
Nuoret, arvot ja EU -tapahtumatuki tarjoaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa omia projektejaan,
tapahtumiaan, kampanjoitaan tai aloitteitaan, jotka tavalla tai toisella liittyvät eurooppalaisiin arvoihin ja
niiden edistämiseen. Sen tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumaan paikallisyhteisöidensä
kehittämiseen, maailman muuttamiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Tapahtumatuen avulla
herätetään keskustelua eurooppalaisista arvoista kuten rauha, solidaarisuus, demokratia ja vihreät arvot
ja monipuolistetaan ja tuetaan nuorten aktiivista kansalaisuutta eri puolilla Suomea. Kyseessä on ns.
mikrotuki, jolla voidaan kattaa joko osa tai kaikki tapahtuman tai hankkeen kustannuksista.
Tapahtumatuki on erityisesti suunnattu ruohonjuuritasolla ja paikallistasolla toteutettaviin tapahtumiin,
tilaisuuksiin, projekteihin ja kampanjoihin. Suunnitellun tapahtuman toteuttajina tulee olla nuoret itse.
Organisaatiot voivat hakea tapahtumatukea nuorten puolesta, mutta eivät voi olla tapahtuman
lopullisena toteuttajana.  

NUORET, ARVOT JA EU -
TAPAHTUMATUKI 

 

13-29-vuotiaat nuoret  

TOIMINTOKATALOGI

Helppousaste: keskitaso

Tarjolla rahoitusta, 400-1000€

Offline, online 

Tarvitaan väh. 4 nuoren porukka, tapahtumaidea

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi. Teemavuosi nostaa nuorten ääntä kuuluviin ja
kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Vuoden aikana nuoret saavat lukuisia mahdollisuuksia
oppia, jakaa näkemyksiä, osallistua ja vaikuttaa Suomessa sekä eri puolilla Eurooppaa.

Tässä katalogissa esitellään mahdollisuudet, joilla juuri sinä tai organisaatiosi voitte osallistua
teemavuoteen. Valitse omasi ja tule mukaan!  

www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu-tapahtumatuki
Anna Peltoniemi, projektipäällikkö, anna.peltoniemi@oph.fi

http://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu-tapahtumatuki


Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailussa etsitään nimensä mukaisesti
Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia. Kilpailun tavoitteena on kartoittaa suomalaisella
toimintakentällä olevia hyviä käytäntöjä nuorten osallistamiseen liittyen sekä kannustaa toimijoita
kehittämään uusia ja innovatiivisia nuorten osallistamisen malleja. Kilpailu on auki 9.5-15.11.2022.
Kilpailuun voivat osallistua organisaatiot ja toimijat eri sektoreilta. Kilpailun 10 finalistia valitaan
marraskuun lopussa ja voittaja julkaistaan palkintogaalassa tammikuussa 2023. Kaikkien finalistien
edustajat kutsutaan opintomatkalle Brysseliin alkuvuonna 2023. Voittaja saa mainetta ja kunniaa
Suomessa ja Euroopassa. 

EUROOPAN NUORISOVUODEN AWARDS - SUOMEN
PARHAAT OSALLISTAJAT -KILPAILU 

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot

Helppousaste: keskitaso

Tarjolla mainetta ja kunniaa, opintomatka Brysseliin, motivaatiota oman organisaation kehittämiseen 

Offline, online 

Tarvitaan laadukas nuorten osallistamisen malli 

https://www.oph.fi/fi/euroopan-nuorisovuoden-awards-suomen-parhaat-osallistajat
Anna Peltoniemi, projektipäällikkö, anna.peltoniemi@oph.fi

TEEMAVUODEN LOGON KÄYTTÖ

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot

Teemavuoteen voi tulla mukaan ottamalla teemavuoden logon käyttöön organisaation viestinnässä. Logon
voi lisätä esimerkiksi organisaation nettisivulle, tapahtumien markkinointiin tai sosiaalisen median
viestintään. Logon voi ladata eri kielillä ja eri värisinä. Sosiaalisen median julkaisuissa voi käyttää
hashtageja #EYY2022 ja #EuropeanYearofYouth.

