Alina Heywoodin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on…
Tässä on visioni Suomen Nuorisovaltuustojen Liitosta avattuna erilaisten adjektiivien ja ominaisuuksien avulla.
Näistä teemoista muodostuvat se liitto, jonka minä rakentaisin puheenjohtajana.

Arvokasta työtä tekevä

Hyvä työnantaja

Liitto tekee arvokasta työtä, jolla on merkitys.
Liiton työ on hyödyksi yhteiskunnalle ja sitä
arvostetaan järjestökentällä. Liitto ei hukkaa aikaa
eikä resurssejaan turhaan toimintaan.

Liitto on luotettava ja mukava paikka olla töissä.
Meillä pysytään pitkään töissä ja kaikkien on
mielekästä tulla aamulla töihin. Työnjako on
selkeää, ja työntekijät tuntevat itsensä tärkeiksi
osaksi työyhteisöä.

Asiantuntijajärjestö
Liitto on tunnettu hyvästä asiantuntijatyöstään.
Meiltä kysytään ensimmäisenä, jos on kysyttävää
esimerkiksi nuorista, heidän
vaikuttamismahdollisuuksistaan tai vaikkapa
nuorten osallisuudesta.

Avoin
Liiton jäsenet ovat tietoisia siitä, mitä liiton johto
ja liittohallitus tekee ja miksi. Jokaisesta
kokouksesta julkaistaan kokoustiedote sekä
päätösluettelo. Suurista päätöksistä viestitään
selkeästi jäsenille heille luontevissa kanavissa.

Häirinnästä vapaa
Liiton toiminnassa on nollatoleranssi häirintää
kohtaan ja häirintätapauksiin suhtaudutaan
vakavasti. Kaikilla liiton tapahtumilla toimii
vähintään kaksi koulutettua häirintäyhdyshenkilöä.
Liitolla on sisäiseen käyttöön selkeä ohje siitä,
miten toimitaan häirintätapauksissa.

Ihana
En pystynyt kirjoittamaan tätä ilman lempisanaani.
Minun Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoni on
ihana, kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Demokraattinen

Johdettu inhimillisesti

Liitto noudattaa hyviä demokraattisia periaatteita
kaikessa toiminnassaan. Jäseniä kannustetaan
asettumaan ehdolle vaaleissa ja kynnys siihen
pidetään mahdollisimman matalana. Vapaat vaalit
on osa tervettä demokraattista yhteiskuntaa.

Liittoa johdetaan selkeästi ja hallitusti, mutta
pidetään huolta myös työntekijöiden,
liittohallituksen, ja aktiivisten toimijoiden
hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Liiton johto saa ja
sen pitääkin tehdä virheitä, jotta niistä voidaan
oppia tulevaisuutta katsoen.

Esteetön
Liiton toiminta ja tapahtumat ovat kaikilla tavoilla
esteettömiä - fyysisesti sekä henkisesti. Kaikilla on
mahdollisuus olla mukana toiminnassamme.
Jäsenistön pyytämiin erikoisjärjestelyihin
suhtaudutaan vakavasti.

Jokaisen nuvalaisen liitto
Jokainen nuvalainen on liiton jäsen ja tuntee
itsensä osaksi liittoa. Oletpa 13- tai 24-vuotias,
Inarista tai Helsingistä, sinulla on aina paikka
liitossa ja nuvaperheessä sosioekonomisesta tai
muusta taustasta riippumatta.

Feministinen
Liitto tiedostaa, miksi feminismiä tarvitaan ja että
tasa-arvo ei ole valmis. Liitto kasvattaa jäsenistään
rohkeita tasa-arvon puolustajia ja lasikaton
rikkojia. Sukupuolten moninaisuus otetaan
huomioon liiton toiminnassa. Myös liiton johto
tekee töitä sen eteen, että liiton tapahtumat sekä
työympäristö ovat tasa-arvoisia kaikille.

Järjestö, josta olemme ylpeitä
Nuvalaisena on helppo olla, kun siitä voi olla ylpeä.
Nykyiset jäsenet sekä alumnit voivat olla aidosti
ylpeitä ikioman liittonsa toiminnasta.

Jäseniä ajatteleva
Liitto on olemassa jäseniään varten, eikä se olisi
olemassa ilman heitä. Päätöksenteossa ja liiton
toiminnassa jäsenet ovat tärkeimpiä.

Kantaa ottava

Nuori

Liitto tekee rohkeita avauksia ja uskaltaa ottaa
asioihin suuresti kantaa. Kannanottoja julkaistaan
säännöllisin väliajoin.

