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Tervehdys ensimmäiseltä 
puheenjohtajalta  
Paavo Lipposelta

Rauha ja kansainvälinen yhteistyö sekä ihmisoikeuksien turvaaminen edellyttää monenkeskistä, 

sääntöihin perustuvaa järjestelmää, joka nojaa Yhdistyneisiin Kansakuntiin. Tämä toisen maail-

mansodan aikana syntynyt ja sen jälkeen puutteistaan huolimatta hyvin toiminut maailmanjärjes-

tys on nyt uhattuna. Autoritääriset hallitukset ja poliittiset johtajat haastavat avoimesti sääntöpe-

räisen yhteistyön. Tilanne on jännittynyt, yksipuolisilla voimakeinoilla uhkailu, jopa sotilaallisen 

voiman käyttö, on yleistynyt.

 Tällaisena aikana tarvitaan yhteistyön tiivistämistä niiden maiden ja yhteisöjen, kuten Poh-

joismaiden ja Euroopan unionin piirissä YK-järjestelmän ja monenkeskisyyden puolustamiseksi, 

kauppapolitiikka mukaan lukien. Pakolaisuus, alueelliset kriisit, ilmastonmuutoksen pysäyttämi-

nen ja avustustoiminta luonnonkatastrofeissa vaativat entistä vahvempaa YK:ta ja sen erityisjär-

jestöjä. Kehitysavun leikkauksista on luovuttava.

 Opiskelijoiden YK-toiminnan jatkuminen vilkkaana jo yli 50 vuoden ajan ilahduttaa perustaja-

jäsentä. Se on sekä syvästi aatteellista, että käytännön toimintaan ohjaavaa harrastusta. Onnitte-

len Suomen YK-nuoria 50-vuotishistoriikin johdosta. 

Paavo Lipponen,

Liiton perustajajäsen ja puheenjohtaja vuosina 1965–1966 

Entinen pääministeri 
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Johdanto

Suomen YK-nuoret ry on valtakunnallinen 

nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys. Se on 

toiminut perustamisestaan saakka kattojär-

jestönä eri kaupungeissa toimiville paikal-

lisyhdistyksille. YK-nuorten perustaminen 

ajoittuu 1960-luvulla vallinneeseen järjes-

tökentän murrosvaiheeseen. Suomalainen 

järjestökenttä tarvitsi tuolloin nuorille suun-

natun toimijan ajamaan YK-liikettä, haasta-

maan vallitsevaa yhteiskunnallista keskuste-

lua ja rakentamaan yhteistyötä yli rajojen.

 Katsaus menneisiin vuosikymmeniin 

osoittaa, että yhdistys on pitkäjänteisen työn 

avulla rakentanut omalta osaltaan suoma-

laista kansalaisyhteiskuntaa ja YK-liikettä. 

Yhdistyksen toimintaa kuvaavat sanat pe-

riksiantamattomuus ja into. Periksiantamat-

tomuus on voittanut silloin, kun yhdistys on 

ollut vähällä kaatua tai rahoitusta toiminnan 

pyörittämiseen on ollut todella vähän. Into 

vaikuttaa ja edistää YK:n arvoja on puoles-

taan ohjannut toimintaa läpi vuosikymmeni-

en.

 Tänä päivänä yhdistys jatkaa päättäväi-

sesti YK-arvojen ja työn edistämistä nuorten 

keskuudessa. Yhdistys tarjoaa edelleen nuo-

rille tilaisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon 

kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla. 

Vaikka moni asia on muuttunut, niin jotkin 

asiat ovat pysyneet myös muuttumattomina. 

Tästä esimerkkinä on vaikuttamistyö ympä-

ristön, kestävän kehityksen ja rauhan edistä-

miseksi.

 Ajatus historiikin kirjoittamisesta syntyi 

syksyllä 2016, kun yhdistys valmistautui tule-

vaan juhlavuoteen. Vuonna 2017 yhdistyksen 

rekisteröimisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. 

Yhdistyksellä ei ollut vielä omaa historiikkia. 

Taustalla oli myös kiinnostus ja uteliaisuus 

menneitä aikoja kohtaan sekä halu kunnioit-

taa yhdistyksen 50-vuotistaivalta.

 Kai Hurskainen julkaisi pro gradu –työn 

Suomen opiskelijoiden YK-liikkeen 60-lu-

vun kehitysvaiheista vuonna 1988. Pro gra-

dussaan Hurskainen käy läpi yhdistyksen 

toiminnan ensimmäisiä vuosia ja perustami-
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seen liittyviä tapahtumia. Hurskainen kirjoit-

taa, miten alkuaikoina pohdittiin yhdistyksen 

periaatteita ja tavoitteita sekä tasapainotel-

tiin YK-aatteen ja anti-imperialismin välillä. 

 Olemme hyödyntäneet historiikin ko-

koamisessa Hurskaisen tutkielman lisäksi 

yhdistyksen toimintakertomuksia, toimin-

tasuunnitelmia ja seminaariraportteja. Käy-

tettävissä oleva arkistomateriaali on joiltain 

vuosikymmeniltä osittain puutteellinen. 

Olemme täydentäneet aineistoa haastattele-

malla yhdistyksen alumneja. Olemme koon-

neet aikajanalle esimerkkejä nuorten YK-toi-

minnasta eri vuosikymmeniltä. 

 Toivomme tämän katsauksen tarjoavan 

näkökulmia siitä, millainen on ollut yhdis-

tyksen 50-vuotistaival. Olemme halunneet 

nostaa esiin ihmisiä yhdistyksen eri vaiheista 

kaikilta vuosikymmeniltä. Haastatteluissa ja 

puheenvuoroissa yhdistyksen alumnit kerto-

vat kokemuksistaan, parhaista muistoistaan 

ja kullekin vuosikymmenelle tyypillisestä 

ajanhengestä ja tapahtumista.

 YK-nuorten nimi on muuttunut useaan 

kertaan vuosien varrella ajanhenkeen so-

pivaksi. Perustettaessa nimi oli Suomen 

Opiskelijain YK-liitto. Vuonna 2013 nimeksi 

vakiintui Suomen YK-nuoret ry. Epäselvyyk-

sien välttämiseksi ja lukemisen helpottami-

seksi käytämme tässä katsauksessa pääsään-

töisesti nimitystä yhdistys.

 Haluamme kiittää Suomen YK-nuoret ry:n 

perustajaa ja ensimmäistä puheenjohtajaa 

Paavo Lipposta. Kiitämme haastatteluista ja 

tervehdysten kirjoittamisesta Mirna Ahoa, 

Kai Hurskaista, Sonja Huttusta, Helena 

Laukkoa, Annika Lindblomia, Honna Mart-

tilaa, Jussi Nuortevaa, Pär Stenbäckiä, Milja 

Suihkoa, Nils Torvaldsia, Saila Tykkyläistä ja 

Jutta Urpilaista. Kiitämme myös juhlajulkai-

sun työryhmää. 

 Toivotamme 50-vuotiaalle ikinuorelle on-

nea ja menestystä tuleville vuosille.

Hanne Dumur-Laanila ja Pinja Parkkonen

Juhlajulkaisun toimittajat
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1960            1970        1980         1990                 2000                 2010

YHDISTYKSEN  

TOIMINTA  

KÄYNNISTYY 

UUDELLEEN

YhdiStYkSen 
toiminta vilkaStui  
uudelleen vuoSina  
1973-1975 
keStäneen 
hiljaiSelon jälkeen.

KOULUVIERAILUJA  

YK-AIHEISTA

YhdiStYS kierSi kouluiSSa  
keSkuStelemaSSa Yk:n  
toiminnaSta. aihetta  
käSiteltiin Sininen planeetta 
-elokuvan kautta. elokuvan 
mukaan nimettiin Sittemmin 
mYöS YhdiStYkSen oma lehti.

RYKÄYS-LEHDEN

TOIMITTAMINEN 

ALKAA

lehti oli YhdiStYkSen

välihuuto Yk:n  
puoleSta.

YHDISTYS

PERUSTETAAN

MALLI-YK- 

KONFERENSSIT

YhdiStYS järjeSti 
enSimmäiSet Yk:n 
turvalliSuuSneu-
voSton ja YleiSko-
koukSen Simulaatiot 
SuomeSSa.

EUROOPPA- 

SEMINAARI

YhdiStYkSen  
enSimmäinen  
kanSainvälinen 
Seminaari  
jYväSkYläSSä.

NUORISO- 

RADIKALISMIN  

HUIPPUVUODET

taiStolaiSuuS, 
mielenoSoitukSet ja 
marSSit kehittYvien 
maiden puoleSta 
olivat YhdiStYkSen 
arkea.

TALVIKOULU  

HELSINGISSÄ

talvikoulu  
järjeStettiin 
poikkeukSelliSeSti 
helSingiSSä puolan 
miehitYkSen vuokSi. 

ASEIDEN- 

RIISUNNASTA  

TIEDOTTAMISTA

YhdiStYS järjeSti  
uSeita aSeiden- 
riiSuntaa  
käSitelleitä  
Seminaareja.

1976 1977
1977

-
1979

1965

1966
-

1967
1967

1968
-

1969 
1982

1982
-

1985

50 vuotta nuorten  
YK-toimintaa

VETTÄ SAN FRAN-

SICOON! 

YhdiStYkSellä oli 
uSeita kehitYSYh-
teiStYöprojekteja 
boliviaSSa.

1986 
-

1989
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1960            1970        1980         1990                 2000                 2010

ASEIDEN- 

RIISUNNASTA  

TIEDOTTAMISTA

YhdiStYS järjeSti  
uSeita aSeiden- 
riiSuntaa  
käSitelleitä  
Seminaareja.

AGEDA2030-KYSELY  

NUORILLE

YhdiStYS kartoitti  
nuorten näkemYkSiä 
keStävän kehitYkSen 
tavoitteiSta. läheS  
2 500 nuorta  
oSalliStui kYSelYYn. 

#YOUTH4PEACE

YhdiStYS järjeSti  
kanSainväliSen 
SoSiaaliSen median 
kampanjan nuoret, 
rauha ja turvalliSuuS 
- päätöSlauSelmaSta 
tiedottamiSekSi.  
kampanjavideo  
julkaiStiin Yk:n 
päämajalla new 
YorkiSSa.

NUORTEN NAISTEN 

PEKING -TYÖRYHMÄ

YhdiStYkSen jäSen  
oSalliStui pekingin  
konferenSSiin oSana  
Suomen viralliSta 
valtuuSkuntaa. Sitä 
tukemaan peruStettiin 
tYörYhmä.

YHDISTYKSEN  

EDUSTAJA KIO-

TOSSA

YhdiStYkSen 
hallitukSen jäSen 
oSalliStui kioton 
ilmaStokonferenSSiin 
oSana Suomen  
valtuuSkuntaa.

UNYANET  

PERUSTETAAN

YhdiStYS oSalliStui  
kanSainväliSen  
kattojärjeStön  
peruStamiSeen. 

NUORTEN JA  

OPISKELIJOIDEN 

YK-PÄIVÄT 

YhdiStYS oli mukana  
Suomen Yk-liiton 
enSimmäiStä kertaa  
järjeStämillä Yk- 
päivillä.

SAUNABUSSIKIERTUE 

YK-LIITON KANSSA

YhdiStYS oSalliStui  
kattojärjeStönSä  Suomen 
Yk-liiton kanSSa Yk:n 
60-vuotiSjuhlavuoden 
tiedotuSkampanjaan, jonka 
aikana Se kierSi 70  
keSätapahtumaa Ympäri  
Suomea.

DUMPPAA SUKKA!

tiedotuSkampanja innoSti 
nuoria pohtimaan  
vuoSituhattavoitteita 
keSäfeStivaaleilla.  

YHDISTYS JUHLI 

50-VUOTISTA  

TAIVALTAAN!

1995 1997 2011 2014 2016

2017

2004 2005 2010

ARKTINEN  

SEMINAARI

YhdiStYS järjeSti  
YmpäriStöteemaiSen 
Seminaarin  
rovaniemellä ja 
tutuStui arktiSeen 
erämaaelämään. 

1992
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Uusien yhteiskunnallisten 
liikkeiden aikakausi

Suomalaisille nuorisojärjestöille 1960-luku oli jännit-
tävää aikaa. Opiskelijatoiminta vilkastui ja uudentyyp-
pisiä järjestöjä perustettiin. Näistä järjestöistä puhutaan 
usein "uusina yhteiskunnallisina liikkeinä." Niiden esiin-
nousu ajoittuu erityisesti 1960- ja 1970-luvuille. Tällaisia 
liikkeitä olivat esimerkiksi nais-, rauhan-, ympäristö- ja 
YK-liikkeet.1

 Järjestötoiminta oli vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa 
yhteisöllistä toimintaa ja sen tarkoituksena oli haastaa 
vallitsevia yhteiskunnallisia olosuhteita. Monet kansain-
välisesti kuohuttavat tapahtumat, kuten idän ja lännen 
suhteet, kehityskysymykset ja niiden yhteys konflikteihin 
puhuttivat nuorta suomalaista järjestösukupolvea.

1    Konttinen, E; Peltokoski, J. 2010: 4.

1 9 6 0 - L U K U
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"Katsomme, että tämän hetken  

maailmassa YK on elin, jolla on parhaat  

mahdollisuudet kehittää maailmasta  

jokaiselle ihmiselle elinkelpoinen  

ja rauhallinen olinpaikka"

Suomen Opiskelijoiden YK-liiton periaateohjelma vuodelta 1968 

Opiskelijoiden lisäksi yhdistys tiedotti 

tapahtumistaan säännöllisesti STT:tä, 

lehdistöä, radiota ja TV:tä. Radiossa  

esiteltiin toimintaa laajasti ja Helsingissä 

järjestetty YK:n turvallisuusneuvoston 

malli-istunto myös televisioitiin. Lisäksi 

yhdistys julkaisi omaa YK-tiedotettaan 

noin kahdesti vuodessa. Kuvassa  

YK-tiedote vuodelta 1967.
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Suomen Opiskelijain 

YK-liitto perustetaan

YK-hengellä oli vahva jalansija kansainväli-

sesti ja tämä näkyi myös suomalaisten järjes-

töjen organisoitumisessa. Radikaali nuori su-

kupolvi alkoi 60-luvun alussa järjestäytyä eri 

asioita ajaviksi liikkeiksi. Pelkästään vuonna 

1963 aloitti toimintansa kolme YK-aattee-

seen nojaavaa opiskelijajärjestöä: Suomen 

Ylioppilaiden YK-yhdistys, Sadankomitea ja 

Sosiaalidemokraattisen opiskelijanuorison 

Keskusliitto. Muutaman vuoden päästä Suo-

men Opiskelijain YK-liitto aloitti toimintan-

sa.

