
Risto Rajala ehdolla Eurooppanuorten puheenjohtajaksi 
 
Eurooppanuoret on minulle hyvin rakas järjestö. Ihanat kokemukset Linnaseminaareista ja 
aluetoiminnasta, sekä lukuisat uudet ystävät ovat tuoneet paljon iloa elämääni. On ollut 
mahtavaa toimia innokkaana aktiivina järjestössä, joka heijastaa omia arvojani sekä itselleni 
tärkeitä asioita näin vahvasti. 
 
Ilmastonmuutos ja eliölajien kuudes sukupuuttoaalto uhkaavat vakavasti planeettamme 
tulevaisuutta. Voimapolitiikka on tehnyt paluun, kun resursseista ja vallasta kilpailevat 
suurvallat edistävät omia tavoitteitaan keinoja kaihtamatta. Samalla tärkeimpiä arvojamme, 
liberaalia demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, haastetaan paitsi maailmalla, myös 
Euroopassa ja Suomessa. Jos näitä kriisejä ei onnistuta kansainvälisen yhteistyön avulla 
ratkaisemaan, seuraukset lankeavat nuorten ja tulevien sukupolvien harteille. 
 
EU voi muuttaa maailmaa. On muistettava, että me nuoret todella pystymme kehittämään 
sitä haluamaamme suuntaan. Eurooppanuoret on demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja 
kansainvälisyyteen uskovien nuorten yhteinen kansanliike, jossa on tilaa kaikille. Se lisää 
tietoisuutta EU:sta, sekä tarjoaa nuorillle ainutlaatuisen vaikuttamiskanavan ja korostaa 
heidän asiantuntijuuttaan. 
 
Olen saanut toimia Eurooppanuorissa useissa eri rooleissa: viimeiset kaksi vuotta 
liittohallituksessa, sitä ennen Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten sihteerinä, poliittisen 
työryhmän jäsenenä, aktiivina sekä Tähdistön vakituisena kirjoittajana. Olen viihtynyt 
kaikissa tehtävissä erinomaisesti ja oppinut valtavasti uusia asioita. Olen oppinut 
luottamushenkilö- ja työhistoriani aikana valtavasti ja saanut vahvan käsityksen siitä, mihin 
suuntaan Eurooppanuoria tulisi mielestäni kehittää. 
 
Haen puheenjohtajaksi, koska näen Eurooppanuorissa valtavasti potentiaalia, jonka voimme 
yhdessä määrätietoisesti työskentelemällä saavuttaa. Pienen henkilöstöresurssimme vuoksi 
luottamushenkilöiden ja aktiivien motivoiminen sekä innostaminen on liittomme 
menestyksen elinehto. Johtajana haluan olla ennen kaikkea rohkaiseva ja kuunteleva, 
osallistava sekä helposti lähestyttävä. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että 
kokonaiskuva pysyy selkeänä, asiat etenevät ja kaikki saavat osallistua haluamallaan 
tavalla.  
 
Puheenjohtajan tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa liittohallituksen jäsenten kanssa 
ja järjestää liittohallituksen sisäinen työnjako niin, että kaikille löytyy mielekäs rooli. Tämä on 
tärkeää paitsi hyvän ilmapiirin kannalta, myös siksi, että kaikkien mukana olevien työpanos 
onnistuttaisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin.  
 



Haaveenani on, että Eurooppanuoret tavoittaa laajan joukon eri-ikäisiä ja taustaisia nuoria 
kaikkialta Suomesta. Tämän toteutumiseksi on valitettavasti tehtävä vielä töitä. 
Tavoitamme tällä hetkellä yliopisto-opiskelijoita kohtuullisesti varsinkin tiettyjen 
oppiaineiden osalta, mutta ammattikorkeakoulujen ja erityisesti toisen asteen opiskelijoiden 
osalta parannettavaa on paljon. Tähän panostaisin puheenjohtajana erityisen paljon. 
 
Muodollisten asioiden lisäksi puheenjohtajan on kiinnitettävä huomiota siihen, millaista 
kulttuuria hän puheillaan ja toimillaan järjestössä edistää. Haluan, että kaikki jäsenemme 
voivat kokea olonsa Eurooppanuorissa turvalliseksi ja tervetulleiksi. Positiivista ja 
rohkaisevaa ilmapiiriä on ylläpidettävä paitsi liittohallituksessa, myös työryhmissä ja 
tapahtumilla. Terve järjestökulttuuri edellyttää jatkuvaa ylläpitoa ja luottamushenkilöiltä 
valmiutta pohtia ja reflektoida omaa toimintaansa.   
 
Kasvavana järjestönä, jossa toiminta pohjaa yhdenvertaisuudelle ja tulevaisuuteen 
suuntaavalle visiolle, meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa. Tuomalla yhteen 
Euroopasta, federalismista, yhdenvertaisuudesta, ihmisoikeuksista ja koko maapallon 
tulevaisuudesta kiinnostuneet nuoret, voimme vaikuttaa siihen, että tulevaisuutemme on 
turvattu. Siksi Eurooppanuoria tarvitaan enemmän kuin koskaan. 


