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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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Puheenjohtajalta

Iida Kalliokoski
Puheenjohtaja (2018)

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Vuonna 2018 on ollut hienoa seurata järjestön kehittyvää toimintaa, vaikka vastoinkäymisiltä 
ja hallituksen kokoonpanomuutoksilta ei vältytty. Puheenjohtajana sain olla todella kiitollinen 
hallitukselle, kaikille vapaaehtoisille, sekä toimiston väelle. Toivon, että myös jatkossa EYP Finland 
pyrkii tarjoamaan yhä laajempia mahdollisuuksia nuorille heidän omien taitojensa kehittämiseen. 

EYP Finland on ottanut hyviä kehitysaskeleita erityisesti jäsenistän hyvinvoinnin puolesta ja 
järjestimmekin teemaan liittyvän koulutuksen kevään jäsenpäivillä. Hallinnon ammattimaistuminen 
on korostunut, sillä palkkasimme uuden pääsihteerin. Keväällä ja syksyllä toimistolle palkattiin myös 
projektityöntekijät. Toivottavasti projektityöntekijöiden vakiinnuttaminen vuosikalenteriin olisi myös 
tulevaisuudessa mahdollista.

Toivon, että tulevat hallitukset jatkavat EYP Finlandin kehittämistä ja kasvattamista, jotta yhä 
useammalla nuorella olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan!
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1 YLEISTÄ

EYP Finlandin 
suojelijat:
EYP Finlandin tapahtumia 
ovat vuosina 2017–2018 
suojelleet muun muassa 
tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö, 
pääministeri Juha Sipilä, 
entinen pääministeri  
Alexander Stubb, 
komissaari Jyrki 
Katainen, Kuopion 
kaupunginjohtaja Jarmo 
Pirhonen, Euroopan 
komission Suomen 
edustuston päällikkö 
Sari Artjoki ja Euroopan 
parlamentin jäsenet 
Nils Torvalds, Miapetra 
Kumpula-Natri ja Elsi 
Katainen.

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry on puolueeton 
ja itsenäinen koulutuksellinen nuorisojärjestö. Se on ainutlaatuinen 
foorumi, joka rohkaisee nuoria eurooppalaisia ottamaan osaa 
yhteiskuntansa rakentamiseen. Euroopan nuorten parlamentin missio 
on inspiroida ja vahvistaa nuorten eurooppalaisten mahdollisuuksia 
tulla avoimiksi ja aktiiviksi kansalaisiksi. EYP Finland on Euroopan 
nuorten parlamentin kansallinen komitea Suomessa, joka huomioi 
kansainvälisten tavoitteiden toteuttamisen omassa toiminnassaan. 
Euroopan nuorten parlamentti toimii 40:ssä eri maassa.

EYP Finland järjestää vuosittain erilaisia jäsen- ja koulutustapahtumia, 
Eurooppa-opetusta kouluissa, koordinoi erilaisia hankkeita ja toimii 
yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten yhteistyökumppaneidensa 
kanssa. EYP Finland perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 2001, 
joskin EYP-toimintaa on Suomessa ollut jo 1990-luvulta lähtien.

EYP Finlandin vuoden päätapahtuma on kansallinen istunto, joka 
järjestettiin vuonna 2018 Turussa. Viime vuosina kansallisissa  
istunnoissa on ollut noin 200 osallistujiaa noin 20 eri maasta. Kansallista 
istuntoa edeltää Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke, johon kuuluu 
valtakunnallinen koulukiertue ja neljä alueellista istuntoa, jotka kokoavat 
yhteen noin 500 nuorta keskustelemaan, väittelemään ja muodostamaan 
oman mielipiteensä eurooppalaisuudesta ja ajankohtaisista 
eurooppalaisista kysymyksistä. EYP Finland pyrkii lisäämään nuorten 
tietoisuutta Euroopasta ja rohkaisemaan heitä aktiiviseen toimintaan ja 
keskusteluun.

Yleistä
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EYP Finlandin tärkein kohderyhmä ovat 16–22-vuotiaat nuoret, jotka 
ovat kiinnostuneita esimerkiksi yhdestä tai useasta seuraavista asioista: 
yhteiskunnallisista asioista, kansainvälisyydestä, eri kulttuureista, 
matkustamisesta, vaikuttamisesta, uusien ihmisten tapaamisesta, 
julkisesta esiintymisestä tai siinä kehittymisestä, väittelystä, kielistä tai 
kielitaitojen parantamisesta sekä järjestötoiminnasta.

EYP Finland edistää nuorten kansainvälistymistä ja tarjoaa mahdollisuuk-
sia kulttuurien kohtaamiselle. EYP Finland valitsee ja kouluttaa Suomen 
edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin ja muihin istuntoihin ulko-
mailla. Se ottaa myös osaa EYP:n kansainväliseen päätöksentekoon kans-
allisten komiteoiden neuvoston (Board of National Committees) kautta. 
EYP Finland lähettää vuosittain yli 100 nuorta koulutuksiin, istuntoihin ja 
muihin EYP-tapahtumiin ulkomailla.

EYP Finlandin toimii nuorilta nuorille -periaatteen mukaisesti eli toiminta 
rakentuu  nuorten ideoiden, kiinnostuksen kohteiden ja vapaaehtoisten 
työpanoksen varaan. Järjestön toiminta on vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa ja voittoa tavoittelematonta.  Yhdistystä johtaa sen 
syyskokouksen valitsema hallitus. Nuorten vapaaehtoisten tekemistä 
ja järjestön kehitystä tukee vuodesta 2016 työskennellyt kokoaikainen 
pääsihteeri.

EYP:stä sanottua
"EYP on hienoa keino nuorille 
tutustua EU:n toimintaan ja 
saada nuoret osallistumaan 
yhteiskunnan haasteiden 
ratkaisuun. "
–osallistuja, 17 , Tampere

"Pidän paljon siitä, kun opin 
kuinka lainsäädäntö EU:ssa 
muodostetaan. Samalla 
on mahtavaa tutustua 
niin moniin ihmisiin ja eri 
mielipiteisiin" 
- osallistuja, 16 , Vaasa

"Pidän siitä kuinka 
istunnoissa voin haastaa 
itseäni ja oppia monista 
tärkeistä asioista. Tunnelma 
on myös avoin.
–osallistuja, 16, Kuopio 

Yl
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2 VUODEN KESKEISET SAAVUTUKSET

Aktiivinen kansalaisuus 
EYP Finlandin suurin vuosittainen tapahtuma, Euroopan 
nuorten parlamentin kansallinen istunto kokosi Turkuun 
171 osallistujaa ympäri Eurooppaa tammikuussa 
2018. Lisäksi osana Eurooppalainen kansalaisuutesi 
-hanketta järjestettiin neljä alueellista Euroopan 
nuorten parlamentin istuntoa, joihin osallistui yhteensä 
373 nuorta. Kaikki istunnot olivat kansainvälisiä ja ne 
järjestettiin Salossa, Kuopiossa, Tampereella ja Vaasassa.  
Lisäksi nuoret vapaaehtoiset tekivät 24 kouluvierailua 
ympäri Suomea osana Eurooppalainen kansalaisuutesi 
-hanketta. EYP Finlandin Aktiivinen kansalaisuus 
-toimintaan osallistui yhteensä 60 eri oppilaitosta, joista 
4 ammatillista oppilaitosta. Kaikki toiminta järjestettiin  
nuorilta nuorille -periaatteella ja vapaaehtoiset nuoret 
olivat suurtapahtumien järjestämisessä ratkaisevassa 
roolissa. Vuonna 2018 toimintaan osallistui myös 
runsaasti suomenruotsalaisia nuoria.

Kansainvälinen toiminta
EYP Finlandin jäsenet osallistuivat EYP-tapahtumiin 
ulkomailla yhteensä 141 kertaa. Lisäksi kotimaisiin 
tapahtumiin osallistui nuoria 40 eri Euroopan maasta. 
EYP Finlandilla oli edustus myös EYP:n Summer 
Academyssä sekä kansallisten komiteoiden neuvoston 
kokouksissa. EYP Finlandin tukirahaston kautta tarjottiin 
jälleen rahallista tukea ensi kertaa ulkomaisiin istuntoihin 
lähteville jäsenille. Vuonna 2018 kansainvälisen 
toiminnan osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Koulutustoiminta
Kaikki EYP Finlandin toiminta on luonteeltaan 
koulutuksellista. Lisäksi vuonna 2018 järjestettiin 
istuntojen vapaaehtoisille kolmipäiväinen Officials 
-koulutus,  jossa  käsiteltiin istuntojen useita eri 
vapaaehtoisrooleja ja -tehtäviä. Lisäksi istuntojen 
pääjärjestäjille järjestettiin oma koulutus. EYP Finlandin 
järjestöpäivillä käsiteltiin monipuolisia yhdistystaitoja.

Leadership-koulutus siirrettiin järjestettäväksi vuonna 
2019. Leadership-koulutuksen sijaan EYP Finlandin 
järjesti yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen-
tiedotustoimiston ja Allianssi ry:n kanssa koulutuksellisen 
Nuoret & EU:n tulevaisuus! -tapahtuman, johon otti 
osaa 90 nuorta. Tilaisuudessa Euroopan komission 
varapuheenjohtaja Jyrki Katainen  ja kolme 

europarlamentaarikkoa kommentoivat nuorten laatimia 
visioita ja kehitysideoita Euroopan tulevaisuudesta.