Suomen Opiskelijain YK-liitto perustettiin 

26.2.1965 Helsingissä2 ja sen ensimmäiseksi 

puheenjohtajaksi valittiin Paavo Lipponen. 

Yhdistyskokous pidettiin ensimmäistä kertaa 

15. huhtikuuta 1965. 

 Opiskelijain YK-liitto perustettiin katto-

järjestöksi muutamaa vuotta aiemmin pe-

rustetuille Helsingin, Tampereen ja Turun 

paikallisyhdistyksille. Kattojärjestön tehtä-

vänä oli vahvistaa paikallisyhdistysten yh-

teydenpitoa, solmia yhteistyösuhteita muihin 

kotimaisiin kansalaisjärjestöihin ja vahvistaa 

yhteistyötä kansainvälisten opiskelijajärjes-

töjen kanssa. Suomen YK-liiton ja Kansain-

välisen opiskelijain YK-liikkeen jäsenyydet 

siirtyivät kattojärjestölle Helsingin paikallis-

yhdistykseltä.

 Toiminnan tavoitteena oli Yhdistyneiden 

kansakuntien päämäärien edistäminen. Ta-

voitetta toteutettiin tiedottamalla ajankoh-

2     Vaikka yhdistys perustettiin 1965, sen perustamiskirja on 

päivätty vasta vuodelle 1967.

taisista YK-aiheista, kasvattamalla nuoria 

kansainväliseen ajatteluun ja aktivoimalla 

ulkopoliittista keskustelua. 

 Yhdistyksen alumni Kai Hurskainen on 

kuvannut opiskelijoiden YK-liikkeen pe-

rustuneen pitkälti “YK-liittolaisuuteen” ja 

“kolmasmaalaisuuteen”. YK-liittolaisuudella 

tarkoitetaan YK:n päämäärien edistämistä 

järjestötoiminnassa. Kolmasmaailmalaisuu-

den taustalla puolestaan oli halu toimia kehi-

tysmaiden hyväksi. Opiskelijajärjestöjen toi-

mintaan vaikutti 1960-luvulla vahvasti myös 

pasifismin ja vapautusliikkeiden ideologia.3

Aktiivinen yhdistystoi-

minta käynnistyy 

Yhdistyksen toiminta oli aktiivista heti ensim-

mäisestä toimintavuodesta lähtien. Yhdistys 

toimi pääasiallisesti opiskelijoiden keskuu-

dessa. Se pyrki vaikuttamaan yleiseen mie-

lipiteeseen ja poliittiseen päätöksentekoon. 

Vaikuttamisen keinoina oli seminaarien ja 

tapahtumien järjestäminen ajankohtaisista 

aiheista sekä kannanottojen julkaiseminen. 

Vaikuttamistyötä pidettiin tärkeänä, koska 

Suomessa ei toiminut 60-luvun puolivälissä 

muita YK:n periaatteita edistäviä valtakun-

nallisia nuorisojärjestöjä.

 Yhdistyksen järjestämät seminaarit oli-

vat suosittuja ja niihin kutsuttiin usein kor-

kean tason luennoitsijoita kotimaasta ja 

kansainvälisesti. Esimerkiksi ensimmäisenä 

toimintavuonna järjestettiin seminaari tee-

malla ”Nationalismi 60-luvun maailmassa”. 

Seminaariin osallistui noin 60 opiskelijaa ja 

3   Hurskainen, K. 1988: 5–6. 
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alustajiksi oli kutsuttu sosiologian profes-

sori Kryzsztof Ostrowski Puolan Tiedeaka-

temiasta, valtio-opin professori Göran von 

Bonsdorff ja Turun YK-yhdistyksen puheen-

johtaja. Seminaarit tarjosivat yhdistyksen 

hallitukselle ja sen jäsenille foorumin kehit-

tää dialogi- ja esiintymistaitoja. Useat aktiivit 

osallistuivat debatteihin ja pitivät omia alus-

tuksia.

 Yhteistyötä tehtiin aktiivisesti kotimais-

ten aikalaisjärjestöjen kanssa. Kumppaneita 

olivat Teiniliitto, Suomen ylioppilaskun-

tien liitto, ja Suomen YK-liitto, jonka tilois-

sa yhdistyksen toimisto sijaitsi. Suomen 

Unesco-toimikunta ja sen nuorisojaosto oli-

vat myös tärkeitä kumppaneita. Lisäksi yh-

distys toimi aktiivisena jäsenenä Etelä-Afrik-

ka-toimikunnan hallituksessa.

 Vuodesta 1966 alkaen toiminta laajeni 

etenkin paikallisyhdistysten kautta. Yhteensä 

kuuden paikallisyhdistyksen jäsenmäärä lä-

hes kaksinkertaistui vuoden aikana kohoten 

450 jäsenestä 820 jäseneen.

Suomen rajat avautuvat 

Kansainvälisyys näkyi vahvasti toiminnassa. 

Yhdistyksen ensimmäiset vuodet olivat Suo-

messa vilkkaan kansainvälistymisen aikaa. 

Suomen rajat olivat avautumassa ja kansain-

välisyys kiinnosti nuoria. 

 Puheenjohtaja Paavo Lipposen mukaan 

yhdistyksestä tuli pian ”hyvä ja riippuma-

ton pätevöitymisfoorumi” kansainvälisistä 

asioista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka 

halusivat kehittää osaamistaan. Pian yhdis-

tyksen toiminta ylittikin laajuudellaan, mo-

nipuolisuudellaan ja tasokkuudellaan muut 

sen ajan opiskelijajärjestöt.4 

 Yhdistys osallistui perustamisestaan läh-

tien kansainvälisen opiskelijain YK-liikkeen 

(International Youth and Student Move-

ment for the United Nations ISMUN) toi-

mintaan. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat 

ISMUN-kattojärjestön kesäkouluihin Gene-

vessä ja eri puolilla maailmaa järjestettyihin 

kokouksiin. Esimerkiksi elokuussa 1966 yh-

distyksen edustajat matkustivat ISMUNin 

yleiskokoukseen Jerusalemiin. 

 Yhdistys pyrki aktiivisesti kehittämään 

kansainvälistä kattojärjestöään. Yleisko-

kouksessa yhdistys esitti yhdessä Ruotsin 

ylioppilaiden YK-liiton kanssa kattojärjestön 

organisaation täydentämistä poliittisia ky-

symyksiä käsittelevällä komissiolla. Yleisko-

kous siirsi asian ISMUNin hallitukselle, joka 

sittemmin hyväksyi suomalaisten tekemän 

ehdotuksen lähes muuttumattomana äänin 

6–1.

 Kansainväliset aiheet heijastuivat yhdis-

tyksen toimintaan myös kotimaassa. Ete-

lä-Afrikkaa ja apartheidia koskevat kysy-

mykset olivat tärkeitä. Yhdistys järjesti kaksi 

Etelä-Afrikan poliittista tilannetta käsittele-

vää turvallisuusneuvoston malli-YK-kokous-

ta sekä laati vetoomuksen. 

 Vetoomuksessa yhdistys vaati Suomen 

hallitusta tarkistamaan kantansa Etelä-Afri-

kassa harjoitettavaan apartheid-politiikkaa 

kohtaan. Yhdistyksen näkemyksen mukaan 

Suomen linja ei ollut muuttunut yhtäläisek-

si muiden pohjoismaiden kanssa. Vetoomus 

luovutettiin ulkoministerille.5

4    Lipponen, P. 2009: 179.

5    Hurskainen, K. 1988: 42; 
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Suomi ja Etelä -seminaari 

Kansainvälisyyden voimistuminen näkyi 

kiinnostuksena kehitysyhteistyötä kohtaan. 

Kehitysyhteistyötä ja rauhanturvatyötä kos-

keva seminaari ”Suomi ja Etelä” järjestettiin 

syyskuussa 1966. Seminaarissa käsiteltiin 

Pohjoismaiden roolia YK:ssa ja rauhanturva-

työssä, YK:n peruskirjan tulkintakysymyksiä 

sekä kehitysyhteistyötä. Seminaarin pääpu-

heenvuoron piti Tanskan YK-liiton pääsih-

teeri Mogens Hasdorf. 

 Hasdorf painotti, että aikakauden vaka-

vin kansainvälisen jännityksen aiheuttaja oli 

pohjoisen ja etelän välisen kuilun syventymi-

nen, ei niinkään idän ja lännen vastakkain-

asettelu. Pohjoismaat olivat hankkineet suh-

teellista kokoaan suuremman vaikutusvallan 

YK:n yleiskokouksessa ja nauttivat vahvasta 

luottamuksesta. Merkittävää oli myös, että 

ensimmäiset pääsihteerit olivat pohjoismaa-

laisia. Hasdorf muistutti, että vaikutusvalta 

toi vastuuta heikoimmassa asemassa olevis-

ta. YK:n avustusohjelmien rahallinen tuke-

minen olikin yksi tärkeä tehtävä Pohjoismail-

le.

 Seminaarin innoittamana 15 opiskelija-

järjestöä laati yhteisen julkilausuman. Julki-

Stenbäck haastattelu 17.8. 2017

lausumassa ehdotettiin Suomen kehitysavun 

osuuden nostamista 0,035 %:n kansantulosta 

YK:n suosittelemalle 1 %:n tasolle. Julkilau-

sumassa esitettiin myös, että ulkomaankau-

passa Suomen olisi tuettava kaupankäyntiä 

kehittyvien maiden kanssa. Yhdistys allekir-

joitti julkilausuman. 

 Vuoden 1966 aikana yhdistys laati jul-

kilausumia myös Suomen YK-politiikasta, 

YK-tiedottamisesta Suomessa sekä YK:n roo-

lista Vietnamin sodassa. 

Toiminta laajenee 

Vuonna 1967 yhdistyksen uudeksi puheen-

johtajaksi valittiin Pär Stenbäck. Samalla 

hyväksyttiin kolme uutta jäsenyhdistystä: 

Helsingin Opiskelijain UNESCO-yhdistys, 

Kotkan seudun opiskelevan nuorison yh-

teiskunnallinen seura ja Kuopion Teinien 

YK-seura. Uusien jäsenyhdistysten myötä 

toiminta muuttui aidosti valtakunnalliseksi.

 Jäsenmäärä kasvoi muutamasta sadasta 

henkilöstä noin kahteentuhanteen vuosina 

1965–1967, mikä oli huomattava saavutus 

vasta perustetulle yhdistykselle. Naisten 

Vuoteen 1967 mennessä  

yhdistyksellä oli kahdeksan  

jäsenyhdistystä ja yli 2 500 jäsentä.
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osuus keskeisissä tehtävissä toimivista hen-

kilöistä oli suuri verrattuna muihin se ajan 

opiskelijajärjestöihin.6 Esimerkiksi pääsih-

teerinä toimi Ulla Setkänen ja apulaispääsih-

teerinä Kirsti Aarnio. Toiminnan laajentu-

misen taustalla oli erityisesti opiskelijoiden 

kasvava kiinnostus kansainvälisiä asioita 

kohtaan. 

 Yhdistys valmisteli ensimmäistä periaate-

ohjelmaansa ja jatkoi kannanottojen julkaise-

mista. Vuoden 1967 merkittävimmät tapah- 

tumat olivat kansainvälisen kattojärjestön 

seminaarin ja ensimmäisen simuloidun YK:n 

yleiskokouksen järjestäminen Suomessa. 

Eurooppa-seminaari Jyväskylässä 

Kansainvälisen ISMUN-kattojärjestön viides 

alueellinen seminaari pidettiin Jyväskylässä 

kesäkuussa 1967. Yhdistys vastasi seminaa-

rin järjestelyistä yhdessä Jyväskylän paikal-

6    Lipponen, P. 2009: 180. 

lisyhdistyksen kanssa. Seminaarin teemana 

oli “Euroopan turvallisuus ja taloudellinen 

riippumattomuus”. 

 Suomalaisilla oli keskeinen rooli suhteis-

sa Itä-Eurooppaan, ja sen vuoksi seminaari 

annettiin Suomen järjestettäväksi. Suomen 

suhteiden ansiosta myös itäeurooppalaiset 

opiskelijat osallistuivat seminaariin. Jy-

väskylän alueellinen seminaari olikin IS-

MUN-kattojärjestön ensimmäinen tilaisuus, 

jossa neuvostoliittolaiset olivat mukana alus-

tajina ja osallistujina.7

 Seminaariviikko piti sisällään esitelmiä, 

keskusteluja, illanviettoja ja tutustumista 

Jyväskylän alueeseen. Esitelmien aiheita oli-

vat muun muassa Euroopan taloudellinen 

yhdentyminen, ydinaseiden leviämisen estä-

minen Euroopassa ja Euroopan turvallisuus. 

Esitelmiä kuultiin sekä idän että lännen nä-

kökulmista. Yksi päivä omistettiin kokonaan 

ISMUN-kattojärjestön ajankohtaisten asioi-

den käsittelylle. 

7    Hurskainen, K. 1988: 57.

International Youth and Student Movement  
for the United Nations (ISMUN)

•	 Kansainvälinen opiskelijain YK-liike ISMUN perustettiin vuonna 1947

•	 Se toimi kattojärjestönä kansallisille opiskelijoiden YK-liitoille.  

 Jäsenliittoja oli Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa ja Euroopassa.

