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1 JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSTOIMINTA 
 

1.1 Paikallinen toiminta 
Vihreillä nuorilla on 15 toimivaa jäsenjärjestöä ja viisi toimintaryhmää. 
Uusia toimintaryhmiä syntyy joka vuosi ja Vihreiden nuorten toimisto tukee uusien 
toimintaryhmien perustamista sekä olemassa olevien ryhmien ylläpitoa. 
Toiminnan käynnistyessä uudella paikkakunnalla tai jäsenjärjestössä hiljaisen kauden jälkeen 
Vihreät nuoret kannustaa käyttämään energian varsinaiseen toimintaan hallinnon 
pyörittämisen sijaan. 
Vihreiden nuorten hallitukselle toiminnastaan ilmoittaneet toimintaryhmät ovat 
jäsenjärjestöjen tapaan oikeutettuja Vihreiden nuorten avustuksiin ja tukeen sekä käyttämään 
itsestään nimitystä paikkakunnan/seudun/maakunnan Vihreät nuoret. 
Kun toiminta on vakiintunut ja toimijoiden määrä kasvanut riittävän suureksi, Vihreät nuoret 
auttaa yhdistykseksi rekisteröitymisessä. 



 

Tukipalvelut 
Vihreiden nuorten toimisto tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä neuvoen kaikissa 
toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. 
Toimiston lisäksi jäsenjärjestöillä on tukenaan Vihreiden nuorten hallituksen 
järjestövastaavat. 
Vihreät nuoret kouluttaa jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien toimijat tehtäviinsä sekä 
paikallisesti järjestettävissä koulutuksissa että tammikuussa pidettävässä yhteisessä 
koulutusviikonlopussa. 
Liitto tekee säännöllisesti vierailukiertueen jäsenjärjestöihin ja pitää jatkuvasti yhteyttä mm. 
sosiaalisen median välityksellä. 
Sosiaalisessa mediassa tuodaan esiin myös jäsenjärjestöjä ja monipuolista toimintaa ympäri 
Suomen. 
 

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajistoille ja toimintaryhmien vastuuhenkilöille järjestetään 
vuoden aikana vähintään kaksi omaa koulutuspäivää, jossa he pääsevät vertailemaan 
kokemuksiaan, puhumaan kohtaamistaan haasteista sekä jakamaan onnistumisiaan. 
Koulutuksien sisältö keskittyy ryhmänjohtamiseen sekä järjestötoiminnan suunnitteluun. 
Lisäksi jäsenjärjestöjen puheenjohtajistot sekä toimintaryhmien vetäjät pitävät yhteyttä 
kuukausittain järjestettävässä puheenjohtajaverkoston etätapaamisessa. 
Liiton toimisto ja hallitus vierailevat jäsenjärjestöissä ja toimintaryhmissä säännöllisesti läpi 
vuoden. 
 

Vihreät nuoret tarjoaa jäsenjärjestöissä ja toimintaryhmissä toimiville laajan skaalan erilaisia 
koulutuksia ja tukipalveluita. 
Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla järjestöille työntekijävoimaa ostopalveluna 
sekä ylläpitämällä palkkausavustusta.  
 

Yleis-, hanke-, vaali- ja palkkausavustus 

Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös rahallisesti. 
Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan jäsenjärjestöt saavat vuotuisen 
yleisavustuksen. 
Yleisavustusten lisäksi jäsenjärjestöt ja toimintaryhmät voivat hakea hankeavustuksia 
suunnitelmaa ja raporttia vastaan, sekä vaaliavustuksia vaalikampanjointiin. Jäsenjärjestöt 
voivat omavastuuta vastaan hakea palkkausavustusta ja ostaa työtunteja liitolta. Vihreät 
nuoret pyrkii edistämään jäsenjärjestön rahoituksen nostamista. 
 

1.2 Valtakunnalliset koulutukset 
Koulutustoimintaa järjestetään jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille, suoraan jäsenistölle sekä 
muille vihreistä arvoista kiinnostuneille nuorille ja opiskelijoille. Koulutustoiminnassa 
panostetaan monikielisyyteen ja tarjotaan toimintaa erityisesti ruotsiksi ja englanniksi. 
Kehitetään etäosallistumismahdollisuudet panostamalla laadukkaisiin hybriditapahtumiin. 
 