Jäsen- ja paikallistoiminta
Osana jäsentoimintaa EYP Finland järjesti kesäpäivät 
Tampereella sekä juhlavat vuosijuhlat. Lisäksi pidettiin 
yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. 
Yhdistyksellä on viisi paikallisjärjestöä, joista vuonna 
2018 erityisesti EYP Helsinki, EYP Turku ja EYP Tampere 
järjestivät paikallistapahtumia sekä tekivät yhteistyötä 
alueillaan toimivien järjestöjen kanssa. 

Muut hankkeet
Vuonna 2018 oppilaitosten keskuudessa suosittu 
Nuorten Eurooppa -hanke siirtyi EYP Finlandin 
hallinnoitavaksi. Hankkeessa järjestetään Euroopan 
parlamenttisimulaatioita oppilaitoksissa ympäri Suomea. 
Hankkeessa järjestettiin 52 simulaatiota ja hankkeessa 
oli mukana 25 EU-koululähettilästä. Vuonna 2018 
hankkeessa oli myös kaksi projektityöntekijää, hankkeen 
materiaalit päivitettiin ja koululähettiläille järjestettiin 
kaksi koulutusta ja palautepäivä. Hanke on Euroopan 
parlamentin Suomen-tiedotustoimiston rahoittama. EYP 
Finland oli mukana myös muun muassa Turun Eurooppa-
foorumilla ja Reaktori -messuilla.

Hallinto
EYP Finlandin pitkäaikainen pääsihteeri vaihtui 
toukokuussa 2018. Yhdistyksen puheenjohtaja Iida 
Kalliokoski hoiti pääsihteerin tehtäviä kesän ajan ja uusi 
pääsihteeri Julia Kahelin aloitti työssään elokuussa. 
Lisäksi EYP Finlandissa työskenteli syksyllä kokoaikainen 
projektityöntekijä. Myös hallituksen kokoonpano sai 
muutoksia toimintavuoden aikana, kun varajäsenistä tuli 
hallituksen varsinaisia jäseniä.

Talous ja yhteistyökumppanit
Yhdistys sai valtionavustuksia yhteensä 75 000 euroa. 
Turussa järjestetty kansallinen istunto sai 5000 euron 
avustuksen Jenny & Antti Wihurin säätiöltä. Muun 
varainkeruun kautta kerättiin yhteensä yli 6500 euroa 
yksityisiltä ja julkisilta yhteistyökumppaneilta. Lisäksi 
materiaaleja ja tiloja saatiin ilmaiseksi tai alennetulla 
hinnalla käyttöön, mikä laski toiminnan kustannuksia. 
Toiminnan kokonaismenot vuonna 2018 olivat 128 288,57 
euroa.

EYP Finlandin perustoiminta on jaettu kolmeen osaan: aktiivinen kansalaisuus 
-toiminta, kansainvälinen toiminta ja koulutustoiminta. Vuosikertomuksessa 
esitellään myös yhdistyksen jäsen- ja paikallistoimintaa, muita hankkeita, 
hallintoa ja taloutta. Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan onnistunut; istuntoihin 
panostettiin taloudellisesti, kansainvälinen toiminta kasvoi ja sidosryhmien kanssa 
toteuttiin monipuolisia tapahtumia. 

Saavutukset
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TAVOITTEET & VAIKUTUKSET

3 VUODEN 2018 PÄÄTAVOITTEET

TAVOITE VAIKUTUS

1. Vastaanottava EYP Finland
EYP Finland on avoin, vastaanottava uusille 
ideoille ja valmis uudistumaan.

Vuonna 2018 toimintaan osallistui lukuisia vapaaehtoisia nuoria monissa 
eri rooleissa. Vapaaehtoisilla oli keskeinen rooli vuoden toiminnan 
suunnittelussa ja sen toteuttamisessa. Toiminnasta kerättiin ahkerasti 
palautetta ja vuoden aikana järjestettiin myös mukavaa yhdessäoloa. Vuosi 
huipentui EYP Finlandin vuosijuhliin marraskuussa. 
Suuri kiitos kaikille jäsenille ja vapaaehtoisina mukana olleille! 

2. Yhdenvertainen EYP Finland
EYP Finland edistää nuorten 
yhdenvertaisuutta ja kehittää toimintaa 
kaikkien nuorten tarpeiden mukaisesti.

EYP Finlandin toiminta on aina avointa esimerkiksi koulutuksellisesta, 
kulttuurisesta tai äidinkielestä riippumatta. Kaikki EYP Finlandin 
suurtapahtumat järjestetään englanniksi ja ne ovat monikulttuurisia sekä 
osallistumismaksuiltaan alhaisia. Vuonna 2018 tuettiin myös nuorten 
matkakuluja tapahtumiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

3. Kiinnostava EYP Finland
EYP Finland järjestönä herättää kiinnostuksen 
eri ryhmissä ja se tunnistetaan nuorten 
epämuodollisen koulutuksen edistäjänä.

EYP Finland oli aktiivisesti esillä vuoden aikana. Nuorten Eurooppa 
-hankkeessa järjestettiin suosittuja Euroopan parlamenttisimulaatioita 
oppilaitoksissa ympäri Suomea. Joulukuussa järjestettiin Nuorten & EU:n 
tulevaisuus -tapahtuma sidosryhmien  kanssa yhteistyössä ja tapahtuman 
puhujina oli muun muassa Euroopan komission varapuheenjohtaja 
Jyrki Katainen.  EYP Finland osallistui myös European Youth Eventiin 
Strasbourgissa sekä voitti Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon toiminnastaan. 
Myös viestintäkanavat kehittyivät ja seuraajamäärät kasvoivat. 

4. Kansainvälinen EYP Finland
EYP Finland edistää aktiivisesti nuorten kan-
sainvälistymistä. 

Kaikki EYP Finlandin toiminta on luonteeltaan kansainvälistä ja EYP 
Finlandin tapahtumiin osallistuu nuoria ympäri Eurooppaa. EYP Finlandin 
tapahtumissa Suomessa olikin vuonna 2018 yhteensä 28 eri kansalaisuutta 
edustettuna. Lisäksi EYP Finlandin jäsenet osallistuivat Euroopan nuorten 
parlamentin kansainvälisen verkoston tapahtumiin jopa 141 kertaa. 
Yhteistyötä muiden EYP-maiden kanssa tehtiin aktiivisesti.  

Ta
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4. AKTIIVINEN KANSALAISUUS
Aktiivinen kansalaisuus on EYP Finlandin ydintoiminnan alueista suurin. Toiminnan 
kautta EYP Finland kykenee parhaiten ajamaan Euroopan nuorten parlamentin tavoitteiden 
toteutumista Suomessa: rohkaisemaan suomalaisia nuoria ottamaan kantaa ajankohtaisiin 
Eurooppa-kysymyksiin ja kouluttamaan heitä toimimaan aktiivisina kansalaisina.

Aktiivinen kansalaisuus koostui tammikuussa järjestetystä kansallisesta istunnosta Turussa, 
valtakunnallisesta koulukiertueesta sekä neljästä alueellisesta istunnosta. Jokaista istuntoa 
edeltää kaksipäiväinen koulutus istuntojen vapaaehtoisille toimihenkilöille.  Tapahtumissa 
nuoret pääsivät keskustelemaan ajankohtaisista eurooppalaisista kysymyksistä omista 
lähtökohdistaan. Kaikki istunnot olivat kansainvälisiä, joihin osallistui nuoria yhteensä 41 eri 
Euroopan maasta. 

EYP Finlandin istunnot simuloivat Euroopan parlamentin mallia, 
jossa jokainen nuori edustaa omia mielipiteitään.

Ryhmäytyminen (Teambuilding)
Istunnot alkavat ryhmäytymisellä, jonka tarkoitus on luoda 
avoin ja turvallinen ilmapiiri keskustelulle kansainvälisissä 
komitearyhmissä. Ryhmäytymisen kautta pyritään myös 
luomaan rento ilmapiiri englanninkieliseen työskentelyyn.

Komiteatyöskentely (Committee Work)
Nuoret jakavat ideoita ja keskustelevat yhdessä 
ratkaisuja ajankohtaisiin eurooppalaisiin aiheisiin. 
Jokaisella komitealla on oma aiheensa, jotka 
perustuvat Euroopan parlamentin valiokuntiin. 
Tulokset kootaan päätöslauselmaan, jotka lähetetään 
eteenpäin istuntojen suojelijoille ja muille päättäjille. 
Nuoret oppivat erityisesti ryhmätyöskententelytaitoja ja 
perustelemaan kantansa.

Yleiskokous (General Assembly)
Yleiskokouksessa kaikki komiteat esittävät omat 
ratkaisuehdotuksensa muille komiteoille, joita muut 
voivat kommentoida ja joista lopuksi äänestetään. 
Nuoret oppivat erityisesti julkisesta esiintymisestä ja 
selkeästä argumentoinnissa.

ISTUNTOJEN KONSEPTI

Toiminnan menojen 
osuus kokonaismenoista.

Tapahtumien menot  
pyritään kattamaan 
varainkeruulla ja 
osallistumismaksuilla. 
Valtionavustukset ovat 
hankkeelle elintärkeitä.

