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YLEISESITE

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

"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 on kaikkiaan 40.
Kansalliset komiteat koordinoivat toimintaa omissa maissaan, järjestävät
tapahtumia ja esimerkiksi valitsevat maidensa edustajat EYP:n
kansainvälisiin istuntoihin. Kansainvälinen EYP on saksalaisen Schwarzkopfsäätiön suojeluksessa.
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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 motivoi opiskelijoita ottamaan osaa
Eurooppa-politiikkaan.

2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä,
monikansallista yhteistyötä sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta.

3. Tarjota eurooppalaisille nuorille foorumi henkilökohtaisten
taitojen kehittämiseen.
4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista omia
mielipiteitänsä 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
pääsihteerinsuojeluksessa.
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
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EUROOPAN NUORTEN PARLAMENTTI SUOMESSA

EYP:stä sanottua
"EYP on nuorille mahtava
keino 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 jaeri
mielipiteisiin"
-

osallistuja, 16, Vaasa

"Pidän siitä kuinka
istunnoissa voin haastaa
itseäni ja oppia monista
tärkeistä asioista. Tunnelma
on myös todella avoin."
–osallistuja, 16, Kuopio
"Rakastin kansainvälistä
ilmapiiriä. Pääsimme
tutustumaan ihmisiin eri
taustoista ja ystävystymään
yli rajojen.”
–osallistuja, 16, Lempäälä

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 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. Vuonna 2019 hanke voitti Kaarle Suuri –
nuorisopalkinnon toisen sijan.

EYP Finland järjestää lisäksi Nuorten Eurooppa –hankkeen yhteistyössä
Euroopan parlamentin Suomen-toimiston kanssa. Hankkeessa toteutetaan EUinfopäiviä ympäri Suomea, joissa nuoret pääsevät simuloimaan Euroopan
parlamentin toimintaa.

EYP Finlandin ydinkohderyhmää ovat erityisesti 16–19-vuotiaat lukio- ja
ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, jotka pääsevät
tapahtumissa
kehittämään esimerkiksi ryhmätyötaitoja, esiintymistaitoja ja kielitaitoa.
Järjestön toiminnan järjestämisestä vastaavat sen vapaaehtoiset jäsenet.
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YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

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 satojen nuorten voimin vapaaehtoistyönä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittain EYP Finlandin
valtakunnallista nuorisotoimintaa. Ulkoministeriön Eurooppatiedotus on
tukenut useita järjestön hankkeita. Muut tapahtumien menot pyritään
kattamaan pienillä osallistumismaksuilla ja varainkeruulla.

EYP Finlandin kokonaismenot ovat vuosittain noin 150 000 euroa.
Julkinen ja yksityinen tuki on järjestön toiminnan kannalta siten
elintärkeää.

EYP Finland on viime vuosina ollut näkyvästi esillä tiedotusvälineissä,
muun muassa Ylen alueuutisissa ja radiossa sekä Aamulehdessä.

Suojelijat
EYP Finlandin tapahtumia ovat
suojelleet muun muassa
tasavallan presidentti Sauli
Niinistö, presidentti Tarja
Halonen, Euroopan unionin
entinen komissaari Jyrki
Katainen, europarlamentaarikot
Miapetra Kumpula-Natri, Heidi
Hautala ja Nils Torvalds sekä
opetusministeri Li Andersson.
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