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EUROOPPANUORET RY - TOIMINTASUUNNITELMA 2018
POLIITTINEN TOIMINTA
Tavoite

Toimenpide
Jalkautetaan poliittinen ohjelma aluejärjestöihin

Eurooppanuorten rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana on entistä
vahvempi

Reagoidaan yhteiskunnalliseen keskusteluun nopean toiminnan ad-hoc tapahtumilla
Järjestetään seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuita ajankohtaisten
aiheiden ympärille
Nostetaan keskeisiä poliittisia kysymyksiä aktiivisesti keskusteluun ja
edistetään poliittisen ohjelman tavoitteita julkisessa keskustelussa
Osallistutaan näkyvästi Euroopan Unionin tulevaisuuskeskusteluun sekä
asiantuntijana että räväkkänä kommentoijana

Eurooppanuoret on aktiivinen ja arvostettu yhteiskunnallinen
keskustelija

Osallistutaan omien edustajien kautta sidosryhmien keskusteluihin ja
tilaisuuksiin puhuja- ja osallistujaroolissa.
Järjestetään suuri federalismi-aiheinen keskustelu ja pidetään esittelypistettä
kesän 2018 SuomiAreenassa

Eurooppapäivä on merkittävä suomalainen ja eurooppalainen
juhlapäivä.

Järjestetään massiivinen eurooppapäivän yleisötapahtuma Helsingissä 9.5.
yhdessä Eurooppalaisen Suomen ja Uudenmaan liiton, EU-komission Suomen
edustuston sekä Euroopan Parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kanssa.
Tehdään päivästä aktiivisesti Suomen median pääuutinen.

Eurooppanuoret toteuttaa 2019 näkyvän ja onnistuneen
eurovaalikampanjan. Eurovaalit herättävät laajaa kiinnostusta
suomalaisissa.

Laaditaan tarkka suunnitelma ja hankitaan kumppanuuksia kampanjaa varten
vuoden 2018 aikana.

Eurooppanuoret näkyy laajasti vuoden 2019 Suomen EUpuheenjohtajuuskaudella

Tehdään pohjatyötä suunnittelun, yhteistyökumppaneiden hankinnan ja
muun puheenjohtajakauden pohjustuksen kautta.

JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA
Tavoite
Eurooppanuoret on ensisijainen yhteistyökumppani Eurooppa-aiheista
toimintaa toteuttaville toimijoille, ensisijaisesti nuoriso- ja
opiskelijajärjestöille

Toimenpide
Vieraillaan laajasti yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tilaisuuksissa
ympäri vuoden
Luodaan aktiiviset keskusteluyhteydet uusiin sidosryhmiin ja
yhteistyökumppaneihin
Pidetään yllä jo luotuja yhteyksiä sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.
Järjestetään yhdessä jäsenyhdistysten kanssa monipuolisesti tapahtumia,
keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, osin ulkoministeriön
Eurooppatiedotuksen tuella.

Eurooppanuorten jäsenistöllä on monipuolisia osallistumisen,
vaikuttamisen ja oppimisen mahdollisuuksia järjestön toiminnassa

Aloitetaan uusi Eurooppa-teemainen mentorointiohjelma jäsenistölle, jossa
hyödynnetään Eurooppa-liikkeen vanhoja toimijoita, poliitikkoja sekä alan
asiantuntijoita
Perustetaan eri sektoreiden toiminnan tueksi jäsenistöstä koostuvia
työryhmiä
Jaetaan aluejärjestöille tulosperusteisia avustuksia toiminnan tukemiseksi

Eurooppanuorten aluejärjestöillä on hyvät toimintamahdollisuudet ja
toimijat ovat sitoutuneita järjestön toimintaan

Koulutetaan toimijoita valtakunnallisissa koulutustapahtumissa sekä
vierailemalla aluejärjestöjen kotipaikkakunnilla
Tarjotaan aluejärjestöjen käyttöön työkaluja, kuten jäsenrekisteri, valmis
graafinen aineisto ja verkkoviestintäkanavat
Käynnistetään toimintaa uusissa aluejärjestöissä.

