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1. YLEISTÄ
Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille
Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.
Eurooppanuorten sääntöjen mukaisesti järjestön tavoitteena on
- edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja erityisesti Euroopan
unioniin ja edistää sen kehittämiseen liittyvää kansalaiskeskustelua nimenomaan
suomalaisten nuorten keskuudessa,
- syventää nuorten Eurooppa-tietoutta ja yhdentymisen aatteellisten, poliittisten ja
taloudellisten periaatteiden tuntemusta Suomessa,
- toimia Eurooppa-asioissa jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana,
- herättää nuorten mielenkiintoa Eurooppa-asioihin ja niihin vaikuttamiseen,
erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämiseen sekä yhdistyksen
periaatteisiin ja toimintaan,
- ottaa kantaa Eurooppa-asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita päättäjille, ja
- toimia julkisena keskustelufoorumina ja asiantuntijatahona Suomen Eurooppa-politiikkaa
muotoiltaessa.
Vuonna 2016 järjestön tärkeimmät tavoitteet olivat toimintasuunnitelman mukaisesti
seuraavat:
- Aktiivinen Eurooppa-keskusteluun osallistuminen
- Jäsenmäärän kasvattaminen
- Aluejärjestöjen tukeminen, aktivointi ja paikallisen toiminnan kasvattaminen
- Jäsenten aktivointi
- Suuren Linnaseminaari 20 vuotta - tapahtuman järjestäminen
Eurooppanuoret pyrkii hälventämään Euroopan yhdentymiseen liittyviä ennakkoluuloja ja rohkaisee
suomalaisia nuoria keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Eurooppanuoret tarjoaa
konkreettisen väylän osallistua rajat ylittävään poliittiseen toimintaan. Vuonna 2016 Eurooppanuoret
keskittyi laadukkaaseen tapahtumatoimintaan, aluejärjestöjen tukemiseen sekä aktiiviseen
tiedotustoimintaan ja viestintään, jolla pyrittiin tuomaan esille Euroopan unionin ja eurooppalaisen
integraatiokehityksen positiivisia vaikutuksia sekä esittämään rakentavia vaihtoehtoja EU:n
tulevaisuuden suunnalle.
Eurooppanuorten tiedotustoimintaa tehostettiin vuonna 2016 monin tavoin. Sosiaalisen median
kanavien (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) käytössä pyrittiin aktivoitumaan ja tehostamaan
erityisesti nuoren ikäryhmän saavutettavuutta. Myös Eurooppanuorten sähköpostitse lähetettävän
Uutiskirjeen mallia jatkettiin. Järjestö teki myös kannanottoja ajankohtaisista aiheista, kuten
Nordea-pankkikonsernin Panama-vyyhdistä.
Eurooppanuorten jäsenmäärä jatkoi vuonna 2016 nousuaan, kasvaen lähes 10 prosentilla.
Jäsenhankintaan ja jäsenmaksujen kantoon vuoden aikana kohdennetut resurssit osoittautuivat

menestyksekkääksi.
Jäsenhankinnan
vauhdittamiseksi
toteutettiin jäsenhankintakilpailu
loppuvuodesta 2016. Jäsenhankinnan ja jäsenmaksujen prosessien kehittämistä suunniteltiin vuoden
aikana, mutta varsinainen toteutus jäi vuoden 2017 hallituksen vastuulle.
Aluejärjestöjen määrä kattaa lähes koko Suomen. Uusia jäseniä silmällä pitäen Eurooppanuoret
aluejärjestöineen on järjestänyt runsaasti monenlaista laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla
uutena mukaan. Vuoden 2016 aikana Eurooppanuorten valtakunnallisen organisaation ja sen
aluejärjestöjen toimesta toteutettiin kymmeniä erilaisia tapahtumia, pääasiassa Helsingissä, Turussa,
Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Aktiivinen jäsenhankinta oli omiaan lisäämään myös
tapahtumaosallistujien määrää.
Vuonna 2016 Eurooppanuoret on säilyttänyt vahvan kansainvälisen preesensinsä. Kansainvälistä
toimintaa on toteutettu pääasiallisesti JEF-Europen parissa osallistumalla sen vuosittaisiin Federal
Committee -tapahtumiin sekä muihin JEF-Europen tai sen kansallisten ja paikallisten jäsenjärjestöjen
tapahtumiin. Kansainvälinen yhteistyö ja yhteydenpito myös muiden pohjoismaiden
Eurooppanuorten järjestöjen välillä on ollut tiivistä.

2 POLIITTINEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Eurooppanuoret ry kampanjoi poliittisten tavoitteidensa puolesta sekä järjestää seminaareja,
keskustelutilaisuuksia ja vierailuja. Eurooppanuoret järjesti vuonna 2016 tapahtumia laaja-alaisesti
monilla eri paikkakunnilla. Tilaisuuksia on järjestetty sekä itsenäisesti että yhdessä eri
yhteistyökumppaneiden kanssa.
2.1 Poliittisen toiminnan painopisteet
Eurooppa-poliittisen keskustelun syventäminen ja Euroopan integraation kehittäminen talouskriisin
haasteiden pohjalta olivat Eurooppanuorten poliittisen toiminnan keskiössä vuonna 2016. Tärkeitä
käsiteltyjä teemoja olivat myös Eurooppaan kohdistuva muuttoliike ja unionin merkitys sen
lähialueilla, EU:n talouskysymykset kuten talous- ja rahaliiton kehittäminen sekä EU:n ja USA:n
investointi- ja vapaakauppasopimusneuvottelut, ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikka. Poliittisen
toiminnan painopisteet näkyivät paitsi kannanotoissa, mielipidekirjoituksissa sekä julkaisuissa, myös
seminaarien ja keskustelutilaisuuksien aihevalinnoissa.
2.2 Eurooppa-aamiaiset
Jo vuonna 2010 lanseerattu toimintamuotoa “Eurooppa-aamiaiset” jatkettiin menestyksekkäästi
vuonna 2016. Eurooppa-aamiaisia järjestettiin pitkin vuotta eri paikkakunnilla, mm. Helsingissä,
Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Suurimmillaan Eurooppa-aamiaisten tai Cafe Europa -nimellä
järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä on ollut lähemmäs 40 ja keskimäärin noin 20 osanottajaa.
Tilaisuuksien vieraina on ollut europarlamentaarikkoja ja muita vaikuttajia sekä asiantuntijoita.
Eurooppa-aamiaiset ja samaa konseptia noudattavat Cafe Europa -tilaisuudet olivat luonteeltaan
vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja käydä aidosti
keskustelua meppien sekä muiden vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa.

