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Eurooppanuorten strategian tehtävänä on ohjata järjestön toimintaa toimintakautta pitemmällä
aikavälillä. Strategia määrittelee järjestön kehittämistä koskevat vision ja mission. Strategia on
voimassa 2022-2025 ja sen ajankohtaisuutta tarkastellaan strategiakauden puolivälissä. Lisäksi
strategian etenemistä seurataan vuotuisesti tehtävällä raportilla, joka esitellään liittokokouksessa.
Liittokokouksen jälkeen strategian toteuttamisesta ja seurannasta on vastuussa kulloinenkin hallitus.
VISIO
Suomalaiset nuoret ovat avoimia ja kansainvälisiä yhteiskunnallisia toimijoita, ja EU nähdään
luonnollisena osana yhteiskunnallista keskustelua. Suomi koetaan osana Eurooppaa ja suomalaiset
tuntevat itsensä eurooppalaisiksi.
ARVOT
Kansainvälisyys
Eurooppanuorten toiminnan keskiössä on kansainvälisyys. Moninaisuus kulttuurin, kielen ja
identiteetin osalta rikastuttavat sekä omaa toimintaamme että kokemustamme siitä, mitä tarkoittaa
olla eurooppalainen. Tarjoamme toiminnassamme mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin
yhteisöihin ja niiden toimintaan.
Yhdenvertaisuus
Erilaiset näkemykset ja taustat ovat rikkaus. Teemme jatkuvaa työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi sekä moniperusteisen ja rakenteellisen syrjinnän torjumiseksi. Tarjoamme
toimintaympäristön, johon jokainen nuori on tervetullut ja kokee olonsa turvalliseksi.
Nuorten osallisuus
Osallisuus tarkoittaa nuoren tunnetta kunnioituksesta, tasavertaisuudesta, luottamuksesta, kuulluksi
tulemisesta sekä mahdollisuudesta toimia ja vaikuttaa omassa yhteisössä. Huolehdimme, että
jokainen nuori voi osallistua, vaikuttaa ja kuulua joukkoomme omana itsenään.
Ennakkoluulottomuus
Eurooppanuorten toiminnassa vältetään kaikenlaisten olettamusten tekemistä henkilöistä, jotta
kaikki saisivat kokemuksen turvallisuudesta ja hyväksynnästä. Yhteisöön ovat tervetulleita kaikki
nuoret riippumatta sukupuoli-identiteetistä, iästä, etnisestä taustasta, kielitaidosta,
asuinpaikkakunnasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, koulutustaustasta, vakaumuksesta,
poliittisesta suuntautumisesta tai terveydentilasta.
Kestävä kehitys
Ekologinen kestävyys on vastuuta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Sosiaalisella
kestävyydellä taataan kaikille ihmisille mahdollisuus hyvään elämään ja kestävä talous on edellytys
liiton keskeisille toiminnoille. Taloudellinen kestävyys takaa liiton toimintaedellytykset ja

1

Eurooppanuoret ry. Strategia 2022–2025
mahdollistaa liiton toimintaan osallistumisen varallisuudesta riippumatta. Huomioimalla
kestävyyden kaikessa toiminnassamme huolehdimme yhteiskunnasta ja liiton tulevaisuudesta.
Demokratia
Yhteiskunnan tulee olla sellainen, jossa voi luottaa demokratiaan sekä kunnioittaa sen kautta
syntyneitä äänestystuloksia ja päätöksiä. Ikä ei ole peruste jättää nuoria päätöksenteon ulkopuolelle.
Edistämme hyvien demokraattisten käytäntöjen toteutumista yhteiskunnassa sekä toimimme itse
niiden mukaisesti.
Sivistys
Jokaisella nuorella on mahdollisuus tutustua ja syventyä eri ilmiöihin ja tieteenaloihin faktapohjaisen
tiedon avulla. Tuemme nuorten mahdollisuuksia kriittiseen ja laaja-alaiseen ajatteluun tiedon
jakamisen ja toiminnallisuuden kautta.
Solidaarisuus
Eurooppanuoret edistää kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, yhteisvastuullisuutta ja
eriarvoisuuden vastaista työtä. Eurooppa nähdään kiinteänä osana globaalia yhteisöä, joka on
riippuvainen kansakuntien välisestä rauhanomaisesta yhteistyöstä.
MISSIO
Eurooppanuoret ry on Suomen vaikuttavin Euroopan integraatiota ja kansainvälisyyttä edistävä
nuorisojärjestö.
STRATEGIAN ALKUSANAT
Strategia on rakennettu ajatellen kahta ydinpilaria Eurooppanuorten toiminnassa; Eurooppanuoret
poliittisena vaikuttajana ja Eurooppanuoret järjestönä. Strategian toteuttamiseen osallistuvat
jäsenet, hallitus ja työntekijät.