Eurooppanuorten aluejärjestöjen alueellinen kattavuus laajenee

Tuotetaan toimintaopas, joka tajoaa apua Eurooppanuorten toiminnan
toteuttamiseen myös uusilla paikkakunnilla
Järjestetään kolmipäiväinen Linnaseminaari, joka kerää vähintään 120
osallistujaa. Linnaseminaari on järjestökentän tunnetuin Eurooppa-seminaari.
Toteutetaan uusi "Puhutaan Euroopasta" -keskustelusarja nuorille ja
korkeakouluopiskelijoille ympäri Suomen yhdessä sidosryhmien kanssa.
Järjestetään sarjan lopetuskeskustelu Helsingissä, jossa Suomen poliittinen
johto keskustelee opiskelijoiden kanssa EU:n suunnasta. Keskustelusarja
toteutaan ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tuella.

Eurooppanuorten tapahtumatoiminta on laadukasta ja vaikuttavaa

Seurataan aktiivisesti 2018 käytäviä eurooppalaisia vaaleja, ja järjestetään
tilanteen mukaan vaalikeskusteluita ja analysointitilaisuuksia.

Eurooppanuorten tapahtumatoiminta on laadukasta ja vaikuttavaa
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Järjestetään toimijoille vähintään kaksi valtakunnallista koulutustapahtumaa
vuoden aikana
Järjestetään loppusyksystä kaksipäiväinen liittokokous, joka kannustaa
toimijoita osallistumaan keskusteluun Eurooppanuorten tavoitteista ja
kehittämisestä

Eurooppanuoret tuo EU-asioihin tutustumisen ja koulutuksen nuorten
luo

Toteutetaan laaja kouluvierailuhanke, jossa järjestön toimijat jalkautuvat
toisen asteen oppilaitoksiin. Tavoitteena on vierailla vähintään 50
oppilaitoksessa vuoden 2018 aikana. Eurooppanuoret vastaa hankkeen
toteutuksesta Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston
rahoituksella, ja sen yhteistyökumppaneina toimivat EYP Finland ry ja
Eurooppalainen Suomi ry.
Toteutetaan valtakunnallinen tapahtumakiertue suurimmilla
korkeakoulupaikkakunnilla yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa.
Kiertueen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia
suomalaisille nuorille Eurooppa-asioista sekä vahvistaa ja laajentaa
Eurooppaliikkeen alueellista toimintaa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Tavoite

Toimenpide
Pyritään nostamaan Eurooppanuorten toimijoita eurooppalaisen
federalistisen liikkeen johtopaikoille

Eurooppanuoret on aktiivinen ja vaikuttava osa eurooppalaista
kattojärjestöään (Young European Federalists - JEF) ja federalistista
liikettä

Toimitaan aktiivisesti JEF-verkoston osana ja luodaan suhteita
sisarjärjestöihin muun muassa osallistumalla aktiivisesti kansanvälisiin
seminaareihin ja kokouksiin
Tehdään kunnianhimoista ja laadukasta poliittista valmistelutyötä
kansainvälisissä vaikuttamisen paikoissa
Järjestetään JEF:n kanssa yhteistyössä seminaari, joka on suunnattu nuorille
vaikuttajille maista, joissa demokraattinen järjestelmä on uhattuna

Eurooppanuoret tukee eurooppalaista viiteryhmäänsä koulutuksen ja
kokemustenvaihdon kautta

Eurooppanuoret tarjoaa väylän suomalaisille nuorille ja opiskelijoille
eurooppalaisiin korkeakouluihin

Järjestetään oma Eramus+ -rahoitteinen seminaari, jossa tarjotaan nuorille
osallistujille valmiuksia vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen ja luoda vastavoima
populismille
Osallistutaan virallisena Eramus+ -yhteistyökumppanina eurooppalaisten
sisarjärjestöjen seminaareihin, joihin vuonna 2017 on sitouduttu, kuten Model
European Union -tapahtumiin Brysselissä, Strasbourgissa ja Tallinnassa sekä
"Europe reloaded" -seminaariin Sofiassa keväällä 2018
Vakiinnutetaan Eurooppanuorten asema College of Europen kansallisena
yhteispisteenä tai virallisena yhteistyökumppanina CIMOn kanssa.