Superviikonloppu 

Vihreät nuoret järjestää tammikuussa kaksipäiväisen starttiviikonlopun, joka on suunnattu 
erityisesti jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien toimijoille, työryhmien jäsenille sekä 
liittohallitukselle. 
Koulutus on avoin myös muille aktiiveille. 



Tapahtumaan kootaan monipuolista ohjelmaa järjestöhallinnon, poliittisen viestinnän ja 
tilaisuuksien järjestämisen perusteista aina ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin. 
Tapahtuman tavoitteena on tukea Vihreiden nuorten järjestökentän osaamista ja vahvistaa 
toimijoiden valmiuksia toimia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä niin liiton ja puolueen sisällä 
kuin muuallakin. 
Lisäksi verkostoituminen ja voimavarojen kasvattaminen ovat tapahtuman keskeisiä 
tavoitteita. 
 

Puheenjohtajaverkoston tapaamiset 

Tapahtumat järjestetään keväisin ja syksyisin tukemaan paikallisjärjestöjen 
puheenjohtajistojen ja toimintaryhmien vetäjien työtä. 
Tapahtumassa keskitytään johtamisteemoihin ja hyödynnetään vertaisoppimista erilaisten 
ongelmien ratkaisussa sekä parhaiden käytäntöjen jakamisessa. 
 

Väentapaaminen 

Väentapaaminen on tarkoitettu kaikille Vihreiden nuorten jäsenille ja Vihreistä nuorista 
kiinnostuneille. 
Väentapaamisessa keskitytään ajankohtaisiin poliittisiin sisältöihin nimekkäiden puhujien 
johdolla. 
Väentapaamisesta pyritään tekemään erityisen matalan kynnyksen tapahtuma, jonne on 
helppo tulla mukaan ja tutustua Vihreiden nuorten politiikkaan ja muihin toimijoihin sekä 
palata toimintaan tauon jälkeen. 
Väentapaaminen järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 
 

Puoluekokouskoulutus 

Vihreät nuoret järjestää ennen puoluekokousta kaikille Vihreiden nuorten kokousedustajille 
koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa 
käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja. 
 

Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi 
Vihreät nuoret järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä suomalaisten vihreiden 
meppien, Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision sekä Green European Foundation GEFin 
kanssa. 
Kurssilaiset saavat tietoa erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin 
Suomessa ja EU:ssa. 
Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan Vihreiden nuorten jäsen. 
Kurssi on suunnattu politiikasta ja vihreistä kiinnostuneille nuorille, jotka tulevat 
ensimmäisiä kertoja mukaan toimintaa.  
Kurssin sisällön suunnittelua sekä käytännön toteutusta varten valitaan työryhmää. 
 

Kansainvälinen vaikuttaja -kurssi 
Vihreät nuoret järjestää Kansainvälinen vaikuttaja -kurssin yhdessä suomalaisten vihreiden 
meppien, vihreiden ulkopolitiikassa profiloituneiden poliitikkojen sekä Vihreän sivistys- ja 
opintokeskus Vision kanssa. 
Kurssilaiset saavat tietoa EU:n, Euroopan ja globaalin politiikan vaikuttamismahdollisuuksista 
ja ajankohtaisuuksista. 
Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan Vihreiden nuorten jäsen. 
Kurssin kohderyhmä on ulkopolitiikasta kiinnostuneet, joilla ei ole vielä kokemusta vihreistä 
sekä kokeneemmat vihreät nuoret joita kiinnostaa ulkopolitiikkaa. 



 

Liittohallituksen koulutustoiminta 

Vihreiden nuorten liittohallitus perehdytetään toimintaan viikonlopun mittaisessa 
koulutuksessa valinnan jälkeen ennen liittohallituskauden alkamista. 
Liittohallitus kouluttautuu myös pitkin vuotta kokouksien yhteydessä järjestettävissä 
koulutuksissa. 
 

Pohjoismainen kesäleiri 
Vihreät nuoret hakee rahoitusta ja toteuttaa yhteistyössä muiden pohjoismaiden vihreiden 
nuorten kanssa kesäleiriä, jonka tarkoitus on syventää yhteistyötä, tukea vertaisoppimista ja 
kouluttaa toimijoita ajankohtaisista poliittisista aiheista Pohjoismaissa. 
 

