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1. Strategia 2022-2024

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 Suomen YK-nuoret ottaa kantaa,
osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden
vaikuttamiseen Suomessa ja kansainvälisesti. Järjestö on toiminnassaan rohkea,
innostava ja avoin.

Suomen YK-nuorten toimintaan osallistuvat yhdistyksen hallitus, työryhmät ja
jäsenjärjestöt sekä jäsenet. Hallituksen tehtävä on toimia yhdistyksen
päätöksentekijänä ja toimeenpanijana. Työryhmät tukevat hallituksen työtä
ideoiden, kehittäen ja toteuttaen monipuolista toimintaa nuorille. Jäsenjärjestöillä
Helsingissä, Turussa, Tampereella, 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 strategian tavoitteet
on valittu osallistavasti yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

2. Suomen YK-nuoret järjestönä

Suomen YK-nuoret on matalan kynnyksen järjestö, jonka toimintaan on helppo tulla
mukaan. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia kasvaa asiantuntijoina, oppia,
inspiroitua ja kehittyä kansainvälismielisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Toiminta
muotoutuu jäsenistön toiveiden mukaisesti ja työtehtäviä pyritään jakamaan
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 hallituksen välillä
on sujuvaa ja siihen panostetaan strategiakauden aikana erityisesti.
Saavutettavuutta kehitetään myös mahdollisuuksien mukaan vierailla kielillä, kuten
ruotsilla ja englannilla.



3. YK-nuorten kohderyhmät ja toiminnan tasot

YK-nuorten toimintakenttä käsittää kolme eri kohderyhmää ja toiminnan tasoa: 1)
nuoret ja opiskelijat, 2) jäsenistö ja paikallisyhdistykset 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 sekä viestinnän kautta. Koululaisilta ja toisen
asteen opiskelijoilta saadaan näkökulmia siitä, millaisena he haluaisivat nähdä
Suomen tulevaisuuden ja kuinka he omilla toimillaan voivat vaikuttaa
yhteiskunnassa sekä kansainvälisesti. Kohderyhmää aktivoidaan vaikuttamaan
heille itselleen tärkeisiin teemoihin ja tavoitteisiin. Kouluvierailuja koordinoidaan
yhdessä YK-liiton kanssa ja kouluvierailuja toteutetaan yhdessä paikallisjärjestöjen
sekä vapaaehtoisten kanssa, jolloin mahdollistetaan myös suuri valtakunnallinen
kattavuus.

YK-nuorten ja sen paikallisjärjestöjen määrällisesti suurinta kohderyhmää ovat
nuoret, pääsääntöisesti opiskelijat. Suomen YK-nuoret pyrkii laajentamaan
kohderyhmäänsä eri nuorisoryhmiin, koulutusasteille ja ammattiopiskelijoille.
Kohderyhmän tietoisuutta yhdistyksen pääteemoista lisätään erilaisten
kampanjoiden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Samalla annetaan myös
mahdollisuus lähteä mukaan toimintaan. Paikallisjärjestöt tekevät tätä
pääasiallisena toimintanaan, kun taas kattojärjestö voi keskittyä muutaman
suuremman tapahtuman ja koulutuksien järjestämiseen niin jäsenistölleen kuin
muillekin aiheista kiinnostuneille aktiiveille.

Kolmas kohderyhmä käsittää sidosryhmät ja päätöksentekijät. Tämä toiminnan taso
kuuluu ensisijaisesti 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. Lisäksi nuorten näkökulmaa ja kokemuksia näistä teemoista, joihin
toiminnallamme pyrimme vaikuttamaan, pyritään tuomaan esiin.



4. YK-nuoret koulutuksellisena nuorisojärjestönä
ja rohkeana yhteiskunnallisena vaikuttajana

YK-nuoret haluaa profiloitua ensisijaisesti koulutuksellisena nuorisojärjestönä,
jonka kautta sen hallitus, jäsenet ja nuoret oppivat YK:sta. YK-tietotaidon lisäksi
YK-nuoret järjestävät koulutuksia muun muassa yhdistyksen perushallinnoinnista
ja taloudesta, työryhmätoiminnasta sekä YK:n teemoista yleisesti. Kouluttamisessa
hyödynnetään hallituksen jäsenten ja YK-nuorten alumniverkoston asiantuntijuutta
sekä kutsutaan ulkopuolisia kouluttajiksi tarpeen mukaan.