2.3 Instituutiovierailut
Vuonna 2016 Eurooppanuoret järjesti vierailut Suomen Pankkiin ja Ulkopoliittiseen instituuttiin.
Suomen Pankin vierailulla 28.4. Aiheena oli eurooppalainen valuutta ja talouspolitiikka. Tilaisuuden
pääpuhujana oli Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, ja muita alustuksia pitivät Suomen Pankin
asiantuntijat. Puheenvuorojen yhteydessä osallistujilla oli mahdollisuus haastaa kutakin
asiantuntijaa käsiteltävistä aiheista.
Toukokuun 30. päivä toteutettiin Eurooppanuorten vierailu Ulkopoliittiseen instituuttiin, jossa kuultiin
alustus EU:n perustiedosta, ja jatkettiin keskustellen asiantuntijoiden kanssa Eurooppa-teemoista.
Kummatkin instituutiovierailut keräsivät yli parikymmentä osallistujaa. Valtakunnallisen toiminnan
lisäksi aluejärjestöt toteuttivat omia instituutiovierailuitaan mm. suurlähetystöihin.
2.4 Eurooppa-päivä ja Vuoden nuori eurooppalainen
Vuonna 2016 Eurooppanuoret oli jälleen mukana Eurooppa-päivän juhlinnassa 9. toukokuuta ja
toteutti laajoja kansalaistapahtumia eri puolilla Suomea yhdessä Eurooppalaisen Suomen ja muiden
sidosryhmien, kuten kuntien, oppilaitosten, suurlähetystöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tapahtumilla pyrittiin nostamaan esiin Euroopan yhdentymisen positiivisia puolia ja tuomaan esiin
Euroopan maiden kulttuureita.
Eurooppa-päivänä julkistettiin myös Eurooppanuorten valitsema Vuoden nuori eurooppalainen.
Vuonna 2016 valinta tehtiin jo kahdennentoista kerran ja valituksi tuli suomalainen
ammattilaiskoripalloilija Shawn HuҀ, joka on ollut nostamassa suomalaista koripalloa uudelle tasolle,
toiminut esimerkkinä nuorille ja puhunut rohkeasti avoimemman, kansainvälisemmän ja
monikulttuurisemman Suomen puolesta. Valinta julkistettiin Eurooppa-päivänä Kuopiossa,
Eurooppa-päivän päätilaisuudessa 9.5.2016 ja samanaikaisesti lehdistötiedotteena.
2.5 Kesäkeskustelutilaisuudet
Eurooppanuoret osallistui Mtv:n ja Porin kaupungin tuottamaan SuomiAreena tapahtumaan omalla
tilaisuudellaan “Suuren valiokunnan kyselytunti” heinäkuussa 2016. Viikon aikana
SuomiAreena-tapahtumassa pidettiin myös aktiivista esittelypistettä yhdessä Eurooppalainen Suomi
ry:n kanssa ja osallistuttiin myös heidän tapahtumiinsa.
2.6 Unikeonpäivän Eurooppa-herätys
Eurooppanuoret antoi perinteisen Unikeonpäivän Eurooppa-herätyksen myös vuonna 2016.
Eurooppa-herätyksellä pyritään herättelemään sellaista vaikuttajaa tai julkisuuden henkilöä, jonka
Eurooppanuoret erityisesti katsoo olevan eurooppalaisen herätyksen tarpeessa. Vuoden 2016
Eurooppa-herätyksen sai Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen johtaja ja vastaava päätoimittaja Atte
Jääskeläinen.
2.7 Linnaseminaari 20 vuotta -juhlaseminaari, “Eurooppa murrosten keskellä”
Eurooppanuorten perinteinen huippuseminaari, Linnaseminaari 2016, järjestettiin 19.-21.8. Haikon
kartanossa Porvoossa. Yhteensä yli 90 Eurooppa-asioista kiinnostunutta osallistujaa koonnut,
loppuunmyyty seminaari oli jälleen erittäin suuri menestys. Tapahtuma järjestettiin tuttuun tapaan