1.3 Työryhmät 
Vihreillä nuorilla on työryhmiä, jotka tarjoavat Vihreiden nuorten aktiiveille paikan oppia ja 
kehittää omaa osaamista työryhmän temaattisen aiheen ympärillä.  
Työryhmät tekevät vierailuja kiinnostaviin paikkoihin sekä kutsuvat asiantuntijoita puhujiksi 
tapaamisiin. 
Etäosallistuminen pyritään aina järjestämään. 
Lisäksi Vihreillä nuorilla on tarpeen mukaan perustettavia asiantuntijatyöryhmiä, joiden 
tehtävä on suunnitella ja toteuttaa eri toiminnan muotoja sekä liiton ohjelmatyötä. 
Työryhmien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet haetaan avoimella haulla. 
Hallitus käsittelee hakemukset ja nimittää työryhmät. 
Työryhmiä täydennetään tarvittaessa. 
 

Työryhmien jäseniltä ei vaadita Vihreiden nuorten jäsenyyttä, vaan toiminta on avointa 
kaikille vihreät arvot omaaville nuorille. 
 

Vuonna 2022 toimivat temaattiset työryhmät ovat: Koulutuspoliittinen työryhmä, 
sosiaalipoliittinen työryhmä, kansainvälisten asioiden työryhmä, ympäristöpoliittinen 
työryhmä ja talouspoliittinen työryhmä. 
 

1.4 Jäsenet 
Vihreät nuoret tekee vuosittain jäsenhankintakampanjoita yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.  
Vihreät nuoret mainostaa jäsenyyttään säännöllisesti erilaisissa kanavissa ja hyödyntää 
ajankohtaisia poliittisia tapahtumia jäsenhankinnassaan. 
Toimisto koordinoi Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton suorien henkilöjäsenten 
toimintaa. 
Henkilöjäsenet valitsevat liittokokousedustajansa sekä puoluekokousedustajansa 
etäkokouksella. 
 

Sisäinen viestintä 

Vihreät nuoret viestii kaikille jäsenilleen sähköpostitse ja aktiivisille jäsenille eri sosiaalisen 
median viestintäkanavien kautta. Keskusteluryhmiä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti eri 
kohderyhmille ja eri kanavissa jotta mahdollisimman moni voi osallistua järjestön sisäiseen 
keskustelua.  
 

1.5 Liittokokous 
Liittokokous järjestetään vuosittain loka–joulukuussa. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous linjaa järjestön yleistä politiikkaa.  



Liittokokoukseen osallistuu kaikkien jäsenjärjestöjen edustajat ja henkilöjäsenten edustajat 
varsinaisina kokousosallistujina sekä kaikki muut kiinnostuneet jäsenet kokouspaikalla tai 
etänä. 
 

1.6 Alumnitoiminta 
Vihreät nuoret kutsuu alumnitoimijoitaan tapaamiseen kerran vuodessa.  
Hyödynnetään alumnien osaamista Vihreiden nuorten tapahtumissa ja koulutustoiminnassa. 
 

2 POLIITTINEN TOIMINTA 
 

2.1 Poliittinen viestintä 
Vihreät nuoret osallistuu julkiseen keskusteluun tuomalla yhteen jäsenistön näkemyksiä ja 
viestimällä niistä tehokkaasti niin medialle ja päättäjille kuin nuorille politiikasta 
kiinnostuneille.  
Vihreät nuoret paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja 
näkökulmia blogi- ja somepostauksien kautta. 
Vihreät nuoret kannustaa jäsenistöä osallistumaan Vihreiden nuorten kannanottojen 
valmisteluun, ja hyödyntävät aktiivisesti teemapäiviä ja -tapahtumia kantojen nostamiseen. 
Vihreät nuoret viestii aktiivisesti kansalaisjärjestökentän kanssa yhteisistä tavoitteista ja 
arvoista yhteiskannanottojen muodossa.  
Vihreät nuoret tukee tavoitteidensa mukaisia kansalaisaloitteita ja osallistuu kampanjointiin. 
 