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. Suomen YK-nuorten vaikuttamisstrategian 2021-2023
mukaisesti sen vaikuttamistoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on järjestön
aseman vakiinnuttaminen kansallisesti niin, että se tunnetaan asiantuntijana
Yhdistyneitä kansakuntia, kansainvälistä yhteistyötä ja nuoria koskevissa
kysymyksissä.

Itsenäisen koulutuksen ja 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
laajentamaan verkostojaan kansallisesti ja kansainvälisesti.



5. Suomen YK-nuorten arvot, visio ja missio
Arvot: yhdenvertaisuus (equity), yhteisöllisyys/ykseys (unity), rohkeus (courageous)

Visio: Nuoret Suomessa tuntevat YK:n ja toimivat aktiivisina maailmankansalaisina.

Missio: Suomen YK-nuoret edistävät YK:n tunnettuutta nuorten keskuudessa ja
tarjoavat nuorille välineitä ja tietotaitoa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

6. Strategiset tavoitteet vuosille 2022-2024

6.1 Tavoite 1. Suomen YK-nuoret on vuonna 2024
koulutuksellinen nuorisojärjestö

1) Alatavoite: Suomen YK-nuoret tarjoaa hallitukselle, jäsenjärjestöilleen,
jäsenilleen sekä nuorille koulutuksia ja koulutusmahdollisuuksia.
Koulutuksissa hyödynnetään niin hallituksen asiantuntijuutta, joka
kartoitetaan aina hallituskauden aikana, kuin YK-nuorten alumniverkostoa
sekä muita asiantuntijoita.

2) Alatavoite: YK-nuoret on vahva yhteistyökumppani jäsenjärjestöidensä
kanssa.

3) Alatavoite: YK-nuoret järjestää vuosittain koulutuksia yhdistyksen
perushallinnoimisesta (sisältyy esimerkiksi jäsenjärjestöviikonloppuun
alkuvuodesta tai hallitusten vaihdokseen). Esimerkiksi koulutuksia voisi
järjestää:

○ Johtaminen ja puheenjohtaminen
▪ Liittohallituksen puheenjohtaminen
▪ Paikallisjärjestön puheenjohtaminen
▪ Puheenjohtajiston rooli ja ryhmäytyminen
▪ Työryhmien puheenjohtaminen

○ Taloudenhoidon ABC liittohallituksessa ja paikallisjärjestöissä
○ Sihteeröinti ja asiakirjahallinta liittohallituksessa ja

paikallisjärjestöissä
○ Laaditaan paikallisjärjestöopas yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa,

jota päivitetään tarpeen mukaan.



4) Alatavoite: YK-nuoret järjestää vuosittain koulutuksia ryhmätyöskentelystä
antaen jäsenilleen valmiuksia työskennellä erityisesti kansainvälisessä ja
monikulttuurisessa ympäristössä. Esimerkiksi koulutuksia voisi järjestää:

○ Hallituslaisten rooli ja tehtävät
○ Ryhmädynamiikka
○ Ryhmäyttäminen
○ Monikulttuurinen toimintaympäristö
○ Konfliktinratkaisu, sovittelu
○ Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
○ Mikä on minulle ominainen tapa toimia ryhmässä
○ Keskustelujen fasilitointi, koulutusten pitäminen

5) Alatavoite: YK-nuoret järjestää vuosittain koulutuksia tai sisältää muihin
vuosikoulutuksiinsa sisältöjä YK-järjestelmästä, Suomen roolista YK:ssa ja
YK:n uramahdollisuuksista (mahd. yhteistyössä YK-liiton kanssa).