kolmipäiväisenä. Huippuseminaarin pääpuhujia vuonna 2016 olivat Fennovoiman viestintäjohtaja
Maira Kettunen, Suomen Pankin neuvonantaja Meri Obstbaum, ulkoasianministeriön lähetysneuvos
Juha Mustonen, DEMO Finlandin suunnittelija Lasse Härmälä, Rajavartiolaitoksen esikunnan
kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Mika Rytkönen, professori Markku Ollikainen sekä
europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen ja Nils Torvalds. Seminaarissa käytyjen hyvien keskusteluiden
tuloksia on käytetty jatkotyössä muissa Eurooppanuorten tapahtumissa ja julkaisutoiminnassa.
Seminaarin osallistujilta kerätty palaute oli positiivista ja siitä hyödynnetään aktiivisesti vuoden 2017
Linnaseminaarin suunnittelussa.
2.8 Vuosikokous Helsingissä 10.12.2016
Eurooppanuorten vuosikokous pidettiin 10. joulukuuta 2016 Allianssi-talossa Helsingin Pasilassa.
Vuoden 2016 vuosikokoukseen osallistui kaikkiaan 48 osanottajaa. Vuosikokouksessa kuultiin useiden
sidosryhmien tervehdykset sekä käsiteltiin sääntömääräisen vuosikokouksen asiat mukaan luettuna
uuden puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Sääntömääräisten vuosikokouksen käsiteltävien
asioiden lisäksi vuosikokouksessa päätettiin Eurooppanuorten strategiasta vuosille 2017-2021 sekä
sääntömuutoksesta. Sääntömuutoksen myötä Eurooppanuoret kutsuu jatkossa itseään liitoksi ja
hallitustaan liittohallitukseksi.
Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin lappeenrantalaislähtöinen valtiotieteiden
ylioppilas Tuomas Tikkanen Helsingistä. Varapuheenjohtajiksi valittiin Elli Luukkainen Helsingistä ja
Sonja Savola Tampereelta.
Vuosikokous päätti valita puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta
liittohallituksen jäsentä. Uuteen liittohallitukseen vuodelle 2017 valittiin Juho Mäki-Lohiluoma ja
Ronja Marjamaa Turusta, Laura Sviili, Pinja Raitanen ja Mari Tuokko Helsingistä, Joel Kontiainen,
Laura Mattinen ja Matin Moradi Tampereelta sekä Iiris Asunmaa Jyväskylästä.
2.9 Muu poliittinen toiminta ja tilaisuudet
Edellä mainittujen toimintamuotojen lisäksi Eurooppanuorten luottamus- ja toimihenkilöt ovat
tavanneet monia sidosryhmiä, päättäjiä ja virkamiehiä yhteistyömahdollisuuksien ja poliitisen
debatin merkeissä. Eurooppanuorten toimijat ovat myös aktiivisesti osallistuneet erilaisiin
sidosryhmätilaisuuksiin ja Eurooppa-politiikkaan keskittyviin tapahtumiin.
Lokakuun 24. päivä Eurooppanuoret järjesti yhdessä poliittisten ja sitoutumattomien nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen kanssa mielenilmauksen Syyrian rauhan puolesta, johon osallistui noin lähes pari
sataa henkeä.
Eurooppanuoret vierailivat yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa Kansallisen Kokoomuksen,
Keskustan ja Vihreän puolueen puoluekokouksissa vuonna 2016. Puoluekokouksissa pidettiin
esittelypistettä ja seurattiin puolueiden keskustelua erityisesti Eurooppa-teemoista.
Eurooppanuoret osallistui myös kansainväliseen, JEF-Europen “Democracy Under Pressure”
-sananvapauskampanjaan järjestämällä valtakunnallisen organisaation ja aluejärjestöjen yhteisen

sosiaalisen median tempauksen, jossa otettiin kuvia tunnettujen henkilöiden patsaiden luona ja
jaettiin somessa viralliseen kampanjaan linkittäen. Aluejärjestöt toteuttivat myös esittelypisteitä
toiminta-alueillaan tempauksen yhteydessä.

3 JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA
Järjestöllisen toiminnan tavoitteena on luoda laaja yhteistyöverkosto sekä tarjota jäsenistölle
monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vuoden aikana on pyritty
vahvistamaan aluejärjestöjen toimintaa, jatkamaan Eurooppanuorten hyvien yhteistyöverkostojen
kehittämistä sekä kartoittamaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja poikkijärjestöllistä toimintaa.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelman päätavoitteisiin kuuluivat aluejärjestöjen tukeminen sekä
jäsenten aktivointi mukaan toimintaan heti liittymisestä alkaen.
3.1 Toimintaympäristö
3.1.1 Jäsenyydet järjestöissä
Eurooppanuoret ry on osa suomalaista Eurooppa-liikettä. Sen jäsenet ovat myös Eurooppalainen
Suomi ry:n jäseniä. Yhteistyö Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa on perinteisesti ollut tiivistä ja
kumppanuutta vaalitaan jatkossakin.
Euroopan tasolla Eurooppanuoret on Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) -järjestön jäsen. JEF:n
kautta Eurooppanuoret osallistuu ja vaikuttaa yleiseurooppalaiseen Eurooppa-keskusteluun.
Eurooppanuorten edustajat JEF:n elimissä vievät eteenpäin järjestön kantoja ja tuovat esille
kansallisessa toiminnassa hyväksi havaittuja käytäntöjä pyrkien näin edesauttamaan JEF:n
kehittymistä. Samalla JEF:stä pyritään omaksumaan hyväksi havaittuja toimintamalleja.
Pyrkimyksenä on myös edistää Eurooppanuorten omien jäsenten kokemusta kuulumisesta
eurooppalaiseen järjestölliseen kokonaisuuteen. Eurooppanuorten Elisa Tarkiainen toimi vuonna
2016 JEF-Europen hallituksen (Executive Board, EB) jäsenenä ja Jasmiini Kaasinen JEF-Europen
valtuuston (Federal Committee, FC) puheenjohtajistossa. Lisäksi Eurooppanuorten jäsen Mariam
Rguibi toimi vuonna 2016 JEF-Europen Arbitration Boardissa ja Henrik Manner JEF-Europen Auditors’
Committeessa.
Eurooppanuoret on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenjärjestö ja aktiivisesti mukana Allianssin
toiminnassa. Allianssin ja erityisesti sen kansainvälisen politiikan jaoston kautta Eurooppanuoret
pääsee osallistumaan EU-tason nuorisopoliittiseen keskusteluun, jota käydään muun muassa
European Youth Forumin (YFJ) puitteissa. Siellä Eurooppanuoret pyrkii pitämään omia ja kattojärjestö
JEF:n kantoja näkyvästi esillä. Eurooppanuorten varapuheenjohtaja Tuomas Tikkanen edusti
Eurooppanuoria vuonna 2016 Allianssin hallituksessa varajäsenenä.
Eurooppanuoret on Suomen YK-liiton jäsenjärjestö ja pyrkii sitä kautta saamaan tietoa sekä
vaikuttamaan eurooppalaisen näkökulman esilletuonnissa YK-yhteyksissä. Vuonna 2016 yhteistyö
YK-liiton kanssa on jatkunut, ja Eurooppanuorten aktiivi Matias Kuutti edusti Eurooppanuoria YK-liiton