2.2 Vaikuttaminen puolueessa 
Vihreät nuoret toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreä liitto rp:n sisällä, joka ylläpitää 
läheisiä välejä ja vaikuttaa aktiivisesti puolueen politiikkaan ja toimintaan. 
Vihreät nuoret kanavoi jäsentensä tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. 
Vihreät nuoret osallistuu aktiivisesti puolueen ohjelmatyöhön sen kaikissa vaiheissa.  
Kaudella 2021–2023 Vihreillä nuorilla on vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että 
puoluehallituksessa. 
Vihreiden nuorten puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus puoluehallituksen ja 
eduskuntaryhmän kokouksissa. 
Alla lueteltujen edustusten lisäksi Vihreiden nuorten jäseniä toimii lukuisten piiri- ja 
paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea. 
Vihreiden nuorten johto tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä, 
kansanedustajia, europarlamentaarikkoja sekä muita puolueen johtohahmoja. 
Vihreät nuoret myös osallistuu aktiivisesti puoluetoimiston yhteiseen toimintaan ja 
verkostoituu työntekijöiden kanssa. 
 

Puoluekokous 

Vihreillä nuorilla on aktiivinen osaava puoluekokousryhmä, joka saa haluamiaan tavoitteitaan 
läpi. 
Vihreät nuoret toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. 
Mukaan Vihreiden nuorten delegaation työskentelyyn ovat tervetulleita myös muiden 
nimeämät Vihreiden nuorten jäsenet, jotka ovat puoluekokousedustajia. 
Vihreiden nuorten puoluekokousedustajat pitävät aktiivisesti puoluekokouspuheita, ja 
puheiden valmisteluun tarjotaan aina tukea. 
 

Puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta 



Vihreät nuoret pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluehallituksessa ja 
puoluevaltuuskunnassa.  
Vihreiden nuorten edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. 
Vihreiden nuorten hallituksella ja jäsenillä on jatkuva mahdollisuus kommentoida 
puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan päätöksistä suoraan Vihreiden nuorten edustajille. 
 

Puolueen työryhmät 

Kaikissa puolueen työryhmissä on Vihreiden nuorten toimijoita jäseniä. 
Koordinaatiosta ja tiedonkulusta Vihreiden nuorten ja puolueen työryhmissä toimivien 
vihreiden nuorten välillä pidetään huolta. 
Vihreät nuoret myös esittää edustajaa kaikkiin työryhmiin, joihin esitystä vaaditaan. 
 

2.3 Sidosryhmäyhteistyö 
Vihreät nuoret osallistuu tärkeimpien sidosryhmiensä, kuten opiskelijajärjestöjen ja muiden 
poliittisten nuorisojärjestöjen, liittokokouksiin sekä muihin suurtapahtumiin. 
Vihreiden nuorten sidosryhmät tuottavat omaa ohjelmaa myös Vihreiden nuorten 
suurimpaan seminaaritapahtumaan, Väentapaamiseen. 
 

Vihreät nuoret kuuluu jäsenenä seuraaviin toimintaansa lähellä oleviin järjestöihin: Vihreä 
liitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Federation of Young European Greens, Vihreä Sivistysliitto, 
Fingo, Suomen Nuorisoalan kattojärjestö - Allianssi, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Reilun 
kaupan edistämisyhdistys, Seta, Suomen Pakolaisapu, Vailla vakinaista asuntoa, Kynnys, YK-
liitto, Grön Ungdom i Norden. 
 

Vihreät nuoret esittää ehdokkaita järjestöjen luottamustoimiin ja osallistuu järjestöjen 
vuosikokouksiin.  
Vihreiden nuorten edustajat muiden järjestöjen luottamustoimissa raportoivat hallitukselle 
toiminnastaan ja järjestön ajankohtaisista asioista. 
Vihreiden nuorten edustajat edistävät aktiivisesti Vihreiden nuorten arvoja ja tavoitteita ja 
saa tähän tukea Vihreiltä nuorilta. 
 

2.4 Kuntapolitiikka 
Vaalien välillä Vihreiden nuorten kuntapoliittista toimintaa toteuttaa hallituksen kanssa 
kuntapoliittinen verkosto.  
Vihreiden nuorten kuntapoliittinen verkosto kokoaa yhteen valtuutetut, varavaltuutetut ja 
muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vihreät nuoret. 
Verkostolle järjestetään kunnallispolitiikkaan liittyvää koulutusta ja tehdään Vihreiden 
nuorten kunnallispoliittista kannanmuodostusta, sekä tuetaan verkoston jäseniä 
vaikuttamistyössään. Verkosto tapaa puolivuosittain ja ylläpitää vihreiden nuorten 
aloitepankkia.  
 