39 % Aktiivinen 
kansalaisuus
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Koulukiertue
Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen koulukiertue 
toteutettiin syksyllä 2018 eri puolilla Suomea. Sen 
tavoitteena oli lisätä suomalaisten nuorten tietoisuutta 
eurooppalaisesta kansalaisuudesta ja markkinoida 
hankkeen suurtapahtumia. EYP Finlandin vapaaehtoiset 
olivat pääasiallisessa vastuussa vierailujen käytännön 
toteuttamisesta. Koulukiertueen aikana tehtiin yhteensä 
yhteydenottoa 366 eri lukioon ja 44 eri ammatilliseen 
oppilaitokseen puhelimitse ja sähköpostitse. 
Vierailuita tehtiin 24 eri oppilaitokseen. Koulukiertueen 
kokonaiskuulijamäärä oli noin 730. Vuonna 2018 
oppilaitosten lisäksi hankkeeseen lähetti osallistujia myös 
muun muassa Suomen Punainen Risti ry ja Sakki ry. Vuonna 
2018 saavutettiin erityisen hyvin ruotsinkielisiä nuoria ja 
ruotsinkielinen oppilaitos lähettikin vuoden aikana kaikkein 
eniten delegaatteja istuntoihin.  

Alueelliset istunnot
Alueelliset istunnot järjestettiin loka–marraskuussa 
2018 Salossa, Kuopiossa, Tampereella ja Vaasassa. 
Suurtapahtumien järjestäminen aloitettiin alkuvuodesta 
2018. Suurtapahtumiin osallistui vuonna 2018 yhteensä 373 
osallistujaa lähes 30 eri Euroopan maasta. Osallistujia oli 60 
eri oppilaitoksesta eri puolilta maata. Vuonna 2018 mukaan 
saatiin myös nuoria 4 eri ammattioppilaitoksesta. Istunnon 
vapaaehtoisille järjestäjille ja toimihenkilöille korvattiin 
matkoja osallistumiskustannusten helpottamiseksi. Osa 
suurtapahtumien osallistujista valittiin EYP Finlandin 
kansalliseen istuntoon 2019 Lahdessa. Kaikki osallistujat 
ovat lämpimästi tervetulleita jatkamaan EYP-toiminnassa 
Suomessa ja ulkomailla. 

4.1 Turku 2018 – EYP Finlandin 
kansallinen istunto
EYP Finland aloitti vuotensa tammikuussa Turussa 
5.–8.1.2018 kansallisella istunnolla, jonka kattoteema 
oli pohjoismainen yhteistyö. Istunto kokosi yhteen 
171 osallistujaa 13:sta eri Euroopan maasta. Istunnon 
suomalaiset delegaatit valittiin vuoden 2017  Eurooppalainen 
kansalaisuutesi -hankkeen alueellisista Euroopan nuorten 
parlamentin istunnoista. Turun kansallisesta istunnosta 
valittiin Suomen edustajat edelleen Euroopan nuorten 
parlamentin kansainvälisiin istuntoihin sekä kansainvälisin 
foorumeihin ympäri Eurooppaa. Tapahtumalle myönnettiin 
Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha. 

Vuoden 2019 päätapahtuma on Lahti 2019 – EYP Finlandin 
kansallinen istunto, jonka järjestelyt aloitettiin jo vuoden 
2018 alussa. Istunnon kattoteema on  EU:n ulkopolitiikka. 
Istunnossa vierailee myös Euroopan parlamentin Tällä 
kertaa äänestän -kampanjan edustaja perehdyttämässä 
osallistujia vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin.

4.2 Eurooppalainen 
kansalaisuutesi -hanke
EYP Finland toteutti vuonna 2018 seitsemättä kertaa 
mittavan Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeensa. 
Hanke koostui valtakunnallisesta koulukiertueesta sekä 
neljästä kansainvälisestä suurtapahtumasta. 

4. AKTIIVINEN KANSALAISUUS
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KANSALLINEN ISTUNTO VUONNA 2018

SALO 12.–14.10.2018
Sosiaalinen vastuu – 
nuorten ja mahdollisuuksien Eurooppa
80 osallistujaa
Pääjärjestäjät:  Pinja Kankare, Maisa Kankkunen ja 
Santeri Iivonen 
Puheenjohtaja: Kevin Boland (Irlanti), Lala Mirzayeva 
(Azerbaidzan)
Suojelijat: Nis Torvalds (MEP), Elsi Katainen (MEP)

KUOPIO 2.-4.11.2018 
Demokratia – kohti osallistavaa kansalaisyhteiskuntaa
73 osallistujaa
Pääjärjestäjät: Axel Aarnio, Mikael Mauranen ja Oliver van der Weij
Puheenjohtaja: Rebecca Kiiski (suomi) 
Suojelijat: Jarmo Pirhonen (Kuopion kaupunginjohtaja), Jukka 
Mönkkönen (Itä-Suomen yliopiston rehtori), Leena Auvinen (Kuo-
pion opetustoimen päällikkö) 

TAMPERE 9.-11.11.2018
Yrittäjyys – avain taloudelliseen kehitykseen
104 osallistujaa
Pääjärjestäjät: Alexandra Salo ja Aarni Rantanen 
Puheenjohtaja: Joana Cavaco (Portugali)
Suojelijat: Lauri Lyly (Tampereen pormestari), Sofia 
Vikman (kansanedustaja) ja Ali Amirlatifi (toimistus-
johtaja Emergreen Farm Oy)

VAASA 16.–18.11.2017
Kestävä kehitys – Euroopan kaupungit edelläkävijöinä
83 osallistujaa
Pääjärjestäjät: Yannika Rönnqvist ja Ville Valli
Puheenjohtaja: Dionysis Patriarcheas (Kreikka)
Suojelijat: Miapetra Kumpula-Natri (MEP), Vaasan 
kaupunginjohtaja (Tomas Häyry), Joakim Strand 
(kansanedustaja) 

TURKU 5.–8.1.2018 
Towards a Better European Community with 
Nordic Collaboration

171 osallistujaa
Pääjärjestäjät:  Elsa Mäki ja Paula Närvänen 
Puheenjohtaja: Tim Backhaus
Suojelijat: Anne Berner (viestintä- ja liikenneministeri), 
Minna Arve (Turun pormestari) ja Karolina Lång  (Pohjola 
Nordenin nuorisoliiton puheenjohtaja) 

ALUEELLISET ISTUNNOT VUONNA 2018
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EYP Finlandin jäsentä 
ulkomailla vuonna 2017

4 KKANANSAINVÄLINEN TOIMIN-
TA

5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Nuorten 
kansainvälistyminen 
on osa EYP Finlandin 
ydintoimintaa. 

EYP Finland hyödyntää aktiivisesti EYP:n 
kansainvälistä verkostoa tukeakseen  
nuorten kansainvälistymistä. Yhdistys 
lähettää vuosittain kymmeniä nuoria 
Euroopan nuorten parlamentin 
istuntoihin ja kansainvälisiin 
koulutuksiin ympäri Eurooppaa. EYP:n 
40 kansallista komiteaa järjestivät 
vuonna 2018 yhteensä jopa 1000 
tapahtumaa eri puolilla Eurooppaa,  ja 
ne keräsivät lähes   50 000 osallistujaa. 

Ensi kertaa ulkomaille  lähteville  jäsenille 
tarjottiin taloudellista matkatukea EYP 
Finlandin tukirahastosta. Suomessa 
järjestettyihin  tapahtumiin osallistui 
nuoria 28 eri maasta ympäri Eurooppaa. 
EYP Finlandin kansainväliset 
tapahtumat ovatkin merkittävässä 
osassa nuorten kansainvälistymisen 
edistämistä sekä nuorten kielitaidon ja 
kulttuurien välisen dialogin tukemista. 

Kansainväliset istunnot 
Euroopan nuorten parlamentin 
kansainvälisen verkoston päätapahtumia 
ovat kolmesti vuodessa järjestettävät 
kansainväliset istunnot. Kymmenpäivää 
kestäviin istuntoihin osallistuu kuhunkin 
noin 300 nuorta noin 35 Euroopan 
maasta. Vuonna 2018 kansainväliset 
istunnot järjestettiin  Vilnassa (Liettua) 
ja Rotterdamissa (Alankomaat) sekä 
kansainväliset foorumit  Baselissa 
(Sveitsi), Mechelenissä (Belgia) ja 
Luxemburgissa. EYP Finlandilla oli 
ilo lähettää delegaatiot kaikkiin 
kansainvälisiin istuntoihin. Suomen 
edustajat kansainvälisiin istuntoihin 
valitaan EYP Finlandin vuoden 
päätapahtumasta eli kansallisesta 
istunnosta. EYP Finland voi lähettää 
istuntoihin 8–9 delegaattia ja yhden 
opettajan. Lisäksi jäsenet osallistuvat 
omatoimisesti kansainvälisten istuntojen 
vapaaehtoisiksi toimihenkilöiksi.

Muut tapahtumat 
ulkomailla
EYP:n kansallisten komiteoiden 
neuvoston kokouksissa mukana oli 
molemmissa kaksi hallituksen edustajaa. 
EYP Finlandin jäseniä osallistui myös  
Serbiassa järjestettyyn EYP:n Summer 
Academyyn. Lisäksi EYP-verkoston 
puheenjohtajat tapasivat Berliinissä. 

