
EUROOPPANUORET RY – TOIMINTASUUNNITELMA 2022

KÄRKITAVOITTEET

1 Liiton toimintaa ohjaavien dokumenttien käyttöönotto

Uuden strategian ja kestävän kehityksen ohjelman, sekä viestintästrategian, henkilöstösuunnitelman
jalkauttaminen täysimittaisesti käytäntöön.

2 Jäsenhankinta ja jäsenprosessien kehittäminen

Eurooppanuoret tavoittaa uusia jäsenryhmiä. Eurooppanuoret markkinoi jäsenyyden etuja aktiivisesti
läpi toimintakauden, kehittää jäsenpalveluitaan sekä tekee näkyväksi jäsenyyden etuja. Eurooppanuoret
kehittää jäsenyysprosessiaan, jotta liittyminen ja yhteydenpito järjestöön on jäsenille mahdollisimman
helppoa ja sujuvaa.

3 Liittovaltiokehitykseen liittyvän keskustelun edistäminen

Eurooppanuorten liittovaltiojulkaisu oli keskustelunavaus Euroopan liittovaltiokehityksestä. Jatketaan
keskustelua ja pidetään Eurooppamyönteisiä teemoja esillä myös eduskuntavaaleihin valmistautuessa.

POLIITTINEN TOIMINTA

Tavoite Toimenpide

1 Eurooppanuoret toimii
nuorten äänenä
Eurooppa- ja
kansainvälisyyskysymyksiss
ä.

1 Eurooppanuoret edustaa ja osallistaa nuoria
Eurooppa-keskusteluun ja nostaa nuorten näkökulmia
julkiseen keskusteluun.

2 Eurooppanuoret reagoi ja ottaa kantaa
ajankohtaisiin Eurooppa- ja
kansainvälisyyskysymyksiin tavoitteenaan rakentaa
parempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa nuorille.
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3 Eurooppanuoret toimii valtakunnallisesti yhtenäisellä
viestillä. Poliittista ohjelmaa jalkautetaan alueille
aluejärjestöjen tuella.

2 Eurooppanuoret
edistää rakentavaa
Eurooppa-keskustelua ja
kansainvälisyyttä
Suomessa.

1 Eurooppanuoret järjestää nuorten EU-perustietoa
vahvistavia tapahtumia ja koulutuksia ja siten tukee
nuorten osallistumista Eurooppa-keskusteluun.

2 Eurooppanuoret edistää nuorten osallisuutta sekä
nuorten, päättäjien ja asiantuntijoiden välistä dialogia
järjestämällä Eurooppa-aiheisia seminaareja,
keskustelutilaisuuksia ja vierailuja.

3 Eurooppanuoret tukee poliittisen toiminnan
saavutettavuutta varmistamalla, että puheenvuorojen
yhteydessä käsitteet avataan tai käsitteiden määrittelyt
ovat muuten helposti saatavilla.

4 Eurooppanuoret edustaa näkyvästi nuoria Euroopan
unionia koskevassa keskustelussa suunnittelijana,
toteuttajana ja kommentoijana. Eurooppanuoret
osallistuu monipuolisesti ajankohtaisseminaareihin ja
-tapahtumiin.

5 Eurooppanuoret nostaa Eurooppa-poliittisia kysymyksiä
julkiseen keskusteluun ja edistää järjestön poliittisen
ohjelman tavoitteita julkisessa keskustelussa.

6 Eurooppanuoret käynnistää Eurooppa- ja
kansainvälisyysaiheita koskevan keskustelun tulevia
eduskuntavaaleja 2023 silmällä pitäen. Tavoitteena
on sitouttaa ehdokkaita Eurooppamyönteiseen
keskusteluun.