2.5 Kansainvälinen toiminta 
 

Federation of Young European Greens FYEG 

Vihreät nuoret toimii FYEGissä aktiivisesti ja osallistuu FYEGin liittokokoukseen.  
Vihreiden nuorten hallitus valmistautuu liittokokouksiin ja tekee aloitteita yhdessä 
kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa. 
Vihreät nuoret osallistuu FYEGin muihin tapahtumiin ja euroopanlaajuisiin kampanjoihin. 



Vihreät nuoret pitää tiivistä yhteyttä FYEGin toimijoihin ja kannustaa jäseniään osallistumaan 
FYEGin työryhmiin ja tapahtumiin sekä hakemaan FYEGin luottamustoimiin. 
 

Global Young Greens GYG  
Vihreät nuoret seuraa GYGin toimintaa ja osallistuu siihen aktiivisesti. 
 

Pohjoismainen yhteistyö 

Vihreät nuoret lähettää vuosittain yhden delegaatin Pohjoismaiden Nuorten neuvoston (UNR) 
istuntoon ja osallistuu aktiivisesti aloitteiden käsittelyyn. 
Vihreät nuoret kuuluu UNR:ssa vihreään kattojärjestöön Grön Ungdom i Norden - GUN:iin ja 
tekee tiivistä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin vihreiden nuorten kanssa. Vihreät nuoret hakee 
aktiivisesti rahoitusta Pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi. 
 

2.6 Opiskelijatoiminta 
Vihreät nuoret reagoi ja vaikuttaa valtakunnalliseen sekä kansainväliseen opiskelija- ja 
koulutuspolitiikkaan. Vihreät nuoret tekee opiskelijapolitiikassa tiivistä yhteistyötä vihreän 
eduskuntaryhmän sekä muiden poliittisten ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa. 
Vihreät nuoret tukee ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä toisen asteen vihreitä toimijoita 
verkostoitumistoiminnalla. 
Vihertävät ylioppilaskuntien, opiskelijakuntien ja toisen asteen toimijat pitävät yhteyttä ja 
tarjoavat vertaistukea verkostojen kautta. 
Vihreät nuoret tekee aktiivista yhteistyötä sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa. 
 

Edustajistovaalit 
Vihreät nuoret kannustaa uusien vihreiden edustajistoryhmien perustamiseen ja tukee 
vihreitä listoja edustajistovaaleissa. 
Vihreät nuoret tukee jäsenjärjestöjen ja vihreiden listojen vaalityötä ja ylläpitää vihreää 
aloitepankkia. 
Edustajistovaalityötä tuetaan myös rahallisin hankeavustuksin ja tarjoamalla visuaalisia 
materiaaleja vihreiden listojen käyttöön. 
Vihreät nuoret järjestää vihreiden edustajistotoimijoiden tapaamisen vuosittain yhdessä 
puolueen kanssa. 
 

2.7 Ohjelmatyö 
Vihreät nuoret tekee jatkuvaa ohjelmatyötä muutosesitysten pohjalta ja tuottaa tarpeen 
mukaan linjapaperin ja kannanoton välimaastoon asettuvia avauksia.  
Jäsenjärjestöt ja jäsenet voivat tehdä muutosesityksiä kaikkiin Vihreiden nuorten ohjelmiin ja 
linjapapereihin. 
Ohjelmatyötä tekevät avoimella haulla valittavat Vihreiden nuorten työryhmät.  
 

3 VAALITOIMINTA 
 

Tammikuussa 2022 käydään valtakunnallisia aluevaaleja.  
 

Vihreät nuoret tukee ehdokkaita ja heidän tukiryhmiään sekä paikallistason toimijoita 
koulutuksilla ja neuvontapalveluilla. 
Vihreät nuoret tukee ehdokkaita vertaistukeen tarkoitetuilla verkostoilla. 



Vihreät nuoret tukee ehdokkaita ja tukiryhmiä valmiiksi tuotetulla visuaalisella materiaalilla 
sekä mahdollisuudella hakea rahallista tukea vaalitempauksiin. 
 

Vihreät nuoret nostaa ehdokkaita ja vaaliteemoja sosiaalisen median kanavissa sekä 
nettisivuillaan. 
Vihreiden nuorten jäsenet ja aktiivit osallistuvat aktiivisesti vaalityöhön eri tavoin, ja liitto 
tukee vaalityöstä kiinnostuneita oman vaikuttamistavan löytämisessä. 
Vihreät nuoret ylläpitää vaalityötä tekevien verkostoa ja pyrkii varmistamaan että osallisuus 
toteutuu kaikkien jaksamisen rajoja kunnioittaen. 
Vihreät nuoret kannustavat valitsematta jääneitä ehdokkaitaan yhteiskunnalliseen 
aktiivisuuteen julkisissa luottamustoimissa, puolueessa, liitossa ja liiton jäsenjärjestöissä.  
 

