. Liittohallituksen jäsenille pidettiin 4 kertaa vuodessa
kehityskeskustelut, jossa kartoitettiin hallituslaisten kuulumisia ja tavoitteita.
Liittohallituslaiset tapasivat myös Vihreiden nuoten puoluevaltuuskuntaryhmää ja
osallistuivat poliittiseen keskusteluun ryhmän kanssa Vihreiden nuorten
puoluevaltuuskunta Messenger-chätissä. Liittohallituslaiset osallistuivat myös tapahtumien
järjestämiseen ja fasilitoimiseen. Liittohallituslaiset kirjoittivat useita blogikirjoituksia ja
osallistuivat poliittiseen viestintään kirjoittamalla kannanottoja ja postauksia
puheenjohtajien kanssa. Liittohallituksen jäsenet eivät päässeet näkemään toisiaan usein
koronatilanteen vuoksi. Elokuussa koronatilanteen salliessa järjestimme yhteisen
viikonloppukokouksen ja vierailimme MEP Ville Niinistön mökillä, kokoustimme sekä
kirjoitimme yhdessä toimintakertomusta vuodelle 2020. Vuoden lopussa järjestimme
liittohallituslaisille etäpikkujoulut.

12.4 Henkilöstö

Vuoden 2020 alussa Vihreiden nuorten toimistolla työskenteli pääsihteerinä Bicca Olin,
järjestö- ja koulutussuunnittelijana Katri Ylinen, Helsingin Vihreiden Nuorten
toiminnanjohtajana Jesse Kareinen, Turun Vihreiden nuorten toiminnanjohtajana Sara
Levänen sekä Tampereen seudun vihreiden nuorten toiminnanjohtajana Pihla-Riikka
Hankamäki. Lisäksi Ella Rouhe toimi NVV-kurssin koordinaattorina.

Maaliskuusta alkaen tiimiin palkattiin Kia Katjos viestintäsuunnittelijaksi. Kesällä järjestö-
ja koulutussuunnittelija Katri Ylisen tilalle palkattiin Jesse Kareinen, ja Kareisen tilalle
Helsingin Vihreiden Nuorten toiminnanjohtajaksi palkattiin syyskuun alusta Heidi Rättyä.
Elokuun alusta Ella Rouhe siirtyi täysipäiväiseksi koulutussuunnittelijaksi, vastuualueena
kurssit ja hankkeet. Syyskuussa aloitti myös Anne-Mari Hietaharju kuntavaali- ja
koulutussuunnittelijana, ja hänen tilalleen siirtyi marraskuussa Reima Kuukka. Tampereen
seudun vihreiden nuorten uudeksi toiminnanjohtajaksi palkattiin Pihla-Riikka Hankamäen
seuraajaksi Iina Vahteri.

Toimisto siirtyi pääosin etätöihin maaliskuusta 2020 alkaen. Toimiston työn suunnitteluun
on kuulunut suunnittelupäivien ja viikottaisten toimistopalavereiden lisäksi huomattava
määrä etäpalavereita. Hyvinvoinnin tueksi pandemia-aikana on otettu käyttöön myös
yhteisiä etäkahvitaukoja sekä hyvinvointitunteja liikkumiseen tai oppimiseen. Toimiston
työntekijöille on pidetty check-point keskusteluita vähintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi
toimiston työntekijöille on järjestetty koulutus- ja virkistystoimintaa sekä panostettu
erikseen teambuilding-toimintaan.

12.5 Muu hallinto

Vihreät nuoret osti vuonna 2020 kirjanpidon ja palkanlaskennan tilitoimisto Tilibiciltä.
Tilintarkastajana toimi vuonna 2020 KHT Helena Sinisalo. Lisäksi uudistettiin sisäiset
raportointikäytännöt sekä kulukorvaustapaa.

12.6 Vihreiden nuorten strategia 2021-2024



Vuonna 2020 Vihreät nuoret uudisti strategiansa. Strategian uudistamisprosessia veti
hallituksen valitsema strategiatyöryhmä, johon kuului Adéle Nurmela, Peppi Seppälä, Julia
Kerkelä, Amanda Pasanen sekä Birigita Krasniqi ja jota veti pääsihteeri Bicca Olin.
Uudistamisprosessin aikana osallistettiin koko jäsenistöä jäsenkyselyn sekä
kommentoinitkierroksen kautta. Lisäksi prosessissa kuultiin toimistoa ja hallitusta
interaktiivisissa työpajoissa, sekä puolueen työntekijöitä, valtuuskuntaa, puoluehallitusta ja
muita sidosryhmiä kyselyiden kautta. Työryhmä teki myös vertailua eri sidosryhmien
strategioihin toimivan rakenteen löytämiseksi. Uudessa strategiassa linjattiin Vihreiden
nuorten visiosta, missiosta, arvoista sekä toimeenpiteistä mittareista, joiden kautta
saavutetaan edellämainittu visio ja missio. Uusi strategia vuosille 2021-2024 hyväksyttiin
liittokokouksessa ja astuu voimaan vuoden 2021 alusta.

12.6 Yhdenvertaisuussuunnittelu ja -seuranta

Keväällä 2020 liittohallitus päätti yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisestä.
Suunnitelman päivittämisen tueksi kesäkuussa 2020 laadittiin yhdenvertaisuuskysely, jonka
avulla pyrittiin kartoittamaan jäsenistön kokemuksia siitä, miten yhdenvertaisuus Vihreissä
nuorissa parhaillaan toteutuu ja missä olisi vielä kehitettävää. Elokuussa vanha
yhdenvertaisuussuunnitelma oli liittohallituksen sekä toimiston kommentoitavana, ja
näiden sekä yhdenvertaisuuskyselyn kommenttien pohjalta liittohallituksen
yhdenvertaisuusvastaava lähti päivittämään suunnitelmaa. Yhdenvertaisuussuunitelma
valmistui lokakuussa ja se hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa.

13 VARAINHANKINTA
13.1 Jäsenmaksut

Vuonna 2020 Vihreiden nuorten jäsenmaksutuotot olivat 1 085 €.

13.2 Tukijat

Vihreitä nuoria voi tukea haluamansa suuruisella kertaerällätai kuukausierällä puolueen
lahjoitustyökalun avulla. Mahdollista on myös liittyä kuukausilahjoittajaksi. Vuoden 2020
aikana lahjoituksia saatiin yli 5000 euroa.

13.3 Muu varainhankinta

Muuta varainhankintaa suoritettiin tuotemyynneillä. Pysyvässä myyntituotevalikoimassa oli
Vihreiden nuorten haalarimerkki sekä kangaskasseja. Haalarimerkkejä ja t-paitoja myytiin
tapahtumissa ja Vihreiden nuorten verkkokaupassa. Myyntituottoja tuli vuoden aikana
666,08 €.

13.4 Muut tuet

Vuonna 2020 Vihreät nuoret sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta 132 000 €
sekä erityisavustusta 25 0000 €. Opintokeskus Visio myönsi hakemuksesta avustuksia
yleiseen koulutustoimintaan ja kurssikokonaisuuksiin 26 548,23 €. Euroopan parlamentilta
saatiin NVV -kurssin Brysselin ekskursioon parlamentin vierailuavustusta 8575,92€. Vihreä
liitto rp:ltä saatiin 134 832 € yleisavustus.