7 Eurooppanuoret järjestää keskustelutilaisuuksia
SuomiAreenassa Porissa ja Eurooppa-foorumissa
Turussa.

3 Eurooppanuoret on
ensisijainen asiantuntija
ja toivottu
yhteistyökumppani

1 Eurooppanuoret tekee monipuolisesti yhteistyötä eri
sidosryhmien sekä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa

2



EUROOPPANUORET RY – TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Eurooppa-keskustelussa. 2 Eurooppanuoret tekee tutkimus- ja selvitystyötä
Eurooppa-keskustelun tueksi. Tutkimus- ja
selvitystyön vakiinnuttamiseksi selvitetään
mahdollisuutta
pidempiaikaiseen kumppanuteen muiden järjestöjen
ja/tai tutkimuslaitosten kanssa.

4 Eurooppa-päivänä
Eurooppanuoret
osallistuvat näkyvästi
Eurooppa-keskusteluun
sosiaalisessa mediassa ja
katukuvassa.

1 Eurooppanuoret järjestää julkisen ja mediahuomiota
saavan Eurooppa-päivän suurtapahtuman 9.5. yhdessä
yhteistyökumppanien kanssa.

2 Eurooppanuoret osallistuu aktiivisesti Eurooppa-päivän
ympärillä käytävään  EU-keskusteluun tuomalla esiin
nuorten EU-näkemyksiä ja valitsemalla vuoden nuoren
Eurooppalaisen.

3 Eurooppanuoret kannustaa ja tukee aluejärjestöjä
paikallisten Eurooppa-päivän juhlallisuuksien
järjestämisessä.

JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA

Tavoite Toimenpide

5 Eurooppanuoret
osallistaa jäseniään
monipuolisesti.

1 Eurooppanuoret tarjoaa jäsenilleen monenlaisia rooleja ja
vastuutehtäviä liiton projekteissa ja työryhmissä sekä
aluejärjestöjen toiminnassa.

2 Eurooppanuoret hyödyntää koronan myötä käyttöön
otettuja mahdollisuuksia osallistua toimintaan
etäyhteyksin myös tulevaisuudessa.

3 Eurooppanuoret osallistaa jäseniään liiton
kehittämistyöhön avoimissa keskustelu- ja
toiminnansuunnittelutilaisuuksissa sekä jäsenistön
yhteisissä viestintäkanavissa.

6 Eurooppanuoret on
aidosti valtakunnallinen
järjestö

1 Eurooppanuoret järjestää toimintaa valtakunnallisesti
sekä tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista
toimintaan.
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2 Eurooppanuoret perustaa aluejärjestöjä uusille alueille ja
tukee Eurooppanuorten toiminnan käynnistämistä ja
aktivoimista yhä useammalla paikkakunnalla.
Eurooppanuoret pyrkii löytämään aktiivisia toimijoita myös
hiljaisemmille aluejärjestöille ja näin laajentamaan
toimintaa.

7 Aluejärjestöt ovat
keskeinen osa
Eurooppanuorten
toimintaa.

1 Eurooppanuorten toimintaa suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistyössä aluejärjestöjen kanssa.
Aluejärjestöt osallistuvat aktiivisesti liiton
päätöksentekoon ja alueita kuunnellaan liiton
toiminnassa ja päätöksenteossa.

2 Eurooppanuoret vakiinnuttaa viime vuonna luodun
järjestöpankin (mm. Visuaalinen ilme, poliittinen ohjelma,
yhdenvertaisuusohjeistukset) osaksi alueiden
tukemistoimintaa, päivittää sitä säännöllisesti sekä
ohjeistaa alueita sen käytössä.

3 Eurooppanuoret tukee aluejärjestöjä taloudellisesti
niiden toiminnan tukemiseksi ja vahvistamiseksi.
Eurooppanuoret kehittää edelleen
avustushakujärjestelmää vastaamaan alueiden
tarpeita.

4 Toimisto ja liittohallitus tukevat monipuolisesti aluejärjestöjä
toiminnassa läpi vuoden: taloudellisesti, hallinnollisesti ja
viestinnällisesti. Sujuvan yhteistyön takaamiseksi
Eurooppanuorten työntekijät ja puheenjohtajisto käyvät
esittäytymässä piirijärjestöjen hallituksille.

5 Kehitetään ja vakiinnutetaan vertaistukiryhmiä ja
aluekummitoimintaa vastaamaan alueiden ja aktiivien
yksilöllisiä tarpeita, jotta liiton ja alueiden välinen
yhteydenpito paranee.

