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Lähtijäinfon ohjelma

• EU:n nuoriso-ohjelmien mahdollisuudet nuorille

• Käytännön vinkit DiscoverEU-junamatkailuun ja matkalle 
valmistautumiseen

• Junamatkailun salaisuudet Ilmasto-Ullan johdolla

• Kokemuksia DiscoverEU-matkalla olleelta nuorelta

• Mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuuden lopussa



Lähtijäinfon käytännöt

• Pidä mikki suljettuna, kun et ole äänessä

• Kysymyksiä voit esittää
• nostamalla virtuaalisen käden pystyyn

• chatissa

• Vastaamaamme kysymyksiin viimeistään tilaisuuden 
loppupuolella



Euroopan unionista

• EU on eurooppalaisten maiden muodostama
taloudellinen ja poliittinen liitto – rauhan projekti

• Demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, 
vapaa liikkuvuus, ympäristönsuojelu ja kestävä
kehitys

• 27 jäsenmaata, 450 miljoonaa kansalaista

• Yhteinen poliittinen päätöksenteko

• Euroopan unionin nuorisostrategia→ EU:n
nuoriso-ohjelmat



EU:n nuoriso-
ohjelmien
mahdollisuudet
nuorille

➢ Nuorisovaihdot
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorisova
ihto

➢ Solidaarisuushankkeet
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/solidaaris
uushanke

➢ Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyö
https://europa.eu/youth/solidarity_fi

➢ DiscoverEU
https://europa.eu/youth/discovereu_fi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorisovaihto
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/solidaarisuushanke
https://europa.eu/youth/solidarity_fi
https://europa.eu/youth/discovereu_fi


DiscoverEU
pähkinänkuoressa

• EU:n tarjoama mahdollisuus 18-
vuotiaille nuorille

• Mahdollisuus matkustaa junalla
Euroopassa ja tutustua
kulttuureihin, eri maiden 
asukkaisiin, muihin matkaajiin ja 
oppia myös itsestä

• Mukana EU-maat sekä Islanti, 
Liechtenstein, Pohjois-Makedonia, 
Norja, Serbia ja Turkki

• Nuorille matkakortti

• Matkustusaika 1-30 päivää, fixed ja 
flexible vaihtoehdot matkakorteille

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA-NC

https://www.flickr.com/photos/brize/7807214458
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Meet up -
tapaamiset

• Ympäri Eurooppaa
järjestetään DiscoverEU
meet up –tapaamisia

• Tarkoitettu matkalla oleville
nuorille

• Muihin matkaajiin
tutustumista

• Yhteistä kivaa ohjelmaa

• Sisältää usein majoituksen
ja ruokailuja

https://europa.eu/youth/discovereu/meetups_fi


DiscoverEU:n toteutuksesta vastaavat

Komission vastuulla olevat yleiset asiat (esim. DiscoverEU:n
säännöt ja matkakortit):

• Kysymyksiä voi lähettää DiscoverEU:n matkatoimistoon:

• hello@start-discover.eu

Kansallisen toimiston vastuulla ovat:

• Lähtijäinfon toteutus

• Meet up Suomessa

• nuoriso@oph.fi

mailto:hello@start-discover.eu
mailto:nuoriso@oph.fi


Turvallisuus
• Ota matkavakuutus!

• Hanki eurooppalainen 

sairasvakuuskortti Kelasta. 

Sairasvakuuskortilla sinulla on 

oikeus saada julkista 

terveydenhoitoa samalla hinnalla 

kuin kohdemaan kansalaiset.

• Tulosta ja / tai lähetä itsellesi 

sähköpostiin kopiot varauksista 

sekä tärkeistä asiakirjoista. 

• Muista laittaa pankkikorttisi 

sulkunumero talteen. Ota mukaan 

käteistä ja hajauta sitä eri puolille 

matkatavaroitasi.



Turvallisuus
• Tutustu matkakohteisiin 

etukäteen: ulkoministeriön 

matkustustiedotteista löydät 

kohdemaasi yleiskatsauksen 

turvallisuudesta sekä 

paikalliset hätänumerot. 

