
Milla Ristikangas ehdolla Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi  
 
Olen  Milla Ristikangas, 21-vuotias nuori Joutsasta ja olen ehdolla Eurooppanuorten 
varapuheenjohtajaksi. Olen viimeiset kaksi vuotta toiminut SAKKIn liittohallituksen 
jäsenenä, sekä edustanut SAKKIa Eurooppalaisessa Suomessa 2018-2019. Lisäksi 
toimin tänä vuonna Jyväskylän Eurooppanuorten tapahtuma- ja ulkosuhdevastaavana. 
 
Kun mä lähdin ensimmäiseen Eurooppanuorten tapahtumaan vuonna 2018 mulla heräsi 
välittömästi kiinnostus EU:ta ja kansainvälisyyttä kohtaan. Vaikka amiksessa ei juurikaan 
käyty EU:ta läpi, niin olen Eurooppanuorten kautta pystynyt oppimaan paljon ja 
kiinnostukseni on päivä päivältä kasvanut. Musta on hienoa, että uutena pääsin jo 
osallistumaan Makedoniassa järjestettyyn JEF:in tapahtumaan. Se kertoo jotain siitä, että 
tässä järjestössä niin uusissa, kuin kauemminkin toiminnassa mukana olleissa nähdään 
potentiaalia. Tätä viestiä meidän tulisi vahvistaa, koska usein kuulee sanottavan 
“Kiinnostas osallistua, mutta kun en tiedä mitään EU:sta”. Jos me toiminnallamme 
viestimme sitä, että "Eurooppanuorissa pääset myös kasvattamaan tietoasi ja 
osaamistasi EU:sta" madaltaisi se kynnystä lähteä mukaan toimintaamme.  
 
Mun kampanjassani oon kertonut siitä, miltä näen Eurooppanuoret tulevaisuudessa. Mun 
visiossani Eurooppanuoret ovat vaikuttavampi järjestö, jonka kannanottoja siteeraavat 
useat eri tahot, kuten mediat, sidosryhmät ja poliitikot. Olemme rohkeasti omien 
arvojemme takana, ja kannanotoillamme herätämme keskustelua niin ajankohtaisista, 
kuin myös nuoria koskettavista aiheista. Koska vaikuttavuus on muutakin kuin 
kannanottoja, on myös panostettava siihen, että meidät nähdään kiinnostavina ja 
potentiaalisina puhujina tai yhteistyökumppaneina. 
 
Mun visiossa edustamme aidosti koko jäsenistöämme. Meidän aktiiveistamme löytyy 
erilaisista taustoista ja tilanteista tulevia nuoria, ja pystymme tarjoamaan kasvavalle 
jäsenistöllemme laajasti kiinnostavia tapoja osallistua toimintaamme. Jokainen jäsen 
kokee itsensä arvokkaaksi. Viestimme laajasti ja näkyvästi toiminnastamme, jonka 
ansiosta jokainen tietää mitä mahdollisuuksia hänellä on lähteä mukaan toimintaan. 
Näkyvyyden ansiosta meidät tunnetaan, nähdään ja kuullaan.  
 
Liittotaso on myös aktiivisesti yhteydessä aluejärjestöihin ja olemme luoneet oman 
kulttuurin, jossa tieto aluejärjestöjen ja liiton välillä kulkee paremmin. Tällaisia toimia ovat 
esimerkiksi avoimet kokoukset ja säännölliset aluetapaamiset, joissa puolin ja toisin 
jaetaan tietoa, sekä kuulumisia. Nyt on hyvä hetki myös lähteä pohtimaan yhdessä 
jäsenistön kanssa sitä, miltä Eurooppanuoret näyttävät vuonna 2025. Millainen järjestö 
me olemme, ja mitä askeleita tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan? 
 
Haluan olla jatkamassa sitä hyvää työtä, jota jo nyt Eurooppanuorissa ollaan tehty, 
mutta myös kehittämässä tätä järjestöä eteenpäin. Siksi olen ehdolla 
varapuheenjohtajaksi. 


