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Johdanto

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät
elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti
huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.”
- Ympäristöministeriö

Eurooppanuoret on vastuullinen, ilmastotietoinen ja arvopohjainen nuorisojärjestö, jonka
kaikessa toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita. Järjestön toiminnassa
huomioidaan kestävän kehityksen kaikki osa-alueet eli ekologinen, taloudellinen,
sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys. Nämä periaatteet ohjaavat Eurooppanuorten
toimintaa kaikilla eri tasoilla. Kestävän kehityksen periaatteet ovat huomioitu järjestön
tapahtumien toteutuksessa, hankinnoissa ja toimistotiloissa, matkustamisessa sekä
vaikuttamistyössä. Eurooppanuoret pyrkii toiminnassaan aktiivisesti edistämään kestävän
kehityksen toteutumista ja luomaan uusia toimintamalleja kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Eurooppanuorten kestävän kehityksen ohjelman tarkoituksena on kehittää järjestön
toimintaa entistä ilmastoystävällisemmäksi ja kestävämmäksi. Kestävän kehityksen
huomioiminen on elinehto ihmiskunnan tulevaisuudelle ja siten myös Eurooppanuorten
tulevaisuudelle. Edistämällä kestävää kehitystä Eurooppanuoret pyrkii siihen, että järjestön
toimintaan pystyy osallistumaan laaja joukko nuoria myös tulevaisuudessa. Ohjelman
avulla Eurooppanuoret pääsee osoittamaan, mitä ilmastotietoisuus järjestössä merkitsee.
Eurooppanuoret haluaa esimerkillään toimia suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen
toimeenpanossa järjestötoiminnassa ja kannustaa nuoria sekä muita yhteiskunnallisia
toimijoita osallistumaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.
Tämä asiakirja koskee liiton jokaista vapaaehtoista, luottamushenkilöä ja toimihenkilöä.
Ohjelma luo puitteet sille, miten järjestössä toimitaan ilmastoystävällisesti ja kestävästi.
Asiakirja on luotu sovellettavaksi sekä keskusliiton että jokaisen aluejärjestön toiminnassa.
Kestävän kehityksen ohjelma otetaan käyttöön vuodesta 2022 lähtien ja se on voimassa 4
vuotta kerrallaan. Asiakirja päivitetään seuraavan kerran liittokokouksessa 2025.
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Ekologinen
Ekologinen kestävyys viittaa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden
säilyttämiseen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamiseen pitkällä
aikavälillä luonnon kestokykyyn. Tavoitteena on varmistaa, että luonnon kestokyky ei ylity
luonnonvarojen liikakäytön johdosta. Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen
perustavanlaatuinen edellytys. Sen saavuttamisessa tärkeässä asemassa sekä kansalliset
toimet että kansainvälinen yhteistyö.
Eurooppanuorissa ekologinen kestävyys huomioidaan muun muassa kasvisruoan
tarjoilussa,
julkisten
kulkuvälineiden
hyödyntämisessä
sekä
tapahtumien
etäosallistumismahdollisuuksissa. Lisäksi Eurooppanuorten hankinnoissa pyritään
toteuttamaan kiertotalouden periaatteita, jolloin esimerkiksi lyhytaikaiseen käyttöön
tulevat tavarat pyritään ensisijaisesti vuokraamaan tai lainaamaan. Eurooppanuorten
sisäinen ja ulkoinen viestintä on lähes kokonaan digitaalista.

Taloudellinen
Taloudellinen kestävyys merkitsee tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä
velkaantumiseen tai luonnonvarojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys
yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Kestävään talouteen pitkäjänteisesti tähtäävä
talouspolitiikka luo suotuisat olosuhteet hyvinvoinnin edistämiselle je huolehtimiselle.
Eurooppanuorissa taloudellinen kestävyys näkyy muun muassa järjestön taloudenhoidossa
ja hallinnon toimintatavoissa. Eurooppanuoret toteuttaa järjestön taloutta pitkäjänteisesti,
suosii lähellä ja ympäristöystävällisesti tuotettuja promotuotteita sekä toteuttaa
hankinnoissa kiertotalouden periaatteita. Eurooppanuorten palkinnot ja lahjat ovat
esimerkiksi kiertopalkintoja tai aineettomia lahjoja.

