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EUROOPPANUORET RY:N STRATEGIA 2017-2021
Eurooppanuorten strategian tehtä vä nä on ohjata jä rjestö n toimintaa toimintakautta pitemmä llä aikavä lillä .
Strategia mä ä rittelee järjestön kehittämistä koskevat vision ja mission. Strategia on voimassa 2017‑2021 ja
sen ajankohtaisuutta tarkastellaan strategiakauden puolivä lissä . Lisä ksi strategian etenemistä seurataan
vuotuisesti tehtä vä llä raportilla, joka esitellä ä n liittokokouksessa. Liittokokouksen jä lkeen strategian
toteuttamisesta ja seurannasta on vastuussa kulloinenkin hallitus.
VISIO
Suomalaiset nuoret ovat avoimia ja kansainvä lisiä yhteiskunnallisia toimijoita, ja EU nä hdä ä n luonnollisena
osana yhteiskunnallista keskustelua. Suomi koetaan osana Eurooppaa ja suomalaiset tuntevat itsensä
eurooppalaisiksi.
ARVOT
Kansainvälisyys
Yhdenvertaisuus
Nuorten osallisuus
Ennakkoluulottomuus
MISSIO
Eurooppanuoret ry on Suomen vaikuttavin kansainvä lisyyttä edistä vä nuorisojä rjestö .
ALKUSANAT
Strategia on rakennettu ajatellen kahta ydinpilaria Eurooppanuorten toiminnassa; Eurooppanuoret
poliittisena vaikuttajana ja Eurooppanuoret jä rjestö nä . Strategian toteuttamiseen osallistuvat jä senet,
hallitus ja työ ntekijä t.

EUROOPPANUORET POLIITTISENA VAIKUTTAJANA
Eurooppanuoret toimii nuorten äänenä Eurooppa- ja kansainvälisyyskysymyksissä
● Eurooppanuoret vaikuttaa valtakunnallisessa politiikassa, jä rjestö kentä llä ja yhteiskunnallisena
keskustelijana
● Eurooppanuoret toimii nuorten ensisijaisena vaikuttamiskanavana eurooppalaisissa ja
kansainvä lisissä kysymyksissä
● Eurooppanuoret vaikuttaa aktiivisesti kansainvä lisessä toimintaympä ristö ssä .
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Eurooppanuoret edistää rakentavaa Eurooppa-keskustelua ja kansainvälisyyttä Suomessa
● Eurooppanuoret on vahva ja nä kyvä vaikuttaja sekä eurooppalaisuutta ja kansainvä lisyyttä
edistä vä toimija
● Lisä tä ä n jä senistö n valmiuksia vaikuttamiseen
● Kehitetä ä n vaikuttavuutta valtakunnallisessa pä ä tö ksenteossa
● Edistetä ä n kansainvä lisyyttä paikallisessa toiminnassa.
Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija Eurooppa-keskustelussa
● Eurooppanuoret on arvostettu ja hyvin verkostoitunut toimija suomalaisella jä rjestö kentä llä
● Eurooppanuoret on aktiivinen keskustelunherä ttä jä nuoria koskevassa kansainvä lisessä ‑ja
Eurooppa‑keskustelussa
● Eurooppanuoret tekee tutkimus‑ ja selvitystyö tä Eurooppa‑keskustelun tueksi.

EUROOPPANUORET JÄRJESTÖNÄ
Aloitteellinen, osallistava ja yhdenvertainen järjestö
● Toiminnan houkuttelevuus kannustaa liittymä ä n jä seneksi ja osallistumaan jä rjestö n sisä iseen
pä ä tö ksentekoon ja kehitykseen
● Keskusjä rjestö huomioi jä senjä rjestö n jä senkehityksen ja aktiivien mä ä rä n ja pyrkii
kehittä mä ä n toimintaa sen suuntaisesti
● Jä rjestö kannustaa jä seniä ä n ottamaan vastuuta ja kasvamaan yhteiskunnallisina toimijoina
● Jä senet saavat korkeatasoista koulutusta Eurooppanuorten koulutustapahtumilla
● Toimimalla Eurooppanuorissa jä sen voi kasvattaa vuorovaikutustaitojaan ja yhteiskunnallista
osaamistaan sekä oppii johtamis‑ ja ryhmä työ taitoja.
● Toiminnan kaikilla tasoilla huomioidaan tasa‑arvo ja yhdenvertaisuus
Jäsenjärjestöt
● Jä senjä rjestö jen toiminta on avointa, nä kyvä ä ja houkuttelevaa
● Jä senjä rjestö jen toimintakulttuuri kannustaa ja motivoi ottamaan lisä ä vastuuta paikallisessa ja
valtakunnallisessa toiminnassa
● Valtakunnallinen jä rjestö tukee jä senjä rjestö jä paikallistason toiminnan toteuttamisessa
● Jä senjä rjestö jen oma varainhankinta ja omavaraisuus kasvavat.
Viestintä mahdollistaa näkyvän vaikuttamisen
● Eurooppanuorten julkaisutoiminta on laadukasta, tavoittavaa ja ajatuksia herä ttä vä ä
● Osallistutaan Eurooppa‑keskusteluun monikanavaisesti mediassa
● Viestitä ä n vuorovaikutteisesti Euroopan unionin toiminnasta suomalaisille nuorille
● Eurooppanuorten viestintä on suunnitelmallista, visuaalisesti yhdenmukaista ja laadukasta
kaikilla tasoilla
● Eurooppanuorilla on tunnettu brä ndi
● Eurooppanuorten vuorovaikutuksellinen viestintä tavoittaa kaikki kansainvä lisyydestä
kiinnostuneet nuoret Suomessa.
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