Helppousaste: helppo

Tarjolla mahdollisuus kytkeä oma toiminta teemavuoden arvoihin ja  saada lisänäkyvyyttä omalle toiminnalle  

Offline, online 

Tarvitaan kiinnostus linkittää omaa toimintaa teemavuoteen, mieleinen teemavuoden logo ladattuna 

https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_fi
Jenny Ekblad, suunnittelija, jenny.ekblad@oph.fi

https://www.oph.fi/fi/euroopan-nuorisovuoden-awards-suomen-parhaat-osallistajat
https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_fi
mailto:jenny.ekblad@oph.fi


Teemavuoteen voi tulla mukaan linkittämällä omia, teemavuoden tavoitteita edistäviä tapahtumia tai
hankkeita teemavuoteen. Linkittämisen tavoitteena on levittää Euroopan nuorison teemavuoden sanomaa
ja viestiä mahdollisimman laajalle ja mahdollisimman monen nuoren ulottuville. Teemavuoden alle mahtuu
monenlaisia tapahtumia esim. nuorten osallisuutta edistäviä tapahtumia, eurooppalaisia teemoja ja arvoja
käsitteleviä tapahtumia, kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä tapahtumia, koulutuksia,
kehittämishankkeita jne. Käytännössä linkittäminen tapahtuu siten, että tapahtuman viestinnässä
käytetään teemavuoden logoa ja tapahtuma lisätään teemavuoden viralliseen tapahtumakarttaan:
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi#activities. Euroopan nuorison teemavuoden viestintä saattaa
tehdä medianostoja näistä tapahtumista. 

TAPAHTUMAN LINKITTÄMINEN TEEMAVUOTEEN 

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot

Helppousaste: helppo

Tarjolla mahdollisuus kytkeä oma toiminta teemavuoden arvoihin ja saada lisänäkyvyyttä omalle toiminnalle
 
Offline, online 

Tarvitaan tapahtuma, joka halutaan linkittää teemavuoteen, mieleinen teemavuoden logo ladattuna,
tapahtuma lisätty tapahtumakarttaan

https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi#activities 
Jenny Ekblad, suunnittelija, jenny.ekblad@oph.fi

OSALLISTUMISEN HENKILÖKUVIA -
KAMPANJA INSTAGRAMISSA

13-29-vuotiaat nuoret (ja heidän organisaationsa) 

Osallistumisen henkilökuvia on kampanja, jossa esitellään nuorten osallistumis- ja vaikuttamistapojen
moninaisuutta Suomessa, tuodaan esiin kentällä olevaa osaamista nuorten osallistamisen saralla sekä
innostetaan nuoria aktiivisuuteen. Kampanjan viesti on, että kaikilla nuorilla on ääni ja kaikki nuoret
pystyvät ja voivat vaikuttaa, kukin omalla tavallaan. Henkilökuvassa esiintyvä nuori vastaa muutamaan
kysymykseen, minkä lisäksi nuoresta tarvitaan kasvo- tai kokovartalokuva. Vastauksista ja nuoren kuvasta
tehdään postaus Euroopan nuorison teemavuoden Instagram-tilille.   

Helppousaste: helppo

Tarjolla näkyvyyttä, mahdollisuus toimia inspiraationa ja esikuvana muille nuorille  

Online 

Tarvitaan vähintään 1 aktiivinen nuori, vastaukset kampanjakysymyksiin Webropol-lomakkeen kautta,
valokuva nuoresta 

Vastaukset kysymyksiin sekä nuorten kuvat kerätään Webropol-lomakkeen kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/1BF965B17CF716B6
Jenny Ekblad, suunnittelija, jenny.ekblad@oph.fi

https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi#activities
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi#activities
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi#activities
mailto:jenny.ekblad@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/euroopan-nuorisovuoden-awards-suomen-parhaat-osallistajat
https://link.webropolsurveys.com/S/1BF965B17CF716B6
mailto:jenny.ekblad@oph.fi


Nuoret, arvot ja EU -julistenäyttely esittelee EU:n 11 nuorisotavoitetta nuorten itse toteuttamalla
kiinnostavalla kuvituksella. Julistenäyttelyn tavoite on toimia keskustelunavauksena nuorisotavoitteista
sekä levittää tietoa tavoitteista ja niiden merkityksestä nuorille. Näyttely on saatavina suomen- ja
ruotsinkielisenä. Julistenäyttely lähetetään Euroopan nuorison teemavuoden tiimin toimesta tilaajalle, joka
ripustaa sen omatoimisesti näytille. Näyttelyn jälkeen tilaaja pakkaa näyttelyn ja teemavuoden tiimin
tilaama kuriiri hakee sen takaisin. 