•	 ISMUNin pysyvä päämaja sijaitsi Geneven Kansojen Palatsissa. 
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 Seminaariin osallistui noin 60 henkeä 

Suomesta ja eri puolilta Eurooppaa. Osallis-

tujia saapui Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, 

Isosta-Britanniasta, Puolasta, Alankomaista, 

Jugoslaviasta ja Neuvostoliitosta. Ulkopuo-

lisina tarkkailijoina seminaariin osallistui 

nuoria lisäksi Italiasta, Saksasta ja Unkarista. 

Seminaarin suojelijana toimi Suomen tasa-

vallan presidentti Urho Kekkonen.

 Seminaari oli menestys. Osallistujat oli-

vat tyytyväisiä laadukkaaseen ohjelmaan 

ja onnistuneisiin järjestelyihin Jyväskylän 

kauniilla yliopistokampuksella, joka inspiroi 

syvällisiin keskusteluihin. Paavo Lipponen 

kuvaa muistelmissaan, että ISMUN-katto-

järjestön kokouksen järjestäminen lukeutui 

yhdistyksen alkutaipaleen huippuhetkiin.8

Suomen ensimmäinen 

YK:n malliyleiskokous

Suomen ja koko Manner-Euroopan ensim-

mäinen YK:n malliyleiskokous järjestettiin 

Tampereella lokakuussa 1967. Opiskelijoille 

suunnattuja turvallisuusneuvoston simulaa-

tioita oli järjestetty muutamia kertoja Helsin-

gissä ja Turussa. 

 Kaksipäiväinen yleiskokouksen simulaatio 

järjestettiin Tampereen yliopistolla. Kokouk-

sen aikana käsiteltiin kolmea aihetta: Kiinan 

jäsenkysymystä YK:ssa, Rhodesian kriisiä ja 

kehityksen vuosikymmentä. Malliyleisko-

kouksen puheenjohtajana toimi Suomen mo-

nivuotinen YK-suurlähettiläs Ralph Enckell. 

 YK:n malliyleiskokouksen järjestämiselle 

oli kysyntää nuorten keskuudessa. YK:n toi-

8    Lipponen, P. 2009:181-182.

minta ja kansainvälinen politikka kiinnos-

tivat opiskelijoita. Yhdistyksessä katsottiin, 

että nuorilla oli keskeinen rooli yhteiskunnal-

listen ongelmien ratkaisussa. Yleiskokouksen 

simulaation aikana opiskelijat saivat mahdol-

lisuuden kehittää neuvottelu- ja ongelman-

ratkaisutaitojaan. 

 Tapahtuma onnistui yli odotusten. Osal-

listujia saapui runsaat 200 henkeä kaikista 

Suomen yliopistokaupungeista. Osallistuji-

en mielenkiinto riitti molemmiksi päiviksi, 

istunnoissa käytetyt puheenvuorot olivat 

korkeatasoisia ja noudattivat tiukasti yleis-

kokouksen protokollaa. Tapahtuma notee-

rattiin valtakunnan mediaa myöten, kun TV2 

televisioi yleiskokouksen.9 

9    Suomen ensimmäinen YK:n malliyleiskokous Tampereella, 

dokumentti I. 

Kansainvälisen  

kattojärjestön  

seminaarin  

järjestäminen  

Jyväskylässä 

oli yksi yhdistyksen 

alkutaipaleen  

huippuhetkistä.
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YK:n malliyleiskokouksen tavoitteena  

oli vahvistaa YK:n toiminnan ja  

kansainvälisten haasteiden tuntemusta.  

Nuorilla katsottiin olevan keskeinen rooli  

yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. 
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Miten ja miksi lähdit  

mukaan liiton toimintaan?

Ensimmäinen konkreettinen kosketuk-

seni Suomen YK-nuorten toimintaan oli 

osallistuminen malli-YK-kokoukseen 

1966. Edustin kokouksessa Ugandaa. 

Malli-YK-kokouksessa valmistelim-

me Malin, Nigerian ja Ugandan kesken 

päätöslauselmaesityksen boikotoinnis-

ta Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmää 

vastaan.

 Kokemus malli-YK-kokouksesta oli 

innostava ja koin sen jälkeen luontevaksi 

lähteä mukaan yhdistyksen hallitukseen. 

Osallistuin opiskeluaikanani myös mui-

hin vastaaviin liikkeisiin ja opiskelijapo-

litiikkaan. 

Millainen oli ajan henki olles-

sasi mukana toiminnassa?

Kansainvälisyys oli tärkeä teema Suo-

messa. Rajojen avautuminen helpotti 

Pär Stenbäck:  
Murroskauden puheenjohtaja

VTM, ministeri,  
SPR:n kunniapuheenjohtaja,  
ent. opetus- ja ulkoministeri,

yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 1967
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kansainvälistä kanssakäymistä. ISMUN -toiminta mahdollisti kansainvälisten yhteyksien luomi-

sen muihin nuoriin ja opiskelijoihin. Osallistuin itse ISMUN-kattojärjestön seminaareihin ja vie-

railin järjestön päämajassa Genevessä. 

 YK-liikkeen toiminta oli vähemmän poliittista kuin muiden aikalaisjärjestöjen. Itse en kuulunut 

poliittisessa ajattelussa ääripäähän vaan ennemmin keskilinjaan. Tehtävänäni olikin usein mo-

deroida keskustelua. Taistolaisliikkeen vahvistuminen 60-luvun lopulla oli yksi syy YK-nuorten 

yhdistystoiminnan hiipumiseen 1970-luvun alussa. Taistolaiset vaativat ehdotonta sitoutumista 

omaan liikkeeseen. Ideologia vaikutti vahvasti taustalla ja taistolaiset valtasivat useat järjestöt mo-

neksi vuodeksi.

Mitkä olivat mieleenpainuvimmat muistosi?

Isännöimme ISMUN-kattojärjestön alueellisen seminaarin Jyväskylässä kesäkuussa 1967. Se-

minaari kesti viikon ja kokosi osallistujia sekä Suomesta että ulkomailta. Se oli merkittävä ta-

pahtuma yhdistykselle. Seminaari ajoittui sattumalta samaan aikaan Lähi-idän sodan syttymisen 

kanssa. Israel oli juuri valloittanut Länsirannan ja Siinain niemimaan. Siihen aikaan Suomessakin 

kannatettiin Israelia, eikä Palestiinan kysymystä ollut vielä esillä. Seurasimme tarkasti Lähi-idän 

tapahtumien kehittymisestä. Se toi dramatiikkaa seminaariin.

 Osallistuin myös osittain yhdistyksen edustajana Afrikan matkalle Tansaniaan vuonna 1969. 

Matkan järjesti UNESCO-toimikunnan nuorisojaosto, jonka puheenjohtajana toimin. Matka kesti 

kuukauden ja sille osallistui noin 50 nuorta niin poliittisista kuin sitoutumattomista nuoriso- ja 

kansalaisjärjestöistä. Matkan aikana jakauduimme neljään ryhmään, joista jokainen ryhmä tutus-

tui Tansanian eri osiin. Johdin itse etelä-ryhmää. Tapasimme matkan aikana jopa maan ensim-

mäisen presidentin, Nyereren. 

 Matka oli meille kaikille nuorille ensimmäinen kosketus Afrikkaan ja avarsi käsitystämme 

mantereesta monin tavoin. Se oli erittäin merkityksellinen kokemus. Matkan voikin sanoa muo-

vanneen koko sen hetkisen sukupolven suhtautumista Afrikkaan ja kehitysyhteistyöhön. 

Minkälaisen tervehdyksen haluaisit välittää liiton nykyisille toimijoille?

Seuratkaa valppaasti maailman tapahtumia ja yrittäkää hahmottaa minkälainen uudistetun 

YK-perheen tehtävä pitäisi olla.
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Taistolaisuuden vaikutus 
yhdistykseen

Suomalaisella järjestökentällä ulkopoliittiset ja korkea-
koulupoliittiset kysymykset jakoivat mielipiteitä 1960-lu-
vun lopulla. Tämä oli seurausta ylioppilaskuntien voi-
makkaasta politisoitumisesta. Vuosikymmentä leimasi 
"radikaali sykli", joka käynnistyi samaan aikaan kuin 
keskiluokkaistuminen, väestön vaurastuminen ja yliopis-
to-opiskelijoiden määrän kasvu. Opiskelijat olivat protes-
tien toimeenpanijoita niin Suomessa kuin muissakin län-
simaissa.10

 Politisoituminen oli nähtävissä eri yliopistokampuk-
silla ympäri Suomea. Taistolaisuus vaikutti vahvasti myös 
nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä. YK-liike ei ollut poikke-
us. Etenkin 60- ja 70-lukujen vaihteessa taistolaiset vai-
kutteet vahvistuivat yhdistyksen toiminnassa. 

10    Siisiäinen, M. 1992: 23. 

1 9 7 0 - L U K U
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Poliittiset mielipiteet näkyivät keskusteluissa  

yhdistyksen periaatteista ja kannanotoissa, 

joissa tuettiin vapautusliikkeitä  

ja kehitysyhteistyömalleja.

Nuoria yhdistyksen seminaarissa.
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Yhdistys politisoituu

Vuosina 1968–1969 yhdistyksen toiminta 

muuttui vähitellen vasemmistoradikaalisuu-

den suuntaan. Vaikuttamisen tavat vaihtuivat 

kannanottojen julkaisemisesta mielenosoi-

tuksiin osallistumiseen ja kriittiseen suh-

tautumiseen YK:n toimintakykyä kohtaan. 

Lisäksi toiminnassa korostuivat kolmannen 

maailman eli kehittyvien maiden vapautus-

liikkeet, aseellisen väkivallan vastustaminen 

ja anti-imperialismi. 

 Vuonna 1968 puheenjohtajaksi valittiin 

Nils Torvalds. Poliittisen ilmapiirin muutos 

näkyi yhdistyksen tapahtumissa ja jäsenva-

linnoissa. Johtopaikoille valittiin ensisijai-

sesti vasemmistolaisia nuoria. Yhdistyksen 

sisällä jäsenet vaativat ehdotonta sitoutumis-

ta toimintaan ja jäsenten poliittinen tausta 

vaikutti vahvasti taka-alalla. Kai Hurskainen 

onkin osuvasti kuvannut, kuinka yhdistys 

hylkäsi reformismin ja sen tilalle tuli “usko 

muutokseen kansallisten vapautusliikkeiden 

kautta”.11

 Vuoden 1968 alussa yhdistyksen halli-

tuksen rakennetta muutettiin liittohallitusta 

kooltaan pienemmäksi ”ministerihallituk-

seksi”. Liittohallituksen ja liittokokouksen 

väliin perustettiin erillinen liittoneuvosto. 

Liittoneuvoston kokoonpanoon kuuluivat 

liittohallituksen jäsenet ja paikallisyhdistys-

ten puheenjohtajat.12

 Yhdistyksen ensimmäinen periaateohjel-

ma hyväksyttiin saman vuoden maaliskuus-

sa. Periaateohjelmassa yhdistys linjasi YK:ta, 

11    Hurskainen, K. 1988: 58; Suomen YK-liiton toimintakertomus 

1968: 16.

12    Hurskainen, K. 1988: 58.

vapautusliikkeitä ja ihmisoikeuksia koskevis-

ta näkökannoistaan.  Lisäksi yhdistys ilmaisi 

tukensa kehittyvien maiden vapautusliikkei-

tä kohtaan. Yhdistyksen mukaan pohjoisen 

ja etelän valtioiden välistä kuilua voidaan 

kaventaa tukemalla kehittyvien eli ”kolmas-

maalaisten” maiden demokratisoitumista ja 

oikeusvaltioperiaatteiden rakentumista. Yh-

distys vastusti jyrkästi aseellista väkivaltaa 

kansainvälisten kriisien ratkaisemisessa. Pe-

riaateohjelmassa mainittiin myös, että yhdis-

tys on poliittinen järjestö. 

 Solidaarisuuden ja tuen osoittaminen ke-

hittyvien maiden kansallisia vapautusliikkei-

tä kohtaan liittyi yleisempään kansainväli-

seen poliittiseen keskusteluun. Poliittisuuden 

vahvistuminen oli selkeämpää yhdistyksen 

toiminnassa 60- ja 70-luvun vaihteessa kuin 

yhdistyksen perustamisen aikaan. 

Vapautusliikkeitä tukevia  

seminaareja ja mielenosoituksia

Taistolaisuuden vaikutus näkyi yhdistyksen 

toiminnassa ja järjestettyjen tapahtumien 

teemoissa. Esimerkiksi Sadankomitean kans-

sa järjestettiin yhteinen “Imperialismi”-se-

minaari Helsingissä maaliskuussa vuonna 

1968. Tilaisuudessa alustivat yhdistyksessä 

toimineet aktiivit Johan von Bonsdorff ja 

Erkki Tuomioja sekä yhdysvaltalainen pitkän 

linjan poliitikko Sherman Adams.

 Seminaarissa vieraili myös kaksi yhdysval-

talaisen Ramparts-lehden edustajaa. Lehden 

edustajat kannustivat opiskelijoita tutkimaan 

maailmanlaajuista imperialismin verkostoa, 
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jonka keskuksena Yhdysvallat toimi. Ram-

parts oli vasemmistolaisuuteen kallellaan 

oleva lehti, jota julkaistiin Yhdysvalloissa 

vuosina 1962–1975. Seminaarin jälkeen Hel-

singin paikallisyhdistys järjesti lisäksi ”an-

ti-imperialistiset” bileet, jossa tanssittiin val-

lankumousmusiikin tahtiin.13

 Yhdistys osallistui aktiivisesti mielenosoi-

tuksiin ja niiden järjestämiseen. Esimer-

kiksi syksyllä 1968 yhdistys järjesti yhdessä 

Suomen YK-liiton kanssa Tšekkoslovakian 

miehitystä vastustavan mielenosoituksen ja 

marssin ihmisoikeuksien puolesta. Marssi 

alkoi Hakaniemen torilta ja päättyi eduskun-

tatalolle. Tilaisuuden alussa kerrottiin ih-

misoikeuksien puutteista ja vaadittiin tukea 

kehitysmaille. Marssiin osallistui yhteensä 

24 eri järjestöä. Osallistujia oli rauhanjärjes-

töistä, poliittisista nuorisojärjestöistä ja opis-

kelijaetujärjestöistä. 