hallituksessa varajäsenenä. Loppuvuodesta Kuutin tilalle hallituskauden 2016-2017 loppuun asti
valittiin Eurooppanuorten vuoden 2017 puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.
Eurooppanuoret on ollut vuodesta 2013 lähtien Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) jäsenjärjestö.
Eurooppanuorten aktiivi Meri Kiikkala edusti järjestöä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton hallituksessa
vuonna 2016.
3.1.2 Muut yhteistyötahot
Muista järjestöistä Eurooppanuorten keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat opiskelijajärjestöt sekä
poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt niin poliittisen vaikuttavuuden kuin jäsenhankinnankin
kannalta. Muita tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa Euroopan komission Suomen-edustusto,
Euroopan parlamentin Suomen- tiedotustoimisto, Ulkopoliittinen instituutti, ulkoasiainministeriön
Eurooppa-tiedotus, poliittiset puolueet sekä ammatti- ja etujärjestöt kuten AKAVA, SAK, STTK, OAJ ja
MTK. Yhteistyötä on jatkettu tiiviisti myös Euroopan parlamentin jäsenten, kansanedustajien,
ministerien, kunnallispoliitikkojen, virkamiesten ja tutkijoiden kanssa.
Eurooppanuoret on pyrkinyt tavoittamaan myös uusia yhteistyökumppaneita vuoropuheluun ja
yhteistyöhön. Tämä on tapahtunut osallistumalla entistä aktiivisemmin yhteistyötahojen järjestämiin
tapahtumiin ja kutsumalla näiden tahojen edustajia Eurooppanuorten tapahtumiin.
3.2 Aluejärjestöt
3.2.1 Aluejärjestöjen kehittämistavoitteet
Vuonna 2016 Eurooppanuorilla oli kolmetoista aluejärjestöä: Eurooppanuoret Oulussa (ENO),
Joensuun Eurooppanuoret (JoEN), Jyväskylän Eurooppanuoret (JEN), Lapin Eurooppanuoret (LEN),
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret (PENu), Tampereen Eurooppanuoret (TEN), Turun
Eurooppanuoret (TENu), Hämeen Eurooppanuoret (HEN), Satakunnan Eurooppanuoret (SEN),
Kymi-Karjalan Eurooppanuoret (KyKEN), Etelä-Savon Eurooppanuoret (ESEN), Pohjois-Savon
Eurooppanuoret (PSEN) sekä Unga Europeer Raseborg (UER). Unga Europeer Raseborg on
ruotsinkielinen alueyhdistys, ja yhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Suomessa asuville
ruotsinkielisille nuorille. Vuoden 2016 aikana aktiivista toimintaa toteuttivat Pääkaupunkiseudun,
Lapin, Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Hämeen Eurooppanuoret. Muilla alueilla toiminta on
hetkellisesti hiipunut.
Eurooppanuorten aluejärjestöjen toimintaa on pyritty pitämään vireänä tukemalla niitä sekä
taloudellisesti tulosperusteisella rahoituksella että koulutuksen ja yhteisen ideoinnin muodossa.
Lisäksi aluejärjestöillä on ollut mahdollisuus käyttää hyväkseen toimiston tukipalveluita, kuten
postitusta.
Koska monipuolinen ja rikas paikallinen Eurooppa-toiminta on oleellinen osa Eurooppanuorten
tavoitteita, on aluejärjestöillä erityistä merkitystä Eurooppanuorille - voimavaramme ja
tavoittavuutemme rakentuvat niiden varaan. Vuonna 2016 aluejärjestöjen ja keskusjärjestön
yhteistyötä on pidetty vahvasti yllä tarjoamalla jokaiselle aluejärjestölle mahdollisuutta järjestää