141 

Eri maasta osallistujia EYP 
Finlandin tapahtumissa

28

Toiminnan menojen 
osuus kokonaismenoista

 9%
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6 KOULUTUSTOIMINTA

Euroopan nuorten parlamentti on koulutuksellinen järjestö, ja 
koulutuselementti on mukana kaikessa sen toiminnassa. 
EYP Finlandin koulutustoiminnan tavoitteena on kehittää nuorten taitoja ja valmiuksia, jotka ovat tärkeitä niin EYP-
toiminnassa, yhteiskunnassa, opinnoissa kuin työelämässäkin. EYP-toiminta korostaa ennen kaikkea epämuodollista 
oppimista; kyse on oppimisesta osallistumisen, tekemisen ja itsensä haastamisen kautta. EYP:n osallistavaa metodologiaa 
on kehitetty jo vuosikymmeniä. Järjestäessään koulutuksia EYP Finland tekee myös tiivistä yhteistyötä kansainvälisen EYP:n 
koulutusjaoston kanssa. Kansainvälinen EYP kouluttaa vuosittain sertifioituja kansainvälisiä kouluttajia EYP-koulutuksiin ja 
kehittää laaja-alaisesti EYP:n koulutusvalmiuksia. 

Officials training
Vuonna 2018 järjestettiin ensimmäistä kertaa istuntojen 
toimihenkilöiden kolmipäiväinen koulutus, joka 
kokosi niin istuntojen komiteoiden puheenjohtajat, 
mediatiimit kuin istuntojen muut toimihenkilöt yhteen. 
Koulutuksessa järjestettiin useita työpajoja, joissa 
käsiteltiin mm. komiteoiden puheenjohtajien taitoja 
keskustelun ohjaamisessa, mediaryhmän valokuvaus- ja 
kirjoittamistaitoja sekä journalismin etiikkaa. Istuntojen 
järjestäjät saivat monipuolisia taitoja suurtapahtumien 
käytännön järjestämisen ja suunnittelun tueksi. 

Koulutus järjestettiin Jyväskylässä 29.6.-1.7.2018 ja 
siihen osallistui yhteensä 22 syksyn 2018 istuntojen 
motivoitunutta vapaaehtoista. Koulutuksen kouluttajina 
toimivat kokoneet EYP-läiset Tim Backhaus ja Viktor 
Salenius. 

Nuoret & EU:n tulevaisuus!
EYP Finland järjesti yhteistyössä Euroopan parlamentin 
Suomen-tiedotustoimiston ja Allianssi ry:n kanssa 
koulutuksellisen Nuoret & EU:n tulevaisuus !-tapahtuman. 
Tilaisuuteen osallistui 90 nuorta osallistujaa ympäri 
Suomea. Tilaisuudessa nuoret  keskustelivat Euroopan 
tulevaisuuden kehityksestä ja haasteista sekä  laativat 
Euroopan tulevaisuuden visioita pienryhmissä EYP-
metodologian mukaisesti.  Ehdotukset esiteltiin 
tilaisuudessa Euroopan komission varapuheenjohtaja 
Jyrki Kataiselle sekä kolmelle europarlamentaarikolle, 
jotka kommentoivat nuorten ideoita ja kävivät aktiivista 
vuoropuhelua nuorten kanssa. 

Leadership -koulutus
Istuntojen puheenjohtajille suunniteltu kansainvälinen 
koulutus siirrettiin järjestettäväksi keväällä 2019. 
Leadership -koulutus korvattiin Nuorten & EU:n 
tulevaisuus! -tapahtumalla. 

Kuva: Allianssi / Anna Enbuske
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Järjestöpäivät
EYP Finland tarvitsee tapahtumiinsa ja 
hankkeisiinsa lukuisia aktiivisia vapaaehtoisia 
nuoria. Järjestöpäivät tarjoaa jäsenille 
mahdollisuuden tavata muita nuoria, 
kouluttautua kotimaiseen ja kansainväliseen 
EYP:n toimintaan sekä tarjota ideoita EYP 
Finlandin kehittämiseksi. 

Vuonna 2018 järjestöpäivät järjestettiin 
28.-29.4.2018 Piikkiössä. Järjestöpäiville 
osallistui 15 nuorta.  Järjestöpäivät pitivät 
sisällään koulutusosioita muun muassa 
kansainvälisestä EYP:stä sekä EYP Finlandin 
järjestötoiminnasta. Lisäksi nuoret 
työskentelivät työryhmissä ja vaihtoivat EYP 
Finlandin hallituksen kanssa ideoita järjestön 
toiminnan kehittämisestä. 

Istuntojen pääjärjestäjien 
ja toimihenkilöiden 
koulutus
EYP Finland järjesti 27.–28.1.2018 Helsingissä 
isuntojen vapaaehtoisille koulutuksen 
osana Eurooppalainen kansalaisuutesi 
-hanketta. Koulutuksen kouluttajina 
toimivat EYP Finlandin hallituksen jäsenet, 
ja siinä hyödynnettiin EYP Finlandin laajaa 
tapahtumajärjestämisopasta. Koulutus 
järjestettiin kuudetta kertaa, ja se on todettu 
järjestön kehitykselle äärimmäisen tärkeäksi. 
Ennen jokaista istuntoa järjestettiin myös 
kaksipäiväinen toimihenkilöiden koulutus eli 
yhteensä viisi koulutusta. Näiden koulutusten  
kulut ovat osa Eurooppalainen kansalaisuutesi 
-hanketta. 

 

Vähintään kahden päivän 
koulutusta vuonna 2018

7 

Toiminnan menojen osuus 
kokonaismenoista. 

Vuoden 2018 koulutuskuluja 
laskivat Leadership 
-koulutuksen siirtyminen 
vuodelle 2019. Leadership-
koulutuksen korvasi Nuoret & 
EU:n tulevaisuus -tapahtuma, 
jonka Euroopan parlamentin 
Suomen-tiedotustoimisto 
rahoitti.

1 %  
Kuva: Allianssi / Anna Enbuske
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7 JÄSEN- JA PAIKALLISTOIMINTA

Osana EYP Finlandin jäsentoimintaa  
järjestetään niin koulutuksellista  
toimintaa kuin virkistävää 
yhdessäoloa. Jäsentoiminnan 
tarkoitus on myös vahvistaa jäsenistön 
yhteisöllisyyttä ja sitouttaa jäsenistöä 
järjestötoimintaan. Jäsentoiminnasta 
vastaavat etenkin paikallisjärjestöt, 
mutta myös EYP Finland järjestää 
valtakunnallista jäsentoimintaa.

Paikallistoiminta
EYP Finlandin paikallisjärjestöt 
koordinoivat EYP Finlandin 
toimintaa alueillaan sekä 
järjestävät koulutustapahtumia 
ja virkistystoimintaa jäsenilleen. 
Paikallisyhdistykset ovat myös 
tärkeitä kontakteja oman alueensa 
oppilaitoksiin. Paikallisjärjestöt 
tekevätkin esimerkiksi kouluvierailuja 
osana Eurooppalainen kansalaisuutesi 
-hankkeen koulukiertuetta. 
Paikallisjärjestöt ovat myös 
keskeinen osa yhdistyksen toiminnan 
valtakunnallista saavuttavuutta. 

Vuosijuhlat
Yhdistyksen perinteinen, 
upea vuosijuhla järjestettiin 
24.11.2018 Helsingissä. Vuosijuhla 
kokosi yhteen 46 yhdistyksen 
jäsentä. Kehuttu vuosijuhla 
koostui vapaasta seurustelusta, 
juhlapuheista, vapaaehtoisten 
palkitsemisesta kunniakirjoin ja 
yhteislauluista.

EYP Finlandilla on viisi 
paikallisjärjestöä: EYP Helsinki, EYP 
Tampere, EYP Turku, EYP Itä-Suomi 
ja EYP Pohjois-Suomi. Vuonna 2018 
erityisesti kolme paikallisjärjestöä 
toimivat aktiivisesti alueillaan: 
EYP Helsinki, EYP Turku ja EYP 
Tampere. Ne järjestivät Eurooppa-
päivän tapahtumia, koulutuksia ja 
rentoa toimintaa niin uusille kuin 
vanhemmillekin jäsenille. 

Kesäpäivät
EYP Finlandin kesäpäivillä yhdistyksen 
aktiiveja kokoontui rentoutumaan 
muun muassa grillauksen, uimisen ja 
saunomisen merkeissä. Tapahtuma 
toi yhteen jäseniä eri puolilta Suomea 
nauttimaan kesästä yhdessä.

EYP Finlandin kesäpäivät järjestettiin 
Tampereella 28.–29.7.2018 
vapaamuotoinen tapahtuma keräsi 
yhteen 14 osallistujaa. 

Toiminnan menojen 
osuus kokonaismenoista

4 %

7 JÄSEN- JA PAIKALLISTOIMINTA

16

2  Capacity Building
Jäsentoim

inta

Vuosikertomus 2018



8 MUUT HANKKEET

Nuorten Eurooppa
Vuonna 2018 Euroopan 
parlamenttisimulaatioita järjestettiin 
oppilaitoksissa ympäri Suomea. 
Hanke on  Euroopan parlamentin 
Suomen-tiedotustoimiston 
rahoittama hanke, jonka käytännön 
toteutuksesta vastaa EYP Finland. 
Hanke jatkui tammikuulle 2019, ja 
yhteensä hankkeessa järjestettiin 52 
parlamenttisimulaatiota yhteensä 37 
eri oppilaitoksessa ympäri Suomea. 
Hankkeessa tavoitettiin 1280 nuorta.

EYP Finland päivitti myös 
parlamenttisimulaatioiden 
materiaalit keväällä 2018 sekä järjesti 
EU-koululähettiläiden koulutukset 
niin Helsingissä kuin Tampereella 
sekä palautepäivän hankkeen 
päättyessä .  Hanke on todella 
suosittu oppilaitosten keskuudessa 
ja lisäksi se tarjoaa nuorille EU-
koululähettiläille erinomaista 
esiintymiskokemusta! 