13    Hurskainen, K. 1988: 62; Ylioppilaslehti no 12, 29.3.1968: 15. 

 Ihmisoikeudet olivat esillä myös yhdis-

tyksen organisoimassa Pohjoismaisessa 

seminaarissa Naantalissa. Seminaarissa ai-

hetta käsiteltiin läntisten teollisuusmaiden, 

marxilaista ideologiaa kannattavien maiden, 

kehittyvien maiden ja vähemmistöryhmien 

näkökulmasta. Seminaariin osallistui lähes 

60 henkeä.

Nuorisoradikalismi huipentuu

Vuonna 1969 yhdistyksen puheenjohtajaksi 

valittiin Börje Mattson. Mattsonin puheen-

johtajakauden aikana imperialismin vastai-

nen kritiikki voimistui. Myös YK:n toimin-

taan alettiin suhtautua entistä kriittisemmin. 

Mattsonin mukaan yhdistyksen kokouksissa 

oli radikaali ja vahvasti imperialismin vastai-

nen ilmapiiri. 

Vanha  

ylioppilastalo  

vallattiin marraskuussa 1968.  

Mukana valtauksessa oli  

yhdistyksen aktiivisia jäseniä. 
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Hur blev du ak-

tiv inom Finlands 

FN-ungdoms 

verksamhet?

Jag var ordförande för för-

bundet under tiden som fö-

reningen var aktiv på 60-ta-

let.

 Vi var en ganska stor 

grupp ungdomar, som var 

intresserade av internatio-

nella frågor. För oss föreföll 

Förenta nationerna (och 

UNCTAD eftersom vi var 

mycket intresserade av tred-

je världen problem) vara ett 

bra forum i ett fortfarande 

ganska värdekonservativt 

land. 

Nils Torvalds:  
Demonstrationer och stöd till 
utvecklingsländerna

Europarlamentariker, journalist  
& chef Yle svenska radio nyheter 1987-1990

Ordförande år 1968
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Vilken typ av aktiviteter hade ni? 

Vi organiserade flera seminarier och demonstrationer. Studenternas FN-förbund blev under min 

tid som ordförande den organiserande kraften kring diverse demonstrationer för u-länder och 

mot kriget i Vietnam. Indirekt var förbundet också den organiserande kraften bakom ockupatio-

nen av Gamla studenthuset 1968. 

Hur skulle du beskriva civilsamhället under din tid som aktiv? 

Nästan alla medlemmar i styrelsen kring decennieskiftet 1969–70 övergick till verksamheter, som 

var betydligt mera partipolitiska. Det ledde indirekt till att verksamheten också för många med-

lemmar och anhängare blev mera politiska och mera inriktade på politisk verksamhet inom de 

politiska partierna.

Vad är ditt bästa minne?

Mitt bästa minne är ungdomens gamla goda tider och den glädje som vi upplevde under fester och 

demonstrationer.

Vilka hälsningar skulle du vilja ge till de nuvarande medlemmarna?

Ungdomstiden är en viktig tid där vi vågar oss ut på nya och oprövade intellektuella äventyr. All-

ting går därför inte rätt eller rakt, men av alla dessa upplevelser, äventyr och misstag växer vi som 

människor. Det är en viktig källa till energi också 50 år senare. 
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 Yhdistys järjesti useita tapahtumia ja se-

minaareja, joissa tuotiin esiin poliittisten 

mielipiteitä. Esimerkiksi yhdistys järjesti 

Vaasan kulttuuritapahtuman yhteydessä 

YK-aiheisen seminaarin. Tilaisuudessa pu-

heenjohtaja Mattson esitti tulkintansa suur-

valtojen ylivallasta ja pyrkimyksistä tukea 

imperialismia. Puheen taustalla soitettiin 

vallankumouslauluja opiskelijoiden heilutel-

lessa punaisia lippuja.

 Myöhemmin samana vuonna yhdistys or-

ganisoi kaksipäiväisen “YK ja sen valtaraken-

ne”-seminaarin Lahdessa. Seminaarissa poh-

dittiin, onko YK:sta hyötyä kehittyville maille 

vai tulisiko kehittyvien maiden rakentaa oma 

organisaatio neokolonialismia vastaan. Se-

minaarin yhteydessä yhdistys valmisteli YK:n 

toimintaa kritisoivan julkilausuman. Julki-

lausumassa todettiin, että uskominen YK:n 

todelliseen vaikuttavuuteen on epärealistista 

ajassa, jossa lyhytnäköiset taloudelliset int-

ressit ajavat kehittyvien maiden hyvinvoin-

nin edelle.14 

14    Sininen Planeetta lehdessä vuodelta 1988.

 Taistolaisuuden ja nuorisoradikalismin 

voimistumisen myötä suurin osa jäsenistä 

jäi pois toiminnasta. Vuoden 1969 lopulla jä-

seniä oli enää noin 1000 henkeä, kun vuotta 

aiemmin vastaava luku oli ollut lähes 2500 

henkeä.15 

 Yhdistyksen toiminnan luonne muuttui 

huomattavasti lähestyttäessä vuosikymme-

nen loppua. Alun perin YK:n periaatteita 

kannattaneesta järjestöstä tuli hyvin kriitti-

nen YK:n toimintaa kohtaan. Radikalismin 

syntymiselle oli useita syitä. Yhtäältä opiske-

lijat halusivat kyseenalaistaa vallitsevat tradi-

tiot, toisaalta kapinoitiin maailmanlaajuista 

eriarvoistumiskehitystä vastaan. Radikaalin 

vaiheen aikana kasvoi kuitenkin kehitysyh-

teistyöhön ja solidaarisuuteen myönteisesti 

suhtautuva sukupolvi, joka jatkoi yhdistyk-

sen toimintaa 70-luvun puoliväliin asti kestä-

neen hiljaisen jakson jälkeen. 

Muutosten vuodet

Yhdistyksen toiminta oli lähes lamaantunut-

ta vuosina 1973–1975. Syitä toiminnan hiipu-

miselle oli useita. Monien nuorisojärjestöjen 

vanavedessä myös yhdistys osallistui mielen-

osoituksiin muunlaisen vaikuttamisen sijaan. 

Samalla kriittisyys YK:n toimintakykyä koh-

taan kasvoi. Tämän toimintatavan muutok-

sen myötä yhdistys menetti kosketuksensa 

jäsenjärjestöihinsä. 

 Yhdistyksen toimintaa heräteltiin henkiin 

jälleen kerran vuonna 1975, kun Helsingin, 

Turun ja Jyväskylän paikallisjärjestöt innos-

15    Hurskainen, K. 1988: 73-74.

Eri puolelle Suomea 

oli kehkeytynyt  

opiskelija- ja  

nuorisoradikalismin  

keskuksia 70-luvun 

alkuun tultaessa. 
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Sininen Planeetta -lehden julkaisutoiminta alkaa
Yhdistyksen pitkäaikaisen Rykäys -julkaisun toimitus loppui 1980-luvun 

alkupuolella. Sininen Planeetta lehden julkaisutoiminta aloitettiin vuonna 

1987. Sininen Planeetta -lehti ilmestyi parhaimmillaan neljä kertaa vuodessa 

ja sisälsi muun muassa rauhaan- ja kansainvälisiin kysymyksiin liittyviä ar-

tikkeleita. Se oli sisällöltään kattavampi kuin Rykäykset. 

 Lehden kirjoittamiseen osallistui usei-

ta yhdistyksen aktiiveja. Artikkeleissa ruo-

dittiin ajankohtaisia aiheita. Esimerkiksi 

vuonna 1989 julkaistiin asevarustelua ja 

sen vaikutuksia käsittelevä erikoisnume-

ro, jossa esiteltiin teemaan liittyviä haas-

teita ja kannustettiin lukijoita toimimaan 

aseidenriisunnan edistämiseksi. 

 Lehteä julkaistiin aina vuoteen 2012 

asti ja viimeisinä vuosina se ilmestyi verk-

kolehtenä. Vuonna 2013 lehti muuttui blo-

giksi, jota julkaistaan edelleen yhdistyk-

sen verkkosivuilla.

Sininen Planeetta -lehden kansikuva

tuivat jatkamaan yhdistyksen toimintaa.  Yh-

distys järjestäytyi kuitenkin vasta kesäkuussa 

1976 ja sai uuden nimen: Suomen Nuorison 

ja Opiskelijain YK-liitto (SNOYKL). Puheen-

johtajaksi valittiin Arja Mäkelä. 

 Vuosien 1978–1979 aikana huomiota 

kiinnitettiin hallitustyöskentelyn säännölli-

syyteen ja paikallisyhdistysten toimintojen 

tukemiseen. Yhdistys pääsi takaisin valtion 

nuorisoavun piiriin usean vuoden tauon jäl-

keen. Vuosikymmenen loppu olikin myöntei-

sen kehityksen aikaa ja vähitellen yhdistyk-

sen kiinnostus ohjautui enemmän rauhaa ja 

kehittyvien maiden tilannetta koskeviin ky-

symyksiin.
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Kannoimme painavan elokuvakoneen koulun 

juhlasaliin. Paikalla oli mukavan suuri määrä 

lukiolaisia, joille saapumisemme tarjosi vähän 

vaihtelua tavalliseen koulupäivään. Esitimme 

elokuvan Sininen planeetta, joka kertoi ilmas-

tonmuutoksesta, väestönkasvusta, eriarvois-

tumisesta, köyhyydestä ja nälänhädästä sekä 

YK-järjestelmän pyrkimyksestä vastata näihin 

suuriin haasteisiin. Rätisevän filmikoneen sam-

muttua ryhdyimme keskustelemaan oppilaiden 

kanssa näkemästämme elokuvasta ja ennen 

muuta YK:n toiminnasta Suomessa ja maailmal-

la. Keskustelu oli 1970-luvulla vilkasta ja yhdis-

tykseen tuli kouluista mukaan myös lukiolaisia.

 Maapallo kutistui ajatuksissamme. Avaruus 

alkoi 100 kilometrin korkeudesta – se ei siis ollut 

sen kauempana kuin Hämeenlinna Helsingistä. 

Ja koko pallomme ympärysmitta oli vain 40 ker-

taa matka Helsingistä Rovaniemelle. Uskoimme, 

että Yhdistyneet Kansakunnat voisivat todella 

yhdistää pienen pallomme kansakuntia ja auttaa 

meitä löytämään ratkaisuja maailmanlaajuisiin 

ongelmiin. Uskoimme vankkumatta sanomaamme.

 Tulin Helsingin opiskelijan YK-nuorten toimintaan palattuani vuonna 1975 Haifan yliopistosta. 

Siellä Lähi-idän ongelmat olivat olleet osa päivittäistä todellisuutta. Osa opiskelutovereistani oli 

sotainvalideja ja melkein kaikki sotaveteraaneja. Miehet ja naiset. Ja he olivat vasta 18-20-vuo-

tiaita! Heissä eli vahvana sekä viha että halu rauhaan. Suomesta tulleena jälkimmäinen tuntui 

minusta läheisemmältä.

Jussi Nuorteva: Sinisen  
Planeetan sanoma – YK-nuoret 
ja globaalit haasteet

Kansallisarkiston pääjohtaja
Suomen Unesco-toimikunnan  

varapuheenjohtaja
Yhdistyksen varapuheenjohtaja 1976 
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 Helsingin opiskelijain YK-yhdistys eli vahvaa nousukautta. Puheenjohtajamme oli Sinikka Ly-

lynoja ja ilmoitin vapaaehtoisesti voivani toimia sihteerinä. Paikallisyhdistyksiä oli myös muissa 

yliopistokaupungeissa. Aktiivisia olivat etenkin Turku, Tampere ja Jyväskylä. Suomen YK-nuoret 

sen sijaan oli lamassa. Se oli jäänyt politisoitumisen uhriksi ja käytännössä lopettanut toimintan-

sa. Toimivien paikallisyhdistysten aktiivit päättivät elvyttää sen ja saimme siihen tukea Suomen 

YK-liitolta, etenkin pääsihteeri Hilkka Pietilältä. Itse en ollut poliittisesti suuntautunut, mutta 

tulin kuitenkin valituksi YK-nuorten varapuheenjohtajaksi. Hallitus järjestäytyi poliittisten man-

daattien perusteella, mutta aktiivit kuitenkin pyörittivät sen toimintaa. Vähitellen ”pelkät poliiti-

kot” hävisivät ja 1980-luvulla politisoituminen alkoi muutenkin vähentyä.

 Ystäväni Jori Saariston kanssa ryhdyimme toimittamaan lehteä, jonka nimeksi tuli RYKäys. 

Se oli ikään kuin pieni välihuuto YK:n puolesta. Lehden toimittaminen tapahtui kirjoituskoneella 

ja liimaamalla otsikot Letraset-kirjaimilla. Sen jälkeen lehdet kuvattiin ja tulostettiin vahakopio-

koneella. Lehti tuli varsin pian yhdistyksen yhteiseksi lehdeksi. Yhteistyö johti myös YK-nuorten 

kansainvälisen organisoitumiseen. International Student and Youth Movement for the United 

Nations (ISMUN) oli kattojärjestömme ja se avasi monille yhdistyksen aktiiveille tien kansainvä-

liselle uralle. Itse sain – vähän yllättäen – tehtäväkseni kirjoittaa YK:lle ”nuoren” arvion uudesta 

kansainvälisestä viestintäjärjestelmästä (International Information Order). Jossain kirjoitukseni 

oli kuulemma sitten painettu ja esitettykin, mutta itse en sitä koskaan nähnyt. Konekirjoitettu 

kappaleeni herättää lähinnä huvittuneita muistoja nykyisin.

