Strategia 2022-2026
Visio: Demariopiskelijat on vaikuttava ja tunnettu poliittinen opiskelijajärjestö ja
sosialidemokraattisessa liikkeessä arvostettu koulutus- ja opiskelijapoliittinen
asiantuntijataho. Demariopiskelijoilla on aktiivinen, osaava ja kasvava jäsenistö, joka
osallistuu järjestön päätöksentekoon ja toimintaan sen eri tasoilla. Demariopiskelijat on
kansainvälisesti näkyvä ja aktiivinen järjestö.

Poliittinen vaikuttaminen
Visio: Demariopiskelijat on näkyvä, aktiivinen ja aloitteellinen poliittinen vaikuttaja,
edistää sosialidemokratiaa opiskelijaliikkeessä ja opiskelijoiden edunvalvontaa
sosialidemokraattisessa liikkeessä.

-

-

-

-

-

Demariopiskelijat toimii aktiivisesti niin korkeakouluissa kuin myös toisella
asteella. Demariopiskelijoiden tavoitteena on edustaa laajasti koko
opiskelijayhteisöä.
Demariopiskelijoilla on oma poliittinen ehdokaslista jokaisen ylioppilaskunnan ja
lähes jokaisen opiskelijakunnan edustajistovaaleissa sekä edustus kaikissa
edustajistoissa, joiden vaaleissa on asetettu oma ehdokaslista.
Demariopiskelijat vaikuttaa aktiivisesti valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin ja on
arvostettu yhteistyökumppani sekä myös vaikuttamisen kohde.
Demariopiskelijat tukee osastojen ja aktiivien poliittista vaikuttamistyötä ja
järjestää koulutusta politiikan sisällöistä ja vaikuttamisen keinoista.
Demariopiskelijat myös nostaa aktiivien ja osastojen kannanottoja omaan
viestintäänsä.
Demariopiskelijat ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja tekee
omia avauksia opiskelija- ja koulutuspolitiikasta.
Demariopiskelijoilla on vahva edustus Sosialidemokraattisen puolueen (SDP)
toimielimissä ja puoluekokouksessa, joissa aktiivit vaikuttavat puolueen linjoihin
Demariopiskelijoiden omien tavoitteiden edistämiseksi.
Demariopiskelijat on sosialidemokraattisessa liikkeessä arvostettu opiskelija- ja
koulutuspoliittinen asiantuntijajärjestö, jota konsultoidaan aiheista.
Demariopiskelijat harjoittaa läheistä yhteistyötä SDP:n, Demarinuorten ja
Demarinaisten kanssa yhteisten arvojen ja tavoitteiden edistämiseksi.
Demariopiskelijat edustaa ja vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisissä järjestöissä ja
verkostoissa, joissa se on jäsenenä, ja Demariopiskelijoilla on edustajia järjestöjen
johtopaikoilla.

Mittarit:
-

Listojen ja ehdokkaiden määrä edustajistovaaleissa sekä valittujen edustajien
määrä ja laajuus.

-

Edustus ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä SYLin ja SAMOKin hallituksissa.
Edustus SDP:n päätöksentekoelimissä ja ehdokaslistoilla
SDP:n linjaksi saavutettujen tavoitteiden määrä (esim. puoluekokousaloitteiden
hyväksyminen)

Viestintä
Visio: Demariopiskelijat tekee vaikuttavaa viestintää, joka saavuttaa merkittävän osan
opiskelijoista, sekä edistää Demariopiskelijoiden poliittisia tavoitteita. Demariopiskelijat
seuraa erilaisilla mittareilla viestinnän saavutettavuutta, aktiivisuutta sekä
vaikuttavuutta. Suunnitelmallisuudella ja seurannalla varmistetaan, että
Demariopiskelijoiden viestintä on jatkuvaa, näkyvää ja proaktiivista.
- Demariopiskelijat tekee viestintää erilaisten somekampanjoiden muodossa.
Jäsenet ja osastot aktivoidaan kampanjoihin mukaan esimerkiksi kannustimin ja
aihetunnisteiden avulla.
- Demariopiskelijat tarjoaa jäsenille, sekä osastoille modernia viestintäkoulutusta,
jossa tarjotaan viestinnän välineitä, sekä opastusta erilaisten viestintäkanavien
käyttöön. Lisäksi Demariopiskelijat tarjoaa ohjeita viestinnän vaikuttavuutta ja
saavutettavuutta koskien.
- Demariopiskelijoiden ulkoista viestintää toteuttaa siihen määritelty ryhmä, joka
koostuu pääosin liittohallituksen toimijoista. Ryhmä tuottaa viestinnällistä sisältöä
järjestön toiminnasta kuten tapahtumista, osastotoiminnasta ja muista
aktiviteeteista.
- Demariopiskelijat julkaisee aktiivisesti toimivaa Debatti-verkkolehteä ja tekee
nostoja sen sisällöistä sosiaalisessa mediassa.
- Demariopiskelijoiden viestintä on konkreettista ja ytimekästä.
- Demariopiskelijat tekee laadukasta, monikanavaista ja kaikille saavutettavaa
viestintää.
- Demariopiskelijat viestii monikielisesti keskeisestä toiminnastaan ja tärkeimmistä
tavoitteistaan.

