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1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton tavoitteet ja toiminnan
painopistealueet vuonna 2019
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; Liitto) on puoluepoliittisesti
sitoutumaton,
valtakunnallinen
kansalais-,
asiantuntijaja
palvelujärjestö.
Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa.
Toimialaamme ovat pohjoismaiset kysymykset, kuten kulttuurivaihto, politiikka,
edunvalvonta ja yhteistyö pohjoismaisuuden edistämiseksi.
Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden
ja kannanottojen avulla tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä.
Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen
jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotuspäivien, seminaarien, messujen ja
sähköisten tiedotusvälineiden kautta. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja
koulutustoimintaa mm. kielikurssien muodossa sekä edistämme pohjoismaista
nuorisovaihtoa erityisesti liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla. Liiton
virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi.
Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa
Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös lähemmäs 30 jäsenjärjestöä, joille Nuorisoliitto on
ennen kaikkea asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön ja keskustelufoorumi
pohjoismaisille ja kansainvälisille teemoille. Vastaamme oman toimintamme ja Nordjobbliikkuvuusohjelman ohella Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR, Ungdomens Nordiska
Råd) sihteeristöstä.
PNN uudistaa toimintaansa ohjaavan strategian kolmen vuoden sykleissä. Vuosi 2019 on
strategiakauden 2018–2020 toinen vuosi. Vuoden sisällöllisenä teemana on ”Pohjoismaisen
hyvinvointivaltion haasteet ja tulevaisuus”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
keräämme eri nuorten ja asiantuntijoiden äänet pamfletissa, jota esitellään ja debatoidaan
vuoden alussa järjestävässä tapahtumassa. Pamfletissa vastataan eri näkökulmista
kysymyksiin: mitä on Pohjoismaisen yhteiskunnan tulevaisuus, miten nuorten
syrjäytyminen on mahdollista hyvinvointiyhteiskunnassa. Osallistumme myös
pohjoismaisen yhteistyön kehitystyöhön tähän teemaan liittyen. Kiinnitämme myös
huomiota Suomen EU-puheenjohtajuuteen vuonna 2019 ja nostamme pohjoismaisen
yhteistyön merkitys EU-parlamentin sisällä omalla kampanjalla EU-vaalikampanjan
yhteydessä. Liiton vuoden 2019 sisäinen/organisatorinen teema on paikallisosastojen
voimaannuttaminen ja edelleen poliittisen ohjelman jalkauttamista järjestön
paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä. Viestinnässämme nostamme esiin nuoria
pohjoismaisia ääniä, paikallisosastojemme toimintaa ja osaamista videoiden ja sosiaalisen
median avulla. Uudet tiedonvälityskeinot mahdollistavat aiempaa tehokkaamman
rekrykampanjan toteuttamisen ja suuremman määrän oppilaitosvierailuja paikallistasolla.
Tavoitteenamme paikallistoimijoiden kannalta on, että he kykenevät itsenäisemmin
toimimaan omilla alueillaan ja että heillä on edellytyksiä toimia liiton äänitorvena
pohjoismaisissa asioissa paikallisesti. Heitä kannustetaan esimerkiksi järjestämään
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tapahtumia alueellaan jäsenjärjestöjen,
tapahtumakonseptien kautta.

oppilaitoksien

ja

yrityksien

kanssa,

eri

Teemavuoden tapahtumien ohella haluamme tarjota edelleen toimintavuonna 2019
sisällöllisesti monipuolista ja alueellisesti laaja-alaista toimintaa jäsenjärjestöillemme,
jäsenillemme sekä muille pohjoismaisuudesta kiinnostuneille nuorille. Laajennamme
esimerkiksi maksuttomien, kaikille avoimien kielikurssien perinnettämme, sekä tarjoamme
jäsenillemme pohjoismaisia elämyksiä kuten kulttuuriteemaisen jäsenmatkan
pohjoismaiseen kulttuuritapahtumaan tai alueeseen sekä yhteismatkan pohjoismaalaisten
nordjobbareiden kanssa Viroon ja tapaamisen pohjoismaisten kansanedustajien kanssa
yhteistyössä Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston kanssa perinteisien tapahtumien lisäksi.
Toimintavuoden 2019 aikana varaudutaan jo vuoden 2020 teemojen valmistamiseen. Liiton
kevätkokouksessa aloitetaan työ strategian konkretisoimiseksi keskustelun muodossa ja
syyskokouksessa tehdään lopullinen päätös liiton tulevan vuoden toiminnasta strategian
ohjaamana.
Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään jäljempänä tarkemmin liiton toimintavuoden 2019
tapahtumat ja kurssit, paikallisosastoille ja jäsenjärjestöille suunnattu toiminta,
tiedotustoiminta, edunvalvontasektori sekä Nordjobb-ohjelman tavoitteet ja aktiviteetit.
Lopussa on omat lyhyet lukunsa liiton hallinnosta ja taloudesta.

2. Nuorisoliiton järjestämä valtakunnallinen ja kansainvälinen
toiminta
PNN järjestää koulutusta ja tapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumia järjestetään
yhdessä paikallisosastojen, jäsenjärjestöjen, sisarjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen
kanssa. Nuorisoliitto järjestää myös vuosittain matkoja eri puolille Pohjolaa ja sen
lähialueille sekä tukee tiedotuksella ja pienillä avustuksilla jäsenten osallistumista muiden
järjestämään pohjoismaiseen toimintaan. Tavoitteena on vahvistaa nuorten pohjoismaisia
siteitä sekä kulttuurien, yhteiskuntien, työmarkkinoiden ja kielten tuntemusta.
Nuorisoliiton toiminnan lisäksi paikallisosastot järjestävät omaa toimintaansa sekä
Suomessa että muualla Pohjolassa. Liitto tukee paikallisosastoja myöntämällä heille
projekti- ja toimintatukea osastojen omiin tapahtumiin.

Toimintavuoden tapahtumat 2019
Pohjolan päivä
Ajankohta: 23.3.2019
Vastuu:
Hallitus ja toimisto, yhteistyössä Pohjola-Norden ry., Nordisk Kulturkontakt,
Haloo Pohjola, Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (UM), Eduskunta ja muita
tahoja.
Paikka:
Turku
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Helsingin sopimus, pohjoismaisen yhteistyön "perustuslaki", solmittiin 23.3.1962. Nykyisin
23. maaliskuuta vietetään Pohjolan päivää, jonka yhteydessä PNN yhteistyötahojen kanssa
haluaa nostaa keskusteluun nuoria, liikkuvuutta ja pohjoismaista yhteistyötä koskettavia
teemoja. Vuoden 2019 Pohjolan päivä tulee keskittymään samanlaiseen konseptiin kuin
edellisinä vuosina, sillä sen koettin olevan erittäin suosittu ja onnistunut. Tarkoituksena on
järjestää päivän mittainen avoin yleisötilaisuus Turun ydinkeskustassa, jossa tavoitetaan
isoja ihmisvirtoja ja johon on mahdollista tuoda sekä pohjoismaiset minimessut
ständeineen että erilaisia lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja. PNN tuo tapahtumassa
erityisesti nuorten näkökulmaa mukaan ohjelmaan, ja pyrkii rekrytoimaan uusia jäseniä.
Toimintavuonna Pohjolan päivää juhlitaan aiempia vuosia laajemmin ja näkyvämmin koko
maassa ja liitto tukee paikallisosastojen omien Pohjolan päivän tapahtumien järjestämistä
eri puolella Suomea.
Jäsenmatka pohjoismaiseen kulttuuritapahtumaan tai kulttuurialueeseen
osallistuminen sisarjärjestöjen kesämatkoihin
Ajankohta: kesäkuu–syyskuu
Vastuu:
Järjestösihteeri tai paikallisosasto

