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Strategia 2019-2021 

 
Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka 

tehtävänä on tiedottaa YK:n toiminnasta ja tavoitteista sekä osallistaa nuoria toimimaan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi YK-nuoret ottaa kantaa, osallistuu yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttamiseen Suomessa ja kansainvälisesti. 

Järjestö on toiminnassaan rohkea, innostava ja kaikille avoin. 

 

YK-nuorten toimintaan osallistuvat yhdistyksen hallitus, työryhmät ja jäsenjärjestöt. Hallituksen 

tehtävä on toimia yhdistyksen päätöksentekijänä ja toimeenpanijana.  Työryhmät tukevat 

hallituksen työtä ideoiden ja kehittäen monipuolista toimintaa nuorille. Jäsenjärjestöillä 

Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kaakkois-Suomessa, Jyväskylässä ja Oulussa on FINMUNin 

lisäksi tärkeä rooli strategisten tavoitteiden toteuttamisessa paikallisesti.  

 

Strategiassa määritellään järjestön suunta seuraavalle kolmelle vuodelle. Hallitus arvioi 

strategian toteutumista toimintasuunnitelmien ja -raporttien avulla vuosittain sekä aina 

strategiakauden lopussa. Strategian on laatinut Strategia-työryhmä yhdessä YK-nuorten 

hallituksen kanssa, ja  vuositeemat on valittu osallistavasti yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. 

 

YK-nuoret järjestönä 
 

YK-nuoret on matalan kynnyksen järjestö, jonka kaikkeen toimintaan on helppo tulla mukaan. 

Tarjoamme mahdollisuuksia kasvaa asiantuntijana ja tavata samanmielisiä ihmisiä. Toiminta 

muotoutuu jäsenistön toiveiden mukaisesti ja työtehtäviä jaetaan hallituksen kesken niin, ettei 

yhden ihmisen työpanos kasva liian suureksi. 

  

Jäsenjärjestöjensä kautta YK-nuoret tavoittaa monipuolisesti suomalaisia nuoria. YK-nuoret 

tarjoaa apua ja tukea jäsenjärjestöjen toimintaan paitsi rahallisesti myös kouluttamalla aktiiveja. 

Tiedotus jäsenjärjestöjen ja YK-nuorten välillä on sujuvaa ja siihen panostetaan strategiakauden 

aikana erityisesti. 

 

Arvot: Yhdenvertaisuus, Kansainvälisyys, Rohkeus, Vaikuttavuus 

 

Visio: Suomen YK-nuoret on vaikuttavien nuorten yhteisö, joka toimii kestävän yhteiskunnan 

rakentamiseksi ja tukee nuoria aktiivisina maailmankansalaisina. 
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Strategiset vuositavoitteet 
 

2019 Nuoret, rauha ja turvallisuus 

 

Missio: 

Nuoret tuntevat YK:n turvallisuusneuvoston 2250-päätöslauselman, “Nuoret, rauha ja 

turvallisuus (2015)”, sisällön yleisellä tasolla ja toimivat rauhan vahvistamiseksi suomalaisessa 

yhteiskunnassa. 

 

Mittarit:  

- Osallistutaan nuorten rauhanvälitystapahtuman järjestämiseen maaliskuussa 2019. 
- Vähintään 1000 nuorta lisää tietää päätöslauselmasta ja sen merkityksestä Suomessa ja 

maailmalla.  
- YK-nuoret mielletään ensisijaiseksi asiantuntijaksi päätöslauselmaa koskevissa 

kysymyksissä.  
- YK-nuoret järjestävät koulutuksen jäsenjärjestöilleen päätöslauselmasta. 
- YK-nuoret tekevät yhteistyötä päätöslauselman puitteissa. 

 

 

2020 Kestävä kulutus 

 

Missio: 

Nuoret ymmärtävät kestävän kulutuksen merkityksen ja näyttävät yhteiskunnassa esimerkkiä 

kestävän kulutuksen valinnoillaan. 

 

Mittarit: 

- YK-nuorten hallitukseen valitaan ilmastovaikuttamisen vastaava, joka kannustaa nuoria 
ilmastopoliittiseen vaikuttamistyöhön. 

- Tiedotetaan kestävästä kulutuksesta. 
- YK-nuoret ja paikallisjärjestöt tekevät kestävän kehityksen sitoumuksen. 

 

 

2021 Sukupuolten välinen tasa-arvo 

 

Missio: 

Nuoret tiedostavat suurimmat esteet sukupuolten tasa-arvon tiellä ja toimivat niiden 

vähentämiseksi. 
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Mittarit: 

- Osallistutaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. 