EYP Finland kiittää lämpimästi 
kaikkia EU-koululähettiläitä ja 
mukana olleita oppilaitoksia!

Muut tapahtumat ja 
yhteistyö
EYP Finland voitti jo toisena 
vuonna peräkkäin Kaarle Suuri 
-nuorisopalkinnon kansallisella 
tasolla Eurooppalainen 
kansalaisuutesi -hankkeesta. 
Hallituksen jäsen Ida Eerola edusti 
EYP Finlandia palkintotilaisuudessa 
Aachenissa, jossa puhujana oli 
muun muassa Ranskan presidentti 
Emmanuel Macron.

Lisäksi EYP Finlandin kymmenen 
aktiivista jäsentä osallistui European 
Youth Eventiin Strasbourgissa 
kesällä 2018. Tapahtumaan osallistui 
yhteensä yli 9000 nuorta ympäri 
Eurooppaa ja tapahtumassa käytiin 
keskusteluja muun muassa Euroopan 
päättäjien kanssa. 

EYP Finland osallistui myös muun 
muassa Turun Eurooppa-foorumille, 
Allianssin Politiikkaviikolle,   
Suomen suurimpaan nuorten 
hiihtolomatapahtumaan Reaktori 
-messuille joissa vieraili lähes               

13 000 kävijää. EYP Finlandin pisteellä 
sisältönä oli Eurooppa-aiheinen 
Kahoot-peli, johon osallistui lukuisia 
nuoria.

EYP Finlandin pääsihteeri osallistui 
panelisti puhujana myös muun 
muassa Nuorten EU-supervuosi 
2019 – tapahtumaan yhdessä 
muiden nuorisojärjestöjen ja kolmen 
europarlamentaarikon kanssa. 
Lisäksi EYP Finland osallistui mm. 
Eurooppanuorten Linnaseminaariin 
ja useisiin Allianssin ja muiden 
sidosryhmien koulutuksiin ja 
ajankohtaistapahtumiin. 

Eurooppanapäivänä 9.5. EYP Finland 
järjsti yhteistyössä usean eri järjestön 
kanssa ohjelmaa Allianssi-talossa. 
Vuonna 2018 keskityttiin erityisesti 
lisäämään edustusta pienemmissä 
tapahtumissa ja järjestämään 
tapahtumia yhteistyössä, mikä 
on vahvistanut yhdistyksen 
tunnettavuutta ja kiinnostavuutta.

8 MUUT HANKKEET
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9 HALLINTO

Hallitus
EYP Finlandia johtaa sen syyskokouksen valitsema 
hallitus. Se hallinnoi järjestön valtakunnallista 
toimintaa, pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja 
kehittää järjestön toimintaa strategisesti. Hallitus 
kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja oli päivittäin 
yhteydessä. Hallitus myös edusti EYP Finlandia 
Suomessa ja ulkomailla. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 
2018 toimi Iida Kalliokoski. Hallituksen jäsenet 
vastuualueineen: Amir Abdelamir (varapuheenjohtaja 
ja istuntovastaava), Anni Niemelä (taloudenhoitaja), 
Ida Eerola (kansainväliset asiat), Matti Lötjönen 
(viestintä ja PR) ja Paula Närvänen (sisäiset asiat). 
Varajäseniä olivat Tuomas Alm ja Aleksanteri 
Kekonen. Paula Närväsen luovuttua hallitustoimesta 
hallituksen sisäisistä asioista vastaavaksi jäseneksi 
siirtyi Aleksanteri Kekonen.  Anni Niemelän luovuttua 
hallitustoimesta hallituksen taloudenhoitajaksi siirtyi 
Tuomas Alm. Yhdistyksen kevätkokouksessa uusiksi 
varajäseniksi valittiin Ville Jaara ja Paula Närvänen.

Työryhmät
Yhdistyksessä toimi viisi työryhmää seuraavilla 
aihealueilla: viestintä, varainkeruu, strategia ja 
yhdenvertaisuus ja tapahtumat.  Board of Advisors 
toimi neuvoa-antavana elimenä hallituksen 
pyytämissä asiakokonaisuuksissa. Työryhmissä oli 
mukana yhteensä 28 nuorta. Työryhmien lisäksi 
toimi 12 nuoren pääjärjestäjäryhmä, jotka olivat 
päävastuussa istuntojen käytännön järjestelyistä. 
Kaikkien ryhmien toimintaa koordinoi yhdistyksen 
hallituksen jäsen tai pääsihteeri. 

Henkilöstö
EYP Finlandin pitkäaikainen pääsihteeri  Maiju 
Tuomainen siirtyi uusiin tehtäviin ja lopetti EYP 
Finlandin pääsihteerinä toukokuussa 2018. 
Puheenjohtaja Iida Kalliokoski sijaisti pääsihteerin 
tehtävissä kesän ajan ja elokuussa 2018 yhdistyksen 
uusi pääsihteeri Julia Kahelin aloitti tehtävässään. 
Pääsihteeri on vastuussa hallinnollisista asioista, 
kuten laskutuksesta ja rahoitusraportoinneista sekä 
edustuksesta monissa ulkopuolisissa tapahtumissa. 
Lisäksi hän avustaa hallitusta yhdistyksen 
kehittämisessä. EYP Finlandilla oli syksyllä 2018 
projektityöntekijä, joka koordinoi yhdistyksen 
hankkeita syksyn ajan. 

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.4.2018  
Piikkiössä. Kokouksessa hyväksyttiin esityslistassa 
mainitut asiat, kuten vuoden 2017 tilinpäätöksen 
vahvistaminen. Kevätkokouksessa oli 17 yhdistyksen 
jäsentä. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin 
myös EYP Finlandin järjestöpäivät. 

Syyskokous
EYP Finlandin syyskokous järjestettiin Turussa 
24.11.2017. Mukana oli 25 osallistujaa. Toimintavuoden 
2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Lötjönen. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin 
Amir Abdelamir, Ida Eerola, Henri Haapanala, 
Venla Ala-Rämi, Ville Jaara ja Yannika Rönnqvist. 
Varajäseniksi valittiin Santeri Iivonen ja Mitja Sainio.

Toiminnan menojen 
osuus kokonaismenoista.

9 HALLINTO

40 %
Toiminnan 
menojen osuus 
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EYP Finlandin toiminta pyritään kattamaan 
osallistumismaksuilla, valtakunnallisilla avustuksilla ja 
yhteistyökumppaneiden tuella. Yritysyhteistyön ja muiden 
yksityisten rahoittajien merkitys EYP Finlandin toiminnan 
rahoittamisessa on viime vuosina kasvanut. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön yleisavustus valtakunnallisille 
nuorisojärjestöille sekä ulkoministeriön avustukset 
Eurooppatiedotus-hankkeille ovat EYP Finlandille 
kuitenkin elintärkeitä.

Vuonna 2018 valtionavustuksia saatiin yhteensä 75 000 
euroa, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2017. 
Vuonna 2018 kokonaistuloja vuoteen 2017 verrattuna 
kuitenkin laski Erasmus+ apurahan puuttuminen, 
jota vuonna 2017 saatiin 21 840 euroa. Yhdistyksen 
toimintamenot vuonna 2018 olivat 128 713 euroa (v. 
2017 menot olivat 133 506,23). 

Aktiivinen kansalaisuus -toiminnot muodostivat 39% 
yhdistyksen kuluista.  Siten vuoden 2018  tavoitteessa 
nostaa varsinaisen toiminnan kuluja suhteessa 
yhdistyksen hallinnollisiin kuluihin onnistuttiin.  Vuonna 
2018 hallinnolliset kulut muodostivat 40 % yhdistyksen 
kuluista, joka on 8 % vähemmän kuin vuonna 2017. 

Myös kansainvälisen toiminnan kulut nousivat vuonna 
2018 vuoteen 2017 verrattuna, ja kansainvälinen 
toiminta muodosti 9 % toiminnan kuluista. Sen sijaan 
koulutuksellisen toiminnan kulut laskivat vuonna 
2018. Koulutuksellisen toiminnan pienet kulut johtuvat 
Leadership-koulutuksen siirtymisestä vuodelle 2019. 
Leadership-koulutuksen sijaan järjestetty Nuoret & EU:n 
tulevaisuus -tapahtuma ei suuresta osallistujamäärästään 

huolimatta aiheuttanut EYP Finlandille kuluja. 
Vuonna 2018 varsinaisen toiminnan suurimmat kuluerät 
koostuivat majoituksesta ja ruokailusta. Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto tukivat Tampereen kansallista istuntoa 
5000 eurolla ja Svenska kulturfonden alueellisista istuntoja 
2500 eurolla. Lisäksi paikallisilta yhteistyökumppaneilta 
saatiin tukea yhteensä noin 4400 euroa. Vuosi 2018  jäi   
5 876, 10 € alijäämäiseksi. Alijäämään vaikutti muun 
muassa varainhankinnan alhaisempi tulos vuonna 2018 
sekä projektityöntekijän palkkaaminen. Projektityöntekijä 
oli  merkittävä vapaaehtoisten jaksamisen kannalta.  