 Varsin moni yhdistystemme aktiiveista hakeutui UM:n uudelle kansainvälisten asioiden val-

mennuskurssille (KAVAKU). Itse olin alkuvuosina järjestämässä esittelytilaisuuksia yhdessä 

kurssista UM:ssä vastanneen Raimo Halinojan kanssa. Kiinnostuneita kuljetettiin tilausbusseilla 

Jyväskylästä ja Turusta ja kursseista tuli osa vuosittaista ohjelmaa. Uskon, että se oli hyvä sekä 

YK-nuorten että UM:n kannalta. Kansainväliseen toimintaan ei silloin ollut niin monia kanavia 

kuin nykyisin. Itsekin olin ajatellut hakeutua KAVAKU:lle, mutta se jäi ajatukseksi. Valmistuin 

vuonna 1979 ja sain heti sen jälkeen mahdollisuuden aloittaa väitöskirjan tekemisen Suomen Aka-

temian tutkimushankkeessa. Sinä vuonna syntyi myös ensimmäinen lapsemme, joten aika ei tun-

tunut sopivalta UM:n vaativiin tehtäviin heittäytymiselle.

 Osallistuminen YK-nuorten toimintaan on rakentanut ymmärrystäni kansainvälisistä asioista 

ja ne ovat muodostaneet tärkeän osan myös myöhemmistä työtehtävistäni. En ole menettänyt 

uskoani YK:n merkitykseen, vaikka olen joutunut Suomen Unesco-toimikunnan pitkäaikaisena 

jäsenenä ja varapuheenjohtajana ja monien muiden YK:n eri järjestöjen tehtävissä näkemään kan-

sainvälisen diplomatian vaikeuden ja YK:n voimavarojen niukkuuden. 

 On ollut mukavaa seurata tämän päivän YK-nuorten toimintaa. He ovat loppujen lopuksi yllät-

tävän samanlaisia kuin mekin olimme aikanamme. He pitävät yllä uskoani maailman tulevaisuu-

teen ja YK:n jatkuvaan merkitykseen kansojen yhteistyön tärkeimpänä forumina. 
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Kehitysyhteistyötä ja  
aseidenriisuntaa

Nuorten innostus kansainvälisyyttä ja rauhanaatetta 
kohtaan nousi 1980-luvulla. Tämä ilmeni kiinnostuksena 
aseidenriisuntaa ja pidempiaikaisia kehitysyhteistyöpro-
jekteja kohtaan. Monet kehitysyhteistyöprojekteista to-
teutettiin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa. 
 Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä ISMUN-kattojärjes-
tön kanssa ja osallistui aktiivisesti sen hallitustyöskente-
lyyn 1980-luvun alkupuolella. Suhteita luotiin myös mui-
hin nuorisojärjestöihin. Ystävyyssuhde etenkin Puolan 
opiskelijoiden YK-liittoon oli tiivis koko 1980-luvun.

1 9 8 0 - L U K U
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Yhdistys koordinoi

kehitysyhteistyöprojekteja, teki  

kansainvälisyyskasvatusvierailuja  

kouluihin, järjesti opintopiirejä ja toimitti  

kehitysyhteistyötä käsitteleviä julkaisuja.

Sininen Planeetta 2/1990
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Aktiivista  

nuorisotoimintaa 

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta laajeni 

1980-luvulla. Yhdistyksen jäsenet osallistui-

vat useisiin kansainvälisiin seminaareihin 

ja järjestivät yhteisiä tapahtumia muiden 

nuorisojärjestöjen kanssa. Yhteistyö oli tii-

vistä erityisesti Puolassa toimivan opiske-

lijoiden YK-liiton kanssa. Kansainvälinen 

ISMUN-kattojärjestö toimi keskeisenä ka-

navana yhteistyön vahvistamisessa muiden 

maiden opiskelijoiden YK-yhdistyksiin.

Ystävyyssuhde Puolan  

Opiskelijoiden YK-liittoon

Yhdistys teki yhteistyösopimuksen Puolan 

Opiskelijain YK-liiton kanssa jo vuonna 1979. 

Muutama vuosi myöhemmin yhdistysten vä-

linen yhteistyö vakiintui ja kesti lopulta yli 

vuosikymmenen jatkuen 80-luvun loppuun 

saakka.

 Kummankin yhdistyksen edustajat vie-

railivat toistensa tapahtumissa ja seminaa-

reissa. Perinteeksi muodostui suomalaisten 

yhdistysaktiivien osallistuminen Puolan 

Opiskelijain YK-liiton kesä- ja talvikoului-

hin. Kesä- ja talvikouluissa nuoret tapasivat 

kansainvälisiä kollegoitaan ja keskustelivat 

ajankohtaisista aiheista. Esimerkiksi vuonna 

1981 talvikoulun aiheena oli ”YK ja Nuoret: 

Rauhaan osallistuminen, rauha ja kehitys”. 

Talvikoulun aihe oli osa YK:n kansainvälistä 

nuorten vuotta.

 Vuoden 1982 talvikoulun järjestämiseen 

puolestaan liittyi dramatiikkaa. Talvikoulu 

oli alun perin suunniteltu järjestettäväksi 

Puolassa. Puolan ajauduttua sisäpoliittiseen 

umpikujaan ja lopulta sotatilaan, päätettiin 

tilaisuus siirtää järjestettäväksi Helsinkiin. 

Talvikoulun aiheena oli YK:n aseidenriisun-

nan toinen erityisistunto.16

Maailman nuorison ja  

opiskelijoiden festivaalit 

Maailman nuorison ja opiskelijoiden XII fes-

tivaalit järjestettiin heinä–elokuussa 1985 

Moskovassa. Viikon kestäneelle festivaaleil-

le osallistui yli 20 000 nuorta 157 maasta 

ympäri maailmaa. Osallistujien joukossa oli 

kansainvälisiä nuoriso- ja opiskelijajärjestö-

jä. Ryhmä yhdistyksen aktiiveja osallistui fes-

tivaaleille osana ISMUN-kattojärjestön dele-

gaatiota. Festivaalia on järjestetty vuodesta 

1947 lähtien nuorten välisen solidaarisuuden 

ja vuoropuhelun vahvistamiseksi.  

 Festivaalin teemana oli rauhan, solidaa-

risuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuu-

den puolesta taisteleminen imperialismia 

vastaan (For Anti-imperialist Solidarity, 

Peace and Friendship). Ohjelmaan kuului 

puheita aseidenriisunnasta, rauhan kysy-

myksistä, ympäristönmuutoksesta ja uudes-

ta kansainvälisestä talousjärjestyksestä sekä 

työryhmätyöskentelyä aiheiden ympärillä. 

Festivaaleilla käsiteltiin kehittyvien maiden 

taloudellisen aseman edistämistä ja osoitet-

16    Sininen Planeetta lehti 3–4/1988.
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tiin tukea anti-imperialistisille itsenäisyys-

liikkeille Latinalaisessa Amerikassa, Afri-

kassa ja Lähi-idässä. Keskusteluja festivaalin 

aikana käytiin hyvässä hengessä, vaikka odo-

tettavasti mielipide-erojakin oli.17

 Moskovassa järjestetyllä festivaalilla oli 

myös poliittinen tavoite: esitellä Neuvosto-

liittoa myönteisessä valossa. Tapahtuman 

pääjärjestäjänä oli Neuvostoliiton valmis-

televa komitea ja avajaispuheen piti Mihail 

Gorbatsov Neuvostoliiton kommunistisesta 

puolueesta.

 Matkan yhteydessä ryhmä yhdistyksen 

aktiiveja ja ISMUN-kattojärjestön delegaatio 

vierailivat Neuvostoliiton YK-liitossa. Vierai-

lu herätti mielenkiintoa laajemmasta yhteis-

työstä. Vuoden 1986 toimintasuunnitelmassa 

mainittiinkin ajatus yhteistyön tiivistämises-

tä YK:sta kiinnostuneiden neuvostoliittolais-

ten nuorten kanssa.

Tyytymättömyys ISMUN-katto-

järjestön toimintaan kasvaa

Yhdistyksen ja ISMUN-kattojärjestön yh-

teistyö oli tiivistä 80-luvun alkupuolella. Yh-

teistyöhön kuului muun muassa maailman 

tilaa ja rauhantyötä käsitelleen seminaarin 

järjestäminen lokakuussa 1986 Helsingissä. 

Seminaarissa käsiteltiin rauhanliikkeen toi-

mintaa ja rauhantyön eri muotoja kolmessa 

työryhmässä. Seminaariin osallistui lähes 50 

henkeä, josta puolet olivat kansainvälisiä vie-

raita ja ISMUN-kattojärjestön jäseniä.

 Vuosikymmenen loppua kohden yhteistyö 

alkoi kuitenkin hiipua. Vaikka kattojärjestö 

17    Festivaalin matkaraportti; Hurskainen 1985.

koettiin merkittäväksi kanavaksi osallistua 

kansainväliseen toimintaan, niin alkoi sen 

toiminnassa ilmetä haasteita 80-luvun lopul-

le tultaessa. Tiedotus ISMUN-kattojärjestön 

ja sen jäsenjärjestöjen välillä oli vähäistä. 

Kattojärjestö olisi voinut toimia merkittävä-

nä kanavana jäsenjärjestöihin niin halutes-

saan, välittämällä tietoa YK:sta ja kansainvä-

listen kansalaisjärjestöjen toiminnasta.

 Yhdistys alkoi monien muiden järjestöjen 

tavoin suhtautua kriittisesti kattojärjestöön-

sä. Sen toimintamuodot koettiin liian yksi-

puolisiksi ja vähäisiksi. Lisäksi sen toiminta 

ei ollut tuloksellista eikä toiminnan tavoit-

teellisuutta pohdittu tarpeeksi. Tämä näkyi 

ISMUN:in järjestämien tapahtumien heik-

kona laatuna ja mielekkään rakenteen puut-

tumisena. Lisäksi ISMUN:in taloudellinen 

tilanne oli vaikea.18

18    ISMUN-raportti Osa I. 17.8.1988/CSF
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Tiedottamista  

aseidenriisunnasta

Aseidenriisunta oli yksi keskeisistä aiheis-

ta yhdistyksen toiminnassa jo 1970-luvulla. 

Edelleen 1980-luvulla yhdistys seurasi asei-

denriisuntaa koskevia kysymyksiä tiiviisti ja 

pyrki vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. 

Yhdistys tiedotti muun muassa YK:n asei-

denriisuntaelinten ja rauhan- ja konfliktin-

tutkimuslaitosten tutkimusten tuloksista ja 

pyrki herättämään 

keskustelua opiske-

lijoiden ja kansalais-

ten keskuudessa. 

 Yhdistyksen peri-

aateohjelmassa otet-

tiin kantaa asevarus-

teluun. Vuonna 1982 

hyväksytty periaate-

ohjelma oli yhdistyk-

sen historian toinen. 

Periaateohjelmassa 

painotettiin, että 

“asevarustelu on 

suurta inhimillis-

ten voimavarojen 

tuhlausta”. Aseva-

rustelukierteen pysäyttäminen ja aseidenrii-

sunnan todettiin olevan edellytys maailman-

rauhalle sekä ihmiskunnan demokraattiselle 

kehitykselle. Siksi yhdistys kannatti yleistä ja 

täydellistä aseidenriisuntaa (YTA) ja Euroo-

pan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin 

päämäärien edistämistä. 19

19    Suomen Opiskelijoiden YK-liitto periaateohjelma 1982. Liitto 
järjesti maaliskuussa 1981 Tampereella seminaarin aiheesta 
"Liiton politiikka", jonka tuloksena ehdotus periaateohjelmasta 
syntyi. 

Seminaari aseidenriisunnasta

Aseidenriisunnasta tiedottaminen oli pääasi-

allinen tapa viedä eteenpäin tärkeäksi koet-

tua aihetta. Tähän liittyen yhdistys järjesti 

kansainvälisen seminaarin ”YK:n aseidenrii-

sunnan toinen erityisistunto” maaliskuussa 

1982. Seminaariin osallistui kaiken kaikkiaan 

parikymmentä yhdistyksen edustajaa ja 33 

ulkomaista vierasta. Kattojärjestö ISMUN oli 

vahvasti mukana seminaarissa.

 Seminaarissa kuultiin puheenvuorot YK:n 

silloisen pääsihteerin 

Javier Perez de Cuel-

larin henkilökohtai-

selta edustajalta ja 

Maailman Rauhan-

neuvostolta.20 Yh-

distys sai seminaaria 

varten Euroopan 

nuorten säätiöltä ra-

hallista tukea. 

 Seminaarin kat-

sottiin onnistuneen 

erittäin hyvin. IS-

MUN:in edustajat 

hyödynsivät semi-

naarista nousseita 

viestejä ja saamaansa 

osaamista New Yorkissa kesällä 1982 pidetys-

sä aseidenriisuntaa koskevassa YK:n erityi-

sistunnossa. Yhdistys jatkoi aseidenriisuntaa 

koskevaa toimintaansa läpi koko 1980-luvun.

20    Seminaariohjelma 4.2.1982. 

Aseidenriisunnan  

problematiikan  

esiin tuominen  

oli osa  

yhdistyksen  

kasvatus- ja  

tiedotustoimintaa.
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Yhdistys seurasi aseidenriisunnasta käytyä kansainvälistä  
keskustelua. Kuvassa yhdistyksen arkistoissa säilynyt YK:n uutiskirje 

vuodelta 1992. Uutiskirjeen kansi kuvaa YK:n 46. täysistuntoa  
(UN/photo178967/M. Grant).
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Kehitysyhteistyöprojekteja

Kehitysyhteistyö oli tärkeä osa yhdistyksen 

toimintaa 1980-luvulla. Yhdistys koordinoi 

kehitysyhteistyöprojekteja, teki kansainvä-

lisyyskasvatusvierailuja kouluihin, järjesti 

opintopiirejä ja toimitti kehitysyhteistyötä 

käsitteleviä julkaisuja. Yhdistyksen kehitys-

yhteistyöprojektien kumppanimaat sijait-

sivat Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti 

Boliviassa. 

Kulttuurityöpaja La Pazissa

Yhdistys tuki Bolivian hallinnollisessa 

pääkaupungissa21 La Pazissa järjestettyä 

kulttuurityöpajaa vuodesta 1986 alkaen. 