tai

PNN on perinteisesti järjestänyt yhden suuremman jäsenmatkan vuosittain johonkin
mielenkiintoiseen pohjoismaiseen kohteeseen. Vuoden 2019 matkakonseptiksi on kaavailtu
pohjoismainen kulttuurimatka esimerkiksi islantilaiseen elokuvafestivaaliin, Ruotsin
Dalarnaan tai taiteilijakylään Tanskassa. Jäsenten keskuudessa järjestettävä äänestys
ratkaisee matkakohdan. Mikäli oma matka järjestetään, tarjotaan sen myötä jollekin liiton
paikallisosastolle mahdollisuus hankkia arvokasta kokemusta matkan koordinoijana ja johtajana (yhdessä järjestösihteerin kanssa). Jäsenistön kiinnostuksesta riippuen
osallistutaan vaihtoehtoisesti omien matkojen sijaan sisarjärjestöjen jäsenmatkoihin tai
tuetaan paikallisosastojen järjestämiä jäsenmatkoja. Jos oma jäsenmatka järjestetään,
varmistetaan että ohjelma on sekä yhteiskunnallisen että muun ohjelman kannalta kaikille
osallistujille kiinnostava. Matkakohde tai linjaus päätetään alkuvuodesta 2019. Jäsenmatka
pyritään toteuttamaan yhteistyössä PNN:n Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islannin
sisarjärjestön kanssa.
Nordjobbin kesäohjelma ja kesämatka Suomen lähialueeseen
Ajankohta: kesäkuu–elokuu
Vastuu:
Nordjobb-vastaava ja Nordjobb-assistentit
Paikka:
Nordjobb-kesä: ohjelmaa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella,
Pohjanmaalla ja Rovaniemellä (Lapissa); kesämatka Suomen lähialueelle:
Tallinna
Nordjobb-kesätyövaihto-ohjelma järjestää monipuolista vapaa-ajanohjelmaa Suomeen
kesätöihin saapuville nuorille paikkakunnilla, joilla heitä on eniten. Näille paikkakunnille on
OKM:n erityisavustuksen ja yliopistojen harjoittelutuen turvin jo monen vuoden ajan
palkattu korkeakouluharjoittelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan tätä vapaaajanohjelmaa. Nordjobbin kesäohjelma on samalla myös PNN:n omaa kesäohjelmaa liiton
jäsenille, jotka ovat tervetulleita osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin ja tutustumaan
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samalla muista maista kesätöihin Suomeen tulleisiin nuoriin sekä kehittämään siinä sivussa
vieraiden kielten taitojaan.
Nordjobbin osallistuminen Helsinki Prideen ja sen jälkeinen picnic on jo vuosia ollut yksi
Nordjobb-kesän kohokohdista. Toinen kokokohta, Suomen lähialueelle (useimmiten
Tallinna) järjestettävä, perinteeksi viime vuosina muodostunut yhteismatka kokoaa yhteen
Suomessa Nordjobb-ohjelman kautta töissä olevia nuoria ja Nuorisoliiton jäseniä. Matkan
aikana tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja historiaan pohjoismaisen paikallisen
vaikutuksen ohella. Vuonna 2019 yhteismatka avataan myös PNN:n jäsenille ja PNN on
vahvemmin mukana matkan järjestämisessä. Suunnitelmana on historiallisiin kohteisiin
tutustumisen lisäksi käydä Suomen suurlähetystössä ja Pohjoismaiden ministerineuvoston
Viron toimistolla oppimassa alueellisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tällaiselle
tapahtumalle on kesän nordjobbareiden palautteen perusteella kysyntää.
Pohjola 2030
Ajankohta: tammikuu-helmikuu
Vastuu:
toimisto, hallitus ja työryhmä
Paikka:
Helsinki
PNN kerää vuoden 2019 alussa eri nuorilta ja asiantuntijoilta visiot pohjoismaisesta
yhteistyöstä ja hyvinvointivaltiosta. Tekstit julkaistaan pamfletina ja julkaisutilaisuudella
järjestetään korkealaatuinen paneelikeskustelu Pohjola 2030:sta. Aihe liittyy liiton
strategiseen painopisteeseen vuonna 2019, mutta myös kevään eduskunta- ja
maakuntavaaliin. Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti jäsenjärjestöjen jäsenet ja
paikallisosastojen jäsenet, mutta tilaisuus tuottaa myös hyvän tapaamismahdollisuuden
liiton alumneille.
Café Norden
Ajankohta: syyskuu
Vastuu:
järjestösihteeri ja osallistujaryhmä
Paikka:
Pohjoismaat
Café Norden on vuosittainen yhteispohjoismainen tapahtuma PNN:n ja sen sisarjärjestöjen
jäsenille. Tapahtuman järjestämisvastuu kiertää maiden ja eri paikkakuntien välillä. Café
Norden tutustuttaa muista Pohjoismaista järjestäjämaahan saapuvat vieraat järjestävän
tahon kieleen ja paikalliskulttuuriin. Café Nordenin 2019 teema ja järjestäjä päätetään
FNUF Nordenin syyskokouksessa 5–7.10.2018 Helsingissä.
Nordjobb alumnitapaaminen
Ajankohta: syyskuu
Vastuu:
järjestösihteeri ja Nordjobb-vastaava
Paikka:
Pohjoismaat
PNN järjestää kesän palaaville nordjobbareille, entisille nordjobbareille ja entisille
aktiiveille tai alumneille yhteistapahtuman, jossa osallistujat jakaavat kokemuksiaan ja
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miten ne ovat vaikuttaneet heidän uraan ja elämänvalintoihin. Tapahtuma on myös
mahdollisuus alumneille tutustua PNN nykyhetkessä ja tavata vanhat tutut.

Koulutus- ja kurssitoiminta 2019
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto järjestää toimintansa edistämiseksi monipuolista
koulutusta jäsenistölleen. Liitto tarjoaa koulutusmahdollisuuden myös kaikille
luottamushenkilöilleen. Lisäksi jäsenille ja luottamushenkilöille tarjotaan mahdollisuus
osallistua muiden järjestämään yhteispohjoismaiseen ja kotimaiseen koulutukseen.
”Att förstå varandra i Norden” -maksuttomia kielikursseja
Ajankohta: tammikuu, koko vuosi
Vastuu: toimisto
Paikka: Helsinki ja muualla Suomessa
PNN järjestää vuosittain ainakin yhden kaikille avoimen ja maksuttoman pohjoismaisen
kielen kurssin. Edellisien vuosien mallin mukaan liitto tekee gallupin sosiaalisessa mediassa
ja päättää sen mukaan, minkä kielen opetusta tammikuun kurssilla painotetaan. Vuonna
2019 järjestetään toinen samanlainen kielikurssi yhteistyössä paikallisosaston kanssa
kevätkaudella. Vuoden 2019 aikana järjestetään kielikurssit teemaltaan ”Att förstå
varandra i Norden” eri AMK-oppilaitosvierailuiden yhteydessä. Kurssin tarkoituksena on
parantaa PNN:n jäsenten mahdollisuuksia osallistua yhteispohjoismaiseen toimintaan ja
hahmottaa skandinaavisten naapurikielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Liitto tarjoaa
myös toiminta-avustusten turvin paikallisosastoilleen ja jäsenjärjestöilleen mahdollisuuden
järjestää pohjoismaisten kielten kielikursseja eri puolilla Suomea.
Paikkarifoorumi – tapahtuma paikallisosastojen aktiiveille
Ajankohta: huhtikuu ja marraskuu
Vastuu:
toimisto, työvaliokunta ja työryhmä
Paikka:
Suomi
Paikkarifoorumi on tapahtuma PNN:n paikallisaktiiveille. Sen tarkoituksena on tiivistää
paikallisosastoyhteistyötä, tarjota ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä käsittelevä
seminaari sekä kouluttaa toimijoita pohjoismaisissa asioissa ja järjestötoiminnassa. Vuonna
2019 järjestetään kaksi tapahtumaa kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä, jotta
suurempi
määrä
paikallisaktiiveja
pystyisi
osallistua
jompaankumpaan
koulutustilaisuuteen. Tapahtumat kestävät perjantaista lauantaihin, niillä on tietyt
kokoavat teemat, ja niiden suunnittelu ja vetovastuu ovat yhdellä paikallisosastolla
kerrallaan. Vuonna 2019 tavoitteena on järjestää kevätkokous Tampereella tai EteläSuomessa yhteistyössä paikallisen paikallisosaston kanssa. Syyskokous järjestetään
perinteisesti Helsingissä, suurlähetystön tiloissa.
Vuoden 2019 PNN:n sisäisenä tavoitteena on voimaannuttaa paikallisosastot ja tätä teemaa
tuodaan esiin myös paikallistasolla, joten toimintavuoden aikana halutaankin tarjota
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mahdollisimman paljon tukea ja mielekästä koulutusta liiton paikallisosastoaktiiveille.
Vuoden 2019 Paikkarifoorumit keskittyy tiedottajateeman ja yhteiskunnallisen äänen
löytämiseen paikallistasolla, mutta tarjoaa myös monipuolisia välineitä nuorten
omaehtoisen tekemisen vahvistamiseen paikallistasolla. Tavoitteena on myös vuoden 2015
yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuksesta saatujen positiivisten palautteiden
innoittamana kutsua PNN:n jäsenjärjestöjen edustajia tapahtumaan kouluttamaan
paikallisaktiiveja vaikuttamisen eli argumentoinnin, mielipidekirjoituksen kirjoittamisen ja
lobbaamisen saloihin. Näin luomme uusia kontakteja PNN:n paikallisosastojen ja
jäsenjärjestöjen välille sekä parannamme paikallisosastojen ja PNN:n edellytyksiä edistää
yhteiskunnallisia tavoitteitaan. Tapahtumissa neuvotaan myös paikallisosastoja toiminnan
rahoituksessa ja raportoinnissa.
Pohjoismainen & baltialainen tapaaminen EU-puheenjohtajuuskauden nuorisokonferenssin
yhteydessä