Sosiaalinen
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta
toiselle. Sosiaalisen kestävyyden tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa,
terveydessä ja osallisuudessa. Jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto,
sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia
sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia myös ekologiseen ja
taloudelliseen kestävyyteen.
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Eurooppanuorissa sosiaalista kestävyyttä toteutetaan toivottamalla toimintaan mukaan
kaikki nuoret taustoista huolimatta. Toiminnan yhdenvertaisuus varmistetaan
yhdenvertaisuussuunnitelmalla. Eurooppanuorten tapahtumien tilat ovat yhdenvertaisia ja
esteettömiä. Tapahtumissa on lisäksi etäosallistumismahdollisuus. Tapahtumien
osallistumismaksut pidetään alhaisina, jotta kuka tahansa Eurooppanuorten jäsen pystyy
osallistumaan tapahtumiin ja koulutuksiin taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Kulttuurinen
Kulttuurinen kestävyys merkitsee kulttuurien monimuotoisuuden säilyttämistä sekä eri
kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämistä. Kulttuurinen kestävyys pitää sisällään
kulttuuriin liittyvien asioiden, kuten kielten, perinteiden ja tapojen, vaalimista ja eteenpäin
välittämistä. Kulttuurisessa kestävyydessä hyväksytään ja kunnioitetaan oman kulttuurin ja
muiden erilaisten kulttuurien olemassaolo ja erilaisuus.
Eurooppanuorissa kulttuurinen kestävyys huomioidaan tapahtumien ja koulutusten
sisällöissä, joissa nostetaan esille kestävän kehityksen teemoja sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Tapahtumien ja koulutusten puhujavalinnoissa ja yhteistyötahoissa
kiinnitetään myös huomiota moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen. Europpanuoret
osallistuu lisäksi muiden yhteiskunnallisten toimijoiden järjestämiin ilmasto- ja
ympäristöteemaisiin tapahtumiin.

Kestävyyden mittaaminen

Eurooppanuoret käyttää tapahtumien kestävyyden ja ilmastovaikutusten mittaamiseen
Tapauksen CO₂-laskuria. Laskuri löytyy osoitteesta <https://www.tapaus.fi/co2-laskuri>.

Tapahtumat
Yleiskuvaus nykytilanteesta
Eurooppanuoret järjestää liitto- ja aluejärjestötasolla vuosittain useita eri tapahtumia ja
koulutustilaisuuksia, joissa osassa on käsitelty kestävän kehityksen teemoja.
Eurooppanuorten suurimmassa tapahtumassa, Linnaseminaarissa, on esimerkiksi ollut jo
useampana vuotena ilmastoteema.
3

Eurooppanuoret ry. Kestävän kehityksen ohjelma

Tapahtumapaikat sijaitsevat keskeisellä sijainnilla ja niissä on hyvät julkisen liikenteen
kulkuyhteydet. Tapahtumien tilat ovat esteettömiä ja yhdenvertaisia, mikä varmistetaan
yhdenvertaisuussuunnitelmalla.
Tapahtumissa
on
ollut
viime
vuosina
etäosallistumismahdollisuus, mikä on mahdollistanut Eurooppanuorten jäsenten
osallistumisen tapahtumiin ilman matkustamista.
Tapahtumien ruokailut hoidetaan joko omatoimisesti tai liiton tai aluejärjestön hoitamana.
Liittohallitus on tukenut etätapahtumissa osallistujien ruokailua korvaamalla ruokakuluja.
Live-tapahtumissa tarjoiltu ruoka on monipuolista ja niissä on huomioitu erikoisruokavaliot.
Tapahtumissa ylijäänyt ruoka tarjotaan osallistujille mukaan. Ruoan järjestämisessä ei ole
kuitenkaan tarkasteltu riittävästi hiilijalanjälkeä, mikä vaatii jatkossa enemmän huomiota.
Kierrättäminen tapahtumissa on myös ollut osittain puutteellista.

Tavoite
1

Tapahtumilla on
mahdollisimman pieni
hiilijalanjälki.

Toimenpide
Tapahtumissa syntyvät
jätteet lajitellaan
kierrätysohjeiden mukaan.
Tapahtumapaikat ovat
keskeisellä sijainnilla, joihin
pääsee helposti julkisilla
liikennevälineillä.

Vastuu
Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Tapahtumien mainonnassa
käytetään sähköisiä
viestintää.
Tapahtumissa suositaan
paperittomia ja
mahdollisimman jätteettömiä
toimintamuotoja.
2

Tapahtumissa
tarjottava ruoka on
ekologista.

Tarjotaan ensisijaisesti
kasvisruokaa.
Ostetaan kotimaisia ja Reilun
kaupan tuotteita.
Suositaan lähellä tuotettua
ruokaa.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt
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3 Vältetään hävikkiruuan
syntymistä.

Tapahtumilla on
ilmoittautumislomake, jonka
perusteella ruokahankinnat
tehdään.
Lasketaan ruuan määrän tarve
mahdollisimman tarkasti.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Ylimääräinen ruoka tarjotaan
aina osallistujille mukaan.
4

Eurooppanuorten
tapahtumissa
nostetaan aktiivisesti
esiin kestävää
kehitystä.

Suositaan kestävään
kehitykseen liittyviä aiheita
vuosittaisten tapahtumien
teemoissa.
Kaikkien tapahtumien
suunnittelussa huomioidaan
kestävän kehityksen merkitys.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Puhujavalinnoissa kiinnitetään
huomiota monimuotoisuuteen
ja suositaan kestävään
kehitykseen profiloituneita
puhujia.
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Tapahtumayhteistyöt
tukevat kestävää
kehitystä.

Yhteistyötahot valitaan niin,
että ne tukevat kestävän
kehityksen periaatteita.
Yhteistyötahoissa kiinnitetään
huomiota monimuotoisuuteen.

6

Tapahtumat
toteutetaan
sosiaalisesti kestävästi.

Tapahtumiin ovat tervetulleita
kaikki nuoret, jotka jakavat
Eurooppanuorten arvot.
Tapahtumissa hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan
etäosallistumista,
jotta niihin pääsevät
osallistumaan kaikki
Eurooppanuorten jäsenet
maantieteellisestä sijainnista

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt
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riippumatta.
Järjestetään mahdollisimman
paljon maksuttomia
tapahtumia. Maksullisissa
tapahtumissa kiinnitetään
huomiota joustavaan
maksuaikaan.
Tapahtumissa huolehditaan
turvallisuudesta.
Tilat ovat esteettömiä ja
tapahtumissa noudatetaan
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Hankinnat
Yleiskuvaus nykytilanteesta
Eurooppanuoret tekee maltillisesti uusia hankintoja. Toiminnassa hyödynnetään
mahdollisimman paljon aikaisemmin ostettuja hankintoja. Tapahtumissa on esimerkiksi
uudelleenkäytetty tapahtumakoristeita ja suosittu kiertopalkintoja. Promotuotteissa on
kiinnitetty huomiota tuotteiden tarpeellisuuteen ja hankintamäärään.
Eurooppanuorten uudet hankinnat ovat koskettaneet suurimmaksi osaksi tapahtumia,
joihin on ostettu kertakäyttöastioita. Merkittävin kriteeri ostopäätöstä tehdessä on usein
ollut tuoteen hinta, eikä esimerkiksi tuotteen käyttöikä tai hiilijalanjälki. Hankintoja
tehdessä on lisäksi usein ostettu muovikasseja, eikä hyödynnetty kangas- tai kestokasseja.
Kaikissa Eurooppanuorten hankinnoissa tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota
kiertotalouden periaatteiden toteutumiseen sekä hankintojen kotimaisuuteen ja
materiaaleihin.