○ YK-järjestelmä
▪ Jäsenvaltioiden foorumit (UNGA: yleiskokokous,

turvallisuusneuvosto, ECOSOC, sihteeristö)
▪ YK:n järjestöt (rahastot, ohjelmat, erityisjärjestöt)
▪ YK- järjestöt Suomessa ja OneUN- verkosto

○ Suomalaiset YK:ssa
○ Pohjoismaat ja/tai EU YK:ssa
○ YK:n temaattinen toiminta (rauha ja turvallisuus, kestävä kehitys,

ihmisoikeudet, humanitaarinen toiminta, kansainvälinen oikeus,
kansainväliset tuomioistuimet)

○ YK-ura (esim. harjoittelut, YK-apulaisasiantuntijaohjelmat (JPO), P- ja
D-tasot, johto (SG, DSG, USG, ASG) jne.

6) Alatavoite: Suomen YK-nuoret perustaa YK-asiantuntijapoolin “Trainers’
Poolin”, joka koordinoi ja fasilitoi koulutuksen kouluttajille tavoitteenaan
valmistaa koulutettavia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan
koulutuksia muille YK-nuorille.

○ Lisätään ymmärrystä siitä, että koulutukset ovat tarvepohjaisia.
Koulutettaville muun muassa lähetetään tarvearviointeja ja kyselyjä,
joiden perusteella koulutuksista muokataan jäsenistön tarpeita
mukailevia.



○ Koulutuksiin liittyy myös itsereflektiota omasta koulutusosaamisesta
ja -vahvuuksista.

Mittarit:
○ Vuonna 2024 Suomen YK-nuoret tunnetaan ensisijaisesti koulutuksellisena

nuorisojärjestönä.
○ Suomen YK-nuoret tarjoaa vuosittain hallitukselle, jäsenjärjestöilleen,

jäsenilleen sekä nuorille koulutuksia ja koulutusmahdollisuuksia vuoden
tapahtumien yhteydessä. Strategiakauden ensimmäisenä vuonna
koulutustarpeet on myös alustavasti kartoitettu.

○ Suomen YK-nuoret on tiivistänyt yhteistyötään FinMUNin kanssa ja on
tietoinen ModelUN- toiminnasta.

○ Suomen YK-nuorten ja sen paikallisjärjestöjen hallitusten perushallinnoinnin
osaaminen ja ryhmätyöskentelytaidot nousevat.

○ Suomen YK-nuorten hallitus, jäsenjärjestöt, jäsenet ja nuoret tuntevat
paremmin YK-järjestelmän, Suomen roolin YK:ssa ja YK:n
uramahdollisuuksista.

○ Suomen YK-nuoret on perustanut Trainers’ Poolin ja sen kouluttajien tietoja
sekä taitoja kehitetään joka vuosi.

6.2 Tavoite 2. Suomen YK-nuoret on järjestö, jossa nuoret voivat
hyvin ja toiminta on sosiaalisesti kestävää

1) Alatavoite: Hallitustoiminta tukee hallituslaisten ja työryhmäläisten
sitoutumista ja hyvinvointia, joka tukee nuorten toimintaedellytyksiä
aktiivisiksi kansalaisyhteiskunnan vaikuttajiksi.

2) Alatavoite: Suomen YK-nuoret osallistuu hyvien käytänteiden jakamiseen
ja kartoittamiseen järjestötoiminnassa sekä kehittää hallinnollisia
prosessejaan.

Mittarit:

○ Puheenjohtaja kartoittaa vuoden alussa kunkin hallituslaisen tieto-taidot ja
kiinnostuksen kohteet, jotta hallituspesti vastaa toiveita, osaamista ja
tavoitteita.



○ Kunkin vuoden puheenjohtaja teettää hallitustoiminnasta kyselyn sekä pitää
sen pohjalta hallituslaisten kanssa 1:1 keskustelun vähintään kerran
vuodessa. Vastauksista tehdään koonti, joka käydään anonyymisti läpi
strategiapäivillä toiminnan kehittämiseksi.

○ Puheenjohtaja/esimies pitää kehitys- ja työhyvinvointikeskustelun
järjestösihteerin kanssa vähintään kerran vuodessa/toimikauden aikana.

○ Hallituslaisille tehdään avoin palautelomake koko vuoden ajaksi, jota
seurataan säännöllisesti (vähintään kaksi vastuuhenkilöä).

○ Puheenjohtajisto käy tarvittaessa hyvinvointi-ja kehityskeskusteluja läpi
vuoden hallituslaisten ja järjestösihteerin kanssa.