8 Eurooppanuorten
tapahtumatoiminta on
laadukasta ja
vaikuttavaa.

1 Eurooppanuoret järjestää tapahtumia eri
paikkakunnilla vahvassa yhteistyössä paikallisten
aluejärjestöjen kanssa.

2 Eurooppanuoret järjestää Talvipäivät, joissa
käynnistetään toimintavuosi ja koulutetaan jäseniä ja
aluejärjestöjen toimijoita järjestötoimintaan sekä
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vuoden tavoitteisiin.

3 Eurooppanuoret järjestää Syyspäivät, joissa
koulutetaan jäsenistöä poliittisista kysymyksistä ja
valmistaudutaan jäsenten kanssa liittokokoukseen.

4 Eurooppanuoret järjestää vuoden suurimpana
tapahtumanaan osallistavan ja toiminnallisen
Linnaseminaarin, joka kokoaa nuoria ympäri Suomen
keskustelemaan Eurooppa-aiheista.

5 Eurooppanuoret toteuttaa tapahtumia,
seminaareja ja keskustelutilaisuuksia
ajankohtaisteemoilla, osin hankerahoituksen tuella.

6 Eurooppanuoret järjestää kaksipäiväisen liittokokouksen,
jossa jäsenet päättävät Eurooppanuorten toiminnasta ja
toiminnan kehittämisestä sekä valitsee liiton
luottamustoimijat.

7 Eurooppanuoret huomioi aiempaa tarkemmin ne
kohderyhmät, joiden tavoittamisessa on haasteita.
Tällainen ryhmä on esimerkiksi toisen asteen opiskelijat.

9 Eurooppanuoret
mahdollistaa nuorille
tutustumisen ja
kouluttautumisen
EU-asioihin.

1 Eurooppanuoret toteuttaa koulutuksellisia
oppilaitosvierailuja fyysisesti ja etänä toisen asteen
oppilaitoksissa yhteistyössä aluejärjestöjen ja
sidosryhmien, esimerkiksi EYP:n ja toisen asteen
opiskelijajärjestöjen, kanssa. Aluejärjestöille tuotetaan
valmiit kouluvierailumateriaalit.

2 Eurooppanuoret tuottaa politiikka- ja Eurooppa sekä
kansainvälisyysaiheisia tapahtumia yhteistyössä
opiskelijajärjestöjen sekä monipuolisten ja monikielisten
nuorisojärjestöjen ja toimijoiden kanssa.

3 Eurooppanuoret hyödyntää toiminnassaan
kaupunkitapahtumia ja festivaaleja, joilla on nuori
kohderyhmä. Eurooppanuoret osallistuu yhteiskunnallisiin
ja kulttuurisiin tapahtumiin, esim. Prideen.

10 Eurooppanuoret
kasvattaa jäseniään

1 Eurooppanuoret kannustaa tasapuolisesti eri
taustoista lähteviä ehdokkaita hakeutumaan

luottamustehtäviin.
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reiluun
järjestödemokratiaan.

2 Eurooppanuoret vakiinnuttaa reilua ja
yhdenvertaista vaalikulttuuria liiton ja

aluejärjestöjen henkilövaaleissa.

3 Liittohallitus ja toimisto edistävät avointa ja
läpinäkyvää päätöksentekoa ja osallistaa aktiiveja jo

toiminnan suunnitteluvaiheessa.

11 Eurooppanuorten
toimintaa kehitetään
systemaattisesti.

1 Liittohallitus toteuttaa jäsenkyselyn ja kerää suoraa
palautetta tapahtumista ja hankkeista. Tulokset otetaan

huomioon toiminnassa ja sen kehittämisessä.

2 Eurooppanuoret kehittää aluejärjestöjen osallisuutta
liiton päätöksenteossa jakamalla tietoa ja kuulemalla

alueita yhteisillä viestintäkanavilla, säännöllisissä
aluetapaamisissa ja liittohallituksen kokouksissa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tavoite Toimenpide

12 Eurooppanuoret on
aktiivinen ja vaikuttava
osa eurooppalaista
kattojärjestöään
(Young European
Federalists - JEF).

1 Eurooppanuoret tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten
federalististen organisaatioiden kanssa ja syventää
yhteistyötä pohjoismaisten ja Baltian maiden JEF-järjestöjen
kanssa.

