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ALOITE 1 
 
Vasemmistoliiton vapaaehtoisverkoston vahvistamiseksi 
 
Tavoite: Aktiivisen ja aloitteellisen vapaaehtoisverkoston luominen, jonka pääasiallinen tarkoitus 
on vahvistaa työtä puolueen sen jokaisella kolmella tasolla. Vapaaehtoisverkosto sitouttaa nykyisiä 
ja uusia ihmisiä mukaan puoleen toimintaan ottamalla käyttöön heidän tietonsa, taitonsa ja 
osaamisensa.  
 
Toteutus: 
Puoluehallitus ja piirit luovat Vasemmistoliitolle vapaaehtoistoiminnan malli, joka määrittää 
kunkin kolmen tason (paikallisosastot, piirijärjestöt ja valtakunnallinen) osalta: 

 mitä työryhmiä tarvitaan (aihealueet vs. organisaation taso), 
 kuinka työryhmiä johdetaan, ohjataan, koordinoidaan ja tuetaan, 
 mikä on poliittisten edustajien, puolueen omien luottamushenkilöiden, kenttätoimijoiden 

sekä palkattujen työntekijöiden asema vapaaehtoistyön johtamisessa, 
 millä eri toiminnallisilla ja teknisillä tavoilla työryhmät voivat toimia (huomioiden mm. 

maantieteelliset etäisyydet ja alueelliset erot, itseorganisoitumisen, aliryhmät, verkostot 
jne.), 

 mitkä ovat vapaaehtoisen oikeudet Vasemmistoliitossa, 
 mitä on hyvä vapaaehtoisten johtaminen puolueessa, kuinka sitä tuetaan sekä minkälainen 

koulutusjärjestelmä luodaan toimintaa tukemaan (koulutus, ohjaus jne.), 
 kuinka, koska ja kenen toimesta työryhmät kootaan (esim. taitoja ja osaamista voidaan 

kartoittaa sähköpostikyselyllä), 
 miten työryhmistä tiedotetaan ja 
 kuinka työryhmiin voi liittyä (esim. FB-sivuilla, www-sivuilla jne.). 

 
Visiona on jatkuvasti kehittyvä, muuttuva ja puoluetyöhön kiinteästi kaikilla kolmella tasolla 
kiinnittyvä viidakko vapaaehtoisista koostuvia verkostoja, työryhmiä ja projektiryhmiä, jotka on 
uudenkin jäsenen helppo löytää. Vasemmistoviidakossa uusia ryhmiä voi perustaa helposti ja 
vanhoja voi lakkauttaa, jakaa, yhdistää ja muuntaa tarpeen ja innostuksen mukaan. Viidakossa 
jokainen löytää omaa mielenkiintoaan ja osaamistaan vastaavaa tekemistä järkevästi johdettuna ja 
ohjattuna. 
 

ALOITE 2 
 
Background for the initiative 
 
We want to attract foreigners living in Finland to become active members and supporters of the 
Left Alliance. We feel that as a part of an international movement supporting equality and fighting 
against racism, the Left Alliance could be an attractive option for immigrants living in Finland. By 
immigrants we mean all the non-Finns and/or non-Finnish speakers living in Finland currently or 
permanently. 
 
We want to reach the immigrants and expats in order to show that it's possible to identify with the 
key goal of the Left Alliance: solidarity among individuals and groups. Immigrants and non-Finnish 
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speakers should not be passive members of the Left Alliance, but active volunteers in positions of 
trus,t working together with Finnish-speakers towardsreaching our common goals. 
 
For this purpose we propose the following initiative: 
 
The Left Alliance should form a national group for organizing activities of international 
volunteers 
 
The purpose of the group is to coordinate international volunteer actions within the Left Alliance. 
The group should have an annual action plan, that can include for example organizing discussions, 
social gatherings, concerts, events for families, theatre plays or organizing events with refugee 
centers. All the actions should be organized with methods that encourage active participation of 
both the volunteers and the target group. Actions should enlighten the political goals of the Left 
Allience, for example anti-austerity, basic income or anti-rasism and should be organized together 
with the local Left Alliance groups when possible. 
 
The group can have regional subgroups. The working language should be English or Finnish and 
the members should have some international background or be interested in collaboration with 
immigrants. 
 
The first task of the group would be identifying the possible ways and means to reach the 
immigrants, both individuals and communities. One possibility is forming subgroups based on a 
single language, for example Russian or Somali. The group should look into possibility of producing 
promotional materials in English or other languages: short leaflets, memes, pictures and videos. 
 