Aika:
Vastuu:
Paikka:

lokakuu
toimisto, liittohallitus ja yhteistyöjärjestön edustajat
Suomi

PNN järjestää yhteistyötahon kanssa keskustelutilaisuuden nuorten roolista uudistuvassa
EU:ssa ja Pohjolan ja Baltian yhteisistä teemoista EU-yhteistyössä. Tilaisuus järjestetään
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden nuorisokonferenssin yhteydessä.
Jäsenten osallistuminen pohjoismaisiin ja balttilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin
Aika:
koko vuosi
Vastuu:
toimisto ja liittohallitus
Paikka:
Pohjoismaat ja lähialueet
Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja
järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto tukee
jäsentensä matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa ja Baltiassa. Tuen saaminen
edellyttää osallistumista mm. yhteistyötahojen tai sisarjärjestöjen järjestämille kursseille,
leireille, kutsuseminaareihin tai muihin tapahtumiin, sekä lyhyen raportin kirjoittamista
hallitukselle ja Nordhumla-blogisivulle matkan jälkeen.

3. Paikallisosasto- ja jäsenjärjestötoiminta
Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot, joiden jäsenistö koostuu 15–29vuotiaista henkilöjäsenistä. Tämän ohella liitolla on 27 jäsenjärjestöä.

Paikallisosastotoiminta
Vuoden 2019 strategian pääpainona on Pohjoismaisen hyvinvointivaltion haasteet ja
tulevaisuus, mikä heijastuu selvästi vuoden toimintasuunnitelmaan myös paikallistasolla.
Paikallisosastot muodostavat liiton valtakunnallisen ulottuvuuden, minkä vuoksi liitto
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tahtoo tukea osastojen jatkuvaa ja monipuolista toimintaa sekä panostaa niiden
asiantuntijuuden kehittämiseen ja hyvinvointiin.
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion haasteet ja tulevaisuus -teeman kunniaksi
toimintavuonna 2019 järjestetään paikallisesti yhteistyötapahtumia, jotka kokoavat
paikallisosastojen
toimijat
ja
paikalliset
kansalaistoimijat
yhteen
esim.
keskustelutilaisuuksien äärellä. Tapaamiset antavat paikallistoimijoille mahdollisuuden
kehittää omaa toimintaansa ja erityisesti omaa ymmärrystä pohjoismaisen yhteiskunnan
muutoksesta yhä muuttuvassa Pohjolassa - eduskuntavaalivuotena. Tapahtumat
vahvistavat paikallisosastojen edellytyksiä toimia yhteiskunnallisena äänenä ja vahvistaa
pohjoismaista
tiedotustoimintaa
Suomessa.
Paikallistapahtumille
luodaan
tapahtumakonsepteja ja yhteistyömahdollisuuksien ideat.
Kevään ja syksyn toiminnalliset tapahtumat (Paikkarifoorumi) rakentuvat tiedottamisen ja
yhteiskunnallisen äänen vahvistamisen ympärille ja vuoden varrella järjestetään pienempiä
koulutustapahtumia paikallisosastokiertueen yhteydessä tai tarpeiden mukaan. Näiden
koulutusmahdollisuuksien tavoitteena on vastata paikallisosastojen kehitystarpeisiin,
tiivistää liittohallituksen ja paikallisosastojen yhteistyötä, tarjota foorumi paikallisosastojen
keskinäiseen kokemusten vaihtoon, sekä jakaa kattavasti tietoa PNN:n toiminnasta uusille
aktiiveille.
Toimintavuonna 2015 aloitettiin paikallisosastojen puheenjohtajistoille tarkoitettu pj-klubi.
Tätä toimintaa tullaan vuonna 2019 edelleen kehittämään mm. paikalliskummitoiminnalla,
jotta vuorovaikutus liittohallituksen ja osastojen kesken pysyy avoinna koko
toimintavuoden ajan. Sisällöt kommunikoinnille rakennetaan puheenjohtajistojen toiveiden
ja strategian linjan mukaisesti.
Paikallisosastotuki uudistettiin vuonna 2016. Uudistuksen mukaan Nuorisoliitto tukee
paikallisosastojensa omia kouluttamistapahtumia, kampanjapäivien toteuttamista ja
osastojen omia jäsenmatkoja ja tapahtumia. Toimintavuonna 2019 Nuorisoliitolta
valtionavustusta maksetaan eteenpäin paikallisosastoille kahdenvälisen sopimuksen
mukaan. Paikallisosastoille maksetaan pohjoismaiseen tiedotukseen (pohjoismaisista
uramahdollisuuksista ja kulttuurista tiedottamiseen) tarkoitettuja varoja eteenpäin liiton
saamasta yleisavustuksesta, sovittua suunnitelmaa ja raporttia vastaan.
Liittotaso jakaa paikallisosastoille muutakin toimintatukea Folke Bernadotten
muistisäätiöltä saadusta tuesta osastojen omiin projekteihin (matkat ja yhteistapahtumat)
sekä tiedottaa osastoja muista rahoitusmahdollisuuksista. PNN:n nettisivut tarjoavat
hyödyllistä materiaalia paikallisosastoissa toimiville. Uusille jäsenille ja hallitusaktiiveille
suunnattujen PNN-tietopakettien sisältöä päivitetään. Niiden avulla perehdytetään uusia
toimijoita järjestöön sekä jaetaan eteenpäin hyviksi todettuja käytänteitä.
Paikallisosastokiertue
Ajankohta: loppuvuosi
Vastuu:
järjestösihteeri ja hallituksen jäsenet
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Loppuvuodesta 2019 toteutetaan aiemmin kiitosta kerännyt paikallisosastokiertue.
Luottamushenkilö tai liiton työntekijä vierailevat kaikissa paikallisosastoissa sparraamassa
uusia hallituksia, kuulemassa heitä ja vetämässä työpajoja järjestötoiminnan tiimoilta. Näin
liiton ja paikallisosastojen yhteistyöhön saadaan lisävauhtia juuri silloin kun
jäsenrekytointityö on kohollaan. Lisäksi liittohallituksen jäsenistä valitaan kaikille
paikallisosastoille oma järjestökummi, joka toimii osaston yhteys- ja tukihenkilönä niin
liiton kuin osastojen toimintaan liittyen. Järjestökummien tavoite on myös antaa
paikallisosastoille mahdollisuuden oppia toisesta nuorisoliitosta, PNN:n jäsenjärjestön
liittohallituksen edustajalta. Vuoden 2019 paikallisosastokiertueella liitto pyrkii erityisesti
opettamaan paikallisosastoja käyttämään liiton jäsenrekisteriä ja järjestää koulutuksia
paikallisesti
tarpeen
mukaan.

Jäsenjärjestötoiminta
Jä senjä rjestö t ovat tä rkeä osa liittoa ja toimintavuoden 2019 aikana PNN jatkaa
pohjoismaisten keskustelutilaisuuksien tarjoamista jäsenjärjestöjen omiin tapahtumiin.
Vuonna 2019 jäsenjärjestöille tarjotaan muutamaa valmista työpajaa josta valita:
esimerkiksi rajaesteet, pohjoismaiset tekijät ja pohjoismainen kulttuuriperintö. Sen lisäksi
PNN tarjoaa kielikurssikonseptit myös jäsenjärjestöilleen. PNN:n tavoitteena on toimia
pohjoismaisten kysymysten foorumina ja kanavana erityisesti jä senjä rjestö jen suuntaan.
Siksi liiton tä ytyy jatkuvasti yllä pitä ä aktiivista vuoropuhelua jä senjä rjestö jen kanssa ja
tarjota heille asiantuntemusta pohjoismaisissa kysymyksissä , kuten esimerkiksi
rahoitusmahdollisuudet jä senjä rjestö jen pohjoismaiselle yhteistyö lle. Liitto haluaa lisä ksi
edistä ä jä senjä rjestö jen viestin viemistä oikeille tahoille ja tarjota heille mielekä stä
toimintaa.
Mikä on Pohjoismaat -seminaarisarja liiton jäsenjärjestön kanssa
Ajankohta: koko vuosi
Vastuu:
toimisto ja hallituksen jäseniä
Paikka:
Suomessa
PNN haluaa tarjota jäsenjärjestöjilleen ympäri Suomen mahdollisuuden oppia nuorten
mahdollisuuksista ja oikeuksista Pohjoismaissa ja siten saada paremmat edellytykset
onnistua nuorten mahdollisuuksien ja oikeuksien edunvalvonnassa.
PNN laatii valmiit työpajat, joiden aiheina on esimerkiksi rajaesteet, pohjoismaiset tekijät ja
pohjoismainen kulttuuriperintö, josta jäsenjärjestöt valitsevat omalle järjestölleen
sopivimman konseptin ja päivämäärään. PNN tuo oman asiantuntemuksensa ja toivotut
asiantuntijat jäsenjärjestön isännöimään avoimeen tai omaan tapahtumaan. Mikä on
Pohjoismaat -tapahtumien tarkempi teema, sisältö ja ajankohta on siis kiinni
jäsenjärjestöjen omista tiedotus- ja kouluttamistarpeista. PNN haluaa olla siellä missä
jäsenjärjestöt ovat ja siten oppia enemmän jäsenjärjestöjen tarpeista ja näkökulmista
pohjoismaisissa kysymyksissä.
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Konseptit voivat sisältää alustavia puheenvuoroja PNN:n edustajilta ja asiantuntijoilta, tai
työpajatyöskentelyä sekä vapaamuotoista keskustelua. Liitto korvaa asiantuntijoiden kulut
ja osan mahdollisista tapahtumakuluista.
Tapahtumissa, joita järjestetään koko maassa, tuodaan myös esille paikallisosastojen
asiantuntemusta ja pyritään lisäämään paikallisosastojen yhteistyötä jäsenjärjestöjen
kanssa pohjoismaisissa asioissa. Mikä on Pohjoismaat -tapahtumakonseptilla PNN pyrkii
luomaan erilaisten nuorien toimijoiden tapaamisareenoita ja yhteistyöedellytyksiä.

4. Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Yksi Nuorisoliiton keskeisistä tehtävistä on tiedottaminen pohjoismaisista ilmiöistä kuten
kulttuurista, virallisesta ja epävirallisesta yhteistyöstä, liikkuvuudesta sekä pohjoismaisista
työ-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista. Liiton henkilökunta ja luottamushenkilöt
esittelevät
liiton
toimintaa
ja
Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa
erilaisissa
tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa ja messuilla sekä sähköisesti nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Koska 19–29 -vuotiaat nuoret ovat liiton tiedotuksen ensisijainen
kohderyhmä, on tärkeää panostaa tiedotukseen ja viestintään siellä, missä nuoret ovat.
Nordjobbiin hakeville nuorille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta liittyä Nuorisoliiton
jäseniksi, joten toiminnan ja viestinnän aiheiden tulee seurata tämän kohderyhmän
kiinnostuksenkohteita; pohjoismaisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä pohjoismaisen
liikkuvuuden ja rajaesteettömyyden varmistamista myös tulevaisuudessa.
Liiton tiedotuksen erityisinä kohderyhminä ovat suomalaiset Nordjobb-kesätyöntekijät ja
eri alojen opiskelijat, joille jaetaan tietoa liiton toiminnasta ja eri tavoista lähteä mukaan
toimintaan. Toimintavuonna 2019 kiinnitetään edelleen huomiota erityisesti toisen asteen
opiskelijoiden tavoittamiseen. Keinoja tähän ovat esimerkiksi yhteistyö Pohjola-Nordenin
koulutoiminnan kanssa, paikallisosastojen kannustaminen oppilaitosvierailujen tekemiseen
ja jäsenjärjestöjen kouluttaminen pohjoismaisissa asioissa ja siten heidän roolinsa
tukeminen edunvalvomisessa. Liitto luo myös oma esitysmateriaalinsa nuorten
pohjoismaisista opinto- ja työkokemuksista, joka sopii hyvin koko vuoden
tiedotustarpeisiin. Ajatuksena vuonna 2019 on järjestää yhteistyökumppanin kanssa
ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin pohjoismaiset esitystilaisuudet,
jossa esitellään nuorten pohjoismaisia työmahdollisuuksia esim. hoitoalalla, hotelli- ja
ravintola-alalla ja rakennusalalla. Konsepti olisi PNN:n suositun Alternativ Norden
-tiedotustapahtuman mukainen, jossa Pohjoismaissa töissä tai opiskelemassa olleet nuoret
kertovat omista pohjoismaisista kokemuksista muille nuorille. Esitystilaisuuden yhteydessä
tai tilaisuuden jälkeen järjestetään paikallisen kielikurssin paikkakunnan paikallisosaston
kanssa.
Henkilöjäsenten ohella liitto kohdistaa tiedotustyötään jäsenjärjestöillensä, jolloin
tavoitetaan laajoja joukkoja nuorisojärjestökentällä. Liitto pyrkii myös tiedotustyönsä
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kautta profiloitumaan entistä vahvemmin suomalaisten nuorisojärjestöjen johtavana
asiantuntijatahona pohjoismaisissa kysymyksissä.

Viestinnän kehittäminen
Liiton verkkosivut uudistuivat vuonna 2014, ja ne vastaavat edelleen nykyisiä tarpeita
tehokkaaseen ja käyttäjäystävälliseen tiedottamiseen liiton toiminnasta eri tahoille.
Verkkosivuilla julkaistavan materiaalin tulee vastata jäsenistön, paikallisosastojen ja
jäsenjärjestöjen tarpeisiin. Sivuille kootaan paikallisosastoille tarpeellista yhdistystietoutta
sekä laaditaan tietopaketteja mm. pohjoismaisista rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista.
Pyrimme tuomaan entistä enemmän esiin myös paikallisosastojen tapahtumia
tapahtumakalenteriin liiton tapahtumien lisäksi. Liitto käyttää enenevissä määrin Lyytiä
jäsenviestinnässä, koska järjestelmä on todettu käyttäjäystävälliseksi.
Verkkosivujen sisällön kehittämiseksi kerätään palautetta ja käydään jatkuvasti aktiivista
vuoropuhelua käyttäjien kanssa. Vuonna 2018 liitto uusi viestintäsuunnitelmansa ja työ
viestinnän tehostamisen parissa jatkuu myös 2019. Haluamme kehittää Nuorisoliiton
tiedotusta ja viestintää siten, että järjestöstä piirtyy johdonmukainen kuva niin nykyisten
kuin potentiaalisten uusien jäsenten sekä olemassa olevien ja uusien
yhteistyökumppaneiden silmissä. Myös PNN:n pohjoismaista asiantuntijuutta ja sen tuomia
mahdollisuuksia jäsenjärjestöille ja paikallisosastoille aiotaan seuraavana vuonna nostaa
esille erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tällä tavoin korostamme liiton kansallista
toimintaa ja tuemme paikallisosastojen toimintaa. Liiton kahdella kielellä toimivat kotisivut
löytyvät jatkossakin osoitteesta pnn.fi ja pnu.fi.
Koska nuoret saavat paljon tietoa sosiaalisen median kautta, on PNN halunnut parantaa
näkyvyyttään eri kanavissa. Liitto tiedottaa tapahtumistaan ja reagoi nopeasti
ajankohtaisiin ja nuoria koskeviin pohjoismaisiin aiheisiin. Vuonna 2019 tullaan
yhtenäistämään entisestään viestintäkanavien sisältöä ja kehittämään käyttäjäpolkuja.
Liiton aktiivisessa käytössä sosiaalisen median kanavista ovat tällä hetkellä Instagram,
Facebook, Twitter sekä uusimpana LinkedIn. Näihin tuotamme interaktiivista sisältöä ja
kehitämme ketteriä konsepteja, joiden avulla herätämme potentiaalisten uusien jäsenten
mielenkiinnon, tuotamme lisäarvoa nykyisille jäsenille, sekä annamme näkyvyyttä nuorten
pohjoismaisuudelle aina ruohonjuuritasolta Nuorten Pohjoismaiseen Neuvostoon (UNR)
asti. Pyrimme erityisesti lisäämään videomateriaaleja. Nuorisoliittona toiminnassamme
olennaista on, että lähdemme mukaan uusiin kanaviin ja sosiaalisen median trendeihin, ja
tuotamme yleisöllemme ajassa kiinni olevaa materiaalia. Vuoden 2019 kampanja EUvaalien yhteydessä on yksi tapa tuottaa uudenlaista mediamateriaalia nuorten
näkökulmista pohjoismaista yhteistyötä koskien ja materiaalin luomisella kehitämme liiton
voimavaroja mediaosaamisen saralla ja samalla itse materiaalia, jolla kommunikoidaan
ulospäin.
Kaksikielinen Nordhumla-jäsenlehti nostaa esille liiton toimintaan liittyviä teemoja ja
uutisia sekä ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä. Sähköistä lehteä julkaistaan
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osoitteessa pnn.fi/nordhumla. Verkkolehden etuna on, että se on yhteensopiva sosiaalisen
median ja kotisivujen kanssa ja sen artikkeleita voi näin helposti jakaa suuremmalle
yleisölle. Lehden tekemisestä vastaa toimituskunta (liittohallituksen keskuudesta
nimittämä) päätoimittajan johdolla.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on edelleen vahva osa liiton viestintää. Liitto seuraa ja
generoi pohjoismaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä käytävää keskustelua, ottaa osaa
siihen ja tuo uusia teemoja ja aiheita keskusteluun kannanottojen ja sosiaalisen median
kautta.

Tiedotustapahtumat
Kanelbulledagen – pohjoismainen kampanjapäivä nuorille
Ajankohta: 4.10.2019
Vastuu:
järjestösihteeri ja paikallisosastot, yhteistyökumppanina pohjoismainen yritys
Paikka:
Suomessa
Kanelbulledagen on ruotsalainen vapaamuotoinen juhlapäivä, jota juhlitaan PNN:n
paikallistasolla paikallisella tiedotustapahtumilla ja kahvitarjoiluilla. Ajatus on luoda
kaupallisen tahon kanssa yhteistyösopimus kampanjasta, jotta paikallisosastot saavat tukea
kahvitarjoilun kustannuksiin ja tapahtuman järjestämiseen. Kyseessä on muutaman tunnin
mittainen tapahtuma, jonka tarkoituksena on tiedottaa opiskelijoita ja nuoria sekä herättää
kiinnostus pohjoismaisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia kohtaan. Paikallisosastojen
odotetaan kutsuvan mukaan potentiaalisia paikallisia pohjoismaisia yrityksiä ja
opiskelijayhdistyksiä ja siten luovan edellytyksiä laajemmalle yhteistyölle. Samalla
paikallisosastot saavat tuotua esiin omaa pohjoismaista osaamistaan ja sekä voivat
harjoittaa jäsenhankintaa.
Paikallistapahtuman luominen on täysin paikallisosaston käsissä ja voi tarkoittaa mitä
tahansa pienistä minimessuista teltassa yliopiston alueella keskustelutapahtumaan
kaupunginkirjastossa. Itse kampanja luodaan yhteistyökumppanin kanssa liiton tasolla.
Kampanjapäivänä tuodaan esiin yhteisen hashtagin ja sosiaalimedian kampanjan myötä
kuinka Kanelbulledagen ja yhteistyö kaupallisen tahon kanssa on toteutettu paikallisesti
ympäri Suomen sekä sisarjärjestöjemme toimesta myös muualla Pohjolassa.
Alternativ Norden – pohjoismainen tiedotuspäivä nuorille
Ajankohta: marraskuu
Vastuu:
järjestösihteeri ja hallitus, yhteistyökumppanina Svenska Nu – Hanasaari
Paikka:
Espoo
Alternativ Norden on koko päivän mittainen tapahtuma, jonka tarkoituksena on tiedottaa
korkeakouluopiskelijoille ja nuorille heidän liikkuvuusmahdollisuuksistaan Pohjoismaissa
sekä herättää kiinnostus pohjoismaisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia kohtaan. Alternativ
Nordenissa luennoivat harjoittelu-, kesätyö- ja vaihtomahdollisuuksien asiantuntijat ja
myös kokeneet nuoret. Sen yhteydessä järjestetään myös pienet minimessut ständeineen,
johon kutsutaan pohjoismaisia rekrytointiyrityksiä ja pohjoismaisia työnantajia. Tarjotaan
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vuonna 2019 mahdollisuuden matkatukeen nuorille Turusta, Tampereelle ja muualta
Suomesta, kuin myös mahdollisuuden yöpymiseen. Yhteistyökumppanina tiedotuspäivän
järjestämisessä toimii erityisesti Svenska Nu -verkosto, mutta myös Nordjobb,
Opetushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalvelut ja eri pohjoismaiset tekijät
koulutus- ja työnvälityksen alalla.
Alternativ Norden – Amis ja AMK Pop-up Pohjola
Ajankohta: koko vuosi
Vastuu:
toimisto ja hallitus
Paikka:
koko Suomi
PNN järjestää vuonna 2019 perinteisen Espoossa järjestettävän Alternativ Norden tapahtuman lisäksi puolipäiväisiä Alternativ Norden -tapahtumia ammattikouluissa ja
ammattikorkeakouluissa eri puolella Suomea. Perinteinen Alternativ Norden on houkutellut
enimmäkseen korkeakouluopiskelijoita, joilla on erilaiset intressit työmarkkinan kannalta
verraten ammattikoulutuksen saaneisiin. Pohjola tarjoaa hienoja mahdollisuuksia nuorille
ammattilaiselle edetä työmarkkinalla, erityisesti hoitoalalla, mutta myös hotelli- ja
ravintola-alalla ja rakennusalalla. Koska ammattikoulutusohjelmat usein vaativat
opiskelijoilta läsnäoloa, järjestämme tapahtumia ammattikoulujen omissa tiloissa.
Korkeakouluopiskelijoille
suunnattu
tilaisuus
on
kohdennettu
myös
ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, mutta vuonna 2019 tämän lisäksi myös heitä
halutaan tavoittaa erityisesti alakohtaisesti räätälöidyllä ohjelmalla heidän omissa
tiloissaan.
Muut tiedotustapahtumat
Liiton luottamushenkilöt, paikallisosastoaktiivit ja henkilökunta osallistuvat eri puolilla
maata järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin sekä koulutus- ja kansainvälisyysmessuille.
Vuonna 2019 PNN on edellisvuosien tapaan mukana myös Porissa heinäkuussa
järjestettävällä SuomiAreenalla yhdessä Pohjola-Nordenin ja muiden pohjoismaisten
tekijöiden kanssa. Porissa on tarkoitus esitellä pohjoismaista kansalaisjärjestötoimintaa ja
tuoda poliittiseen keskusteluun pohjoismaisia, etenkin nuoria koskevia kysymyksiä
järjestämällä pohjoismaisen brunssikeskustelutilaisuuden. Liittotason toiminnan ohella
paikallisosastoja kannustetaan järjestämään omia pohjoismaisia tiedotustapahtumiaan.

5. Liiton edunvalvonta
Yksi Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ydintehtävistä on edistää nuorten työntekijöiden ja
opiskelijoiden vapaata liikkumista Pohjoismaissa, vauhdittaa rajaesteiden poistamista sekä
edesauttaa nuorten kansainvälistymistä. Tämän tavoitteen eteen on tehty töitä muun
muassa medianäkyvyyttä saaneiden kannanottojen ja julkisiin kuulemisiin osallistumisten
kautta, osallistumalla SuomiAreena-tapahtumaan omalla ständillä sekä toimimalla yhdessä
Suomen Haloo Pohjola -neuvontapalvelun kanssa. Työ jatkuu voimakkaammin
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toimintavuonna 2019. PNN osallistuu mm. lokakuussa 2019 Nuorten Pohjoismaiden
Neuvoston istuntoon ja kirjoittaa sinne julkilausumaehdotuksia nuoriin ja ajankohtaisiin
pohjoismaisiin kysymyksiin liittyvistä teemoista. Lisäksi osallistumme kahden
edellisvuoden tapaan SuomiAreena-tapahtumaan omalla tapahtumalla.
PNN on ottanut kantaa avoimen Pohjolan puolesta eritoten silloin, kun
muukalaisvihamieliset äänenpainot ovat nostaneet päätään. Pohjoismaisia perusarvoja,
kuten avoimuus, vapaus ja yhdenvertaisuus, pidetään esillä myös vuonna 2019.
Liiton strategian teema vuodelle 2019 näkyy myös PNN:n edunvalvontatyössä. Vuoden
varrella jäsenjärjestöjen kanssa järjestettävien pohjoismaisten Mikä on Pohjoismaat tiedotustapahtumien myötä liitto pyrkii lähestymään omia jäsenjärjestöjä ja kouluttamaan
heitä pohjoimaisten arvojen edunvalvojina. Tiedotusseminaareilla tuodaan esille nuorten
oikeuksia, liikkuvuutta ja hyvinvointia Pohjoismaissa, sekä nuorten pohjoismaista arvo- ja
kulttuuriperintöä. Nämä teemat näkyvät myös PNN:n edunvalvonnassa esimerkiksi
kannanottojen muodossa.
Vuonna 2017 Nuorisoliitto hyväksyi poliittisen ohjelman ja sitä jalkautetaan vielä järjestön
paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä läpi toimintavuoden 2019. Poliittinen ohjelma antaa
suuntaviivat Nuorisoliiton tuleville kannanotoille ja vaikuttaa Nuorisoliiton edunvalvontaan
tulevaisuudessa.

6. Yhteistyötahot ja edustukset
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto tekee monipuolista yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen
sekä nuorten kanssa toimivien, pohjoismaisuuteen linkittyvien tahojen kanssa. Näin
saavutetaan parempi näkyvyys ja vaikuttavuus, sekä laajempi osallistujapohja ja suurempi
volyymi yhteistyössä toteutettaviin tapahtumiin.

Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto
Nuorisoliitto vastaa oman toimintansa ohessa Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston
sihteeristöstä (Ungdomens Nordiska Råd, UNR). UNR on poliittisten nuorisojärjestöjen,
näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen keskustelu- ja
vaikuttamisfoorumi. Sihteeristön vastuulla on vuosittaisen istunnon järjestäminen,
puheenjohtajiston kokousten järjestäminen, tiedottaminen UNR:n toiminnasta sekä
taloushallinto. Sihteeristöön kuuluvat Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteeri sekä osaaikainen UNR-koordinaattori.
UNR:n istunto järjestetään perinteisesti lokakuun viimeisenä viikonloppuna ennen
Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston
asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään resoluutioehdotuksia
Pohjoismaiden neuvostolle. Nuorisoliitto lähettää vuosittain oman tarkkailijansa istuntoon
ja kirjoittaa sinne lisäksi resoluutioehdotuksia. Vuonna 2019 UNR:n istunto järjestetään
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Enemmän

tietoa UNR:n

toiminnasta löytyy osoitteesta

Norden-yhdistysten nuorisoliitto (FNUF)
Nuorisoliiton pohjoismaisten sisarjärjestöjen yhteistyöelin on Föreningarna Nordens
Ungdomsförbund (FNUF), joka pyrkii edistämään kansallisten liittojen välistä
yhteydenpitoa, kokemustenvaihtoa ja yhteistyötä. FNUF:n sihteeristö sijaitsee emoliittonsa
eli Norden-yhdistysten liiton (Föreningarna Nordens Förbund) yhteydessä Tanskassa.
FNUF:llä on kaksi virallista kokousta vuodessa, kevät- ja syyskokous, jonne Nuorisoliitto
lähettää omat edustajansa. FNUF järjestää lisäksi perinteikkään nuorisotapaaminen Café
Nordenin vuosittain syyskuussa. Café Norden kerää noin 50 osallistujaa ympäri
Pohjoismaita.
Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Iris Dager
Islannista.

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Vakiintunutta yhteistyötä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa
jatketaan erityisesti pohjoismaisten tiedotuspäivien muodossa.

Opetushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalvelut
PNN tekee Opetushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalvelujen kanssa yhteistyötä
ennen
kaikkea
tiedotuksessaan
pohjoismaisista
mahdollisuuksista
nuorille.
Opetushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalvelujen asiantuntijat ovat mm.
säännöllisesti kertomassa pohjoismaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista nuorille liiton
tiedotuspäivillä.

Pohjoismainen kulttuuripiste
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkaa yhteistyötään Pohjoismaisen kulttuuripisteen
(Nordisk Kulturkontakt) kanssa erityisesti yhteisten tapahtumien, kuten Pohjolan päivä,
muodossa. Tavoitteena on lisätä suomalaisten nuorten Pohjoismaatietoutta. Pohjoismaisen
kulttuuripisteen kautta markkinoidaan myös liiton toimintaa nuorille.

Pohjola-Norden ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkaa tiivistä yhteistyötä Pohjola-Nordenin kanssa.
Suunnitteilla on muun muassa yhteisiä tapahtumia mm. Pohjolan päivä 2019, SuomiAreena
ja paikallisia yhteistapahtumia. Nuorisoliitto on myös aktiivisesti edustettuna PohjolaNordenin hallituksessa. PNN:n toimisto sijaitsee samoissa tiloissa Pohjola-Nordenin kanssa,
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mikä tuo mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia käytännön yhteistyöhön. PNN osallistuu
Pohjola-Nordenin koulutoiminnassa.

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on Allianssi ry:n aktiivinen jäsenjärjestö. Hallituksen jäsen
Tuomas Tikkanen on PNN:n mandaatilla Allianssin hallituksen jäsen. Tavoitteena on
jatkossakin edustus kansainvälisessä jaostossa sekä pohjoismaisen ulottuvuuden ja
näkökulman tuominen Allianssin toimintaan. Allianssi koordinoi myös Suomen
edustajuutta Pohjoismaisessa lapsi- ja nuorisokomitea NORDBUK:ssa. Vuosina 2018–2020
NORDBUK:n Suomen nuorisoedustajana toimii entinen PNN:n puheenjohtaja Karolina Lång.

Muut tärkeimmät yhteistyötahot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorisoliiton omat jäsenjärjestöt
Pohjola-Nordenin alueet ja paikallisyhdistykset
Norden-yhdistysten liitto (FNF) ja kansalliset Norden-yhdistykset
Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (PYS) ulkoasiainministeriössä
Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
Pohjoismaiden suurlähetystöt Suomessa
Työvoimatoimistot ja pohjoismaiset työnantajat Suomessa
Svenska Studieförbundet ja Svenska Kulturfonden
Pohjoiskalotin Rajanneuvonta

7. Nordjobb -liikkuvuusohjelma
Nordjobb tarjoaa 18–30-vuotiaille pohjoismaalaisille sekä pohjoismaisia kieliä taitaville EUmaiden nuorille kesätyötä, asunnon sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa. Ohjelman
tavoitteena on lisätä liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla sekä parantaa tietämystä
pohjoismaisista kielistä ja kulttuureista. Samalla nuoret saavat arvokasta kansainvälistä
työkokemusta.
Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa rahoittavat pääasiassa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja
kansalliset työvoimaviranomaiset. Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa
Nordjobbin vapaa-ajanohjelmaa. Liikkuvuusohjelmaa koordinoi yhteispohjoismaisesti
Norden-yhdistysten liitto, jonka toimisto on Kööpenhaminassa. Suomessa Nordjobbin
toteutuksesta on tehty sopimus Pohjola-Nordenin ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton välillä
liikkuvuusohjelman hallinnoimisesta ja toteuttamisesta Pohjola-Nordenissa ja
Nuorisoliitossa.
Nuorisoliiton työntekijöinä työskentelee Nordjobb-projektiassistentit kevääksi, kesäksi,
syksyksi ja talveksi Nordjobb-paikkakunnilla (Helsinki ja Tornio/Rovaniemi). Nordjobbprojektiassistentit ovat yhteydessä työnantajiin ja työtekijöihin sekä järjestävät vapaa-ajan
16