paikkakunnallaan keskusjärjestön rahoittamia Eurooppa-aamiaisia ja Cafe Europa-tilaisuuksia, sekä
”Eurooppa murrosten keskellä” -teemaseminaareja. Lisäksi aluejärjestöjen kokouksissa ja
tilaisuuksissa on vierailtu tarpeen mukaan.
Koulutusta aluejärjestöille on lisätty, ja 20.-21.2.2016 järjestettiin kolmatta kertaa uudella
tapahtumakonseptilla Eurooppanuorten laajat järjestöpäivät Helsingissä. Järjestöpäiville kutsuttiin
kaikki kiinnostuneet alueiden aktiivit, ja osanottajia oli yhteensä 35 henkeä. Tapahtumassa alueiden
aktiivit saivat koulutusta niin yhdistyshallintoon, tiedotukseen ja nettisivuihin kuin tapahtumien
järjestämiseenkin liittyen.
Koulutustoimintaa aluejärjestöjen toimijoille jatkettiin Aluepäivillä 16.-17.4. Jyväskylässä, missä
viikonlopputapahtumaan osallistui 20 aktiivia ympäri Suomen. Aluetoiminnan tukemista toteutettiin
koulutuksellisesti myös loppuvuodesta Eurooppanuorten Aktiivipäivillä 5.-6.11.2017 Helsingissä,
johon osallistui lähes 30 henkilöä. Viikonlopputapahtuman lauantaiosuus järjestettiin
seminaarimuotoisena yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa.
Myös tiedotusyhteistyötä keskusjärjestön ja aluejärjestöjen välillä on kehitetty. Kaikille aluejärjestöille
on tarjottu mahdollisuutta ylläpitää omia www-sivujaan Eurooppanuorten sivujen yhteydessä ja
aluejärjestöjen aktiiveille on annettu tarvittavaa koulutusta sivujen päivittämiseen. Aluejärjestöjen
tapahtumista on tiedotettu Eurooppanuorten sähköpostiuutiskirjeessä ja aluejärjestöjä on pyydetty
puolestaan tiedottamaan Eurooppanuorten tapahtumista omien tiedotuskanaviensa kautta. Kaikille
aluejärjestöille on perustettu omat Facebook-sivut, jotka on linkitetty Eurooppanuorten omiin
Facebook-sivuihin ja joiden päivityksiä on seurattu säännöllisesti. Kaikkien Eurooppanuorten ja sen
aluejärjestöjen tapahtumien tiedot lisätään automaattisesti Facebook-tuontina Eurooppanuorten
verkkosivuille.
3.2.2 Alueiden komitea
Eurooppanuorten aluejärjestöt yhteen kokoava Alueiden komitea oli vuonna 2016 Eurooppanuorten
sääntömääräinen toimielin.
Vuoden 2016 Alueiden komitean järjestäytymiskokous pidettiin Järjestöpäivien yhteydessä
sunnuntaina 21.2.2016, jossa sen puheenjohtajaksi valittiin Turun Eurooppanuorten aktiivi Miikka
Koski. Alueiden komitean toiminta ja rooli järjestön toiminnassa jäivät vähäisiksi vuoden 2016 aikana,
eikä Alueiden komitea kokoustanut enää toista kertaa vuoden aikana. Strategiaprosessin myötä
todettiin Alueiden komitean rooli Eurooppanuorissa tarkoituksettomaksi, ja se lakkautettiin
sääntöuudistuksen myötä vuosikokouksessa 10.12.2016. Alueiden komitean merkittävin tehtävä,
aluejärjestöjen aktiivien verkostoituminen ja kouluttaminen toteutetaan osana muuta
Eurooppanuorten toimintaa vuodesta 2017 alkaen.
3.3 Alumnitoiminta
Yksi vuoden 2016 tavoitteista oli herätellä alumnitoimintaa lähettämällä toiminnasta jo sivuun
siirtyneille 2-3 uutiskirjettä vuosittain. Tavoitteena on kehittää entisestään Eurooppanuorten

alumnitoimintaa ja saada positiivista taustatukea Eurooppanuorille. Monet Eurooppanuorten
alumneista ovat sijoittuneet erilaisiin EU-tehtäviin ja näitä kontakteja on pyritty hyödyntämään yhä
paremmin Eurooppanuorten toiminnassa.
Toimintaa suunniteltiin useissa työryhmissä ja
hallituksessa oli nimetty vastuuhenkilöt toiminnan toteuttamista varten, joka jäi kuitenkin vähäiseksi.
Vuonna 2016 aktiivitoimintansa Eurooppanuorissa päättävät hallituksen jäsenet lupautuivat
synnyttämään aktiivista alumnitoimintaa vuoden 2017 aikana.

4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Eurooppanuoret on mukana kansainvälisessä yhteistyössä laajasti oman kattojärjestönsä
JEF-Europen kautta. Lisäksi Eurooppanuorten panos Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin
kansainväliseen toimintaan on ollut viime vuosina jatkuvasti merkittävä.
4.1 JEF -yhteistyö
Suomalainen Eurooppanuoret ry on osa Euroopan-laajuista nuorisoliikettä, kansainvälisen
Eurooppa-liikkeen nuorisojärjestöä Young European Federalists -järjestöä, eli JEF:ia. Vuonna 2016 on
jatkettu hyviksi koettuja yhteistyömuotoja, kuten suomalaisosallistujien lähettämistä JEF:n ja sen
jäsenjärjestöjen järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin.
Eurooppanuorten edustajat osallistuivat JEF-Europen Federal Committee -kokouksiin keväällä
Krakovassa, jossa delegaation muodostivat Tuomas Tikkanen, Jasmiini Kaasinen ja Simo Ristolainen,
sekä syksyllä Kölnissä, jossa Eurooppanuoria edustivat Simo Ristolainen ja Juho Mäki-Lohiluoma.
Simo Ristolainen ja Juho Mäki-Lohiluoma osallistuivat elokuussa perinteiseen Ventotenen
federalistiseminaariin. Mari Tuokko ja Verena Kaun osallistuivat loppusyksystä 2016 Ateenassa
kansainväliseen JEF-seminaariin järjestön edustajina.

5 VIESTINTÄ, TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
Yksi Eurooppanuorten sääntömääräisistä tehtävistä on tiedottaa suomalaisille nuorille
Eurooppa-asioista. Tehokas viestintä tapahtuu pääosin erilaisten Eurooppa-tiedotushankkeiden sekä
yhdistyksen tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta. Eurooppanuorille tärkeä tiedotushanke
on ulkoasiainministeriön tukema Eurooppa-tiedotusprojekti. Järjestön sisäinen tiedottaminen
toteutetaan hankkeiden lisäksi sosiaalisen median kanavien ja sähköpostitiedotteiden sekä
verkkosivujen uutisoinnin avulla, unohtamatta Tähdistö-lehteä ja kampanjatuotteita.
5.1 Ulkoministeriön tukema Eurooppa-tiedotushanke "Eurooppa murrosten keskellä"
Ulkoministeriö tuki Eurooppanuorten vuoden 2016 EU-kansalaistiedotushanketta "Eurooppa
murrosten keskellä", jonka puitteissa järjestettiin ympäri Suomea seminaareja, erilaisia
keskustelutilaisuuksia kuten Eurooppa-aamiaisia, kouluvierailuja ja muita tapahtumia sekä
toteutettiin julkaisutoimintaa.

