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Euroopan nuorten parlamentin toimintaan osallistuminen
on erinomainen tapa nuorten osallistujien kerätä tietoa
ajankohtaisista asioista ja hankkia hyödyllisiä taitoja
tulevaisuudellensa. Se on myös loistava esimerkki aktiivisten
nuorten valmistautumisesta tulevaisuuden vastuisiin,
kokoontumisesta muodostamaan rajoja ylittäviä ystävyyksiä
ja ottamisesta osaa kulttuurienväliseen keskusteluun.
Sauli Niinistö
Suomen tasavallan presidentti
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YLEISTÄ

EYP:stä sanottua
"Euroopan nuorten
parlamentti tarjoaa
ainutlaatuisen tilaisuuden
nuorille tutustua toisiinsa,
vaihtaa ideoita ja
kokemuksia, oppia uutta
ja saada uusia kontakteja
ympäri Eurooppaa."
Henna Virkkunen
Euroopan parlamentin jäsen
2014 –
"Euroopan nuorten
parlamentissa kulttuurit
ja ihmiset kohtaavat
demokratian ja
tulevaisuuden. Niissä
keskusteluissa syntyy
yhteistyön verkostoja ja
näkemys aina paremmasta
maailmasta, joka odottaa
tekijöitä.”
Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen pormestari

Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament,
EYP) perustettiin vuonna 1987 Ranskassa kouluprojektina
nuorten toimesta. Se on ainutlaatuinen foorumi, joka rohkaisee
nuoria eurooppalaisia ottamaan osaa yhteiskuntansa
rakentamiseen.
EYP on puolueeton ja itsenäinen koulutuksellinen järjestö,
joka on suunniteltu vastaamaan nuorten eurooppalaisten
kansalaisten tarpeisiin.
Euroopan nuorten parlamentti edistää itsenäistä ajattelua ja
keskeisten sosiaalisten ja ammatillisten taitojen oppimista.
Kymmenet tuhannet nuoret ovat osallistuneet Euroopan
nuorten parlamentin tapahtumiin alueellisella, kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla sen perustamisen jälkeen ja
muodostaneet rajat ylittäviä ihmissuhteita. EYP on siten antanut
oman tärkeän panoksensa Euroopan yhdentymiseen.
Euroopan nuorten parlamentti on nykyään yksi suurimmista
eurooppalaisista foorumeista poliittiselle keskustelulle,
kulttuurien välisille kohtaamisille ja ajatustenvaihdolle
nuorten kesken. Euroopan nuorten parlamentin tukijalka ovat
sen kansalliset komiteat, joita vuonna 2018 on kaikkiaan 40.
Kansalliset komiteat koordinoivat toimintaa omissa maissaan,
järjestävät tapahtumia ja esimerkiksi valitsevat maidensa
edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin. Kansainvälinen EYP
on saksalaisen Schwarzkopf-säätiön suojeluksessa.
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2
TAVOITTEET

Euroopan nuorten parlamentin missio on inspiroida ja vahvistaa
nuorten eurooppalaisten mahdollisuuksia tulla avoimiksi,
suvaitseviksi ja aktiiviksi kansalaisiksi.
Euroopan nuorten parlamentin tavoitteet ovat:
1. Lisätä tietoisuutta Euroopasta, kannustaa aktiiviseen
eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja motivoida opiskelijoita
ottamaan osaa Eurooppa-politiikkaan.
2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, kulttuurien välistä
dialogia sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta.
3. Tarjota Euroopan nuorisolle mahdollisuuksia
henkilökohtaisten taitojensa kehittämiseen.
4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista omat
mielipiteensä ilman, että heidän tarvitsee turvautua ulkoa
annettuihin rooleihin.
Euroopan nuorten parlamentti on ennen kaikkea
koulutuksellinen, ei poliittinen, järjestö. Kaikki sen toiminta on
nuorilta nuorille.

Kansainvälinen EYP
Kansainvälinen EYP on
Euroopan parlamentin
puheenjohtajan ja
Euroopan neuvoston
pääsihteerin suojeluksessa.
Sen tapahtumissa ovat
vierailleet muun muassa
Euroopan keskuspankin
entinen pääjohtaja JeanClaude Trichet ja Ruotsin
kruununprinsessa Victoria.
Euroopan nuorten
parlamentti on kokoontunut
muun muassa Euroopan
parlamentissa Brysselissä,
Saksan Reichstagissa
Berliinissä ja Ruotsin
Riksdagissa Tukholmassa.

6

Yleisesite 2018

3
EUROOPAN NUORTEN PARLAMENTTI SUOMESSA

EYP:stä sanottua
"EYP:ssä yhdistyvät
akateeminen ajattelu ja
avoin keskustelu rennossa ja
turvallisessa ympäristössä. "
–osallistuja, 17, Naantali

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry on
nuorisojärjestö, joka edistää Euroopan nuorten parlamentin
tavoitteiden toteutumista Suomessa. EYP Finland
järjestää erilaisia jäsen-, tiedotus- ja koulutustapahtumia,
harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää erilaisia hankkeita
ja toimii yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten
yhteistyökumppaneidensa kanssa.

