
Viivi Koski ehdolla Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi  

 

Olen pian 20-vuotias AMK-opiskelija ja haen luottamustanne toimia Eurooppanuorten 
varapuheenjohtajana vuonna 2021! Tulen alunperin Tampereelta, mutta nykyään asustelen 
Vantaalla ja opiskelen journalismia Haaga-Heliassa. Tänä vuonna toimin Tampereen 
Eurooppanuorten varapuheenjohtajana sekä viestintävastaavana. Aikaisempaa kokemusta 
vaikuttamisesta minulta löytyy Lukiolaisten liitosta sekä oppilas- ja 
opiskelijakuntatoiminnasta. Vaikutan myös aktiivisesti omassa korkeakoulussani. 

Löysin tieni Eurooppanuoriin viime vuoden lopulla ja päädyin hakemaan Tampereen 
Eurooppanuorten hallitukseen ja varapuheenjohtajaksi. Ilokseni sain suuren luottamuksen ja 
vuosi on ollut upea. Olen vuoden aikana päässyt tutustumaan liiton toimintaan monella eri 
tasolla eri työryhmien kautta ja haluankin nyt päästä kehittämään Eurooppanuoria 
valtakunnallisesti. 

Vaalikärkiäni ovat viestinnän kehittäminen, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus sekä 
toimintatapojen yhtenäistäminen. 

Viestinnän tulee olla saavutettavaa ja siitä tulee luoda järkevä ja yhtenäinen kokonaisuus 
yhdessä alueiden kanssa esimerkiksi kuva- ja materiaalipankkien avulla. Saavutettavuutta 
tulee kehittää mm. Monikielisyyden avulla. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa tulee jalkauttaa alueille ja sen toteutumista seurata. 
Yhdenvertaisuuden tulee kehittyä jatkuvasti eteenpäin liiton tukemana ja valvomana. 
Eurooppanuorten tulee olla jokaiselle 15-29-vuotiaalle saavutettava järjestö ja kehitysvaraa 
esimerkiksi kielen sekä toimintakulttuurin saralla on mielestäni paljon. 

Alueiden ja liiton tulee olla toimiva kokonaisuus, jossa on yhteiset linjat ja tavat toimia. 
Nykytilaa voidaan kehittää mm. kannustamalla alueita yhteistyöhön niin liiton kuin toistensa 
kanssa. Aktiiveita tulee tukea pesteissään ja alueiden välille luoda vertaistukiryhmiä, joiden 
avulla kehitämme toimintaa läpi Suomen. 

Näiden lisäksi haluan kiinnittää erityistä huomiota Eurooppanuorten ekologisuuteen ja 
kestävän kehityksen ohjelman luomiseen, sekä rahoituspohjan laajentamiseen ja 
yritysyhteistyön aseman nostamiseen niin alueilla kuin liitossa. Minulle on myös tärkeää 
kiinnittää huomiota kansainvälisen toiminnan kehitykseen ja saavutettavuuden 
parantamiseen.  

Haen varapuheenjohtajaksi, koska haluan tehdä Eurooppanuorista kokonaisuudessaan 
toimivamman järjestön, jossa jokainen aktiivi voi hyvin. Haluan kehittää järjestöllisiä 
toimintatapoja, koska yhtenäisenä kokonaisuutena olemme parhaimmillamme. Haluan 
tehdä Eurooppanuorista jokaiselle saavutettavan järjestön jossa on tilaa oppia ja jokaisella 
on turvallinen olo. Haluan, että Eurooppanuorista kehittyy entistä vaikuttavampi, 



houkuttelevampi, kestävämpi ja tunnetumpi järjestö, joka on yksi Suomen järjestökentän 
vaikuttavimmista järjestöistä. 

Lisää mun ajatuksista pystyt lukemaan mun kampanjasivulta Instagramista @vpjviivi! 