2 Eurooppanuoret toimii aktiivisesti JEF-verkoston poliittisessa
ja työryhmätoiminnassa, osallistuu kansainvälisiin
seminaareihin ja kokouksiin sekä jatkaa
yhdenvertaisuusasioiden aktiivista edistämistä JEF-verkoston
toiminnassa.

3 Eurooppanuoret osallistuu kansainväliseen poliittiseen
vaikuttamistyöhön tukemalla jäsenistön hakeutumista
JEF:n päätöksentekoelimiin, järjestämällä avoimia hakuja
JEF:n poliittisiin ja työryhmien vaikuttamistehtäviin sekä
omilla ja yhteistyöllä toteutetuilla kannanotoilla.
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13 Eurooppanuoret edistää
kansainvälisyyttä
Suomessa.

1 Eurooppanuoret lähettää nuoria kansainvälisiin
seminaareihin ja koulutuksiin ja tukee osallistumista
taloudellisesti. Kansainväliseen toimintaan osallistuvien
kohderyhmää laajennetaan.

2 Eurooppanuoret edistää kansainvälisyyskeskustelua
nuorten parissa ja julkisessa keskustelussa tuomalla
kansainvälisiä tapahtumia Suomeen, tekemällä avauksia
kansainvälisistä aiheista sekä lähettämällä nuoria
kansainvälisiin tapahtumiin.

3 Eurooppanuoret lisää kansainvälisyyttä järjestön
kansallisessa ja paikallisessa toiminnassa mm. tiedottamalla
JEF:n twinning-, työryhmä-, verkkolehti- ja muista
kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja lisäämällä
englanninkielistä toimintaa Eurooppanuorten tapahtumissa.

VIESTINTÄ

Tavoite Toimenpide

14 Eurooppanuorten
viestintä on näkyvää ja
vaikuttavaa.

1 Eurooppanuoret johtaa nuorten näkökulmien nostamista
Eurooppa-keskusteluun sekä tuottaa
Eurooppa-keskustelua monikanavaisesti.

2 Eurooppanuoret valmistelee ja ottaa käyttöönsä
viestintästrategian, joka ohjaa, yhdenmukaistaa ja
tarjoaa raamit Eurooppanuorten viestinnälle.

3 Eurooppanuoret julkaisee järjestön poliittisen ohjelman
mukaisia kannanottoja, jotka on valmisteltu
liittohallituksen ja vapaaehtoisten toimesta.

4 Eurooppanuoret toteuttaa viestintäkampanjoita,
tapahtumia ja seminaareja ulkoministeriön
Eurooppatiedotus-hankerahoituksen avulla.

5 Eurooppanuoret kehittää ja kasvattaa edelleen
mediayhteyksiään lisätäkseen valtakunnallista ja
paikallista vaikuttavuuttaan.
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15 Eurooppanuorten
viestintä on
vuorovaikutteista ja
se tavoittaa
kohderyhmänsä
tehokkaasti ja
yhdenvertaisesti.

1 Eurooppanuoret tuottaa nuorten näköistä ja
vuorovaikutteista viestintää nuorten suosimissa sosiaalisen
median kanavissa kuten Instagramissa, Twitterissä ja
Facebookissa. Lisäksi laajennetaan viestintää tarpeen
mukaan.

2 Eurooppanuoret käyttää viestinnässä helposti
ymmärrettävää kieltä ja välttää monimutkaisten termien
käyttöä.

3 Eurooppanuoret viestii toiminnan kannalta keskeisistä
asioista myös englanniksi ja/tai ruotsiksi.

4 Eurooppanuoret jakaa jäsenistölle tietoa järjestön
toiminnasta, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista
uutiskirjeen ja sosiaalisen median välityksellä.