toimintaa ja toimivat nordjobbareiden tuutoreina. Toimintavuonna 2018 panostetaan
työnantajien tavoittamiseen aiempaa enemmän paikallisesti ja myöhempänä ajankohtana
vuoden lopussa, ja sen vuoksi PNN on päättänyt palkata Tornion tai Rovaniemen alueella
projektiassistentin elokuussa 2019. Tornion loppuvuoden projektiassistentin tehtäväksi
tulee erityisesti yhteydenpito työnantajiin ja Nordjobb-työnantajien rekrytointi
(talvikauden edessä) sekä työnantajamahdollisuuksista tiedottaminen. Projektiassistentin
tehtävänä on myös luoda materiaalia, jota voidaan käyttää markkinoinnissa sekä palautteen
kerääminen työnantajilta. Päämääränä on, että Tornion alueen projektiassistentti keskittyy
kokoaikaisesti työnantajien kanssa tehtävään työhön elokuusta joulukuun loppuun saakka.
Marraskuu–joulukuu -jaksona aikana projektiassistentti järjestää yhteistapahtumia talven
nordjobbareille. Projektiassistentin työn sijaintina on Tornio, koska 2017 ja 2018 vuoden
panostukseen perusteella ilmeni, että siellä työnantajien kiinnostus Nordjobbia kohtaan on
paljon suurempaa kuin muualla Suomessa, jossa ei onnistuttu kasvattamaan työnantajien
määrää. Kyseinen projektiassistentti tekisi kuitenkin tarpeen tullen markkinointitöitä koko
länsirannikkoa pitkin. Helsingin projektiassistentti työskentelee vuonna 2019 pidemmäksi
aikaa, maaliskuun alusta alkaen vuoden loppuun saakka ja vastaa yleisestä neuvonnasta,
vapaa-ajan toiminnasta paikallisesti ja isommista yhteisistä tapahtumista nordjobbareille.
Vuonna 2019 yritetään hartaammin laajentaa Nordjobbin toimintaa myös kesän
ulkopuolella. Tavoitteena on tarjota työvoimaa myös kevät-, syys- ja talvisesonkina. Näin
annetaan niille nuorille jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa mahdollisuus saada
työkokemusta.
Pohjola-Nordenin asettama erillinen yhteiskuntavastuutoimikunta toimii mm.
neuvoantavana elimenä ja kontaktiverkostona. Toimikunnan kokoonpano tulee
muuttumaan aikaisemmasta, kun uusia yhteistyötahoja kartoitetaan ja Pohjola-Norden
toteuttaa organisaatiomuutoksensa. Tällä hetkellä toimikunnassa ovat edustettuina mm.
työvoimahallinto,
Nuorkauppakamarit,
Kuntaliitto
ja
Opetushallituksen
kansainvälistymisen neuvontapalvelut. Tulevaisuudessa Nordjobb on mukana PohjolaNordenin
yhteiskuntasuhdeyksikössä
Haloo
Nordenin,
Pohjola-Nordenin
elinkeinoelämätoiminnan ja Pohjola-Nordenin ay-toiminnan rinnalla. Tämän eri tahoja
edustavan ryhmän odotetaan olevan tuottoisaa erityisesti Nordjobbille. Nordjobbtyönantajien määrää Suomessa pyritään vuoden 2019 aikana lisäämään, yleisen
negatiivisen trendin huolimatta ja tässä yhteiskuntavastuutoimikunnalla on näkyvä rooli.
Nordjobbin ja Nuorisoliiton paikallisosastojen välistä yhteistyötä tiivistetään ja
tarkoituksena on luoda nelivaiheinen konsepti Nordjobbin ja paikallisosastojen
yhteistyölle. Ensimmäiseksi järjestetään keväällä paikallisosastoissa tapahtuma Suomesta
lähteville nordjobbareille, missä he tapaavat muita lähtijöitä ja voivat kysyä Nordjobbiin
liittyvistä käytännön asioista. Nordjobb-projektiassistentti osallistuu näihin tapahtumiin
mikäli mahdollista, ja jos tämä ei onnistu niin projektiassistentti antaa ohjeistusta
paikallisosastoille, jotta he pystyvät antamaan tarvittavaa tietoa nordjobbareille. Toiseksi
paikallisosastoja kutsutaan kesällä aktiivisesti mukaan Nordjobbin vapaa-ajanohjelmaan ja
paikallisosastot voivat myös itse järjestää tapahtumia Suomeen tulleille nordjobbareille.
Kolmanneksi vuoden 2019 yhteisen kesämatkan ajatus on lisätä nordjobbareiden
mahdollisuuksia tutustua paikallisosastoihin. Mahdollisuuksien mukaan Suomesta
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Nordjobbin saaneisiin pidetään yhteyttä esimerkiksi pyytämällä heitä kirjoittamaan
Nordhumlaan tai ottamaan kuvia PNN:n Instagram-tilille. Neljänneksi järjestetään syksyllä
tapahtuma palaaville nordjobbareille ja samalla heitä houkutellaan mukaan Nuorisoliiton
toimintaan. Tapahtumassa nordjobbarit voivat jakaa kokemuksiaan toisesta pohjoismaista
toisilleen. Näillä keinoin lisätään mahdollisuuksia saada suomalaisia nordjobbareita
paikallisosastojen aktiiveiksi.
Nordjobbin kulttuuri- ja vapaa-ajan ohjelman monipuolisuuteen panostetaan edelleen ja
yhteispohjoismaisella tasolla kehitettävien Nordjobbin uusien rinnakkaisprojektien
suunnitteluun osallistutaan aktiivisesti. Lisätietoja ohjelmasta löytyy osoitteesta
www.nordjobb.org.

8. Hallinto
Viralliset kokoukset
Nuorisoliiton kevätkokous järjestetään sääntöjen mukaan huhtikuun loppuun mennessä ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksen 2019 yhteyteen
suunnitellaan liiton strategian linkittyvää workshopia, tai muulla tavoin strategiaan
liittyvää alustuspuheenvuoroa ja keskustelua. Liiton syyskokoukset on viimeisen viiden
toimintavuoden aikana järjestetty Helsingissä jossakin pohjoismaisessa lähetystössä, jolloin
osallistujat
ovat
päässeet
kuulemaan
tilaisuuden
alkuun
suurlähettilään
ajankohtaispuheenvuoron.

Organisaatio
Nuorisoliiton organisaation muodostavat:
•
•
•
•
•

Hallitus
Työvaliokunta
Nordhumlan toimituskunta
Toimisto
Työryhmät, jotka koostuvat luottamushenkilöistä (viestintätyöryhmä, poliittinen
työryhmä ja markkinointi- ja yhteistyötyöryhmä)

Hallitus
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta. Hallitukseen kuuluu
vuonna 2019 puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuudesta (6) kymmeneen (10)
varsinaista jäsentä sekä (6) kuudesta (12) kahteentoista varajäsentä. Hallituksen
varsinaisista ja varajäsenistä on vähintään kuusi (6) valittava paikallisosastojen piiristä.
Työvaliokunta (puheenjohtajisto ja pääsihteeri) kokoontuu säännöllisesti hallituksen
kokousten välillä ja hoitaa toimiston kanssa liiton juoksevia asioita.
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Hallitus on viime vuosina asettanut toimintavuoden alussa työryhmiä, joista useammissa on
mukana edustaja liiton toimistolta, yleensä järjestösihteeri tai pääsihteeri. Työryhmät
keskittyvät johonkin liiton toiminnan erityiseen osa-alueeseen, kuten viestintään,
paikallistoiminnan kehittämiseen, yritysyhteistyöhön ja markkinointiin ja pohjoismaiseen
politiikkaan, ja raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Työryhmissä on ollut
mukana sekä hallituksen jäseniä että paikallistason aktiiveja. Hallitus 2019 tekee
järjestäytymisensä
yhteydessä
itsenäisen
päätöksen
siitä,
jatketaanko
luottamushenkilötyön organisointia jatkossa työryhmämuotoisesti, vai jollakin muulla
tavalla.

Toimisto
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri, järjestösihteeri,
Nordjobb-projektivastaava,
Nordjobb-projektiassistentit
sekä
UNR-koordinaattori.
Työsuhteet ovat kokoaikaisia lukuun ottamatta UNR-koordinaattoria ja Nordjobbprojektiassistentteja. PNN on myös akkreditoitu EVS-koordinoija-, vastaanottaja- ja
lähettäjäjärjestö vuosina 2017-2020, akkreditointi saatiin syksyllä 2016. Akkreditointi
tarkoittaa, että PNN tulevaisuudessa pystysi vastaanottamaan kaksi eurooppalaista
vapaaehtoistyöskentelijää vuodessa.
Pääsihteeri ja järjestösihteeri työskentelevät suoraan liiton järjestölliseen toimintaan
liittyvien kysymysten parissa. Nordjobb-projektivastaava huolehtii vaihto-ohjelmasta
Suomen osalta. Projektiassistentit vastaavat Nordjobbin yhteydenpidosta työnantajiin ja
työntekijöihin, mutta ensijaisesti vapaa-ajan ohjelmasta keväällä ja kesällä eri
paikkakunnilla. UNR-koordinaattori puolestaan vastaa sihteeristöstä, puheenjohtajiston
kokousten valmisteluista ja vuosittaisen istunnon valmisteluista yhdessä UNR:n
puheenjohtajiston ja PNN:n pääsihteerin kanssa.
Pääsihteerin ja järjestösihteerin palkkakustannukset rahoitetaan Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella. Nordjobb-projektivastaavan
palkkaamisesta vastaa vuodesta 2018 alkaen Pohjola-Norden, mutta tämä vastuunjako
mahdollistaa Nordjobb-projektiassistenteille pidemmät harjoittelujaksot läpi vuoden.
Kevät- ja kesäaikana Nuorisoliitto palkkaa projektiassistentit huolehtimaan työnantajien ja
työntekijöiden rekrytoinnista (keväällä ja syksyllä) sekä Nordjobbin vapaa-aikaan liittyvistä
tehtävistä (kesällä ja talvella) vähintään kolmella paikkakunnalla. Pidemmät työsuhteet
projektiassistenteille todettiin tehokkaaksi työjaoksi vuonna 2018, erityisesti isomman
tiedotusvastuun valossa AMK-oppilaitosvierailuiden myötä. Projektiassistenttien
palkkaaminen edellyttää tähän tarkoitukseen myönnettävää erillistää Opetusministeriön
määrärahaa, yliopistojen harjoitteluavustuksia ja osaa Pohjoismaiden ministerineuvoston
myöntämästä Nordjobb-projektirahoituksesta. UNR-koordinaattorin palkkakustannukset
rahoitetaan kokonaan Pohjoismaiden neuvoston avustuksen turvin.
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toimisto sijaitsee Pohjola-Norden ry:n kanssa samassa
osoitteessa tältä vuokratuissa tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu 61 A 11, 00100 Helsinki.
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9. Talous
Liiton taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja vakauttamiseksi panostetaan edelleen
omarahoituksen kehittämiseen sekä alumneista ja asiantuntijoista koostuvan
taloustoimikunnan työhön. Vuonna 2019 Kanelbulledagen-tapahtuman kautta pyritään
hakemaan rahallista tukea pohjoismaisen näkyvyyden vastikkeena yrityksiltä ja kehitetään
tapa kerätä rahallista tukea entisistä aktiiveista alumniverkoston kautta.
Aikaisempina vuosina liitto joutui äärimmäisiin säästötoimenpiteisiin. Liitto pyrkii
välttämään viimeiseen asti henkilöstöresurssien pienentämisen ja lomautukset jatkossa,
koska tällaiset toimenpiteet vaikuttavat suoraan toiminnan määrään ja laajuuteen. 2015
vuoden tulos tarkoittaa enemmän vakautta järjestön talouteen ja pyritään siihen, ettei
toista järjestötyöntekijää tarvitsisi osa-aikaistaa taloudellisista syistä. Nuorisoliiton
valtionavun toivotaankin pysyvän tässä tilanteessa tasolla, joka mahdollistaa toiminnan
ylläpitämisen hyvällä ja laadukkaalla tasolla sekä turvaa kahden järjestötyöntekijän
pitämisen
myös
jatkossa.
Kehityspanostus
Nordjobbiin
kovan
työpaikkahankkimistavoitteen takia, käytännössä kahden harjoittelijan palkkaaminen pidemmiksi
työjaksoiksi kolmen harjoittelijan sijaan, tarkoittaa pientä jatkuvaa korotusta liiton
henkilöstökustannuksiin, matkakustannuksiin ja hallintokustannuksiin. Vuonna 2018
haettiinkin ensimmäistä kertaa tukea paikallisosastojen toimintaan ja tämä jatketaan myös
vuonna 2019. Tämän vuoksi haemme korotusta valtionapuun.
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10. Alustava toimintakalenteri 2019
TAMMIKUU