Nuva ry:n toiminta on nuorilta nuorille. Liitto
täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kuten muutkin
20-vuotiaat, liitto hakee paikkaansa
yhteiskunnasta ja pohtii, mihin suuntaan lähtisi
seuraavaksi kehittyäkseen aktiivisesti ja
pysyäkseen ajan hermolla, kuitenkin nuorekkaana.

Kasvava
Liiton toiminta jatkaa kasvua, mutta kasvu ei rasita
jäseniä, luottamushenkilöitä tai liiton työntekijöitä.
Kasvu tehdään terveellisesti ja varmalle pohjalle.

Kunnianhimoinen
Liitolla on selkeät tavoitteet, joissa taivas ei ole
rajana. Liitto on tunnettu kunnianhimoisuudestaan
ja järjestökentällä tiedetään, että nuvalaiset
pääsevät kunnianhimoisuudellaan ja
ahkeruudellaan pitkälle.

Laadukas
Liiton tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja
jäsenet maksavat niistä mielellään. Tapahtumien
laatu pidetään korkeana, ja varmistetaan, että
tapahtumien keskeiset tiedot saapuvat jäsenistölle
ajoissa.

Luotettava
Nuvalaiset uskovat liiton luotettavuuteen, eikä sitä
ole tarve missään tilanteessa kyseenalaistaa. Liitto
on myös tunnettu järjestökentällä luotettavana
työnantajana. Luotettavuus on liiton toiminnan
perusedellytys.

Moniääninen
Nuva ry:ssa on kaikenlaisia toimijoita ja se näkyy
myös ulospäin. Liitto hyödyntää ulkoisia edustajia
edustustehtävissä aktiivisesti. Nuva ry ≠ liiton
puheenjohtaja.

Maakunnallinen
Liitto on aktiivisesti mukana perustamassa
maakunnallisia nuorisovaltuustoja kaikkiin
maakuntiin. Hanketoimintaan suhtaudutaan
vakavasti, sekä hankkeen parissa työskentelevien
panosta arvostetaan. On äärimmäisen tärkeää,
että myös maakunnallisten nuorisovaltuustojen
jäsenet pääsevät osallistumaan liiton toimintaan.

Näkyvä
Liitto näkyy ja kuuluu nuorisopoliittisella kentällä.
Jäsenet, sidosryhmät ja muut poliittiset toimijat
ovat tietoisia tekemisistämme, tavoitteistamme ja
onnistumisistamme.

Opettavainen
Järjestötoiminnassa kaikki ovat mukana
oppimassa. Liiton toiminnasta opitaan asioita, jota
voi hyödyntää tulevaisuudessa muissa järjestöissä
ja työelämässä.

Optimistinen
Liitto ei jää ajattelemaan murheita, vaan ajattelee
aina positiivisesti tulevaa. Inhimilliset erehdykset
voivat vaikeuttaa työtä, mutta ne ovat
äärimmäisen tärkeä keino oppia tekemään asiat
paremmin.

Piiritoiminnan edelläkävijä
Nuorisovaltuustoja on lain mukaan oltava
jokaisessa kunnassa. Meillä on siis mahdollisuus
tavoittaa nuoria joka ikisestä Suomen kunnasta.
Tämä pystytään saavuttamaan ainoastaan piirien
avulla, joten liiton tarvitsee aktiivisesti kehittää ja
parantaa tukeaan piiritoimijoille.

Rakas
Liitto ja liiton toiminta merkitsee jäsenilleen
paljon, ja sillä on paikka heidän sydämessään.
Rakasta liittoa hehkutetaa, siitä välitetään, sekä
sille halutaan vain ja ainoastaan parasta.

Reilu
Liitossa jokaisen on hyvä olla. Reiluus on yksi liiton
perusarvoista, ja sitä toteutetaan kaikessa liiton
toiminnassa. Reilut vaalit ovat liiton valttikortti.

Rohkea

Vahva

Liitto erottuu muista järjestöistä ja uskaltaa tuoda
itseään esille. Liitto tekee rohkeita päätöksiä eikä
jumitu liikaa vanhoihin, perinteisiin
toimintatapoihin.

Liitto on vahva, eikä minkäänlaiset kriisit sitä
kaada. Liitolla on vahva perusta ja valta on jaettu,
joten liitto pysyy pystyssä ja toimintakykyisenä,
vaikka menettäisi liittohallituksen jäsenen tai
joutuisi toimimaan hetken ilman yhtä työntekijää.