4 HALLINTO 
 

4.1 Avoimuus ja demokratia 
Hallituksen kokouksien esityslistat ja päätösluettelot toimitetaan jäsenistölle säännöllisesti. 
Vihreiden nuorten kaikki valmisteltavat ohjelmat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat käyvät 
laajoilla kommenttikierroksilla koko jäsenistöllä ennen hyväksyntää. 
Vihreät nuoret toteuttaa jäsenkyselyn kerran vuodessa, sekä kerää myös säännöllisesti 
palautetta niin paikallistoimijoilta, työryhmien jäseniltä kuin liittohallitukseltakin. 
 

4.2 Henkilöstö 
Vihreiden nuorten henkilöstöön kuuluvat pääsihteeri, järjestösuunnittelija, poliittinen 
suunnittelija, viestintäsuunnittelija, koulutussuunnittelijat ja paikallisjärjestöjen työntekijät.  
 

Henkilöstöä tuetaan mm. checkpoint-keskusteluilla, koulutus- ja virkistystoiminnalla, sekä 
laajalla työterveydenhuollolla. Toimiston työtä suunnitellaan viikottaisissa 
toimistopalavereissa sekä suunnittelupäivissä. 
 

4.3 Rahoitus 
Vihreiden nuorten rahoitus ja rahankäyttö on avointa ja rahaa haetaan vain avoimesti 
toimivilta tahoilta. 
 

Jäsenmaksut 
Jäsenjärjestöt maksavat Vihreille nuorille jäsenmaksua 1,20 euroa per jäsen. 
Lisäksi puolue tilittää Vihreille nuorille liiton suorien henkilöjäsenten jäsenmaksuista 50 
prosenttia. 
 

Tukijat 
Vihreitä nuoria voi tukea haluamansa suuruisella kertalahjoituksella puolueen nettisivujen 
kautta tai ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi. 
Tukijoita etsitään aktiivisesti erityisesti Vihreiden nuorten alumneista. 
 

Varainhankinta 

Vihreillä nuorilla on vuosittain vaihtuvia varainhankintatuotteita. 
Tuotteita myydään verkkokaupassa ja Vihreiden nuorten tapahtumissa. 
Vihreä liitto rp. tukee Vihreitä nuoria yleisavustuksella, joka on vähintään 2,4 prosenttia 
puoluetuesta. 
Koulutuskeskus Visiolta haetaan tukea Vihreiden nuorten koulutustoimintaan.  



 

Hankerahoitus 

Vihreät nuoret etsii aktiivisesti rahoituskanavia, joiden avulla voi tukea toiminnan eri 
muotoja.  
Vihreät nuoret tekee aktiivista yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten samoja tavoitteita 
edistävien toimijoiden kanssa ja pyrkivät löytämään uusia rahoituskanavia ja hankkeita tätä 
kautta. 
Vuodeksi 2022 Vihreät nuoret hakee hankerahoitusta Pohjoismaisen neuvoston Norden 0-30-
ohjelman kautta ja osallistuu Comunita Brianza-järjestön koordinoimaan European Youth 
Together-hankkeeseen. 
 

Julkiset tuet 
Vihreät nuoret hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua toimintaansa 280 000 
euroa vuodeksi 2022. 
 

4.4 Seuranta 
Vihreät nuoret tekee jatkuvaa seurantaa toiminnan tavoitteellisuudesta.  
Vihreät nuoret seuraa jatkuvasti toiminnan laajuutta ja strategisten tavoitteiden toteutumista 
strategian, toimintasuunnitelman, jatkuvan toiminnan kuvauksen, 
yhdenvertaisuussuunnitelman sekä talousraportoinnin avulla. 
Vihreät nuoret pitää yhteyttä toimijoihinsa sekä alumneihinsa ja hyödyntää näiden 
kokemuksia seurannassa ja toiminnan kehittämisessä. 
Vihreät nuoret kehittää jatkuvasti toimintaa palautteen ja seurannan perusteella. 
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