Nuorille suunnatuilla UM-tiedotushankkeen tarkoituksena oli lisätä suomalaisten nuorten tietoisuutta
ja ymmärrystä muuttoliikkeen, lähinaapureiden, EU:n keskeisten talouskysymysten sekä energia- ja
ilmastopolitiikan tuomista muutoksista ja mahdollisuuksista. Pyrkimyksenä oli myös edistää nuorten
valmiuksia keskustella analyyttisesti Euroopasta ja EU:sta tiedotushankkeen tarjoamissa
ajankohtaisissa viitekehyksissä.
Tiedotushankkeen puitteissa järjestettyjen tilaisuuksien puhujat ja projektijulkaisun kirjoittajat
edustivat monipuolisesti eri yhteiskunnan osa-alueita; mukana oli niin tutkijoita, poliitikkoja,
virkamiehiä ja järjestöjen edustajia kuin ihan tavallisia nuoriakin. Tiedotushankkeen osana
toteutettiin “Eurooppa murrosten keskellä” – seminaarisarja ympäri maata järjestettyinä
seminaareina, kouluvierailuina, Eurooppa-aamiaisina ja Cafe Europa- tilaisuuksina ja sitä tuotiin esille
myös messutilaisuuksissa ja muissa yleisötapahtumissa.
Eurooppanuorten vuoden 2016 tiedotushankkeen merkittävimpiä yksittäisiä tapahtumia olivat
kevään Aluepäivät Jyväskylässä 16.-17.4. Sekä kesän 20-vuotta täyttävä Linnaseminaari Haikon
kartanossa 19.-21.8.2016. Valtakunnallista “Eurooppa murrosten keskellä” -seminaarisarjaa jatkettiin
myös Aktiivipäivillä 5.-6.11.2016. Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täytettiin, ja
projektia pidettiin kokonaisuutena tarkastellen hyvin onnistuneena. Hankkeen raportointi toteuttiin
kevään 2017 aikana.
5.2 Tähdistö-lehti ja muu julkaisutoiminta
Eurooppanuoret julkaisujen keskiöön kuuluu Tähdistö-lehti, joka ilmestyi kolmena painettuna
numerona vuonna 2016: Tähdistö 1/2016 keväällä sekä tuplanumero Tähdistö 2-3/2016 syksyllä.
Kesällä 2016 saatettiin loppuun Eurooppanuorten talousjulkaisu osana ulkoasiainministeriön
Eurooppa-tiedotushanketta.
Eurooppanuorten Tähdistö-lehtiä ja teemajulkaisua jaettiin laajalti muun muassa Eurooppa-päivänä,
SuomiAreenassa, korkeakoulujen syyslukukauden avajaistilaisuuksissa ja muissa korkeakoulujen
tilaisuuksissa eri paikkakunnilla. Aluejärjestöillä oli myös vuonna 2016 merkittävä rooli lehden
jakelussa. Jälkimmäinen painettu numero, Tähdistö 2-3/2016, tilattiin normaalia pienempänä eränä
sopeutustoimien vuoksi eikä postitusta jäsenistölle sen osalta suoritettu.
5.3 Verkkoviestintä
Eurooppanuorten www-sivut (www.eurooppanuoret.fi) uusittiin vuonna 2016. Nykyiset sivut ovat
olleet vuonna 2016 vahvasti integroidut sosiaalisen median kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben ja
Instagramin kanssa. Jotta uusista sivuista saadaan kaikki hyöty irti, on kiinnitetty erityistä huomiota
niin verkkosivujen kuin sosiaalisen median palveluiden aktiiviseen päivittämiseen ja ylläpitoon.
Facebookissa on julkaistu järjestön kuulumisia ja tapahtumatietoja, Instagramissa puolestaan kuvia
tapahtumista. Twitteriä taas on hyödynnetty muun muassa Linnaseminaarin ja muiden tapahtumien
puheenvuorojen reaaliaikaiseen kommentointiin.
Uusilla www-sivuilla on vanhojen sivujen tapaan blogi, jossa on julkaistu sekä perinteisiä
Eurooppa-poliittisia analyyseja että raportteja aluejärjestöjen tai keskusjärjestön tapahtumista tai

Eurooppanuorten toimintaan liittyvistä matkoista. Verkkosivuille on lisätty myös Tähdistö-lehden
artikkelit sekä sisältöä Tähdistö-brändin alla myös painettujen numerojen ilmestymisten välissä. Myös
jokaisen aluejärjestön alasivulla on blogi, joissa on julkaistu kyseisen aluejärjestön aktiivien
kirjoittamia tekstejä. Blogin päivittäminen on ollut yksi vuoden 2016 tulosperusteisen
avustusjärjestelmän mukaisista avustusperusteista, samoin kuin aluejärjestöjen tapahtumatietojen
päivittäminen aluejärjestöjen omilla Facebook-sivuilla.
5.4 Kouluvierailut, messuvierailut ja osallistuminen nuorisotapahtumiin
Eurooppanuoret toteutti vuonna 2016 useita vierailuja kouluihin eri puolilla Suomea. Näillä vierailulla
on tarjottu hyödyllistä perustietoa EU:sta nuoria kiinnostavalla tavalla. Vierailuja tehtiin vuonna 2016
pääasiassa lukioissa, ja vierailujen sisältö muokattiin kullekin ikäryhmälle sopivaksi. Kouluvierailujen
järjestäminen on ollut pääasiallisesti aluejärjestöjen toimijoiden vastuulla, minkä toteutusta on tuettu
tulosperusteisen avustusjärjestelmän kautta.