"EYP on jotain, joka on
vaikuttanut minuun nyt ja
myös myöhemmin elämässä.
Opin paljon itsestäni ja
muista."
–osallistuja, 16, Järvenpää

EYP Finland valitsee ja kouluttaa Suomen edustajat Euroopan
nuorten parlamentin kansainvälisiin istuntoihin ja muihin
tapahtumiin ulkomailla. Se ottaa myös osaa järjestön
kansainväliseen päätöksentekoon kansallisten komiteoiden
neuvostossa.

”Elämäni paras viikonloppu,
jossa opin enemmän
kolmessa päivässä kuin
koulussa kuukaudessa."
–osallistuja, 17, Kempele
"Rakastin kansainvälistä
ilmapiiria; pääsimme
tutustumaan ihmisiin eri
taustoista ja ystävystymään
yli rajojen.”
–osallistuja, 16, Lempäälä

EYP Finland järjestää vuosittain Eurooppalainen kansalaisuutesi
-hankkeen. Hankkeen suurtapahtumat tarjoavat sadoille
nuorille mahdollisuuden keskustella, väitellä ja muodostaa
oman mielipiteensä ajankohtaisista eurooppalaisista
kysymyksistä. Samalla nuoret pääsevät kehittämään
kansainvälisiä ryhmätyötaitojaan.
EYP Finlandin ydinkohderyhmää ovat erityisesti 16–19
-vuotiaat lukio- ja ammattillisten oppilaitosten opiskelijat.
Järjestön toiminnan järjestämisestä vastaavat sen jäsenet.
Yleishyödyllisenä yhdistyksenä EYP Finlandin toiminta on
vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja voittoa tavoittelematonta.
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HUOMISEN PÄÄTÖKSENTEKIJÖITÄ

Tapaamisissaan Euroopan nuorten parlamentti tuo yhteen
tulevaisuuden päätöksentekijöitä. 15–22-vuotiaat osallistujat
valitaan alueellisten ja kansallisten istuntojen kautta, ja
EYP-toiminnassa he kehittävät monipuolisesti muun muassa
seuraavia taitoja:

Toimintaa vuonna 2018
Tammikuu: EYP Finlandin
kansallinen istunto Turussa
5.–8.1.
Helmikuu:
Kansainvälisyysseminaari

o

kielitaito

o

ryhmätyötaidot

o

kulttuuriset taidot

Huhtikuu: Kevätkokous ja
järjestöpäivät

o

analyyttiset taidot

Toukokuu: Chairs’ Training

o

johtamistaidot

Kesäkuu: Kesäpäivät

o

esiintymistaidot

Elokuu: Journalists' Training

Nämä taidot ovat hyödyllisiä tulevaisuudessa niin koulutuksessa
kuin työelämässäkin. Euroopan nuorten parlamentin
jäsenet suuntautuvatkin usein valtiotieteisiin, talouteen
ja oikeustieteeseen mutta myös esimerkiksi teknillisille
ja taiteellisille aloille. Opitut taidot ovat hyödyllisiä myös
ammattillisessa koulutuksessa.
EYP Finlandin entiset jäsenet ovat työllistyneet muun muassa
ministeriöihin ja kansalaisjärjestöihin niin Suomessa kuin
ulkomaillakin.

Syys–lokakuu: Eurooppalainen
kansalaisuutesi -hankkeen
koulukiertue
Loka–marraskuu: Neljä
alueellisesta istuntoa
Marraskuu: Syyskokous ja
vuosijuhla
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YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

Suojelijat
EYP Finlandin
tapahtumia ovat vuosina
2015–2018 suojelleet
muun muassa tasavallan
presidentti Sauli
Niinistö, pääministeri
Juha Sipilä, Euroopan
unionin komissaari
Jyrki Katainen,
europarlamentaarikot
Miapetra KumpulaNatri ja Anneli
Jäätteenmäki, entinen
pääministeri Alexander
Stubb, Vihreiden
puheenjohtaja Touko
Aalto, Vasemmistoliiton
puheenjohtaja Li
Andersson ja Tampereen
pormestari Anna-Kaisa
Ikonen sekä Turun
kaupunginjohtaja Minna
Arve.

EYP Finland on poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon
kansalaisjärjestö. Sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen;
vuonna 2016 järjestön toimintaan tuli mukaan palkattu
pääsihteeri, mutta lähes kaikki työ tehdään kymmenien nuorten
voimin vapaaehtoistyönä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittain EYP Finlandin
valtakunnallista
nuorisotoimintaa.
Ulkoministeriön
Eurooppatiedotus on tukenut useita järjestön hankkeita.
EYP Finlandin suuret tapahtumat ovat aina taloudellisesti
itsenäisiä. Niiden menot pyritään kattamaan
osallistumismaksuilla sekä paikallisella ja kansallisella
varainkeruulla. Sivulla 9 on listattu EYP Finlandin
yhteistyökumppaneita vuosilta 2017–2018.
EYP Finlandin kokonaismenot vuonna 2017 olivat yli 130 000
euroa. Julkinen ja yksityinen tuki on järjestön toiminnan kannalta
siten elintärkeää.
EYP Finland on viime vuosina myös ollut näkyvästi esillä
tiedotusvälineissä, muun muassa Ylen alueuutisissa ja radiossa,
Bassoradion haastatteluissa, Helsingin Sanomissa sekä
Aamulehdessä.
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WELCOME TO
YOUNG EUROPE!
European Youth Parliament Finland

@eypfinland

@eypfinland

www.eypfinland.org

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki

