
 
 

 
 

 

 

 

Nuoret, arvot ja EU–keskustelutilaisuus – Nuorten kuulemista paikallistasolla!  

 
Nuoret, arvot ja EU-keskustelutilaisuus on paikallistason tilaisuus, jossa nuoret pääsevät kohtaamaan ja 
keskustelemaan itselleen tärkeistä asioista paikallisten poliittisten päättäjien tai muiden päättävässä 
asemassa olevien ihmisten kanssa. Keskustelutilaisuutta ja sen teemoja voi lähteä rakentamaan EU:n 

nuorisotavoitteiden pohjalta. Tilaisuus on kuitenkin mahdollista järjestää myös täysin oman idean 
ympärille. Tilaisuuteen voi hakea nuorten omaa Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatukea.  
Tämä ohjeistus auttaa tilaisuuden järjestämisessä.  
 
Nuoret, arvot ja EU-keskustelu voi: 
 

• Keskittyä ajatusten vaihtoon ja tuoda päättäjille tiedoksi nuorten mielipiteitä jostakin asiasta.  

• Keskittyä vaikuttamaan päättäjiin ja tuoda esiin nuorten konkreettisia muutosehdotuksia.  

• Perustua EU:n nuorisotavoitteisiin ja niiden teemoihin. 

• Perustua nuorten omaan ideaan ja omiin ajatuksiin tärkeistä teemoista.  

Näin valmistaudutte keskustelutilaisuuden järjestämiseen: 
 

• Kootkaa nuorten ryhmä. 

• Päättäkää, haluatteko toteuttaa tilaisuuden oman ideanne pohjalta vai käytättekö EU:n 

nuorisotavoitteita inspiraationa. Huom. seuraavat ohjeet koskevat tilaisuuksia, jotka käyttävät 

EU:n nuorisotavoitteita pohjana keskustelulle.   

• Tutustukaa EU:n nuorisostrategiaan vuosille 2019–2027 

o https://europa.eu/youth/strategy_fi  

• Tutustukaa EU:n nuorisotavoitteisiin 

o https://youth-goals.eu/wp-content/uploads/YouthGoalsHandoutInFinnish.pdf 

o https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/digilibretto_draft180919.pdf 

• Vinkkejä EU:n nuorisostrategian ja EU:n nuorisotavoitteiden käsittelyyn löytyy Nuoret, arvot ja EU 

- menetelmäpaketista: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osio-1-johdatus-eun-nuorisostrategiaan 

• Valitkaa nuorten kanssa ryhmälle tärkeimmät arvot ja nuorisotavoitteet, esimerkiksi 1–3 

tavoitetta. 

• Vinkkejä arvojen työstämiseen löytyy Nuoret, arvot ja EU-menetelmäpaketista: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osio-2-mina-ja-strategia-yleiset-ohjeet   

• Vastatkaa ryhmänä kolmeen kysymykseen valitsemienne nuorisotavoitteiden osalta:  

o Miksi tämä tavoite on teille tärkeä? 

o Mitkä ovat teidän mielestänne suurimmat ongelmat tähän tavoitteeseen liittyen omalla 

paikkakunnalla, Suomessa ja/tai Euroopassa?  

o Mitä haluaisitte sanoa päättäjille tästä tavoitteesta? Mitä haluaisitte vaatia päättäjiltä asian 

suhteen?  

• Valitkaa päättäjät, jotka haluaisitte kutsua tilaisuuteen keskustelemaan valitsemistanne aiheista.  

• Päättäkää keskustelulle päivämäärä ja varatkaa sille tila. Keskustelu voidaan järjestää esimerkiksi 

samassa tilassa Nuoret, arvot ja EU-julistenäyttelyn kanssa, jos sellainen on tilattu paikkakunnalle. 

Muussa tapauksessa mikä tahansa sopiva tila käy.  

• Kutsukaa valitsemanne päättäjät tilaisuuteen.  

• Päättäkää keskustelun rakenne (ks. alla).  

• Sopikaa, pitääkö joku kirjaa keskustelun sisällöstä.  

• Sopikaa, toimiiko joku tilaisuuden juontajana/emäntänä/isäntänä ja mikä hänen roolinsa on.  

• Muistakaa tiedottaa tilaisuudesta tiedotuskanavissanne ja vinkatkaa asiasta myös Euroopan 

nuorison teemavuoden tiimille EYY2022Finland@oph.fi! He voivat auttaa teitä tiedotuksessa.  

Keskustelun mahdollinen rakenne:   
  

• Tervetuloa ja tilaisuuden taustoitus – Miksi olemme täällä tänään? 

• Nuorten esittäytyminen  

• Päättäjien esittäytyminen 

• Tilaisuuden ohjelman/keskusteluagendan esittely 
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• Joko:  

o Jakautuminen pienryhmiin teemoittain 

TAI  

o Keskustelu yhdessä isossa ryhmässä  

• Paluu yhteen isoon ryhmään, jossa päättäjät vetävät keskustelun yhteen ja nostavat esiin ne asiat, 

jotka vievät omaan työhönsä.  

• Nuorille tarjotaan mahdollisuus kommentoida päättäjien puheenvuoroja 

• Kiitokset ja tilaisuuden päättäminen 

Tarvitsetteko rahallista tukea keskustelutilaisuuden järjestämiseen?  
 
Voitte hakea Nuoret, arvot ja EU-tapahtumatukea tilaisuuden järjestämiseen. Tapahtumatukea voidaan 

myöntää 400–1000 €. Rahalla voidaan kattaa esimerkiksi tilavuokraa ja tarjoiluja. Seuraavat hakuajat 
päättyvät 15.8, 15.9, 15.10 ja 15.11. Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu-tapahtumatuki.  
 
Jäikö sinulle kysymyksiä liittyen Nuoret, arvot ja EU-keskustelutilaisuuden järjestämiseen?  
 

Euroopan nuorison teemavuoden projektipäällikkö Anna Peltoniemi, anna.peltoniemi@oph.fi, vastaa 
mielellään!  
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