VASTUU
Nordhumlan toimituskunta järjestäytyy

toimituskunta

UNR:n puheenjohtajiston kokous

UNR-sihteeristö

Uuden hallituksen ryhmäytymisviikonloppu

hallitus

Pohjola-Norden -yhteistyötapaaminen

TVLK

Maksuton kurssi: Att förstå varandra i Norden Helsingissä

järjestösihteeri

Paikallisosastojen Nordjobb-info

paikallisosastot

Pamfletin tekstikerääminen alkaa

hallitus
työryhmä

Taloustoimikunta kokoustaa

pääsihteeri
+ toimikunta

Maksuton kurssi: Att förstå varandra i Norden

järjestösihteeri

Pamfletin editointi ja julkaiseminen + keskustelutilaisuus

toimisto
hallitus
työryhmä

Pohjolan päivä 23.3.

hallitus ja tsto
+ paikallisos.

Mikä on Pohjoismaat -seminaari jäsenjärjestön kanssa

jäsenjärjestö +
tsto +
hallitusjäsen

AMK-oppilaitosesitystilaisuus

toimisto,
liittohallitus +
yhteistyöjärjestö
n edustajat

+

HELMIKUU

+
+

MAALISKUU
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HUHTIKUU
PNN:n kevätkokous ja 1. Paikkarifoorumi

tsto ja hallitus

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, kevätkokous

luottamushlöt
edustavat

UNR:n puheenjohtajiston kokous

UNR-sihteeristö

AMK-oppilaitosesitystilaisuus

toimisto,
liittohallitus +
yhteistyöjärjestö
n edustajat

Nordjobb -assistenttien koulutus (4 kk.)

Nordjobb

Nordjobbiin lähtijöiden tapaaminen

Nordjobb+
paikallisosastot

AMK-oppilaitosesitystilaisuus

toimisto,
liittohallitus +
yhteistyöjärjestö
n edustajat

Mikä on Pohjoismaat -seminaari jäsenjärjestön kanssa

jäsenjärjestö +
tsto +
hallitusjäsen

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Pk-seutu, Turku, Tampere, Pohjanmaa

Nordjobb

Helsinki Pride -kulkueeseen osallistuminen

Nordjobb

Kulttuurinen jäsenmatka yhteistyössä paikallisosaston kanssa tai
Ruotsin, Tanskan tai Norjan
sisarjärjestön kanssa tai osallistuminen paikallisosaston
järjestämään matkaan

järjestösihteeri
paikallisosasto
sisarjärjestö

Nordjobb-matka Suomen lähialueelle

Nordjobb, tsto &
työryhmä

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU
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SuomiAreena

tsto & hallitus
tai työryhmä

Kulttuurinen jäsenmatka yhteistyössä paikallisosaston kanssa tai
Ruotsin, Tanskan tai Norjan
sisarjärjestön kanssa tai osallistuminen paikallisosaston
järjestämään matkaan

järjestösihteeri
paikallisosasto
sisarjärjestö

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Pk-seutu, Turku, Tampere, Pohjanmaa

Nordjobb

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Pk-seutu, Turku, Tampere, Pohjanmaa

Nordjobb

Paikallisosastokiertue

järjestösihteeri
+ hallitus

UNR:n puheenjohtajiston kokous

UNR-sihteeristö

Meet and Greet-mingeltapahtuma Pohjoismaiden neuvoston
syyskokouksen yhteydessä Helsingissä

hallitus
työryhmä

Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin syyskokous

luottamushlöt
edustavat

Café Norden Pohjolassa

tsto+hallitus

Tilaisuus palaaville nordjobbareille ja alumneille

järjestösihteeri
+
Nordjobbvastaava.

Mikä on Pohjoismaat -seminaari jäsenjärjestön kanssa

jäsenjärjestö +
tsto +
hallitusjäsen

AMK-oppilaitosesitystilaisuus

toimisto,
liittohallitus +
yhteistyöjärjestö
n edustajat

Kanelbulledagen – pohjoismainen kampanjapäivä paikallisten
yhteistyötahojen kanssa

paikallisosastot
+ tsto

ELOKUU

SYYSKUU

+

LOKAKUU
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AMK-oppilaitosesitystilaisuus

toimisto,
liittohallitus +
yhteistyöjärjestö
n edustajat

Mikä on Pohjoismaat -seminaari jäsenjärjestön kanssa

jäsenjärjestö +
tsto
+
hallitusjäsen

Pohjoismainen + baltialainen tapaaminen EU-puheenjohtajuuskauden nuorisokonferenssin yhteydessä

toimisto
hallitus
työryhmä

+

Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunto Tukholmassa
UNR-sihteeristö
Pohjoismaiden neuvoston istunto Tukholmassa
MARRASKUU
Alternativ Norden – Pohjoismaiset tiedotuspäivät opiskelijoille
yhteistyössä Hanasaari ja Svenska nu

toimisto

PNN:n syyskokous, Helsinki

tsto ja hallitus

AMK-oppilaitosesitystilaisuus

toimisto,
liittohallitus +
yhteistyöjärjestö
n edustajat

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Lappi

Nordjobb

Uuden ja vanhan hallituksen yhteinen kokous

tsto ja hallitus

Jouluglögit

pääsihteeri+
hallitus

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Lappi

Nordjobb

JOULUKUU
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11. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosastot (8)
HOPN, Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden ry, Pohjola-Nordens studerande i
Helsingfors rf
TOPN, Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden r.y., ruotsiksi käännettynä Pohjola-Norden för
studerande i Åbo r.f.
JOPNO, Jyväskylän Pohjola-Nordenin nuoret r.y.
JSPNN, Joensuunseudun Pohjola-Nordenin nuoret ry
LAPNU, Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret ry
OSPNN, Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret ry
TAPNU, Tampereen Pohjola-Nordenin nuoret r.y.
VSPNN, Vaasanseudun Pohjola-Nordenin Nuoret ry

12. Jäsenjärjestöt (27)
Eurooppanuoret ry, Unga Européer rf
Finlands Svenska Idrott rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Keskustan Opiskelijaliitto ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Samlingspartiets Ungdomsfröbund rf
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry, Samlingspartiets Studerandeförbund
Tuhatkunta rf
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret, Finlands kristdemokratiska (KD) Unga rf
Kuurojen Pohjoismainen Nuorten Neuvosto
Luonto-Liitto ry
Suomen Keskustanuoret ry
Nuorisoasuntoliitto ry, Förbundet för Ungdomsbostäder rf
Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Socialdemokratisk Ungdom rf
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Socialdemokratiska Studerande – Sonk rf
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
rf
Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto – SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Finlands Gymnasistförbund rf
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf, RKP-nuoret, Suomen
ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö ry
Varusmiesliitto ry, Beväringsförbundet rf
Vasemmistonuoret ry, Vänsterunga rf
Vasemmisto-opiskelijat ry., Vänsterstuderande rf
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry, Gröna ungas och studerandes förbund rf
Suomen YK-nuoret - Finlands FN-ungdom - UN Youth of Finland ry
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