NUORET, ARVOT JA EU -JULISTENÄYTTELYN
JÄRJESTÄMINEN KIRJASTOSSA, NUORISOTALOLLA YM. 

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot

Helppousaste: keskitaso

Tarjolla  mahdollisuus osallistua mielekkäällä tavalla Euroopan nuorison teemavuoteen valmiilla
tapahtumakonseptilla. 

 Offline

Tarvitaan tila, johon julisteet voi ripustaa esim. viikoksi, yhteydenotto Euroopan nuorison teemavuoden
tiimiin, tilattavat julisteet 

https://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu
Jenny Ekblad, suunnittelija, jenny.ekblad@oph.fi  

NUORET, ARVOT JA EU -KESKUSTELUTILAISUUDEN
JÄRJESTÄMINEN

 

Nuoret, arvot ja EU -keskustelutilaisuus on paikallistason tilaisuus, jossa nuoret pääsevät keskustelemaan
itselleen tärkeistä asioista paikallisten poliittisten tai muiden päättävässä asemassa olevien ihmisten
kanssa. Päättävässä asemassa olevat henkilöt voivat olla poliitikkoja tai esim. koulujen tai urheiluseurojen
edustajia. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta sekä luoda nuorille tiloja, joissa heidän
äänensä kuuluu. Teemavuosi tarjoaa keskustelutilaisuuksien järjestämiseen selkeän ohjeistuksen, mutta
tilaisuuden voi järjestää myös oman idean ympärille! Tilaisuus voidaan järjestää Nuoret, arvot ja EU -
julistenäyttelyn yhteydessä (ks. yllä) tai itsenäisenä tapahtumana. Löydät keskustelutilaisuuden
ohjeistuksen täältä: https://www.oph.fi/fi/osallistu, sivun alareunasta. 

Tarjolla mahdollisuus tarjota nuorille tila vuoropuhelulle päättäjien kanssa, mahdollisuus osallistua
mielekkäällä tavalla Euroopan nuorison teemavuoteen. 

Offline, online

Tarvitaan idea,  kiinnostuneiden nuorten joukko, 1-10 paikallista päättäjää, tarvittaessa ohjeistus 
 
https://www.oph.fi/fi/osallistu
Anna Peltoniemi, projektipäällikkö, anna.peltoniemi@oph.fi 

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot 

Helppousaste: hieman vaativampi

https://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu
https://www.oph.fi/fi/osallistu
https://www.oph.fi/fi/osallistu


Erasmus+ ohjelma tarjoaa rahoitusta erilaisille hankkeille. Ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille
mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun
ulkomailla. Toimintavaihtoehtoja on paljon ja jokaiselle löytyy sopiva hakuvaihtoehto olipa sektorisi sitten
nuorisosektori, yleissivistävä, ammatillinen, aikuiskoulutus-, korkeakoulutus- tai liikuntasektori.
Hakuinformaatioon tutustuminen ja hankehakemuksen tekeminen voivat alkuun tuntua vaivalloiselta.
Niinpä kannattaa aloittaa tutustumalla Erasmus+ -ohjelmaan täällä:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/oletko-uusi-erasmus-toimija

 Voit myös osallistua oman sektorisi hakuinfoon. Hakuinfot löydät listattuna täältä: 
 https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri. Valitse tapahtuman tyypiksi infotilaisuus ja ohjelmaksi
Erasmus+. 

Hakuprosessissa hakijoita tukee Opetushallituksen ohjelma-asiantuntijat, joihin kannattaa olla yhtyedessä
matalalla kynnyksellä. Heidät tavoittaa sektorikohtaisesti seuraavista sähköpostiosoitteista: 

Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso@oph.fi
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava@oph.fi
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen@oph.fi
Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus@oph.fi
Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi
Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle: sport@oph.fi

Seuraavat hakuajat päättyvät 20.9.2022 klo 18:00 Suomen aikaa (virtuaalivaihdot korkeakoulutuksessa ja
nuorisoalalla) ja 4.10.2022 klo 13:00 Suomen aikaa. 