Kulttuurityöpaja toteutettiin La Pazin kau-

punginosassa Altossa. Keskeinen yhteis-

työkumppani oli ihmisoikeuksien puolesta 

toimiva kansalaisjärjestö Servizio Paz y Jus-

tician (SERPAJI). 

 Kulttuurityöpajassa lapset tutustuivat ku-

vallisen ilmaisun, keskustelujen ja näytelmi-

en kautta paikalliseen Aymara-kulttuuriin. 

Aymarat ovat Andeilla elävä alkuperäiskansa. 

Työpajojen tarkoituksena oli vahvistaa lasten 

identiteettiä ja kunnioitusta omaa kulttuu-

riaan kohtaan sekä tukea heidän kasvuaan 

yhteiskuntansa täysipainoisiksi jäseniksi. Ay-

mara-yhteisön elinolosuhteet olivat tuolloin 

monilta osin haastavat. 

 Yhdistys tuki työpajoja taloudellisesti ja 

lähettämällä taidetarvikkeita. Lisäksi yhdis-

21    Bolivian nimellinen pääkaupunki on nimeltään Sucre. 

tys teki kotimaassa kansainvälisyyskasvatuk-

seen liittyviä kouluvierailuja, joissa aiheena 

oli Bolivian kulttuurityöpajaprojekti. Toi-

mintaa Boliviassa sijaitsevan kulttuurityöpa-

jan parissa jatkui vuosien 1986–1987 ajan.

Vettä San Fransiscoon!

Vuonna 1989 yhdistys aloitti uuden kehi-

tysyhteistyöprojektin La Pazin kaupungis-

sa Boliviassa. Projektin nimi oli ”Vettä San 

Franciscoon!”. Nimensä mukaisesti projektin 

tavoitteena oli puhtaan veden saatavuuden 

parantaminen Villa San Franciscon lähiön 

asukkaiden keskuudessa. Projektin paikal-

lisena yhteistyökumppanina ja koordinaat-

torina toimi bolivialainen kansalaisjärjestö 

Centro de Promocion y Salud Integral (CEP-

ROSI), joka toimii terveyden edistämiseksi. 

 Projektin tarkoituksena oli rakentaa toi-

miva vesijohtoputki Villa San Franciscon 

lähiöön. San Fransisco oli La Pazin yksi 

köyhimmistä kaupunginosista ja ennen pro-

jektin alkamista lähiön asukkaat joutuivat 

hakemaan juomavetensä maakuopasta. Vet-

tä riitti vain kotitalouksien käyttöön, jonka 

vuoksi esimerkiksi päiväkodit ja koulut jäivät 

ilman vettä. 

 Yhdistyksen tehtävänä oli auttaa vesijoh-

toputken rakentamisen materiaalikustan-

nuksissa. Yhdistys keräsi varoja projektille 

ja teki aktiivista tiedotustyötä vierailemalla 

suomalaisissa kouluissa. 

 Vesijohtoputken rakentaminen ja sen liit-

täminen osaksi La Pazin lähiötä aloitettiin 

heti ensimmäisen rahalähetyksen saavuttua 
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Boliviaan. Suurin osa rakennustyöstä tehtiin 

talkootyönä, johon osallistui myös La Pazin 

asukkaita. San Fransiscon alueen vierestä 

kulkevan vesijohtoputken liittäminen lähiön 

alueeseen oli projektin merkittävin saavutus.

 Boliviassa toteutettujen projektien lisäksi 

yhdistys järjesti muitakin kehitysyhteistyö-

tapahtumia. Esimerkiksi vuonna 1982 sai 

alkunsa prosenttikeräys Suomen Rauhanlii-

tolle. Keräyksen tavoitteena oli tukea 

salvadorilaispakolaisten työllisyyttä 

Costa Ricassa. Yhdistys jakoi projektin 

hallinnon ja seurannan ISMUN-kat-

tojärjestön Costa Rican jäsenyh-

distyksen ja Latinalaisen Amerikan 

toimiston (ISMUN LARO) kanssa. Yh-

distyksen jäsen kävi jopa tutustumassa 

projektin etenemiseen vieraillessaan 

ISMUN-seminaarissa Costa Ricassa.

Työpajojen tarkoituksena oli 

vahvistaa lasten identiteettiä  

ja kunnioitusta omaa  

kulttuuriaan kohtaan sekä  

tukea heidän kasvuaan  

yhteiskuntansa  

täysipainoisiksi jäseniksi.
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Kai Hurskainen:  
Nuoret rauhan ja yhteisym-
märryksen välittäjinä

VTM, tutkimushaastattelija.

Yhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 1978-1985.
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Miksi lähdit mukaan toimintaan?

Olin kiinnostunut kansainvälisyydestä ja toimin Suomen YK-nuorten edustajana useissa kokouk-

sissa ja seminaareissa ulkomailla. Ensimmäinen matkani oli 70-luvun lopussa Pohjoismaisten 

YK-liittojen kesäkurssille Kungälviin, Ruotsiin. Osallistuin myös moniin ISMUN-kattojärjestön 

kansainvälisiin seminaareihin, esimerkiksi vuonna 1982 Costa Ricassa ja vuonna 1984 Nigeriassa. 

Nigeriassa ISMUN:in seminaarin teemana oli anti-apartheid. Lisäksi olin mukana palestiinalais-

kysymystä koskevassa seminaarissa Kööpenhaminassa 80-luvun alussa. 

Millainen oli ajan henki?

Kansainvälistyminen ja kulttuuriradikalismi olivat liikkeen taustalla 60-luvulla.

Liiton toiminnassa näkyi kehitysyhteistyön lisäksi aseistariisunnan ja ydinvoiman teemat, sillä 

liitto oli kaikkia aseita vastaan. Liitto osallistuikin usein mielenosoituksiin, etenkin YK-päivinä.

Parhaat muistoni?

Puolan opiskelijoiden YK-liitto (SSP ONZ) oli tärkeä kumppani liitolle. Puolalaiset vierailivat Suo-

messa ja me vastavuoroisesti heidän luonaan.

 ISMUNin piti järjestää talvikoulu Puolan opiskelijoiden YK-liitolla maaliskuussa 1982, mutta 

Puolan sotilaallisen konfliktin seurauksena talvikoulu siirtyi järjestettäväksi Helsingissä. Paikalla 

oli kansainvälisiä vieraita pitämässä esitelmiä. Silloinen pääministeri Kalevi Sorsa avasi tilaisuu-

den Helsingin yliopiston tiloissa. 

 Olin itsekin yhden kerran Puolassa kesäkoulussa, ja osallistuin useamman kerran talvikouluun. 

Puolan kanssa yhteistyö jatkui koko 80-luvun. Etenkin ISMUNin yleiskokouksien aikana teimme 

paljon yhteistyötä keskenämme.

Millaiset terveiset haluaisit välitttää nykyislle toimijoille?

Vielä 1990-luvun alussa osallistuin ISMUN -seminaariin Belgiassa, joten toimin opiskelijoiden 

YK-toiminnassa yli 10 vuoden ajan, suuren osan siitä tiiviisti. Haluankin tältä pohjalta lähettää 

terveisiä nykyiselle ja tuleville Suomen YK -nuorten hallituksille: kansainvälisiin asioihin on yhä 

vaikutettava yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamiseksi.
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Nuoret YK-konferensseissa

Kehityskysymykset ja niihin liittyvät haasteet vahvistui-
vat YK:n toiminnassa 1990-luvulla. Vuosikymmenen aika-
na järjestettiin useita maailmankonferensseja, jotka kä-
sittelivät ympäristökysymyksiä, naisten oikeuksia sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kysymyksiä. 
 Konferenssien tulokset loivat perustan 2000-luvun 
alun YK:n vuosituhatjulistukselle ja sittemmin vaikutti-
vat myös yhdistyksen toimintaan. Ympäristöaiheisten ta-
pahtumien järjestäminen lisääntyi ja uutena teemana yh-
distyksen toiminnassa näkyi yritysten ympäristövastuun 
painottaminen. Ympäristöteemojen merkitys korostui en-
tisestään 1990-luvulle tultaessa.
 Näiden teemojen ohella yhdistys jatkoi yhteistyöver-
kostojen luomista kansainvälisesti. Yhdistys pyrki tiivis-
tämään yhteistyötä etenkin Baltian maiden nuoriso- ja 
YK-yhdistysten kanssa. 

1 9 9 0 - L U K U
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Yhdistys osallistui moniin eri YK:n  

maailmankonferensseihin  

nuorison edustajana.

Nuoria kansainvälisessä seminaarissa.
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Ympäristökysymykset  

tapetilla

Ympäristökysymykset nousivat yhdistyksen 

toiminnan keskiöön 90-luvun alussa. Yhdis-

tys nimesikin vuoden 1990 ympäristövuo-

deksi. Ympäristöteemoja käsiteltiin opin-

topiireissä, tutustumalla energiatoimialan 

yrityksiin ja tekemällä retkiä hakatuille met-

säalueille ja kansallispuistoihin.

 Vuonna 1991 järjestettiin kaksipäiväinen 

ympäristöretki, jonka aikana osallistujat 

oppivat vaihtoehtoisista energialähteistä ja 

tutustuivat alan yrityksiin. Vierailuja teh-

tiin Kymenlaakson paperitehtaalle, Loviisan 

ydinvoimalaan ja Nesteen Sköldvikin öljyja-

lostamoon. Yön osallistujat viettivät partio-

majalla Nuuksion erämaassa. 

 Muita samana vuonna järjestettyjä ym-

päristöaiheisia tapahtumia olivat esimer-

kiksi vastuullisen kulutuksen kampanja Jy-

väskylässä ja ISMUN-kattojärjestön kanssa 

yhteistyössä organisoitu ympäristö- ja ke-

hitysseminaari Turussa. Seminaarissa käsi-

teltiin Euroopan maiden ympäristöhaasteita 

ja niiden ratkaisuja, Euroopan taloudellisen 

rakenteen muuttumista sekä YK:n roolia ym-

päristötyössä.

 Luontoon ja ympäristöön liittyvä toiminta 

sai jatkoa vuonna 1992, jolloin yhdistys jär-

jesti neljä päivää kestäneen Arktisen semi-

naarin Rovaniemellä. Seminaarissa tutustut-

tiin silloin vielä rakenteilla olevaan Arktiseen 

keskukseen ja kokeiltiin arktista erämaa-

elämää Leirikarissa. Seminaariin osallistui 

yhteensä 20 yhdistyksen ja jäsenjärjestöjen 

jäsentä.

 

Samaan aikaan  

kun tietoisuus  

luonnon tuhoutumisesta on kasvanut,  

ympäristölainsäädäntötyö on saatu  

käyntiin monessa maassa.1 

1    Varis, Tuula. GATT -sopimuksen mahdolliset ympäristövaikutukset. Sininen Planeetta 3/1990.
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Yhteistyötä Baltian  

nuorisojärjestöjen kanssa

Ympäristöteemojen lisäksi yhdistys edisti ak-

tiivisesti ulkomaansuhteita Baltiassa toimi-

viin nuorten YK-yhdistyksiin vuonna 1992. 

Samana vuonna Tarton paikallisen YK-yh-

distyksen jäseniä vieraili Suomessa yhdistyk-

sen järjestämässä seminaarissa. Yhdistys teki 

myöhemmin vastavierailun Tarttoon.

 Vuonna 1995 yhteistyöverkostoja tiivis-

tettiin edelleen Viron, Latvian ja Liettuan 

YK-liittoihin ja niiden nuoriso-osastoihin. 

Saman vuoden helmikuussa alkoi yhtey-

denpito Riikan yliopiston opiskelijoiden, 

Universitates Avize-lehden toimituksen ja 

yhdistyksen välillä. Yhdistys tuki ja kannusti 

tarttolaisia opiskelijoita perustamaan oman 

YK-yhdistyksen. 

 Eestin YK-liitto perustettiin toukokuus-

sa 1995. Lokakuussa Suomen YK-liitto ja 

yhdistys kutsuivat Baltian maiden YK-liit-

tojen edustajia Helsinkiin Yhdistyneiden 

kansakuntien 50-vuotisjuhlallisuuksiin. 

Suhteiden tiivistyminen pohjoismaalais-

ten ja balttialaisten nuorten YK-yhdistysten 

kanssa korvasi jossain määrin yhteistyön 

ISMUN-kattojärjestön ja Puolan YK-liiton 

kanssa.

Maailmankonferenssien  

vuosikymmen

Maailmankonferenssit toivat uudenlaisen 

tuulahduksen yhdistyksen toimintaan. Koko 

1990-luvun yhdistyksen toiminnassa painot-

tuikin osallistuminen moniin eri YK:n maa-

ilmankonferensseihin nuorison edustajina. 

Kansainvälisissä tapahtumissa hankittu tieto 

hyödynnettiin järjestämällä kouluvierailuja 

ja pitämällä opintopiirejä. 

Nuorten Naisten Peking  

–työryhmä

Pekingissä järjestettiin vuonna 1995 neljäs 

YK:n naisten asemaa käsitellyt maailman-

Sininen planeetta lehden kyseinen numero 
keskittyi ympäristö- ja yritysvastuutee-
moihin. Lehdessä kerrottiin yhdistyksen 

ympäristöretkestä.
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konferenssi. Konferenssissa hyväksyttiin 

maailmanlaajuinen Pekingin julistus ja toi-

mintaohjelma, jossa luvattiin taata kaikille 

maailman naisille ja tytöille täysimääräiset 

ihmisoikeudet ja perusvapaudet ilman syr-

jintää.1

 Yhdistys perusti “Nuorten naisten Peking” 

–työryhmän YK:n naisten asemaa käsitellee-

seen konferenssiin valmistautumista varten. 

Työryhmä aloitti toimintansa jo vuotta en-

nen varsinaista maailmankonferenssia. Yh-

distys sai yhteistyökumppanikseen Suomen 

ylioppilaskuntien liiton ja Moninaiset ry:n. 

Konferenssiin ja sen rinnakkaistapahtumana 

järjestettyyn kansalaisjärjestöfoorumiin otti 

osaa neljä yhdistyksen edustajaa. 