EUROOPPANUORET POLIITTISENA VAIKUTTAJANA
Eurooppanuoret toimii nuorten äänenä Eurooppa- ja kansainvälisyyskysymyksissä
● Eurooppanuoret vaikuttaa valtakunnallisessa politiikassa, järjestökentällä ja yhteiskunnallisena
keskustelijana
● Eurooppanuoret toimii nuorten ensisijaisena vaikuttamiskanavana eurooppalaisissa ja
kansainvälisissä kysymyksissä
● Eurooppanuoret vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä
Eurooppanuoret edistää rakentavaa Eurooppa-keskustelua ja kansainvälisyyttä Suomessa
● Eurooppanuoret on vahva ja näkyvä vaikuttaja sekä eurooppalaisuutta ja kansainvälisyyttä
edistävä toimija
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●
●
●

Lisätään jäsenistön valmiuksia vaikuttamiseen
Kehitetään vaikuttavuutta valtakunnallisessa päätöksenteossa
Edistetään kansainvälisyyttä paikallisessa toiminnassa

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija Eurooppa-keskustelussa
● Eurooppanuoret on arvostettu ja hyvin verkostoitunut toimija suomalaisella järjestökentällä
● Eurooppanuoret on aktiivinen keskustelunherättäjä nuoria koskevassa Eurooppa- ja
kansainvälisessä keskustelussa
● Eurooppanuoret tekee tutkimus- ja selvitystyötä Eurooppa-keskustelun tueksi
● Eurooppanuorten asiantuntijuuteen luotetaan ja sen edustajilta pyydetään kommentteja ja
lausuntoja ajankohtaisista Eurooppa-politiikan kysymyksistä

EUROOPPANUORET JÄRJESTÖNÄ
Aloitteellinen, osallistava ja yhdenvertainen järjestö
● Toiminnan houkuttelevuus kannustaa liittymään jäseneksi ja osallistumaan järjestön sisäiseen
päätöksentekoon ja kehitykseen
● Kattojärjestö huomioi aluejärjestön jäsenkehityksen ja aktiivien määrän ja pyrkii kehittämään
toimintaa sen suuntaisesti
● Järjestö kannustaa jäseniään ottamaan vastuuta ja kasvamaan yhteiskunnallisina toimijoina.
● Jäsenet saavat korkeatasoista koulutusta Eurooppanuorten koulutustapahtumilla, johon jokaisen
on osaamistasostaan riippumatta helppo osallistua
● Toimimalla Eurooppanuorissa jäsen voi kasvattaa vuorovaikutustaitojaan ja yhteiskunnallista
osaamistaan sekä oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
● Toiminnan kaikilla tasoilla huomioidaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Aluejärjestöt
● Aluejärjestöjen toiminta on avointa, näkyvää ja houkuttelevaa
● Aluejärjestöjen toimintakulttuuri kannustaa ja motivoi ottamaan lisää vastuuta paikallisessa ja
valtakunnallisessa toiminnassa
● Kattojärjestö tukee aluejärjestöjä paikallistason toiminnan toteuttamisessa
● Aluejärjestöjen oma varainhankinta ja omavaraisuus kasvavat
● Aluejärjestöt ovat tunnistettavissa osaksi Eurooppanuoria
Taloudellisesti vakaa järjestö
● Eurooppanuorten taloudenpito on vastuullista ja pitkäjänteistä
● Eurooppanuoret etsii aktiivisesti uusia rahoituslähteitä yhteistyökumppanuuksien,
yritysyhteistyön ja kansainvälisen rahoituksen piiristä
● Eurooppanuorten rahoituspohja mahdollistaa riittävät henkilöstöresurssit ja edelleen kasvavan
toiminnan
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Viestintä mahdollistaa näkyvän vaikuttamisen
● Eurooppanuorten julkaisutoiminta on laadukasta, tavoittavaa ja ajatuksia herättävää
● Eurooppanuoret ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin
● Eurooppanuoret ottaa osaa Eurooppa-keskusteluun monikanavaisesti
● Viestitään vuorovaikutteisesti Euroopan unionin toiminnasta suomalaisille nuorille
● Eurooppanuorten viestintä on suunnitelmallista, visuaalisesti yhdenmukaista ja laadukasta
kaikilla tasoilla
● Eurooppanuorilla on tunnistettava brändi
● Eurooppanuorten vuorovaikutuksellinen viestintä tavoittaa kaikki Euroopasta kiinnostuneet
nuoret Suomessa
● Eurooppanuorten viestintä on esteetöntä ja saavutettavaa

4