ERASMUS+ -OHJELMAN 
RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot

Helppousaste: hieman vaativampi

Tarjolla rahoitusta, minimi- ja maksimisummat riippuvat hankeideasta

Offline, online 

Tarvitaan hankeidea, hankesuunnitelma, yhteydenotto ohjelma-asiantuntijoihin kannattaa aina!   

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027
Anna Peltoniemi, projektipäällikkö, anna.peltoniemi@oph.fi 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/oletko-uusi-erasmus-toimija
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027


Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma tarjoaa rahoitusta projekteille, jotka vahvistavat eurooppalaista
yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitettavia toimintoja ovat
vapaaehtoishankkeet, nuorten omat solidaarisuushankkeet, vapaaehtoistiimit sekä vuonna 2022
käynnistyvä humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot. Hakuinformaatioon tutustuminen ja
hankehakemuksen tekeminen voivat alkuun tuntua vaivalloiselta. Niinpä kannattaa aloittaa tutustumalla
ohjelmaan ja toimintovaihtoehtoihin täältä:

https://www.oph.fi/fi/hankkeet/euroopan-solidaarisuusjoukot-rakentavat-parempaa-maailmaa

Voit myös osallistua ohjelmainfoon 22.8.2022. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/euroopan-solidaarisuusjoukot-solidaarisuushankkeiden-
ohjelmainfo

Hakuprosessissa hakijoita tukee Opetushallituksen ohjelma-asiantuntijat, joihin kannattaa olla yhteydessä
matalalla kynnyksellä. Heidät tavoittaa osoitteesta nuoriso@oph.fi. 

Seuraavat hakuajat päättyvät 31.8.2022 (vapaaehtoistoiminnan laatumerkki) ja 22.9.2022 (humanitaarisen
avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkki).

EUROOPAN SOLIDAARISUUSJOUKOT -OHJELMAN
RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

Nuorten kanssa tavalla tai toisella toimivat tahot

Helppousaste: hieman vaativampi

Tarjolla rahoitusta, minimi- ja maksimisummat riippuvat hankeideasta

Offline, online 

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-
solidaarisuusjoukot
Anna Peltoniemi, projektipäällikkö, anna.peltoniemi@oph.fi 

Tarvitaan hankeidea, hankesuunnitelma, yhteydenotto ohjelma-asiantuntijoihin kannattaa aina!

https://www.oph.fi/fi/hankkeet/euroopan-solidaarisuusjoukot-rakentavat-parempaa-maailmaa
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/euroopan-solidaarisuusjoukot-solidaarisuushankkeiden-ohjelmainfo
mailto:nuoriso@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot


Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille
mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla
edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa. Euroopan nuorison
teemavuosi nostaa esiin kulttuurin ja luovien alojen organisaatioiden tekemän työn nuorten kanssa. 
 Hakuinformaatioon tutustuminen ja hankehakemuksen tekeminen voivat alkuun tuntua vaivalloiselta.
Niinpä kannattaa aloittaa tutustumalla ohjelmaan ja toimintovaihtoehtoihin täältä:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-luova-eurooppa

Hakuprosessissa hakijoita tukevat Luova Eurooppa -yhteyspisteet Opetushallituksessa ja Suomen
elokuvasäätiössä. Yhteyspisteisiin kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Heidät tavoittaa
osoitteesta kulttuuri@oph.fi. Yhteyspisteet neuvovat myös seuraavissa hakuajoissa. 

LUOVA EUROOPPA -OHJELMAN
RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

Kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatiot, jotka toimivat nuorten kanssa tavalla tai toisella

Helppousaste: hieman vaativampi

Tarjolla rahoitusta, minimi- ja maksimisummat riippuvat hankeideasta
 
Offline, online 

Tarvitaan vahva hankeidea, vähintään muutama kumppani, yhteydenotto Luova Eurooppa -
yhteyspisteeseen kannattaa aina!

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/luova-eurooppa,
Hanna Hietaluoma-Hanin, vastaava asiantuntija, hanna.hietaluoma-hanin@oph.fi 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-luova-eurooppa
mailto:kulttuuri@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/luova-eurooppa