16 Eurooppanuorten
viestintä on
yhdenmukaista ja brändi
on tunnistettava.

1 Eurooppanuoret kasvattaa tunnettavuuttaan
yhdenmukaisella visuaalisella ilmeellä ja sitä tukevilla
Eurooppa-aiheisilla tuotteilla ja sosiaalisen median
kampanjoilla.

2 Liittokokouksen hyväksymä strategia, poliittinen ohjelma
ja muut tavoitteet määrittävät liiton yhteisiä ydinviestejä.

17 Tähdistö on
aktiivinen ja
tunnettu nuorten
Eurooppa-media.

1 Vapaaehtoisista nuorista koostuva toimituskunta ja
vierailevat asiantuntijat toimittavat Tähdistöä kolmella
kielellä. Toimitustyötä tukee palkattu päätoimittaja.

2 Eurooppanuoret rohkaisee aktiivisesti nuoria osallistumaan
Tähdistön toimitustyöhön.

3 Tähdistö ottaa Eurooppanuorten sosiaalisen median tilit
käyttöön laaja-alaisesti ja aktiivisesti.

4 Eurooppanuoret kehittää Tähdistön taloudellista
omavaraisuutta ja uudistaa nettisivut palvelemaan
sekä toimituskuntaa että lukijoita aiempaa
tehokkaammin.
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HALLINTO JA TALOUS

Tavoite Toimenpide

18 Toimistolla on riittävät
henkilöstöresurssit ja
tehokas
henkilöstöhallinto.

1 Eurooppanuorissa työskentelee kokoaikainen pääsihteeri.

2 Eurooppanuoret palkkaa kokoaikaisen
järjestösuunnittelijan kasvaneen toiminnan ja hankkeiden
toteuttamisen tueksi.

3 Eurooppanuoret rekrytoi mahdollisuuksien
mukaan korkeakouluharjoittelijoita.

4 Eurooppanuoret ottaa käyttöönsä 2021
valmistellun henkilöstösuunnitelman, joka ohjaa
tehokkaasti henkilöstöresurssien hallintaa.

19 Järjestön hallinto ja
taloudenhoito on
tehokasta ja vastuullista.

1 Eurooppanuoret kehittää sähköistä
jäsenrekisteriä ja hyödyntää sitä kaikilla
toiminnan tasoilla.

2 Pääsihteeri perehdyttää yhdistyksen hallituksen
yhdistyslakiin ja hallituksen sääntömääräisiin tehtäviin.

3 Eurooppanuorten digitaalista ja automaattista hallintoa
jatketaan kustannustehokkaasti ja hallinnollisia
kustannuksia jaetaan Eurooppalaisen Suomen kanssa.

20 Eurooppanuorten
rahoituspohja laajenee.

1 Eurooppanuoret tarjoaa yhteistyökumppanuuksia
yrityksille, organisaatioille ja kolmannen sektorin
toimijoille varainhankinnan tehostamiseksi.

2 Eurooppanuoret hakee aktiivisesti toimintaan
soveltuvia erityis- ja hankerahoituksia, joiden
tavoitteet tukevat Eurooppanuorten toimintaa.

3 Eurooppanuoret jatkaa ulkoministeriön
Eurooppatiedotus-hanketuen hakemista
ajankohtaisten viestintätekojen toteuttamiseen.
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4 Varainhankinnan työryhmä tukee
rahoituspohjan laajentamista.

5 Toimijoita koulutetaan varainhankinnan ja
yritysyhteistyön tekemiseen.

21 Eurooppanuorten
jäsenmäärä kasvaa ja
kohderyhmä
laajenee.

1 Eurooppanuoret tukee tasapuolisia
osallistumismahdollisuuksia esittämällä liittokokoukselle,
että jäsenmaksua ei peritä. Lisäksi Eurooppanuoret tukee
toimintaan osallistumista taloudellisesti.

2 Eurooppanuoret kohdistaa jäsenhankintaa nykyistä
laajemmalle nuorten kohderyhmälle. Keskitytään
erityisesti toisen asteen opiskelijoihin ja tehdään
monipuolista sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi
monikulttuuristen järjestöjen kanssa.
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