Hallinnollisten menojen absoluuttinen ja suhteellinen 
osuus yhdistyksen kokonaismenoista kasvoi 
ensimmäistä kertaa merkittävästi vuosina 2016 ja 
2017, kun kokoaikainen pääsihteeri aloitti työskentelyn 
läpi vuoden. Vuonna 2018 hallinnollisia kuluja saatiin 
laskettua ja samalla  Aktiivinen -kansalaisuus toiminta 
nousi yhdistyksen merkittävimmäksi kulueräksi yhdessä 
hallinnollisten kulujen kanssa. Olemme iloisia, sillä 
istuntojen laatuun panostettiin runsaasti vuonna 
2018. Tavoitteena on siten saada uusia ja sitouttaa 
olemassaolevia jäseniä EYP Finlandin toimintaan. 

Pääsihteeri tukee yhdistyksen hallinnollisessa työssä sekä 
taloudenhoidossa ja varainkeruussa. Pääsihteeri osallistuu 
myös yhteistyöprojekteihin sekä tukee yhdistyksen 
kehittämistä. Pääsihteeri vapauttaa vapaaehtoisten 
aikaa varsinaiseen toimintaan.   Ehdoton valtaosa EYP 
Finlandin toiminnasta ja työtunneista toteutetaan nyt ja 
tulevaisuudessa nuorten vapaaehtoisvoimin. Lämmin 
kiitos kuuluu kaikille vapaaehtoisillemme! 

Vuoden 2018 hallinnollisen 
toiminnan kulut 

laskivat vuoteen 2017 
verrattuna.

  8 %

Vuoden 2018 kokonaismenot

128 713 €

10 TALOUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

122 837 €
Vuoden 2018 kokonaistulot
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Tässä on koottuna osa vuoden 2018 yhteistyökumppaneistamme, 
jotka tukivat toimintaamme joko rahallisesti tai tarjoamalla muuta 

tukea suurtapahtumiimme.

EYP Finland kiittää yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta!

Vuosikertomus 2018

Yhteistyö
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11 EYP FINLANDIN STRATEGIA 2018-2020

EYP:n kansainvälisen toimiston pitkäaikaisena tavoitteena 
on ollut parantaa kansallisten komiteoiden toiminnan 
jatkuvuutta ja ammattimaisuutta kannustamalla 
järjestöjä luomaan kansallisia strategioita. EYP Finlandin 
toiminta on jäsenjärjestöjen keskuudessa johtoasemassa, 
sillä vuonna 2018 otettiin käyttöön jo järjestön 
toinen kolmivuotisstrategia. Vuonna 2017 perustetun 
strategiatyöryhmän työn tuloksena hallitus tunnisti 
toiminnalle neljä pääpilaria:

 1. Yhdenvertaisuus

 2. Innostavuus

 3. Verkostoituminen

 4. Vakaus ja osallistavuus

Strategian pääpilarit otettiin huomioon vuoden 2018 
toimintasuunnitelmassa. Kansainvälisen toiminnan 
osuuden kasvaminen sekä Aktiivinen kansalaisuus 
-toiminnan jatkuva ammattimaistuminen ja monialainen 
yhteistyö osallistujien ja tukijoiden kanssa ovat esimerkkejä 
strategiatavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Strategian 
tavoitteena on luoda jatkuvuutta hallitusten vaihtuessa 
kerran vuodessa ja se toi jatkuvuutta myös henkilökunnan 
muutoksiin vuonna 2018.

EYP Finlandin strategia 2018-2020   on julkaistu 
sekä suomeksi että englanniksi järjestön 
yhdenvertaisuustavoitteiden mukaisesti.       

21Vuosikertomus 2017
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11.1 KANSAINVÄLISEN EYP:n STRATEGIA 
2016-2020

Kansainvälisen EYP:n strategia on uudistettu vuonna 
2016. Vuonna 2017 EYP Finlandin kansallisen tason 
strategia uudistettiin kansainvälisen strategian pohjalta. 
Uusi strategia tulee voimaan vuonna 2018.  
Vuosien 2016–2020 kansainvälisen strategian neljä 
pääaluetta ovat:

1. Inclusion / Osallisuus
Koulutuksellisena organisaationa EYP pyrkii inspiroimaan 
ja voimaannuttamaan nuoria eurooppalaisia riippumatta 
heidän sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, 
sosioekonomisesta asemasta tai kyvyistä. Osallisuuden 
kautta keskitytään edistämään yhdenvertaisuutta, 
saavutettavuutta, liikkuvuutta ja alueellista edustusta, 
jotta voidaan tunnistaa uusia kohderyhmiä ja kriittisesti 
arvioida EYPn rakenteita.

2. Empowerment / Voimaantuminen
EYP-toiminnan kautta nuoret saavat arvokkaita taitoja, 
tietoa ja itseluottamusta antaen vahvan pohjan 
vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Jotta korkealaatuista 
koulutusta voidaan jatkossakin tarjota, pyrkii EYP 
arvioimaan opetusmenetelmiään ja metodologiaansa 
säännöllisesti tarjoten mahdollisuuksia itsensä 
kehittämiseen sekä vanhoille aktiivisille jäsenille että 
uusille tulokkaille. EYP:n vahvuus organisaationa 
on sidottu siihen miten hyvin se pystyy tukemaan 
jatkuvaa osallistumista mielenkiintoisten ja palkitsevien 
kokemusten kautta.

3. Contribution / Palkitsevuus
EYP-toiminta on nuorilta nuorille; se on rakennettu 
eurooppalaisten nuorten vapaaehtoistyön voimin. EYP:n 
yli 3000 vapaaehtoista suunnittelevat, valmistelevat 
ja toteuttavat EYP:n tapahtumia ympäri Euroopan 
vuosittain. Tämä työpanos tulee huomioida ja palkita. 
Vapaaehtoistyön lisäarvo tulee osoittaa vahvemmin, jotta 
EYP:n pitkän aikavälin kehitys voidaan taata.

4. Stability and continuity / Vakaus ja 
jatkuvuus
EYP on kasvanut perustamisestaan, vuodesta 1987, 
lähtien valtavasti, ja se jatkaa myös kasvuaan nopealla 
tahdilla. Kuitenkin suurin osa jäsenistä on aktiivisesti 
toiminnassa mukana kansallisissa komiteoissa vain 
kahden vuoden ajan. Paljon tietoa, taitoa ja kontakteja 
katoaa suuren vaihtuvuuden myötä. Tämän takia 
organisaation vakautta, jatkuvuutta ja ammattimaisuutta 
tulee vahvistaa, kuin myös hallinnollista kapasiteettia ja 
johtamistaitoa, jotta tietotaito säilyy sukupolvelta toiselle 
luoden vahvan pohjan EYP:n kehitykselle.

Lue lisää kansainvälisen EYP:n strategista vuosille 
2016–2020: http://issuu.com/eypinternational/docs/
eyp_international_strategy_2016-202/1?e=1
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Euroopan nuorten parlamentti 
(European Youth Parliament) 
on vuonna 1987 perustettu 
kansainvälinen toimija, jonka toiminta 
on tarkoitettu eurooppalaisille 
nuorille. Se edistää koulutuksen 
eurooppalaista ulottuvuutta 
antamalla opiskelijoille ja heidän 
opettajilleen mahdollisuuden 
osallistua käytännölliseen ja 
myönteiseen oppimiskokemukseen. 
EYP-kokemus kannustaa nuoria 
hankkimaan ensikäden tietoa 
muista kulttuureista, arvostamaan 
niiden eroavaisuuksia ja tekemään 
yhteistyötä muiden nuorten kanssa 
kansainvälisessä ympäristössä. 
Opiskelijoita myös kannustetaan 
ottamaan selvää ajankohtaisista 
tapahtumista ja yhteiskunnasta, 
ajattelemaan itsenäisesti ja olemaan 
aloitteellisia.

Euroopan nuorten parlamentin 
päätehtävä on inspiroida ja 
voimaannuttaa nuoria eurooppalaisia 
kasvamaan avoimiksi, suvaitseviksi ja 
aktiivisiksi kansalaisiksi.

Euroopan nuorten 
parlamentin 

tavoitteita 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 eurooppalaisille 
nuorille mahdollisuuksia 

henkilökohtaisten taitojensa 
kehittämiseen.

4. Tarjota foorumi, jossa 
Euroopan nuoret voivat 

ilmaista oman mielipiteensä 
joutumatta

turvautumaan ulkoa 
annettuihin rooleihin.

Euroopan nuorten parlamentin 
toiminnan ydin ovat sen istunnot. 
Kansainvälisellä tasolla EYP 
kokoontuu vuosittain kolmesti; 
näihin kymmenpäiväisiin istuntoihin 
osallistuu 300 nuorta 40:sta Euroopan 
maasta. Alueellisella ja kansallisella 
tasolla EYP kokoontuu lisäksi satoja 
kertoja vuodessa. EYP-istuntoon 
osallistuminen on nuorelle näkyvä 
kansainvälinen edustustehtävä, josta 
saadut kokemukset seuraavat häntä 
koko hänen elämänsä ajan.

Euroopan nuorten parlamentin 
tukijalka ovat sen kansalliset komiteat, 
joita vuonna 2016 oli 40. Kansalliset 
komiteat järjestävät suurimman 
osan EYP-toiminnasta ja esimerkiksi 
valitsevat maidensa edustajat EYP:n 
kansainvälisiin istuntoihin. Ne 
myös tekevät läheistä yhteistyötä 
keskenään. Vuosittain EYP-tapahtumia 
järjestetään noin 600, joissa on lähes 
35 000 osallistujaa. Kansainvälinen 
EYP on saksalaisen Schwarzkopf-
säätiön suojeluksessa.