VIESTINTÄ
Tavoite

Toimenpide
Herätetään oma-aloitteisesti keskustelua sosiaalisen median kanavissa
Jatketaan ja kehitetään EU-myytinmurtajat -konseptia.

Eurooppanuoret on sosiaalisessa sekä perinteisessä mediassa näkyvä
keskustelija Eurooppa-tematiikassa

Reagoidaan nopeasti virheelliseen EU-uutisointiin.
Panostetaan digimarkkinointiin.
Kehitetään mediayhteyksiä.
Reagoidaan yhteiskunnalliseen EU-keskusteluun myönteisellä EU-agendalla
Julkaistaan Tähdistö-lehti kaksi kertaa vuoden aikana painettuna numerona,
ja kehitetään Tähdistön verkkomediapuolta aktiivisesti

Eurooppanuorten mediatuotanto toteuttaa järjestön missiota Eurooppa- Toteutetaan mediatuontantoa verkkouutisten, sosiaalisen median ja
teemajulkaisujen avulla
asioiden keskustelufoorumina
Levitetään sisältöä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja pyritään
kasvattamaan levikkiä muun viestinnän avulla

Eurooppanuorten tiedotus tavoittaa jäsenet ja aktiivitoimijat tehokkaasti

Eurooppanuorilla on vahva brändi ja tarina.

Jäsenviestinnän pääasiallinen väylä on säännöllinen jäsenkirje, jolla
informoidaan jäseniä muun muassa tapahtumatoiminnasta
Jaetaan ajantasaista tietoa järjestön toiminnasta ja
osallistusmahdollisuuksista muun muassa some-ryhmien välityksellä
Eurooppanuorten tunnettuutta kasvatetaan tunnistettavalla ilmeellä ja sitä
tukevilla Eurooppa-tuotteilla. Eurooppanuorten tarinaa EU-myönteisenä
nuorten tulevaisuutta ajavana järjestönä vahvistetaan.

HALLINTO JA TALOUS
Tavoite

Toimenpide
Laaditaan suunnitelma ja varataan resurssit puheenjohtajan tehtävän
täysipäiväistämiseksi

Toimistolla on riittävät henkilöstöresurssit
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Toimistolla on riittävät henkilöstöresurssit

Palkataan kaksi korkeakouluharjoittelijaa vuoden aikana
tapahtumatuotannon tueksi
Palkataan täysipäiväinen viestintäkoordinaattori kasvaneen toiminnan tueksi
Sähköistä jäsenrekisteriä kehitetään edelleen ja mahdollistetaan sen
hyödyntäminen kaikilla toiminnan tasoilla

Järjestön hallinto ja taloudenhoito on tehokasta

Taloudenhoidon sähköisiä työkaluja tarjotaan myös aluejärjestöjen käyttöön
mahdollisuuksien mukaan
Pääsihteerille varataan mahdollisuus hankkia tehtäviin liittyvää koulutusta
Halinnon muiden palveluiden digitalisointia ja automatisointia jatketaan
Tarjotaan aktiivisesti yhteistyökumppanuuksia yrityksille ja kolmannen
sektorin toimijoille varainhankinnan väylien lisäämiseksi

Eurooppanuorten rahoituspohja laajenee

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen tuella toteutettavat hankkeet
ovat olennainen osa järjestön toimintaa.
Haetaan aktiivisesti toimintaan soveltuvia erityis- ja hankerahoituksia, joiden
toteuttaminen on realistista
Jäsenyyttä ja sen tarjoamia etuja kehitetään edelleen
Eurooppanuorten jäsenyys tarjoaa jäsenille lisäarvoa

Eurooppanuorten jäsenmäärä kasvaa

Jäsenprosessia kehitetään edelleen, jotta liittyminen, jäsenmaksun
suorittaminen ja yhteydenpito järjestöön olisi jäsenen näkökulmasta
mahdollisimman helppoa ja sujuvaa