Mittarit:
-

Järjestön näkyvyys mediassa (juttujen ja medioiden määrä)
Sosiaalisen median näkyvyys ja tavoittavuus (näyttökerrat, sitoutumiset ym.
alustojen tarjoamat mittarit)
Osastojen vastaavat luvut toimintakertomuksissa

Tapahtumat

Visio: Demariopiskelijat järjestää jäsenistölleen mielenkiintoisia, houkuttelevia ja
turvallisia tapahtumia, jotka ovat kaikille saavutettavia ja keräävät kasvavissa määrin
osallistujia.
-

-

-

Tapahtumien järjestämisessä osallistetaan aktiivisesti jäsenistöä; järjestetään
tapahtumia, joiden ohjelma on osallistujille mielekästä ja kiinnostavaa.
Tapahtumista viestitään aktiivisesti ennen niitä ja niiden jälkeen, jotta tapahtumat
saavuttavat mahdollisimman monet jäsenistöstä sekä jäsenyydestä
kiinnostuneet.
Demariopiskelijoiden tapahtumiin osallistuminen on mahdollista kaikille jäsenille
riippumatta asuinpaikkakunnasta ja tapahtumia järjestetään tasaisesti eri puolilla
Suomea. Tapahtumiin järjestetään myös mahdollisuus etäosallistumiseen.
Demariopiskelijoiden kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan
periaatteita ja yhdenvertaisuusohjesääntöä. Jokaiselle tapahtumalle nimetään
häirintäyhdyshenkilöt.

Mittarit:
-

Valmisteluun osallistuneiden jäsenten määrä
Tapahtumien osallistujien määrä
Tapahtumien osallistujilta saatu palaute

Osastot ja jäsenet
Visio: Demariopiskelijoiden osastot ovat aktiivisia, elinvoimaisia ja vaikutusvaltaisia
toimijoita omilla alueillaan.
-

-

-

-

Demariopiskelijat kouluttaa osastojen hallitukset heti alkuvuodesta tehtäviinsä.
Koulutuksessa edellisen vuoden toimijat perehdyttävät uudet toimijat tehtäviinsä
liittohallituksen tukemana.
Demariopiskelijat tukee osastoja toiminnassaan tarjoamalla neuvoja, apua ja
taloudellista tukea.
Osastojen ja liiton johdon välillä on toimiva keskusteluyhteys aktiivisen
osastokummitoiminnan ja säännöllisten palavereiden avulla. Toimivan
keskusteluyhteyden myötä kynnys pyytää liitolta apua madaltuu osastoille.
Demariopiskelijat ja osastot osallistuvat aktiivisesti yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen tapahtumiin, joissa esitellään järjestöjen toimintaa ja
tehdään jäsenhankintaa.
Demariopiskelijat ja osastot tekevät jäsenhankintaa ympäri vuoden näkymällä
sosiaalisessa mediassa aktiivisina, aloitteellisina ja vaikuttavina keskustelijoina.
Demariopiskelijat tekee aktiivista ja tavoitteellista jäsenhankintaa yhdessä
osastojen kanssa, kasvattaen jäsenten ja toimijoiden määrää vuosittain.

Mittarit:

-

Osastojen toiminnan aktiivisuus (tapahtumien määrä ja osallistujamäärä,
viestinnän aktiivisuus)
Jäsenmäärän kehitys sekä toimijoiden määrä ja vaihtuvuus

Hallinto ja talous
Visio: Demariopiskelijoiden hallinto ja talous ovat vakaalla pohjalla. Liittohallitus
osallistuu aktiivisesti toiminnan ja talouden suunnitteluun.
-

Demariopiskelijat harjoittaa pitkäjänteistä ja hyvää taloudenpitoa.
Demariopiskelijoiden liittohallitusta ja jäseniä osallistetaan toiminnan
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Yhdenvertaisuusohjesääntöä ja turvallisemman tilan periaatteita päivitetään
vuosittain.
Demariopiskelijat on hyvä ja houkutteleva työpaikka, jossa työntekijät voivat
hyvin.

Mittarit:
-

Talouden vakaus (ali-/ylijäämä, tulojen määrä)
Rahoituslähteiden ja avustusten määrä
Rekrytointitilanteissa saatujen työhakemusten määrä

Strategian seuranta
-

Strategian toteutumista mitataan ja seurataan yllä määritellyin mittarein.
Strategian toteutumista seuraa liittohallitus, joka raportoi siitä vuosittain
liittokokoukselle.