6 HALLINTO JA TALOUS
6.1 Hallinto
Eurooppanuorten kokopäiväisenä pääsihteerinä toimi Antti Ahonen aikavälillä 1.1.-31.5.2016, jonka
jälkeen hän siirtyi Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtajan tehtäviin. Uuden pääsihteerin
rekrytointi päätettiin järjestää kesän 2016 aikana niin, että uusi pääsihteeri aloittaisi toimintansa
syyskuussa. Aikavälille 1.6.-4.9.2016 hallitus päätti nimetä pääsihteerin työtehtävät hallituksen
puheenjohtaja Jesse Jääskeläisen hoidettavaksi ja korotti hänen luottamustoimipalkkionsa
täyspäiväistä palkkiota vastaavaksi. Eurooppanuorten hallitus valitsi järjestön uudeksi pääsihteeriksi
kokouksessaan 3.8.2016 Kristian Kyllösen, joka aloitti tehtävässään 5.9.2016.
Pääsihteerin vastuulla ovat olleet toimiston päivittäiset rutiinit, yleinen hallinto sekä taloudenhoito.
Vuonna 2016 Eurooppanuoret jatkoivat osa-aikaisen puheenjohtajan palkkiomallia, jolla
mahdollistettiin puheenjohtaja Jesse Jääskeläisen vahvempi sitoutuminen järjestön toimintaan
osallistuen käytännön toiminnan johtamiseen ja suunnitteluun sekä etenkin poliittiseen valmisteluun
ja viestintään. Varapuheenjohtajille Tuomas Tikkaselle ja Verena Kaunille maksettiin muodollista
palkkiota luottamustoimistaan vuonna 2016 varapuheenjohtajien muuta hallitusta vaativamman
roolin myötä. Taloudellisten sopeutustoimien toteuttamiseksi puheenjohtajisto jätti palkkionsa
nostamatta joulukuulta 2016.
Järjestöllä oli palkattuna harjoittelijana 14.2.2016 asti Julia Kahelin, jonka työsuhde oli aloitettu
vuoden 2015 lopulla. Muita harjoittelijoita ei tavoitteista poiketen vuoden 2016 aikana palkattu
taloudellisista syistä. Muu hallitus ja luottamushenkilöt osallistuivat erityisesti poliittisen toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti. Kirjanpitopalvelut on hankittu ulkopuoliselta
palveluntarjoajalta.
Eurooppanuoret muutti Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa uusiin toimitiloihin vanhasta Kalasataman
toimistosta Hakaniemeen, osoitteeseen Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki. Käytössä olevat toimitilat
pienentyivät huomattavasti, mutta samalla kiinteiden kustannusten taloudellinen rasite

Eurooppa-järjestöille pieneni. Eurooppanuoret ry on nykyisissä toimitiloissaan Eurooppalainen Suomi
ry:n alivuokralainen.
6.2 Hallituksen työskentely ja hallituksen asettamat työryhmät
Hallitukseen vuonna 2016 kuuluivat puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen, varapuheenjohtajat Tuomas
Tikkanen ja Verena Kaun, sekä hallituksen jäseninä Simo Rissanen, Juho Mäki-Lohiluoma, Simo
Ristolainen, Anna Hernberg, Jasmiini Kaasinen, Sonja Savola, Riina Bhatia, Riina Pesu, Niko
Ruostetsaari, Meiju Haapoja ja Pia Paulamäki. Alueiden edustajilla on ollut sääntömääräinen
mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin.
Hallitus kokoontui ajalla 1.1.-31.12.2016 keskimäärin kuukausittain, yhteensä kolmetoista kertaa.
Lisäksi hallituksella oli useita epävirallisia palavereja kuten iltakoulutoimintaa mm. Linnaseminaarin,
hallituksen syyskuun mökkiviikonlopun sekä muiden tapahtumien yhteydessä. Hallitus valitsi
työvaliokunnan ensimmäisessä kokouksessaan ja jakaantui työryhmiin. Työvaliokuntaan valittiin
hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jesse Jääskeläinen, Tuomas Tikkanen, Verena Kaun, Simo
Rissanen ja Niko Ruostetsaari. Työvaliokunnan keskeisimpänä vastuuna oli vuoden 2016 aikana
pääsihteerirekrytoinnin toteuttaminen hallituksen päätösten mukaisesti.
Eurooppanuorten hallitus päätti vuonna 2016 perinteiseen tapaan hyödyntää sääntömääräisiä
toimintamahdollisuuksiaan
ja
perustaa
seuraavat
työryhmät
toimintansa
tueksi:
aluejärjestötyöryhmä,
julkaisutyöryhmä,
kansainvälinen
työryhmä,
kotimaantyöryhmä,
varainkeruutyöryhmä, viestintätyöryhmä ja järjestöstrategiatyöryhmä.
Työryhmien vastuulla on ollut tärkeitä tehtäviä, kuten kotimaan tapahtumien suunnittelu,
kv-toiminnan koordinointi, viestinnän kehittäminen, aluetoiminnan kehittäminen ja
julkaisutoiminnan koordinointi sekä Eurooppanuorten strategiatyön valmistelu. Työryhmiin oli
alkuvuonna avoin haku, jossa työryhmiin haettiin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.
Aluejärjestötoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista sekä aluekummitoiminnasta
vastaavan aluejärjestötyöryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2016 hallituksen varapuheenjohtaja
Verena Kaun, ja jäseninä Jesse Jääskeläinen, Sonja Savola, Riina Pesu sekä Pia Paulamäki.
Eurooppanuorten julkaisutoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavan julkaisutyöryhmän
puheenjohtajana toimi vuonna 2016 hallituksen jäsen Simo Ristolainen, ja jäseninä Jesse
Jääskeläinen, Anna Hernberg, Niko Ruostetsaari sekä Vilja Härkönen.
Eurooppanuorten varapuheenjohtaja Tuomas Tikkanen johti vuonna 2016 kansainvälisen työryhmän
toimintaa sekä toimi Eurooppanuorten kv-toiminnan päävastuuhenkilönä eli International OҀicerina.
Työryhmän muina jäseninä toimivat Jasmiini Kaasinen, Simo Ristolainen, Eero Säynäjäkangas, Juuso
Järviniemi, Tiia Rahkonen, Henrik Manner, Julia Kahelin, Hanna-Marilla Zidan sekä Laura Sviili.
Eurooppanuorten kotimaan tapahtumatoiminnasta, alumnitoiminnasta, sidosryhmätoiminnasta ja
eduskuntavaaleihin
liittyvän
toiminnan suunnittelusta vastaavan kotimaantyöryhmän