 Konferenssin aikana yhdistyksen edusta-

jat osallistuivat aktiivisesti sekä kansalaisjär-

jestöfoorumiin, että nuorille suunnattuihin 

työryhmiin. ”Youth Tent”-teltta toimi nuor-

ten aktiviteettien keskuksena. Konferenssis-

sa oli mukana myös nuorten kansalaisjärjes-

töjen lobbausverkosto ”Youth Caucasus”. 

 Helsingin Opiskelijoiden YK-yhdistys 

tuotti yhdessä Helsingin yliopiston ylioppi-

laskunnan kehy-valiokunnan kanssa työpa-

jan ja videoesityksen aiheesta ”Nuoren naisen 

asema Pohjoismaissa.” Työpaja toteutettiin 

1    Suomen YK-liitto/Naisten oikeudet.

foorumilla kahteen kertaan. Konferenssin 

jälkeen liiton edustajat kertoivat useissa tilai-

suuksissa konferenssin tapahtumista ja sen 

loppuasiakirjasta.

Nuoret taloudellisen ja  

sosiaalisen kehityksen 

huippukokouksessa 

Yhdistyksen osallistuminen YK:n huippuko-

kouksiin sai jatkoa YK:n 50-vuotena. Köö-

penhaminassa järjestettiin maaliskuussa 

1995 taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 

huippukokous. Kokoukseen ja sen rinnalla 

järjestettyyn kansalaisfoorumiin osallistui 

yhdistyksestä jopa kaksitoista edustajaa, 

joista kaksi edustajaa toimi tarkkailijoina. 

Matkan jälkeen yhdistys järjesti Helsingissä 

teemaillan, jossa käsiteltiin kokouksessa esil-

lä olleita teemoja ja tapahtumia sekä huippu-

kokouksen ja kansalaisfoorumin loppuasia-

kirjojen tuloksia. 

 Yhdistys seurasi ja osallistui juhlavuoden 

aikana YK:n tulevaisuudesta käytyyn kes-

kusteluun ja toimi kouluttajana YK-aiheista. 

Paikallisyhdistyksen ja yhdistyksen jäsenet 

kävivät peruskouluissa ja keskiasteen op-

YK:n 50-vuotisjuhlavuoden aikana  

yhdistys seurasi ja osallistui  

keskusteluun YK:n tulevaisuudesta.
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pilaitoksissa kertomassa YK-järjestelmästä 

ja sen toiminnasta. Turun paikallisyhdistys 

tuotti YK:ta ja maailmanpoliittisia kysymyk-

siä käsitelleitä radio-ohjelmia juhlavuoden 

kunniaksi paikallisradio Robin Hoodissa. 

Helsingin YK-yhdistys puolestaan järjesti 

joulukuussa 1995 koko yön kestäneen jalka-

palloturnauksen yhdessä paikallisen urheilu-

seura Avauspotkun kanssa.

Kestävän kehityksen erityisis-

tunto ja Kioton ilmastokokous

Ympäristöministeriö myönsi rahallista tukea 

yhdistyksen ympäristöteemaisiin tiedotus- ja 

vaikuttamistyön projekteihin vuosina 1997–

1998. Ministeriön tuella yhdistys lähetti kak-

si edustajaa YK:n kestävän kehityksen erityi-

sistuntoon New Yorkiin. Erityisistunnossa 

käsiteltiin sitä, miten YK:n jäsenvaltiot ovat 

toimeenpanneet Rio de Janeiron ympäristö- 

ja kehityskonferenssin agendaa. Matkalta pa-

lattuaan osallistujat kirjoittivat matkastaan 

Sininen planeetta-lehteen ja järjestivät nuo-

rille suunnatun koulutustilaisuuden aiheella 

”YK ja ympäristövaikuttaminen”.  

 Yhdistys sai ministeriöltä tukea jatkopro-

jektiin, joka suuntautui Kioton ilmastosopi-

musneuvotteluihin joulukuussa 1997. Yhdis-

tyksen edustaja osallistui ilmastosopimusta 

käsitelleeseen kokoukseen nuorten edusta-

jana osana Suomen virallista valtuuskuntaa. 

Kokouksessa edustaja tapasi myös muita eu-

rooppalaisia nuorisoedustajia sekä kansalais-

järjestöedustajia eri puolilta maailmaa.

 Opiskelijoille suunnatussa tilaisuudessa 

Vanhalla Ylioppilastalolla tammikuussa 1998 

käsiteltiin aihetta ”Ilmastonmuutos, Suomi 

ja Kioton pöytäkirja”. Tilaisuudessa ympä-

ristöministeriö piti alustuksen aiheesta ja 

yhdistyksen edustaja kertoi kokemuksistaan 

Kioton ilmastoneuvotteluista. Tilaisuudessa 

oli paikalla noin 50 aiheesta kiinnostunutta 

opiskelijaa. 

 Kioton ilmastokokouksen annista kirjoi-

tettiin Sininen Planeetta–lehden ilmastoai-

heiseen teemanumeroon. Teemanumerosta 

otettiin 1500 kappaleen painos. Lehti lähe-

tettiin kaikkiin Suomen lukioihin ja moniin 

peruskouluihin. Se tavoitti yhteensä 900 

koulua. Lisäksi lehteä jaettiin Helsingin yli-

opistolla ja se toimitettiin nuorisojärjestöille.2 

2    UNFCC -projektin selvitys 1998. 
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Jutta Urpilainen: Nuoria maail-
mankansalaisia

Kuva: Jutta Urpilainen
Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
1996–1997
Valtiovarainministeri 2011–2014, 
kansanedustaja vuodesta 2003 
alkaen

Jutta Urpilainen: Nuoria 
maailmankansalaisia

Valtiovarainministeri 2011–2014,  

kansanedustaja vuodesta 2003 alkaen,

Yhdistyksen varapuheenjohtaja 1996–1997

Miksi lähdit mukaan toimintaan?

Kuten usein, minunkin tieni järjestötoimin-

taan lähti uuden, uteliaan aktiivin roolis-

ta. Tämän vaiheen jälkeen toimin Suomen 

YK-nuorten varapuheenjohtajana vuosina 

1996–1997, minkä aikana sain kunnian toi-

mia hetken myös järjestön vt. puheenjohta-

jana, kun varsinainen puheenjohtaja oli esty-

nyt hoitamaan tehtäväänsä. Toimin 90-luvun 

loppupuolella eri rooleissa. Urani YK-nuoris-

sa kesti pari vuotta, mitä seurasi myös joukko 

muita kansalaisjärjestökentän tehtäviä sa-

man aihepiirin parissa. Tieni vei esimerkiksi 

YK-liiton puheenjohtajaksi vuonna 2008.

Millainen oli ajan henki?

Ensimmäinen muistoni YK-päivästä on 

ajalta, jolloin olin noin 5-vuotias. Olimme 

perheeni kanssa rauhanmarssilla keltaiset 

sadetakit päällä. Liekö johtunut noista koke-

muksista, että olen ollut kiinnostunut nuo-
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resta asti kiinnostunut kansainvälisistä asioista. YK ja kansainvälinen yhteistyö ovat motivoineet 

minua aina, ja niihin olen keskittynyt myös myöhemmällä urallani. Bongasin YK-nuoret opiske-

luaikanani ja se kuului ensimmäisiin kansalaisjärjestöihin, joissa olen toiminut aktiivisesti ja jon-

ka koen yhä omakseni. Siitä alkoi urani kansalaisjärjestövaikuttajana, joka myöhemmin vei minut 

mukaan politiikkaan.

 YK-nuoret tarjosivat ennen kaikkea tärkeän yhteisön, jossa löysin samankaltaisesti ajattelevia, 

kansainvälisesti orientointuneita nuoria tekijöitä. Yksi toimintamme prioriteetti oli lisätä nuorten 

tietoa YK:sta ja toisaalta vaikuttaa myös Suomen YK-politiikkaan niin, että nuorten näkökulma 

ja asema huomioitaisiin paremmin. Sain olla osaltani vaikuttamassa uuden perinteen luomiseen 

eli siihen, että YK-nuorisodelegaatti ja Unesco-nuorisodelegaatti valitaan säännöllisesti. Puolisoni 

Juha Mustonen oli Suomen ensimmäinen YK-nuorisodelegaatti ja itse sain toimia ensimmäisenä 

Unesco-delegaattina.

Parhaat muistosi?

Mukavia muistoja on monia. Klassisen järjestötoiminnan, kuten tapahtumien edelle menevät 

muistoissani juuri tekijät ja yhteiset hetket. Toiminta oli tuolloin keskittynyt pääasiassa yliopis-

topaikkakunnille ja suuriin kaupunkeihin. Itse opiskelin Jyväskylässä. Mieleeni palaa myös tiiviit 

keskustelut Helsingin uuden ylioppilastalon kokoushuoneessa, jossa usein kokoustimme.

 1990-luku oli aikaa, jolloin nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus miellettiin vähäiseksi. Tämä 

mielikuva liittyi osittain nuorten alhaiseen äänestysaktiivisuuteen, mutta ei ollut kuitenkaan koko 

totuus. Toisaalta tietoisuus laajoista globaaleista ongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta sai tuol-

loin jalansijaa kasvattaen vastuuntuntoisia, kansainvälisesti orientoituneita tekijöitä. 

 Kansainvälisen yhteistyön merkitys on tähän päivään mennessä kasvanut entisestään omista 

aktiiviajoistani lähtien. Samaan aikaan kansainvälistä yhteistyötä ja monenkeskistä järjestelmää 

kuten YK:ta myös haastetaan uudella tapaa populistien ja nationalistien toimesta.

Millaiset terveiset haluaisit välittää nykyisille toimijoille?

Nuorilla järjestöaktiiveilla on rooli sen muovaamisessa, miltä Suomi näyttää ja missä on paik-

kamme maailmankartalla tulevina vuosikymmeninä. Pitäkää siis yhteistyön lippua korkealla ja 

suhtautukaa nälkäisesti vaikuttamiseen jatkossakin.
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Kampanjointia vuosituhat-
tavoitteiden edistämiseksi
 
 
Vuosituhannen alussa YK:n jäsenmaat allekirjoittivat yksi-
mielisesti vuosituhatjulistuksen. Vuosituhattavoitteiden 
julistus oli pitkäjänteisen työn tulos, jolle edellisellä vuo-
sikymmenellä järjestetyt lukuisat maailmankonferens-
sit loivat perustaa. Vuosituhatjulistuksen tavoitteena oli 
puolittaa köyhyys, parantaa terveyttä, edistää koulusta ja 
tasa-arvoa sekä kohentaa ympäristön tilaa vuoteen 2015 
mennessä. 
 Yhdistys viesti aktiivisesti vuosituhatjulistuksesta, 
kiersi festivaaleilla ja tapahtumissa keskustelemassa ai-
heesta ja organisoi näyttävän kampanjan. Yhdistys toimi 
aktiivisesti myös kansainvälisen yhteistyön kehittämisen 
parissa. Yhdistyksellä olikin merkittävä rooli uuden kan-
sainvälisen UNYANET-kattojärjestön perustamisessa.

2 0 0 0 - L U K U
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Vuosituhattavoitteiden edistäminen  

nuorten keskuudessa oli luonnollinen  

jatkumo yhdistyksen  

aikaisempina vuosina tekemälle työlle  

ympäristö- ja kehitysteemojen parissa.

Yhdistys kampanjoi vuosituhattavoitteista 

eri tapahtumissa.
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Tavoitteet tutuksi

Yhdistys tarttui vuosituhattavoitteiden mu-

kanaan tuomiin sitoumuksiin ja mahdol-

lisuuksiin rohkeasti ja edisti niitä nuorten 

keskuudessa niin Suomessa kuin sen rajojen 

ulkopuolella. Vaikuttamistyötä tehtiin eri-

laisten teemojen kautta, joita olivat kansain-

välisyyskasvatus, malli-YK-koulutukset sekä 

tiedotus- ja julkaisutoiminta. Yhteistyötä teh-

tiin myös pitkäaikaisen kumppanin Suomen 

YK-liiton kanssa järjestämällä muun muassa 

tapahtumia ja tempauksia ympäri Suomea.3 

Kansainvälisyyskasvatusta

Paikallisyhdistyksillä oli tärkeä rooli vuositu-

hattavoitteista tiedottamisessa nuorille, josta 

yhtenä esimerkkinä oli kansainvälisyyskas-

vatushanke. Yhdistys aloitti yhdessä Helsin-

gin YK-yhdistyksen kanssa kansainvälisyys-

kasvatushankkeen vuonna 2008. Tarkoitus 

oli kouluttaa suomalaisia ja venäläisiä koulu-

vierailijoita kertomaan vuosituhattavoitteista 

ja kehitysteemoista kouluissa. 

 Yhdistys lähetti edustajan tapamaan 

hankkeen yhteistyökumppaneita Pietariin. 

Tapaamisen pohjalta järjestettiin koulutus-

viikonloppu venäläisille kumppaneille ja kai-

kille paikallisyhdistyksille. 

 Teemaan liittyen yhdistys myös julkaisi 

yhdessä Tampereen YK-yhdistyksen kanssa 

kansainvälisyyskasvatusesitteen, jonka avul-

3   Suomen YK-liiton jäsen vuodesta 1977.

la markkinoitiin kansainvälisyyskasvatus-

koulutusta paikallisille kouluille.

Nuorten YK-päivät

Nuorten YK-päivät on oiva esimerkki yhdis-

tyksen ja Suomen YK-liiton välisestä kump-

panuudesta. Nuorten YK-päivät järjestettiin 

yhdessä Suomen YK-liiton kanssa ensim-

mäistä kertaa vuonna 2004 ja siitä lähtien 

jo perinteeksi muodostunutta seminaaria on 

vietetty vuosittain loka-marraskuussa. 

 Nuorten YK-päivät on Suomen YK-liiton 

ja yhdistyksen sekä kulloisenkin tapahtu-

makaupungin paikallisyhdistyksen yhteis-

projekti, jonka teema vaihtelee vuodesta toi-

seen. Esimerkiksi Rovaniemellä Nuorten ja 

opiskelijoiden YK-päivät järjestettiin osana 

kansainvälistä konferenssia, jonka aiheena 

oli ”Marginalisoitujen äänien esiin tuominen 

YK:n prosesseissa”.