12 KANSAINVÄLINEN EUROOPAN  
 NUORTEN PARLAMENTTI
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www.eypfinland.org

www.eypfinland.org

European Youth Parliament Finland

@eypfinland

@eypfinland

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
Asemapäällikönkatu 1

00520 Helsinki 

WELCOME TO 
YOUNG EUROPE!
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Toimintakertomus 2018 
1. Yleistä 
Yhdistys on perustettu vuonna 2001. Jäseniä oli vuoden alussa 1703 ja lopussa 1447 mukaan lukien EYP Finlandin viisi 
paikallisjärjestöä. Yhdistykseen hyväksyttiin 71 uutta jäsentä ja heitä erosi tai erotettiin yhteensä 327. Vuonna 2018 
järjestettiin yhteensä 16 nuorille suunnattua tapahtumaa. Vapaaehtoisia nuoria oli toiminnassa mukana 245. 
Vapaaehtoiset olivat merkittävässä roolissa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vuonna 2018 pääsihteerin 
lisäksi yhdistyksessä työskenteli osa-aikainen projektityöntekijä Nuorten Eurooppa -hankkeessa kuuden viikon ajan sekä 
kokoaikainen projektityöntekijä Eurooppalainen kansalaisuutesi ja Nuorten Eurooppa -hankkeessa 3 kuukauden ajan. 

 
2. Toimintavuoden tapahtumat ja toiminta 
Vuoden ensimmäinen päätavoite oli vastaanottavainen EYP Finland. Vuoden aikana nuorille tarjottiin lukuisia 
osallistumismahdollisuuksia sekä vapaaehtoisrooleja. Osallistujilta ja vapaaehtoisilta kerättiin palautetta ja 
kehitysideoita järjestelmällisesti. Lisäksi jäsenet antoivat kehitysideoita muun muassa järjestöpäivillä ja yhdistyksen 
syyskokouksessa. Toinen päätavoite oli yhdenvertainen EYP Finland. Vuoden aikana tuotettiin toimintaa, johon kaikkien, 
esimerkiksi erilaisista sosioekonomisista ja kulttuurisista ryhmistä tulevien nuorten, on mahdollista osallistua. Kolmas 
päätavoite oli kiinnostava EYP Finland. EYP Finland on herättänyt kiinnostusta muun muassa oppilaitoksissa ympäri 
Suomea. Yhteistyöprojekteja tehtiin esimerkiksi Allianssi ry:n kanssa ja yhdistys voitti myös kansallisen Kaarle Suuri 
-nuorisopalkinnon toiminnastaan. Neljäs tavoite oli kansainvälinen EYP Finland. Suomessa toteutettuihin tapahtumiin 
osallistui suomalaisnuorten lisäksi yhteensä 83 nuorta 28 eri maasta ympäri Eurooppaa. Lisäksi EYP Finland lähetti 141 
nuorta kansainvälisiin tapahtumiin muualle Eurooppaan. 

 
Vuoden päätapahtuma oli Turussa 5.1.–8.1.2018 järjestetty EYP Finlandin Euroopan nuorten parlamentin kansallinen 
istunto, johon osallistui yhteensä 171 osallistujaa. Tämän lisäksi järjestettiin neljä kolmipäiväistä alueellista istuntoa 
Salossa, Kuopiossa, Tampereella ja Vaasassa, joihin osallistui yhteensä 373 nuorta. Istuntojen vapaaehtoisille 
pääjärjestäjille järjestettiin yhteinen pääjärjestäjäkoulutus ja istunnon muille vapaaehtoisille järjestettiin kolmipäiväinen 
Officials -koulutus. Lisäksi ennen kaikkia istuntoja järjestettiin toimihenkilökoulutukset vapaaehtoisille. Vuonna 2018 
järjestettiin myös kaksi jäsentapahtumaa, vuosijuhlat, yhdistyksen kevät- ja syyskokous, 14 hallituksen kokousta, 24 
oppilaitosvierailua, 40 parlamenttisimulaatiota, suurlähetystövierailu ja paikallisjärjestöjen toimintaa. EYP Finland 
osallistui myös muun muassa Turun Eurooppa-foorumille sekä Allianssin Politiikkaviikolle. Leadership -koulutus siirrettiin 
järjestettäväksi loppuvuonna 2019. Leadership -koulutuksen sijaan EYP Finland järjesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
korkeatasoisen nuorisotapahtuman, jossa Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja kolme 
europarlamentaarikkoa keskusteli 90 nuoren osallistujan kanssa Euroopan tulevaisuudesta. 

3. Toiminnan kehittäminen 
Vuonna 2018 yhdistyksen päätoiminnan, eli Euroopan nuorten parlamentin istuntojen laatuun panostettiin taloudellisesti 
sekä henkilöstöresursseilla. Tavoitteena oli korkealaatuisten istuntojen toteuttaminen ja siten jäsenten ja osallistujien 
sitouttaminen yhdistyksen toimintaan. Vuoden 2018 tavoitteessa kasvattaa yhdistyksen budjetin varsinaisen toiminnan 
osuutta suhteessa hallinnollisiin kuluihin onnistuttiin. Vuonna 2018 myös yhdistyksen verkkosivut uudistettiin. 
Yhdistyksen kehitystä suunniteltiin jäsenten kanssa EYP Finlandin järjestöpäivillä, yhdistyksen syyskokouksessa sekä 
toimikunnissa. Nuorten kansainvälistymistä tuettiin Suomessa järjestetyillä kansainvälisillä suurtapahtumilla sekä EYP 
Finlandin tukirahastolla, jolla tuetaan ulkomaisiin istuntoihin osallistuvia nuoria. Lisäksi EYP Finland otti ensimmäistä 
kertaa vastuulleen Nuorten Eurooppa -hankkeen hallinnon. Toimintaa monipuolistettiin yhteistyötapahtumilla. 

4. Taloudellinen asema 
Valtionavustusta saatiin vuonna 2018 hieman enemmän kuin aiemmin, kun taas Erasmus+ -apurahaa ei vuonna 2018 
saatu. Avustuksia säätiöiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta saatiin vähemmän kuin aiempina vuosina, lukuun ottamatta 
alueellisten istuntojen alueellisia tukia. Vuoden 2018 kokonaismenot olivat 128 713,43 euroa (133 506,23 v. 2017) ja 
kokonaistulot 122 837,33 euroa (136 949,30 v. 2017). Yhdistyksen oma pääoma oli 4 458,88. Vuoden 2018 alijäämä oli  
-5 876,10 euroa. Alijäämään vaikuttavat muun muassa projektityöntekijän palkkaaminen sekä varainhankinnan pienempi 
tulos edelliseen vuoteen verrattuna. 
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5. Henkilöstö 
Vuonna 2018 yhdistyksessä työskenteli kokoaikainen pääsihteeri, keväällä osa-aikainen projektityöntekijä Nuorten 
Eurooppa -hankkeessa sekä syksyllä kokoaikainen projektityöntekijä Eurooppalainen kansalaisuutesi sekä Nuorten 
Eurooppa -hankkeissa. Yhdistyksen pääsihteeri tammi-toukokuussa oli Maiju Tuomainen. Yhdistyksen puheenjohtaja Iida 
Kalliokoski toimi osa-aikaisena pääsihteerinä kesä-heinäkuussa ja elokuussa kokoaikaisena pääsihteerinä aloitti Julia 
Kahelin. 

 
6. Yhdistyksen päätöksenteko ja sisäinen hallinto 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi 1.1.–31.12.2018 Iida Kalliokoski. Hallituksen jäsenet vastuualueineen: 
Amir Abdelamir (varapuheenjohtaja ja istuntovastaava), Anni Niemelä (taloudenhoitaja), Ida Eerola (kansainväliset asiat), 
Matti Lötjönen (viestintä ja PR) ja Paula Närvänen (sisäiset asiat). Varajäseniä olivat Tuomas Alm ja Aleksanteri Kekonen. 
Paula Närväsen luovuttua hallitustoimesta hallituksen sisäisistä asioista vastaavaksi jäseneksi siirtyi Aleksanteri 
Kekonen. Anni Niemelän luovuttua hallitustoimesta hallituksen taloudenhoitajaksi siirtyi Tuomas Alm. Yhdistyksen 
kevätkokouksessa uusiksi varajäseniksi valittiin Ville Jaara ja Paula Närvänen. Hallitus kokoontui 14 kertaa. Yhdistyksessä 
toimi kuusi työryhmää, pääjärjestäjäryhmä sekä viisi paikallisjärjestöä. Vuonna 2018 toimi myös Board of Advisors, joka 
koostui kokeneemmista jäsenistä ja toimi neuvoa-antavana elimenä hallituksen pyytämissä asiakokonaisuuksissa. 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.4.2018 Piikkiössä. Kokouksessa hyväksyttiin esityslistassa mainitut asiat, kuten 
vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Kevätkokouksessa oli 17 osallistujaa. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
24.11.2018 Helsingissä ja kokouksessa oli 25 osallistujaa. Toimintavuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Lötjönen. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Amir Abdelamir, Ida Eerola, Henri Haapanala, Venla Ala-Rämi, 
Ville Jaara ja Yannika Rönnqvist. Varajäseniksi valittiin Santeri Iivonen ja Mitja Sainio. 

7. Tilintarkastus 
Vuoden 2018 tilintarkastajat ovat KHT Yrjö Haukatsalo ja tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy. Varatilintarkastajaksi valittiin 
KHT Jonas Sandell. Tilintarkastusyhteisö ei tarvitse varatilintarkastajaa. Vuoden 2019 tilintarkastajiksi valittiin KHT Yrjö 
Haukatsalo ja tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonas Sandell. Tilintarkastusyhteisö 
ei tarvitse varatilintarkastajaa. 