- YK-nuoret on syrjinnästä vapaa järjestö. 
- Osallistutaan näkyvästi tasa-arvotapahtumiin, kuten Pride-viikolle. 
- YK-nuoret tekee yhteistyötä tasa-arvoa tukevien järjestöjen kanssa. 

 

Kolme missiota toimivat yhdistyksen tavoitteina ja vuosittaisina teemoina tulevan 

kolmivuotiskauden aikana.  
 

YK-nuorten kohderyhmät ja toiminnan tasot 

 

YK-nuorten toimintakenttä käsittää kolme eri kohderyhmää ja toiminnan tasoa: 1) koululaiset ja 

toisen asteen opiskelijat, 2) nuoret ja korkeakouluopiskelijat, sekä 3) sidosryhmät ja 

päätöksentekijät.  
 

Koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kohdalla on tärkeää tuoda koulutuksellisesti esiin 

esimerkiksi kestävän kehityksen teemoja, arvoja ja käytänteitä. Käytännössä tätä päämäärää 

toteutetaan tekemällä kouluvierailuja ja osallistumalla nuorisotapahtumiin, kuten RuutiExpoon. 

Koululaisilta ja toisen asteen opiskelijoilta saadaan näkökulmia siitä, millaisena he haluaisivat 

nähdä Suomen, tai miksei maailmankin, tulevaisuuden. Kohderyhmää aktivoidaan vaikuttamaan 

heille itselleen tärkeisiin teemoihin ja tavoitteisiin. Päävastuu kouluvierailujen tekemisestä  on 

paikallisjärjestöillä, jolloin mahdollistetaan myös suuri maantieteellinen kattavuus. YK-nuorten 

hallituksen roolina on tällöin suurimpiin nuorisotapahtumiin osallistuminen ja yhtäaikaisten 

kouluvierailujen koordinointi ja materiaaliapu. 
 

YK-nuorten ja sen paikallisjärjestöjen määrällisesti suurinta kohderyhmää ovat nuoret ja 

korkeakouluopiskelijat. Kohderyhmän tietoisuutta yhdistyksen pääteemoista kasvatetaan 

erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien kautta. Samalla annetaan myös mahdollisuus lähteä 

mukaan toimintaan. Paikallisjärjestöt tekevät tätä pääasiallisena toimintanaan, kun taas 

kattojärjestö voi keskittyä muutaman suuremman - esimerkiksi vuositeemaansa kytkeytyvän - 

tapahtuman järjestämiseen. 

 

Kolmas kohderyhmä käsittää sidosryhmät ja päätöksentekijät. Tämä toiminnan taso kuuluu 

kattojärjestölle. Sidosryhmillä tarkoitetaan esimerkiksi muita samojen aiheiden parissa 

työskenteleviä kansalaisjärjestöjä, julkisia tai yksityisiä kumppaneita ja kansainvälisiä 

yhteistyötahoja. Päättäjillä tarkoitetaan puolestaan niitä tahoja, joihin halutaan vaikuttaa jonkin 

muutoksen aikaansaamiseksi. Kaikessa vaikuttamistoiminnassa keskitytään tuomaan esille 

nuorille tärkeitä teemoja, jotka muotoutuvat YK-nuorten ja sen paikallisjärjestöjen 

toiminnan puitteissa.  
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YK-nuoret rohkeana yhteiskunnallisena vaikuttajana 
 

YK-nuoret on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edistää rakentavaa keskustelua 

Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyvissä teemoissa. YK-nuoret toimii kanavana, jonka kautta nuoret 

voivat saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Vaikuttaminen ei rajoitu 

ainoastaan poliittiseen päätöksentekoon, vaan pyrkimyksenä on aidosti osallistaa nuoria kaikkiin 

yhteiskunnan toimintoihin. Vaikuttamistoiminnassaan YK-nuoret haluaa profiloitua järjestönä, 

jota pidetään arvostettuna, luotettavana ja dynaamisena.  

  

Itsenäisen vaikuttamisen ohella YK-nuoret tekee tehokasta yhteistyötä myös muiden tahojen 

kanssa ja pyrkii löytämään kumppanuuksia monipuolisesti julkisista, yksityisistä ja kolmannen 

sektorin toimijoista. YK-nuoret toimii aktiivisesti myös kansainvälisellä järjestökentällä ja tekee 

yhteistyötä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa YK-

nuoret parantaa vaikuttavuuttaan ja näkyvyyttään järjestökentällä. 

 

YK-nuoret on lisäksi järjestö, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja 

valmiuksiaan kansainvälisiin asioihin vaikuttamisessa sekä laajentaa verkostojaan kansallisesti ja 

kansainvälisesti.  

 

 

 

 

 