• Ota mukaan ylimääräinen 

lukko hostellia varten, sillä 

kaikista majoituksista ei 

löydy lukollisia kaappeja.

• Pidä maalaisjärki mukana!

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o


• Millaisia arvosteluita muut matkaajat ovat 

antaneet majoituspaikalle?

• Varmista, että majapaikasta on kätevää mennä 

sinua kiinnostaviin kohteisiin.

• Tutustu majoituksen peruutusehtoihin etukäteen. 

Joskus reilatessa suunnitelmat saattavat 

muuttua nopeasti. Kannattaa siis varmistaa, 

millaisia ehtoja majoituksella on peruuntumisien 

suhteen.

Majoittuminen



• Hostellit, esim. Hostelworld (https://www.hostelworld.com/) ja Booking
(https://www.booking.com/hostels/)

o Hotellia edullisempia majoitusvaihtoehtoja. Mahdollisuus majoittua omassa 
huoneessa tai jaetussa makuusalissa. Yleensä hostelleissa on mahdollisuus 
aamiaiseen, jonka lisäksi käytössä on jaettu keittiö sekä WC- ja peseytymistilat.

• AirBnB (https://www.airbnb.fi/)

o Paikallisten tahojen vuokraamia asuntoja tai huoneita. Kalliimpi vaihtoehto, mutta 
sopiva esimerkiksi kaveriporukan kanssa matkustamiseen.

• Couchsurfing (https://www.couchsurfing.com/)

o Paikallisten tarjoamia ilmaisia majapaikkoja. Mahdollisuus tutustua kohdemaahan 
paikallisen kanssa, toisaalta taas ei paras vaihtoehto omaa rauhaa kaipaavalle.

• Housesitting (https://www.mindmyhouse.com/, 
https://www.trustedhousesitters.com/)

o Vaihdantaan perustuva ilmainen majoitusvaihtoehto, jossa maksamisen sijaan 
pidetään huolta talosta ja / tai lemmikeistä. Tarjolla toisinaan myös 
lyhytaikaisempia vaihtoehtoja. Sopii parhaiten henkilölle, joka haluaa viettää 
hieman pidemmän ajan samassa kohteessa ja on valmis sitoutumaan lemmikin 
hoitamiseen.

Linkkejä majoituksen etsimiseen

https://www.hostelworld.com/
https://www.booking.com/hostels/
https://www.airbnb.fi/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.mindmyhouse.com/
https://www.trustedhousesitters.com/


Uudet kaverit
• DiscoverEU-meetupit

https://europa.eu/youth/discovereu/mee
tups_fi

• Hostelleissa on hyvä mahdollisuus 
tutustua muihin ihmisiin. Tsekkaa myös 
MeetUp (https://www.meetup.com/) 
Couchsurfing sekä DiscoverEU:n FB-
ryhmä!

• Paras tapa löytää omanhenkistä seuraa 
on mennä itseä kiinnostaviin tapahtumiin 
– oli se sitten paikallinen jalkapallomatsi, 
drag show tai vaeltajien leirintäalue.

https://europa.eu/youth/discovereu/meetups_fi
https://www.meetup.com/


• Tarkista puhelinoperaattorisi 
rajoitukset liittyen ulkomaan 
puheluihin. Suosi WiFiä ja soita 
puheluita esim. WhatsAppin kautta.

• Ajankohtaisen tiedon kunkin 
kohdemaan koronaan liittyvistä 
rajoituksista saapumisen suhteen 
löydät: https://reopen.europa.eu/en.

• Tietoa eri kaupungeista löydät mm. 
Use-it –sivustolta 
(https://www.use-it.travel/home)

• Tarkista museoiden ilmaiset päivät 
ja tutustu muihin matkakohteidesi 
maksuttomiin mahdollisuuksiin!

Muita vinkkejä

https://reopen.europa.eu/en
https://www.use-it.travel/home