○ Hallituslaisille (yhdessä järjestösihteerin kanssa) järjestetään yhteistä
virkistystoimintaa (get-togetherit, ´coffee and catch up´- hetket, peli- ja
tutustumisillat yms.)

○ Hallitustoiminnassa pyritään tietotaidon jatkuvuuteen yli hallituskauden
varmistamalla tietotaidon ylläpitämisen hallituslaisten sitoutuneisuudella
(hallituspestien jatkuvuus/ alumnitoiminta/ Trainers pool) sekä uusien
hallituslaisten asianmukaisella perehdyttämisellä ja ryhmäytymisellä.

○ Jäsenjärjestöjen kanssa jaetaan hyviä käytäntöjä hallituslaisten hyvinvoinnin,
ryhmäytymisen ja sitoutumisen ylläpitämisestä (lähi- ja etäosallistumien).

○ Hallitus osallistuu järjestötoiminnan hyvinvointia ja ryhmäytymistä edistäviin
koulutuksiin, erityisesti etäyhteyksiä koskevan toiminnan osalta.

○ Kartoittaa nuorten tilannetta järjestösitoutumisesta ja
-osallisuudesta/osallistumisesta.

○ Hallitus päivittää tarvittaessa yhdenvertaisuussuunnitelman ja nimittää
yhdenvertaisuusvastaavan(t).

○ Hallitus sopii yhteisesti hallitustoiminnan hyvistä ja turvallisista
periaatteista.

6.3 Tavoite 3. YK-nuorissa nuoret Suomessa kasvavat
YK-asiantuntijoiksi, kansainvälismielisiksi sekä aktiivisiksi
kansalaisiksi.

1) Alatavoite: Nuorilla on valmiudet toimia monikulttuurisissa ympäristöissä,
reflektoida omaa toimintaansa sekä hakeutua kansallisiin ja kansainvälisiin
tehtäviin ja menestyä niissä asiantuntijoina.

2) Alatavoite: Suomen YK-nuoret on Suomessa toimiva kansainvälinen
oppimisyhteisö. Riippuen koulutuksen kielestä, niitä voidaan tarjota myös



muiden maiden YK-nuorille koulutuksien kansainvälisen ympäristön
luomiseksi. Englanninkielellä pidettävät koulutukset/konsultoinnit antavat
spontaaneja kielivalmiuksia esimerkiksi neuvottelu- ja työtilanteita varten.

3) Alatavoite: Suomen YK-nuorilla on valmiudet vaikuttaa vakuuttavasti ja
vaikuttavasti asioihin, jotka koskevat Yhdistyneitä kansakuntia, nuoria ja
kansainvälistä sekä monenkeskistä yhteistyötä. Tätä tukee Suomen
YK-nuorten vaikuttamisstrategia 2021-2023.

○ YK-nuoret ottaa kantaa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttamiseen Suomessa ja
kansainvälisesti.

○ Valmiuksia vaikuttaa tuetaan myös koulutuksilla ja peer learning-
sessioilla, jotta vaikuttaminen olisi tavoittavaa, näkyvää ja osallistavaa.

○ Suomen YK-nuoret tunnistetaan ja tunnustetaan ydinalueensa -
Yhdistyneet kansakunnat, nuoret ja kansainvälinen yhteistyö
-asiantuntijana.

Mittarit:

- Nuoria on tavoitettu merkittävä määrä vuositasolla monipuolisesti eri alueilla
YK-nuorten järjestämissä koulutuksissa YK-järjestelmästä, Suomen roolista
YK:ssa ja YK:n rekrytointiprosesseista.

- YK-nuorissa toimineita on hakeutunut kansainvälisiin tehtäviin (tieto
esimerkiksi YK-nuorten alumnitoiminnan kautta) ja he jakavat kokemuksiaan
YK-nuorten kanssa.

- Suomen YK-nuoret pitää aktiivisesti yhteyttä muiden maiden YK-nuorten
kanssa.

- Suomen YK-nuoret pystyvät tarjoamaan asiantuntijuuttaan esimerkiksi
koulutusten, konsultointien, lausuntojen ja kannanottojen muodossa kun
vaikuttaminen koskee YK:ta, nuoria ja kansainvälistä yhteistyötä.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.11.2021


