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VAALEILLA VALTAA NUORILLE
Vuoden 2022 alussa käydään aluevaalit. Aluevaaleissa Vihreillä nuorilla on useita ehdokkaita
jokaisella hyvinvointialueella. Ehdokkaita tuetaan vertaistuen tarjoamisella, henkilökohtaisilla
palveluilla somemarkkinoinnin ja ongelmatilanteiden kanssa sekä somesisällöllä. Aluevaaleissa
nostetaan aktiivisesti Vihreiden nuorten teemoja sosiaalisessa mediassa.
Aluevaalien jälkeen alkaa valmistautuminen eduskuntavaaleihin. Avoimella haulla valittu työryhmä
työstää eduskuntavaaliohjelman, joka hyväksytään vuoden 2022 liittokokouksessa. Käynnistetään
eduskuntavaalien ehdokasrekrytointi ja panostetaan siihen, että jokaisessa vaalipiirissä on useita
nuoria ehdolla. Panostetaan erityisesti ensikertalaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien
ehdokkaiden tukemiseen jo alkuvaiheessa, jotta kampanjointi on aidosti saavutettavaa. Selvitetään
mahdollisuuksia tukea ehdokkaita ja paikallisjärjestöjä rahallisesti. Järjestetään täsmäkoulutuksia
ehdokkaille sekä vaalityötä tekeville toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Suunnitellaan kampanjan
tempauksia ja sosiaalisen median sisältöjä.

TOIMINNAN UUDELLEENRAKENTAMINEN
Vuonna 2022 kehitetään toimintaa uusiin ulottuvuuksiin pandemian jälkeiselle ajalle. Mahdollistetaan
monipuolinen osallistuminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti hybriditoimintaa kehittämällä.
Otetaan erityisesti huomioon toimijoiden jaksaminen, motivaatio, osaamisen tunnistaminen ja
erilaiset elämäntilanteet.
Panostetaan saavutettavaan ja osallistavaan viestintään. Viestintä on vuorovaikutuksellista ja
suunnitelmallista, ja sisältää monipuolisten viestintäkanavien käyttöönottoa. Luodaan keskustelua
videoviestintää hyödyntäen, ja hyödynnetään viestintää yhteisöllisyyden ja sisäisen keskustelun
tukena.
Vahvistetaan mahdollisuuksia osallistua Vihreiden nuorten toimintaan useilla eri kielillä, sekä
viestinnän että tapahtuma- ja tilaisuustoiminnan kautta. Viedään turvallisempi tila uudelle tasolle ja
mahdollisestaan entistä yhdenvertaisempi osallistuminen.

LINJOJEN PÄIVITYSTÄ
Hyödynnetään aluevaalien oppeja ja avataan keskustelu seuraavista askeleista luomalla aluepoliittinen
ohjelma. Ohjelmaa varten avataan avoin työryhmähaku, ja ohjelmassa käsitellään muun
muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, alue- ja kuntahallintoa, liikenneratkaisuja, monipaikkaisuutta
sekä alueiden välisiä eroja. Tuodaan aluepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi liittokokoukseen.
Eduskuntavaaleja varten valmistaudutaan eduskuntavaaliohjelman lisäksi päivittämällä
koulutuspoliittista ohjelmaa sekä luomalla uusi kielipoliittinen ohjelma. Liiton koulutuspoliittinen
ohjelma on vuodelta 2017, ja kaipaa päivittämistä. Perustetaan ohjelman päivittämistä varten
työryhmä päivittämään koulutuspoliittinen ohjelma, ja tuodaan se hyväksyttäväksi
liittokokoukseen.Vuoden 2020 liittokokouksen ponnen mukaan avataan avoin työryhmähaku
kielipoliittisen ohjelman tekoon. Ohjelma käsittelee kielipoliittisia kysymyksiä paikallisesti,
valtakunnallisesti ja suhteessa kansainväliseen yhteisöön ja se tuodaan liittokokoukselle
hyväksyttäväksi.
Syksyllä 2022 käynnistetään myös tietopoliittisen pamfletin valmistelu avaamalla avoin
työryhmähaku. Pamflettiin sisällytetään kantoja mm. digitalisaatiosta, tiedonhallinnasta, verkon
vapaudesta ja tekijänoikeuksista. Pamfletti hyväksytään liittohallituksessa.
Perustetaan työryhmä, joka uudistaa Vihreiden nuorten säännöt uuteen yhdistyslakiin sopivaksi.
Hallitus tarkastelee kantaa ohjaavien asiakirjojen ristiriitaisuudet ja tekee tarvittavat muutosesitykset
liittokokoukselle.

