
Niklas Toijala ehdolla Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi

Hei kaikki eurooppaystävät! Olen Niklas Toijala ja haen luottamustanne toimia vuonna 2022
Eurooppanuorten kehittäjänä varapuheenjohtajan roolissa. Olen 22-vuotias turkulainen
liiketalouden opiskelija, vankka federalisti ja ammattilaisbarista. Viimeisen vuoden ajan olen
toiminut Eurooppanuorten liittohallituksessa järjestöllisen kehittämisen parissa.

Työpöydälläni olleista asioista isoimpana on tänä vuonna ollut aluejärjestöjen
tulosperusteisen avustusjärjestelmän (TPA) kehittäminen vastaamaan enemmän liiton ja
alueiden tarpeita toiminnan kehittämisen ja arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi olen ollut
mukana valmistelemassa erilaisia ohjeistuksia ja asiakirjapohjia aluejärjestöjen toiminnan
tukemiseksi. Olin myös avainasemassa loppukeväästä järjestetyssä liiton
jäsenhankintakampanjassa. Järjestöllinen kehittäminen ja hallinnolliset asiat ovat aina olleet
vahvuuteni järjestötoiminnassa ja haluaisinkin päästä hyödyntämään niitä
Eurooppanuorissa entistäkin laajemmin.

Osallisuus

Tulevaisuudessa haluaisin kehittää Eurooppanuoria entistäkin osallistavammaksi*
järjestöksi, sillä tällä hetkellä osallisuus toteutuu hyvin ainoastaan muutamilla toiminnan
osa-alueilla, kuten työryhmissä ja parin aluejärjestön tapahtumatoiminnassa. Mielestäni
jäsenistöä ja aluejärjestöjä tulisi osallistaa liiton päätöksentekoon jatkossa enemmän,
esimerkiksi ottamalla heitä tiiviimmin mukaan asiakirjatyöstöön syksyisin. Osallisuuden tulisi
näkyä myös valtakunnallisen ja alueellisen vaikuttamistyön sekä tapahtumatoiminnan
tekemisessä.

*Osallisuus tarkoittaa sitä, että yhteisön jäsenet sitoutetaan toimintaan tarjoamalla
mahdollisuuksia olla suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisölle suunnattua toimintaa.

Sisäinen viestintä

Yksi Eurooppanuorten ongelmakohdista on sisäinen viestintä. Viestintää tapahtuu paljon
erilaisissa kanavissa, eikä aina ole selkeää keneen tulisi ottaa yhteyttä ja minkä kanavan
kautta. Haluaisin varapuheenjohtajana olla luomassa ohjeistusta sisäiseen viestintään sekä
liiton että aluejärjestöjen tasolla, jotta liiton sisällä tieto kulkee jokaiseen suuntaan
mahdollisimman vaivattomasti.

Aluejärjestöjen osaaminen yhdistyshallinnosta



En missään nimessä usko, että yhdistyshallinnon tuntemus on aluejärjestöissämme mikään
ongelma, mutta haluaisin auttaa aluejärjestöjämme erilaisten hallinnollisten prosessien
sujuvoittamisessa. Olen itse myös melko visuaalinen ihminen ja tulevaisuuden toiveenani
olisi viestinnän lisäksi yhdenmukainen ilme liiton ja aluejärjestöjen asiakirjoissa, kuten
pöytäkirjoissa ja toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa (toimintasuunnitelma ja talousarvio).

Laajempi rahoituspohja

Eurooppanuorilla on jo pitkään ollut ongelma rahoituspohjansa laajentamisen kanssa. Asia
on erityisesti tapetilla nyt, kun Veikkauksen tuotoista jaettavat valtionavustukset ovat
vaarassa tyrehtyä lähivuosina. Meidän on löydettävä keinoja laaja-alaiselle
varainhankinnalle mm. yritysyhteistyön ja erilaisten sponsorisopimusten avulla.
Eurooppanuorten tulee laajentaa brändiään siten, että mahdolliset yhteistyökumppanit
haluavat tehdä kanssamme töitä ja tietävät tarkalleen, miten he hyötyvät Eurooppanuorista.

Toimijoiden hyvinvointi

Ihmiset ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan toimintamme ytimessä. Ilman motivoituneita
ja hyvinvoivia toimijoita Eurooppanuorten toimintaa ei ole mahdollista toteuttaa ja sen takia
meidän on pakko laittaa toimijoidemme jaksaminen aina etusijalle. Sisäisen viestinnän
merkitys korostuu myös siinä, kun viestitään toisille omasta jaksamisestaan. Tärkeää olisi
käydä useita palaute- ja kuulumiskeskusteluja toimjoiden kanssa sekä aluetasolla että liiton
tasolla, jotta mahdolliset loppuunpalamiset ja uupumiset saataisiin tietoon mahdollisimman
pikaisesti. Haluaisin varmistaa myös sen, että jatkossa keskusliitto nostaisi paremmin
aluetoimijoiden hyviä innovaatioita sekä saavutuksia.

Yllä olevien asioiden lisäksi haluaisin tietenkin edistää Eurooppanuorissa yleistä
yhteisöllisyyttä kaikkien toimijoiden ja aluejärjestöjen välillä. Haluaisin johtaa liittohallitusta
yhdessä muun puheenjohtajiston kanssa asiantuntevalla, mutta välittävällä tavalla, jotta
jokaisen potentiaali saataisiin parhaiten esiin.

Kiitos paljon ja nähdään liittokokouksessa! <3