Syrjimätön
Liitossa ei suvaita eikä sallita minkäänlaista
syrjintää, myöskään liitto ei syrji ketään
toiminnallaan. Mahdolliseen syrjintään puututaan
välittömästi ja suoritetaan tarvittavat
toimenpiteet. Kaikki ovat tervetulleita liittoon ja
liitossa jokainen saa olla sitä, mitä on.

Vaikuttajien kasvattaja
Kun jäsen kasvaa ulos liitosta, hän on kasvanut
vaikuttajaksi. Liitto on toiminnassaan kasvattanut
hänestä vahvan, oikeudenmukaisen ja reilun
vaikuttajan. Jonain päivänä eduskunta on täynnä
nuvataustaisia kansanedustajia! Liitto tukee
nuorisovaltuustotaustaisia vaikuttajia vaaleissa.

Tavoitettavissa
Liittohallitus ja liiton toimisto ovat tavoitettavissa,
ja nuvalainen voi luottaa siihen, että vastauksia
kysymyksiin tulee kohtuullisen ajan sisällä. Some
on myös luonteva kanava ottaa liittoon yhteyttä.

Vaikuttava
Meillä on vaikutusvaltaa poliittisella kentällä ja on
aidot mahdollisuudet vaikuttaa suuriin
kokonaisuuksiin. Liiton kannanotoilla ja
lausunnoilla saadaan muutoksia aikaan.

Timanttista edunvalvontaa tekevä
Liitto tukee piirejä edunvalvonnallisissa
ongelmissa, mutta kouluttaa piiritoimijat
laadukkaasti, jotta edunvalvonnallisissa
tapauksissa pärjättäisiin myös ilman liiton apua.
Valtakunnallisella tasolla Nuva ry:n ääni kuuluu
aina, kun tehdään nuorisovaltuustoja tai
ylipäätään nuoria koskevia päätöksiä.

Varautunut
Liitto on varautunut mahdollisiin
poikkeustilanteisiin, myös taloudellisesti. Poikkeustai kriisitilanteita varten on selkeät toiminta- sekä
viestintäohjeet, joihin liittohallitus ja liiton
työntekijät ovat perehtyneet.

Yhteistyötä tekevä
Tukea antava
Liitto antaa tukea nuville ja nuvalaisille aina, kun
on tarve. Nuvalaiset ovat tietoisia siitä, että liitto
auttaa. Aina.

Liitto tekee sekä valtakunnallisella että paikallisella
tasolla yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten
toimijoiden kanssa. Liitto kannustaa
piirijärjestöjään yhteistyöhön muiden esim.
opiskelijajärjestöjen piirijärjestöjen kanssa.

Tsemppaava
Liitto tsemppaa ja sparraa jäseniä kaikenlaisissa
tilanteissa. Liiton avulla nuvalaiset pystyvät vaikka
mihin!

Uudistuva
Liiton jäsenkunta uudistuu nopeasti ja liitto sen
mukana. Toimintatapoja, menetelmiä ja rakenteita
uskalletaan uudistaa, kun ne eivät enää palvele
liittoa ja sen jäseniä.

Yhtenäinen
Liiton jäsenkunta koostuu erilaisista henkilöistä,
mutta on joukkona yhtenäinen. Liitto ei ole
jakautunut kahtia eikä jäseniä jaotella puoluekirjan
mukaan.

Äänen kantaja
Nuva ry toimii nuvalaisten ja nuorten äänen
kantajana. Liiton tehtävä on tuoda nuvalaisille
tärkeät asiat sekä huolen aiheet esille
yhteiskunnalliseen keskustelussa.

Årtusendets ungdomsförbund
Förbundet utvecklar kontinuerligt sin verksamhet
och fortsätter även i framtiden med det
uppskattade arbetet inom tredje sektorn.
Förbundets tvåspråkiga ställning stärks, och på
förbundets evenemang är det möjligt att utbilda
lära sej också på andra språk än finska. Mångfald
är en möjlighet och mångspråkighet är en rikedom
inom förbundet.

#nuvaperhe
Kuten tähänkin asti on ollut, myös minun visiossa
liitto on #nuvaperhe. Liitto on #nuvaperhe, vaikka
toiminta kehittyy ja tulee ammattitaitoisemmaksi,
koska toimintaa tekevät ihmiset, jotka ottavat aina
uudet lämpimästi mukaan toimintaan.
Nuvaperheessä jokaisen on hyvä olla.

Mikäli tämä visio tuntuu omalta, ja haluat olla mukana rakentamassa samanlaista
liittoa kanssani, liity mukaan minun tukitiimiini tästä linkistä: bit.ly/alinapjksi