8. Edustukset 
EYP:n kansallisten komiteoiden neuvoston kokouksissa mukana oli kaksi hallituksen edustajaa. Hallituksen jäsen Amir 
Abdelamir ja varajäsen Ville Jaara edustivat EYP Finlandia EYP:n Summer Academyssä Serbiassa. Hallituksen jäsenet sekä 
pääsihteerinä toimineet edustivat EYP Finlandia aktiivisesti vuoden aikana sidosryhmien tilaisuuksissa. EYP Finland oli 
edustettuna mm. Euroopan parlamentin Nuorten EU-supervuosi 2019 -tilaisuudessa, Turun Eurooppa-foorumilla sekä 
Eurooppanuorten Linnaseminaarissa. EYP Finland järjesti Nuoret & EU:n tulevaisuus -tapahtuman Eurooppa-salissa 
7.12.2018 yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Delegaatteina ja eri vastuurooleissa olleet edustivat EYP Finlandia 
ulkomailla 141 kertaa vuoden 2018 aikana. 

9. Arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä 
Yhdistys on jatkanut kasvua ja sen toiminnalle on nuorien ja oppilaitosten keskuudessa kysyntää. Jatkossa on tärkeää 
kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää, sitouttaa jäseniä toimintaan sekä keskittyä vapaaehtoisten hyvinvointiin. Vuonna 
2018 yhdistyksen palkattu projektityöntekijä tasapainotti vapaaehtoisten työmäärää, mikä on tärkeää myös jatkossa. 
Lisäksi yhdistyksen tulee panostaa kiinnostavuuden ja tunnettuuden vahvistamiseen, verkostoitumiseen 
yhteistyökumppaneiden kanssa sekä nuorten tavoittamiseen myös ydinkohderyhmän ulkopuolelta. Valtion mahdolliset 
leikkaukset järjestöjen tukiin on varteenotettava uhka, joka täytyy ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon 
monipuolisella varainkeruulla. 

 
Kokonaisuudessa toimintavuosi 2018 oli onnistunut huolimatta hallitusjäsenten ja työntekijöiden vaihdoksista 
toimintavuoden aikana. Yhdistyksen päätoimintaan, eli istuntoihin panostettiin ja jäsenmaksujen määrä kasvoi. 
Toiminnasta saatiin pääosin todella positiivista palautetta. Rahoitusta saatiin julkisista ja yksityisistä lähteistä, mutta 
esimerkiksi aikaisempina vuosina saatua Erasmus+ -apurahaa ei saatu vuonna 2018, mikä pienensi yhdistyksen tuloja 
vuonna 2018. Yhdistyksen alijäämä tulee tasapainottaa toimintavuoden 2019 aikana. 
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EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT EYP FINLAND RY 1

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Varsinainen toiminta

Varsinainen toiminta

Tuotot 62 137.13 72 279.30

Kulut -77 712.55 -69 595.24

Varsinainen toiminta yhteensä -15 575.42 2 684.06

Hallinnollinen toiminta ja paikallisjärjestöt

Hallinnollinen toiminta -3 145.88 -2 533.57

Paikallisjärjestöt 0.00 -706.76

Hallinnollinen toiminta ja paikallisjärjestöt yht. -3 145.88 -3 240.33

Keskustoimisto ja henkilöstökulut

Tuotot 0.00 300.00

Henkilöstökulut -32 150.58 -37 921.61

Muut kulut -15 640.09 -23 002.02

Keskustoimisto ja henkilöstökulut yht. -47 790.67 -60 623.63

Kulujäämä -66 511.97 -61 179.90

Varainhankinta

Tuotot

  Jäsenmaksutuotot 1 700.00 1 170.00

  Avustukset -1 000.00 3 500.00

Tuotot yhteensä 700.00 4 670.00

Varainhankinta yhteensä 700.00 4 670.00

Kulujäämä -65 811.97 -56 509.90

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

  Korkotuotot 0.20 2.18

Tuotot yhteensä 0.20 2.18

Kulut

  Korkokulut -64.33 -49.21

Kulut yhteensä -64.33 -49.21

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -64.13 -47.03

Kulujäämä -65 876.10 -56 556.93

Yleisavustukset 60 000.00 60 000.00

Tilikauden tulos -5 876.10 3 443.07
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EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT EYP FINLAND RY 2

TASE 31.12.2018 31.12.2017

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset, pitkäaikaiset

Muut saamiset 425.05 425.05

Pitkäaikaiset saamiset yht. 425.05 425.05

Saamiset, lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 4 291.15 4 189.00

Siirtosaamiset 0.11 768.43

Lyhytaikaiset saamiset yht. 4 291.26 4 957.43

Rahat ja pankkisaamiset yht. 13 193.64 18 489.01

Vaihtuvat vastaavat yht. 17 909.95 23 871.49

Vastaavaa yhteensä 17 909.95 23 871.49

Vastattavaa

Oma Pääoma

Toimintapääoma 10 334.98 6 891.91

Tilikauden ylijäämä -5 876.10 3 443.07

Oma pääoma yht. 4 458.88 10 334.98

Vieras pääoma, lyhytaikainen

Ostovelat 5 087.98 2 461.56

Muut lyhytaikaiset velat 140.60 581.73

Siirtovelat 8 222.49 10 493.22

Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 13 451.07 13 536.51

Vastattavaa yhteensä 17 909.95 23 871.49
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EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT EYP FINLAND RY 3

LIITETIEDOT 31.12.2018

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu soveltaen PMA:n mikroyrityssäännöstöjä.

Kulujen kohdistaminen toiminnanaloille

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstöä koskevat liitetiedot 2018 2017

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 1 1

Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on esitetty yhtenä 

eränä varsinainen toiminnan viimeisenä ryhmänä.

Saadut avustukset on kirjattu tuloksi sille tilikaudelle, jolle ne on saatu. 
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EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT - EYP FINLAND RY

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2018 ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign -palvelun kautta.

Matti Lötjönen, puheenjohtaja Amir Abdelamir

Venla Ala-Rämi Ida Eerola

Henri Haapanala Ville Jaara

Yannika Rönnqvist

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign -palvelun kautta.

AuditPlan Oy

Tilintarkastusyhteisö

Yrjö Haukatsalo Pauli Aaltonen

KHT HT
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KIRJANPITOKIRJAT

Tasekirja sidottuna kirjana

ATK-tuloslaskelma

ATK-tase

ATK- päiväkirjat

ATK-pääkirjat

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

1-742 Kassatositteet

SÄILYTYSAJAT

Tositteet 31.12.2024

Tasekirja 31.12.2028
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AuditPlan Oy, tilintarkastusyhteisö 

Mariankatu 15 A 5, 00170 Helsinki 

 www.auditplan.fi 

etunimi.sukunimi@auditplan.fi  

Kotipaikka  

Y-tunnus 

Helsinki 

2393696-0 

 

TILINTARKASTUSKERTOMUS 
 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n jäsenille 

 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

 

Lausunto 

 

Olemme tilintarkastaneet European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n (y-tunnus 2064731-1) kirjanpidon, 

tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.01.2018 – 31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 5.876,10 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan 

yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.  

 

Lausunnon perustelut 

 

Tilintarkastus tulee suorittaa Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 

mukaisia velvollisuuksia kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Tilintarkastajan tulee olla riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 

jotka koskevat suoritettavaa tilintarkastusta ja täyttää muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuudet. 

Käsityksemme mukaan olemme menetelleet edellä kuvatulla tavalla ja hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 

 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös 

sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 

tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuden vaarantumiseen ja siihen, että tilinpäätös on 

laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys 

aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  

 

Tilintarkastajan tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 

lausunnon. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 

havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 

väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 

odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että tilintarkastaja käyttää ammatillista harkintaa ja 

säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi tilintarkastaja: 

 

• Tunnistaa ja arvioi väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 

suunnittelee ja suorittaa näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankkii lausuntonsa perustaksi 

tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 

johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 

tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan 

sivuuttamista. 

 

• Muodostaa käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseen 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, 
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että hän pystyisi antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• Arvioi sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien

kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Tekee johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen

toiminnan jatkuvuudesta, ja tekee hankkimansa tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää

aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksenä on, että olennaista epävarmuutta

esiintyy, tilintarkastajan täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessaan lukijan huomiota epävarmuutta

koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,

mukauttaa lausuntonsa. Johtopäätökset perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä

hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei

yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioi tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että

se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Tilintarkastaja kommunikoi tarvittaessa hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuu-

desta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan mer-

kittävät puutteellisuudet, jotka tilintarkastaja tunnistaa tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvollisuudet 

Muu informaatio 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausun-

tomme ei kata muuta informaatiota. 

Tilintarkastajan velvollisuutena on lukea toimintakertomukseen sisältyvä muu informaatio tilinpäätöksen, kirjanpidon ja 

hallinnon tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessään arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio 

olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankitun tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 

muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Tilintarkastajan velvollisuutena on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laa-

dittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia ja että toimintaker-

tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, 

meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Tilintarkastuskertomus on allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign -palvelussa allekirjoitustunnisteiden osoittamana aikana. 

AuditPlan Oy 

Tilintarkastusyhteisö 

Yrjö Haukatsalo Pauli Aaltonen 

KHT HT 
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