Tavoite

Toimenpide

Vastuu
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1

Hankinnoissa pyritään
noudattamaan
kiertotalouden
periaatteita.

Pyritään ensisijaisesti
vuokraamaan tai lainaamaan
lyhytaikaiseen käyttöön tulevat
tavarat.
Pakollisia hankintoja tehtäessä
suositaan kierrätettyä.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Suositaan yhteisomistajuutta
muiden tahojen kanssa.
Tuotetta hankittaessa otetaan
huomioon sen käyttöikä sekä
käyttötarpeen kesto.
Vältetään hankintoja, jotka
tekevät järjestön riippuvaiseksi
tietystä tavarantoimittajasta tai
valmistajasta.
2 Hankintoja
suunniteltaessa
pohditaan kestävyyttä ja
tarvetta.

Selvitetään hankittavien
tuotteiden ja palveluiden
ekologisuus.
Kaupasta hankintoja tehtäessä ei
osteta muovikasseja, vaan
käytetään olemassa olevia
kangas- tai kestokasseja.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Hankittaessa lahjoja tai
palkintoja huomioidaan niiden
ekologisuus esimerkiksi
suosimalla aineettomia lahjoja
ja kiertopalkintoja.
3

Tapahtumien hankinnat
ovat ekologisesti,
eettisesti sekä
taloudellisesti kestäviä.

Aiemmille tapahtumille tehtyjä
hankintoja hyödynnetään
tulevissa tapahtumissa.
Kertakäyttöastioiden hankkimista
vältetään. Jos niitä on
välttämätöntä hankkia, suositaan
biohajoavia ja ekologisia
kertakäyttöastioita.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Tapahtumakoristeluita
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uudelleenkäytetään tai
tuotetaan itse
mahdollisuuksien mukaan.
Suositaan lähituotteita.
Tapahtuman luonteesta
riippuen voidaan myös
kannustaa osallistujia
ottamaan mukaan omia
välineitä esim. kahvikuppi.
4

Järjestön
promotuotteet
hankitaan ja tuotetaan
kestävästi.

Promotuotteita
suunniteltaessa otetaan
huomioon tuotteen käyttöikä ja
tarpeellisuus käyttäjälle vältetään krääsää.

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Tuotteita tilatessa kiinnitetään
huomiota tarvittavaan
määrään, jotta tuotteita ei
mene hukkaan.
Kilpailutuksessa suositaan
kotimaisia tai lähellä
valmistettavia tuotteita ja
otetaan huomioon valmistajan
käyttämät materiaalit.

Hallinto & toimisto

Yleiskuvaus nykytilanteesta
Eurooppanuorten taloudenhoito ja suunnittelu on pitkäjänteistä. Järjestöllä on toimistotilat
Helsingissä, missä pyritään toimimaan mahdollisimman kestävästi. Toimistolla lajitellaan
jätteet, eikä käytetä kertakäyttöastioita. Valot ja laitteet sammutetaan, kun niitä ei käytetä.
Työntekijöiden on mahdollista työskennellä joko toimistolla tai etänä. Eurooppanuorten
sisäinen ja ulkoinen viestintä on digitaalista, mistä johtuen esimerkiksi kokoukset ovat
paperittomia.
Eurooppanuoret työllistää vakituisesti yhden työntekijän sekä ajoittain muita työntekijöitä,
8
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kuten korkeakouluharjoittelijan tai järjestösuunnittelijan. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan
yhdenvertaisesti. Rekrytoinnissa toteutetaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta, joka
tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien erityistarpeet
huomioidaan. Eurooppanuoret huolehtii työntekijöiden ja muiden toimijoiden
hyvinvoinnista järjestämällä muun muassa virkistäytymistapahtumia.
Eurooppanuoret haluaa esimerkillään toimia suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen
toimeenpanossa järjestötoiminnassa. Tavoitteen varmistamiseksi Eurooppanuorten
työntekijöitä sekä liitto- ja aluetoimijoita tulee tulevaisuudessa kouluttaa kestävän
kehityksen tavoitteiden edistämisestä järjestössä.

Tavoite
1

Hallinto toimii
esikuvana kestävän
kehityksen
edistämisessä.

Toimenpide
Työntekijät ovat tietoisia
kestävän kehityksen
periaatteista ja ohjeistavat
liitto- ja aluetoimijoita niistä.
Työntekijöitä ja toimijoita
koulutetaan kestävään
kehitykseen liittyvistä
asioista.

Vastuu
Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Kehitetään aktiivisesti uusia
toimintamalleja kestävän
kehityksen tavoitteiden
edistämiseksi järjestössä.
2

Taloutta toteutetaan
kestävästi.

Toimisto huolehtii, että
järjestön taloutta
suunnitellaan
pitkäjänteisesti ja
suunnitelmallisesti.

Toimisto

3

Toimistotiloissa
toimitaan
mahdollisimman
kestävästi ja
ekologisesti.

Huolehditaan kierrätyksestä
toimistolla varaamalla
jätteille lajitteluastiat sekä
opastamalla tilojen
käyttäjiä.

Toimisto

Huolehditaan, että valoja ei
pidetä turhaan päällä.
Vältetään turhaa
9
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tulostamista - suositaan
sähköisiä asiakirjoja.
Kartoitetaan hankintojen
todellinen tarve ja
kiinnitetään huomiota
hankintojen kestävyyteen.
4

Rekrytointi on
yhdenvertaista ja
reilua.

Rekrytoinneissa mitataan
hakijoiden pätevyys
tehtävään yhdenvertaisesti.

Toimisto

Rekrytoinnissa toteutetaan
positiivisen erityiskohtelun
periaatteita.
Hakijoita tiedotetaan
rekrytointiprosessin kulusta
ja heille tarjotaan
mahdollisuus saada
palautetta.
5 Huolehditaan
työntekijöiden sekä
liittohallituksen ja
aluetoimijoiden
hyvinvoinnista

Pääasiallinen
järjestötoiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen.

Liittohallitus

Järjestetään
virkistystapahtumia, joissa
on kiinnitetty huomiota
kestävän kehityksen
periaatteisiin.

Aluejärjestöt

Toimisto

Työyhteisöä kehitetään
toimijoiden ja
työntekijöiden toiveiden
sekä kehityskeskusteluiden
pohjalta.

Matkustaminen
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Yleiskuvaus nykytilanteesta
Eurooppanuoret suosii matkustamisessa vähäpäästöistä liikkumista. Järjestö korvaa
liittohallituksen ja työvaliokunnan jäsenten matkat liittohallituksen ja työvaliokunnan
kokouksiin. Matkakorvaukset maksetaan pääsääntöisesti vain julkisesta liikenteestä.
Henkilöauton käyttö on sallittua matkakorvauksien piirissä olevalla matkalla vain
erikoistilanteissa. Järjestön matkustusohjesäännössä lentäminen on viimeinen vaihtoehto,
mutta kansainvälisiin tapahtumiin osallistuessa lentojen hiilijalanjälki pyritään
kompensoimaan liiton taloudellisesta tilanteesta riippuen.
Eurooppanuoret on pyrkinyt lisäämään alueellista esteettömyyttä matkakulujen vähintään
osittaisella kulukorvauksella. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa valtakunnallisiin
tapahtumiin osallistuminen eri puolelta Suomea. Järjestön tapahtumia organisoidessa
kiinnitetään huomiota tapahtumapaikan keskeiseen sijaintiin, jotta tapahtumaan
osallistuminen ei aiheuttaisi osallistujille tarpeettomia matkakuluja.
Jatkossa Eurooppanuoret voisi näkyvämmin tukea ja kannustaa jäsenistöä kestävään
liikkumiseen esimerkiksi tempauksilla, mikä on tällä hetkellä jäänyt vähäiseksi järjestön
toiminnassa.

1

Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Vältetään turhien
päästöjen aiheuttamista
kaikessa liikkumisessa.

Valitaan ensisijaisesti liikkuminen
jalan, pyörällä tai julkisilla
liikennevälineillä - etenkin junalla.

Liittohallitus

Matkakorvaus maksetaan
lähtökohtaisesti vain julkisesta
liikenteestä.

Aluejärjestöt

Toimisto

Yksityisautoillessa pyritään
toteuttamaan kimppakyytejä
autoilun määrä minimoiseksi.
Lentäminen on lähtökohtaisesti
viimeinen matkustusvaihtoehto.
Lentomatkat pyritään
kompensoimaan silloin, kun
lentäminen on välttämätöntä.
2 Kannustetaan jäsenistöä
käyttämään julkista ja
kevyttä liikennettä

Kannustetaan kestävään
liikkumiseen esimerkiksi
tempauksilla.

Liittohallitus
Toimisto
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liikuttaessa paikasta
toiseen.

Aluejärjestöt

Vaikuttamistyö

Yleiskuvaus nykytilanteesta
Eurooppanuoret ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kannanotoilla,
tempauksilla, mielipidekirjoituksilla sekä vaikuttamalla suoraan poliittisiin toimijoihin ja
päätöksentekoon niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Eurooppanuorten vaikuttamista ohjaa poliittinen ohjelma. Eurooppanuoret vaatii
nykyisessä poliittisessa ohjelmassaan Euroopan unionia ottamaan asema maailman
johtavana
ympäristötoimijana,
joka
vähentää
päästöjään
kaikilla sektoreilla
oikeudenmukaisesti ja käyttää luonnonvarojaan kestävästi. Ohjelmassa on tarkasteltu
ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta esimerkiksi unionin energiantuotantoa, päästökauppaa
sekä maataloustukia.
Poliittisen ohjelman lisäksi ilmasto- ja ympäristöteema on ollut esillä Eurooppanuorten
kannnanotoissa, viestinnässä ja tapahtumissa. Eurooppanuorten vuoden 2020 hankkeet
keskittyivät ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja tulevaisuuden Euroopan rakentamiseen.
Eurooppanuoret julkaisi tällöin esimerkiksi Hätätila-ilmastopamfletin. Eurooppanuoret
jatkaa tulevaisuudessa ilmasto- ja ympäristöaiheista vaikuttamistyötä ja lisää
ympäristöaiheista viestintää, minkä avulla Eurooppanuorten on mahdollista tehdä
arvoistaan näkyvämpiä, vahvistaa nuorten uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa sekä
rakentaa järjestön kulttuuria ilmastotietoisemmaksi.
Tavoite

1 Kestävän kehityksen
periaatteet ovat vahvasti
esillä kaikessa
viestinnässä.

Toimenpide

Toteutetaan kestävä kehitys
-aiheisia viestintäkampanjoita.
Tuodaan kestävää kehitystä esille
kannanotoissa.

Vastuu

Liittohallitus
Toimisto
Aluejärjestöt

Tiedotetaan ilmasto- ja
ympäristöaiheista esimerkiksi
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Eurooppanuoret ry. Kestävän kehityksen ohjelma
jakamalla uutisia sosiaalisessa
mediassa.
Viestinnässä käytetyt kuvat ja
videot ovat monimuotoisia ja
inklusiivisia. Vältetään haitallisten
stereotypioiden tai rakenteiden
toistamista kuva valinnoissa.
Käytetty sisältö ja teksti ovat
ymmärrettävää ja helppolukuista.
2

3

Osallistutaan muiden
yhteiskunnallisten
toimijoiden kestävän
kehityksen
vaikuttamistyöhön.

Allekirjoitetaan vetoomuksia.

Liittohallitus

Osallistutaan kampanjoihin,
tempauksiin ja haasteisiin.

Toimisto

Vaikuttamistyö on
avointa, eettistä ja
vastuullista.

Vaikuttaminen tukee kestävän
kehityksen tavoitteiden
toteutumista.

Liittohallitus

Vaikuttamisen tavoitteet ovat
avoimesti esillä.

Aluejärjestöt

Aluejärjestöt

Toimisto

Kannanotot perustuvat
tieteelliseen tutkimukseen ja
faktapitoisuuteen.
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