puheenjohtajana toimi vuonna 2016 hallituksen jäsen Sonja Savola, ja jäseninä Simo Rissanen, Riina
Pesu, Meiju Haapoja, Pia Paulamäki, Verena Kaun, Anna Hernberg sekä Laura Sviili.
Varainkeruutyöryhmää, joka keskittyi järjestön varainhankinnan ja sponsporiyhteistyön
kehittämiseen, puheenjohti vuonna 2016 hallituksen puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen. Työryhmän
muina jäseninä toimivat Tuomas Tikkanen ja Markus Holmgren.
Viestintätyöryhmää johti vuonna 2016 hallituksen jäsen Juho Mäki-Lohiluoma. Viestintätyöryhmä
suunnitteli ja uudisti vuonna 2016 Eurooppanuorten viestintää, uudisti järjestön verkkosivut sekä
toteutti mm. osan Eurooppanuorten kannanotoista. Työryhmän muina jäseninä toimivat Jasmiini
Kaasinen, Riina Pesu, Niko Ruostetsaari, Simo Rissanen, Simo Ristolainen, Eetu Lehmusvaara ja Anna
Yli-Saunamäki.
Eurooppanuorten hallitus päätti kesällä 2016 kokouksessaan perustaa järjestöstrategiatyöryhmän,
joka keskittyisi saattamaan loppuun järjestön strategiaprosessin niin, että uusi strategia on
hyväksyttävissä joulukuun vuosikokouksessa. Työryhmää puheenjohti hallituksen varapuheenjohtaja
Tuomas Tikkanen, ja sen muina jäseninä toimivat alueiden komitean ja aluejärjestötyöryhmän jäsenet
sekä Eurooppanuorten puheenjohtajisto. Järjestöstrategiatyöryhmän työskentelyn tueksi ohjattiin
myös syksyllä valitun uuden pääsihteerin työpanosta huomattavissa määrin.
Eurooppanuorten hallitus päätti toimintansa tueksi nimetä myös vastuualueita hallituksen jäsenille
järjestäytymiskokouksessan. Vuonna 2016 viesintävastaavina toimivat Juho Mäki-Lohiluoma ja Riina
Pesu, kannanottovastaavina Niko Ruostetsaari ja Simo Ristolainen, kansainvälisyysvastaavina
Tuomas Tikkanen ja Simo Ristolainen, seminaarivastaavina Meiju Haapoja, Pia Paulamäki ja Riina
Pesu, sidosryhmävastaavina Simo Rissanen ja Anna Hernberg, alumnitoimintavastaavina Sonja
Savola ja Verena Kaun sekä varainkeruuvastaavina Jesse Jääskeläinen ja Tuomas Tikkanen.
Hallituksen ja työryhmien kokouksia järjestettiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
Eurooppanuorten toimistolla, tapahtumien yhteydessä sekä muissa tiloissa, kuten sidosryhmien
isännöimänä kokousvierailuina.
6.3 Talous
Eurooppanuorten toiminnan perusrahoitus on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille
suunnatusta valtionavusta. Vuonna 2016 Eurooppanuorten saama yleisavustus kasvoi huomattavasti,
ollen huikeat 82 000 euroa, mikä oli 20 800 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Perustoimintaansa
varten perinteisesti Eurooppalainen Suomi ry:ltä saatu toimintatuki kuitenkin jouduttiin lopettamaan
Eurooppalaisen Suomen rahoituspohjan muututtua dramaattisesti huonommaksi. Julkista rahoitusta
vuonna 2016 saatiin myös hanketoimintaan ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotuksesta, yhteensä
19 000 euroa. Muilta osin Eurooppanuorten rahoitus vuonna 2016 koostui pääasiassa Linnaseminaarin
ja Tähdistön pienistä yhteistyösopimustuotoista, tapahtumien osallistumismaksuista sekä järjestön
jäsenmaksuista.

Eurooppalainen Suomi ry:n rahoituspohjan muutokset heijastuivat vahvasti myös Eurooppanuorten
toimintaan vuonna 2016. Eurooppalaisen Suomen oli vähennettävä suoraa ja välillistä taloudellista
tukeaan Eurooppanuorten toimintaan, jolloin taloutta pyrittiin vuoden aikana parhaan mukaan
sopeuttamaan. Tuloksena oli kuitenkin huomattava alijäämä vuodelta 2016, joka tulee huomioida
vuoden 2017-2018 toiminnassa erityisen tarkasti.
Taloudellista päätäntävaltaa on käyttänyt hallitus sekä vuoden alussa hyväksytyn
talousjohtosäännön mukaiset henkilöt ja toimielimet. Käytännön taloudenhoidosta on vastannut
pääsihteeri Antti Ahonen aikavälillä 1.1.-31.5., hallituksen puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen
aikavälillä 1.6.-4.9. ja uusi pääsihteeri Kristian Kyllönen 5.9.2016 alkaen, Eurooppalainen Suomi ry:n
toimistosihteeri Päivi Mäki-Jouppilan avustuksella. Tilinkäyttöoikeudet on myönnetty
Mäki-Jouppilalle, hallituksen puheenjohtaja Jääskeläiselle sekä pääsihteereille heidän
työsuhteidensa ollessa voimassa. Kirjanpitopalvelut on ostettu Stylman Oy:ltä. Yhdistyksen
tilintarkastajana toimii KHT Marja-Leena Turunen (varalla HTM Aarto Hirvi) ja toiminnantarkastajana
Lauri Tierala (varalla Antti Hytti).
Hyväksytty liittohallituksen sähköpostikokouksessa 5/2017 (6.-7.4.2017).