Maailma kylässä festivaalit

Yhdistys on osallistunut useana peräkkäi-

senä vuotena Maailma kylässä -festivaaleil-

le yhdessä paikallisyhdistysten ja Suomen 

YK-liiton kanssa. Vuonna 2007 järjestetyil-

lä festivaaleilla haastettiin festivaalivierai-

ta miettimään tulevaisuuden maailmaa ja 

vuosituhattavoitteita. Kävijöitä pyydettiin 

tekemään lööppejä vuodelle 2015, jolloin ta-

voitteiden oli määrä olla toteutunut. Yhdistys 

sai kootuksi useita oivaltavia lööppejä, joista 

suurin osa koski ilmastonmuutosta.
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 Kolme vuotta myöhemmin yhdistys haas-

toi pohtimaan kehityskysymyksiä yhteisellä 

tapahtumapisteellä. Tapahtumapisteen tee-

mana oli ”Kahdeksan tavoitetta – yksi maa-

ilma”. Teeman avulla haluttiin nostaa esiin 

juurikin YK:n vuosituhattavoitteita. Osallis-

tujat pääsivät testaamaan tietämystään kah-

deksasta tavoitteesta ja äänestämään niistä 

mielestään tärkeintä. Palkinnoksi osallistujat 

saivat tuhdin infopaketin YK:n kehitysohjel-

masta.

Vuoteen 2000 mennessä voimme  

rakentaa hyvinvoivan maailman.  

Nykyaikainen tiede ja lisääntynyt  

kansainvälinen yhteistyö ovat  

antaneet meille siihen  

mahdollisuudet. 

Suomen Opiskelijoiden YK-liiton periaateohjelma 1968 
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Miksi lähdit mukaan  

toimintaan?

Liityin heti ensimmäisenä opiskeluvuo-

tenani Turun yliopistossa Turun YK-yh-

distykseen. Kansainvälisyys, kehitysyh-

teistyö ja globaali oikeudenmukaisuus 

kiinnostivat. Turun YK-yhdistys oli 

helppo paikka aloitella järjestöuraa, 

sillä apua tuli mm. Suomen YK-liitol-

ta. Tätä kautta lähdin mukaan Suomen 

YK-nuorten valtakunnalliseen toimin-

taan. Olin kiinnostunut tutustumaan 

muiden kaupunkien YK-yhdistyksiin ja 

kehittelemään yhdessä vähän isompia 

juttuja.

  Olin mukana yhdistyksen toiminnas-

sa kolmisen vuotta, suunnilleen vuosi-

na 2003–2006. Toimin muun muassa 

puheenjohtajana, taloudenhoitajana, 

Suomen YK-liiton hallituksessa järjes-

tön edustajana sekä olin mukana aloit-

tamassa maailman YK-liittojen katto-

järjestön rinnalle nuorten vastaavaa 

toimintaa, WFUNA-Youthia.

Yrittäjä, Vaikuttava Yritys,  

nuorempi tutkija, Lappeenrannan  

teknillinen yliopisto,

Yhdistyksen puheenjohtaja 2005–2006

Saila Tykkyläinen:  
YK:n arvojen edistämistä
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Minkälaista toimintaa yhdistyksellä oli sinun aikanasi?

Olimme mukana Suomen YK-liiton kampanjoissa ja toteutimme esimerkiksi vuosituhattavoittei-

siin liittyviä tempauksia. Tavoitteenamme oli tukea paikallisia opiskelijoiden ja nuorten YK-yhdis-

tyksiä. Järjestimme lisäksi vierailuja esimerkiksi ulkoministeriöön, jossa kuulimme muun muassa 

työmahdollisuuksista YK:ssa.

Parhaat muistosi?

Oma kokemukseni on eritoten Turusta, jossa juuri tuona aikana oli varsin aktiivista toimintaa 

monissa kansainvälisyytteen, solidaarisuuteen, monikulttuurisuuteen ja kehitysyhteistyöhön liit-

tyvissä järjestöissä. Harvalla järjestöllä silti on koskaan liikaa aktiiveja, mutta Turun YK-yhdistyk-

sen edustus YK-nuorissa oli kyllä aktiivista.

  Yksi parhaimmista muistoistani on matka Suomen YK-liiton toiminnanjohtajan kanssa Brysse-

liin maailman YK-liittojen kattojärjestön WFUNA:n tapaamiseen, jossa mietittiin rahoituksen ja 

toiminnan järjestämistä WFUNA-Youthille.

 Millaiset terveiset haluaisit välittää nykyisille toimijoille?

Hienoa, että YK ja sen edustamat arvot kiinnostavat edelleen nuoria. Nyt niitä todella tarvitaan!
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Dumppaa sukka!  

Yhdistys toteutti yhteistyökumppaniensa 

kanssa kesällä 2011 tiedotuskampanjan vuo-

situhattavoitteista suomalaisille nuorille. 

Kampanjan tavoitteena oli lisätä vuosituhat-

tavoitteiden tunnettuutta ja muistuttaa ihmi-

siä kehittyvien maiden tilanteesta.

 Tiedotuskampanjaa toteutettiin kesäfes-

tivaaleilla Provinssirockissa, Tuska-festivaa-

lilla ja elokuussa On the Beach-konsertissa. 

Festivaalien yhteyteen rakennettiin YK-tie-

dotuspiste, jossa kullekin kahdeksasta vuosi-

tuhattavoitteesta oli oma pyykkinaru. 

 Nuoret saivat äänestää mielestään tärkein-

tä vuosituhattavoitetta ripustamalla omat 

likaiset sukkansa valitsemansa vuosituhat-

tavoitteen värillä koodatulle pyykkinarulle ja 

saivat tilalle uudet reilun kaupan puuvillasta 

valmistetut YK-logolla varustetut sukat. 

 Kampanja sai positiivisen ja ilahtuneen 

vastaanoton festivaaleilla. Festivaalivieraat 

tutustuivatkin kampanjaan kiinnostuneina. 

Rihannan tähdittämässä On the Beach -kon-

sertissa liki 500 kävijää äänesti päivän aikana 

tärkeimpänä pitämäänsä vuosituhattavoitet-

ta ja allekirjoitti vetoomuksen vuosituhat-

tavoitteiden edistämiseksi. Rihannan kon-

sertissa sukkia dumpattiin ennätyksellisen 

paljon.

  Kampanjan yhteydessä yhdistys keräsi ni-

miä adressiin kehitysyhteistyömäärärahojen 

korottamiseksi sekä vuosituhattavoitteiden 

edistämiseksi. Adressi luovutettiin kehitys-

ministerille syyskuussa 2011. 

Festivaalivieraat iloitsivat  

reilunkaupan puuvillasta  

valmistetuista YK-sukista!
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Dumppaa sukka -projekti kannusti  

suomalaisia nuoria vuosituhattavoitteiden 

toteuttamiseen.
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Helena Laukko: Rauhantyötä 
arjen tasolla

Hieman yli 60-vuotiaan YK-liiton ja 

nyt 50-vuotiaan Suomen YK-nuorten 

ikäero ei ole niin suuri kuin nimi an-

taisi ymmärtää. Päämäärämme ovat 

yhteiset, ja YK-nuoret ovat vuosien 

varrella olleet YK-liitolle tärkeä yhteis-

työkumppani ja linkki etenkin yliopis-

to-opiskelijoiden maailmaan.

 Ajan saatossa järjestöjen yhteis-

työmuotoja on ollut monia. Vakiin-

tunut linkki nuorten ja liiton välillä 

on yhdistyksen osallistuminen katto-

järjestönsä YK-liiton hallituksen työ-

hön. Myös Nuorten ja opiskelijoiden 

YK-päivä on muodostunut nyt vuosit-

taiseksi perinteeksi. Monet YK-nuoret 

ovat olleet aikanaan korvaamattomana 

apuna muun muassa YK-liiton ihmis-

oikeuslähettiläinä ja kouluvierailijoina 

sekä myös yhteistyökumppaneina mal-

li-YK -kokousten järjestämisessä.

 Aktiivisia YK-nuoria saamme 

kiittää siitä, että olemme voineet olla 

mukana niin monissa tapahtumis-

sa vuosien saatossa viestimässä YK:n 

työstä. Olemme toteuttaneet YK:n tun-

Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja
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netuksi tekemiseksi yhdessä lukuisia kampanjoita, joihin ilman nuorten panosta resurssimme 

eivät riittäisi. Yksi suurimmista kampanjoista oli YK:n 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestä-

mämme saunabussikiertue kesällä 2005. Bussi kiersi yli 70 kesätapahtumassa aina suopotkupal-

losta ja eukonkannosta yleisurheilun maailmanmestaruuskisoihin.

 Nuoret ovat myös toteuttaneet useita innovatiivisia tiedotuskampanjoitaan. Mieleenpainuvin 

oli ehkä vuosituhattavoitteisiin liittyvä kesäfestivaalikiertue, jossa festivaaliyleisö sai äänestää 

omilla sukillaan tärkeintä vuosituhattavoitetta – ja sai puhtaat YK-sukat entisten tilalle. Muistona 

kampanjasta liitonkin toimistolla erilaisia sukkalaatikoita pyöri vielä vuosia kesän jälkeen. Ne tai-

sivat tosin olla pääasiassa puhtaita.

 Yksi merkittävä asia 2010-luvun alussa oli ponnistelu Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslau-

selman aikaansaamiseksi. Päätöslauselman syntymisen jälkeen sen toimeenpanon edistäminen 

on ollut jaettu päämäärämme. Päätöslauselma muistuttaa meitä siitä, että nuorten osallistuminen 

on keskeistä rauhan edistämisen ja ylläpitämisen kannalta – ja yhdistys tekee tässä mielessä koko 

ajan rauhantyötä arkipäivän tasolla.

 Tämä onkin entistä tärkeämpää nykyisessä maailmantilanteessa kansainvälisen yhteistyön ja 

rauhanomaisen dialogin ollessa vastatuulessa. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa kansainväli-

nen yhteistyö ja YK ovat yhä isommassa roolissa yhteisten ongelmiemme ratkaisussa. YK-nuoret 

voi edistää tätä ajattelutapaa yhä uusien sukupolvien parissa. Motivoituneiden ja asiantuntevien 

nuorten avulla voimme tukea yhä vahvempaa uudistuvaa YK:ta myös jatkossa. Kun yhdistyksen 

aktiivit siirtyvät elämässä eteenpäin, toivon mukaan heistä tulee pysyviä YK:n ystäviä.

Motivoituneiden ja  

asiantuntevien nuorten  

avulla voimme tukea yhä  

vahvempaa uudistuvaa YK:ta  

myös jatkossa.
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UNYANET-verkoston 

rooli hahmottuu

Yhdistys oli mukana perustamassa maa-

ilmanlaajuista YK-nuorisojärjestöjen ver-

kostoa, United Nations Youth Associations 

Network (UNYANET). Verkoston peruskirja 

allekirjoitettiin Wienissä 6.8.2011. Yhdistys 

oli yksi verkoston perustajäsenistä. 

 Verkoston perustamista edelsi dramatiik-

kaa. Maailman YK-liittojen kattojärjestön 

WFUNA:n nuorisoseminaari pohjusti UNY-

ANET-verkoston perustamista. Nuoriso-

seminaari järjestettiin Oslossa lokakuussa 

vuonna 2010. Seminaariin osallistui nuoria 

YK-järjestöistä ympäri maailmaa. Osallis-

tujien kotimaat olivat Suomi, Ruotsi, Norja, 

Tanska, Italia, Armenia, Meksiko, Kanada, 

Suriname, Etelä-Korea ja Nepal. Myös katto-

järjestön pääsihteeri oli paikalla koko semi-

naarin ajan.

 Seminaarin aikana keskusteltiin katto-

järjestön tulevista projekteista ja nuoriso-

seminaareista sekä nuorisopolitiikan tule-

vaisuudesta. Lisäksi pohdittiin verkoston 

Yhdistys on osallistunut säännöllisesti UNYANET-verkoston yleiskokoukseen ja  

seminaareihin. Kuvassa tunnelmia Roomassa järjestetystä yleiskokouksesta vuodelta 2014.
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Yhdistys oli vahvasti UNYANET-verkoston  

perustamisen kannalla ja alusta asti  

mukana sen toiminnassa.

päätehtäviä ja hallinnointia sekä maantie-

teellisten alueiden eri tarpeita. UN-Habitatin 

Urban Youth Fundin edustaja piti esitelmän 

rahaston toiminnasta. 

 Keskeisin keskustelu liittyi kattojärjestön 

WFUN Youth -nuorisotoiminnan tilaan ja 

tulevaisuuteen. Kattojärjestössä oltiin kiin-

nostuneita nuorten asian ajamisesta ja nuo-

risoedustuksen lisäämisestä päätöksenteossa 

niin kansallisella kuin kansainväliselläkin 

tasolla. Konkreettiset toiminnan ja osallistu-

misen muodot jäivät kuitenkin seminaariin 

osallistuneille nuorille epäselviksi. Tämä li-

säsi epätietoisuutta kattojärjestön motivaa-

tiosta ja kyvyistä kehittää nuorten YK-yhdis-

tysten välistä toimintaa. 

 Kattojärjestön antama signaali WFUNA 

Youthin toiminnan tilasta ja jatkumisesta ei 

luonut luottamusta. Nuorilla oli kova palo 

tehdä yhteistyötä maiden rajojen yli, oppia 

toisiltaan ja tuoda nuorten näkökulmaa YK:n 

areenoille. Nuorisoseminaarin illanvietoissa 

heräsikin ajatus uuden riippumattoman ja 

nuorten itse hallinnoiman verkoston perus-

tamisesta. Siitä alkoi UNYANET-verkoston 

valmistelu, jota jatkettiin yhteisissä tapaami-

sissa saman syksyn aikana. 

 UNYANET-verkosto on edelleen tärkeä 

kansainvälisen yhteistyön foorumi, jon-

ka ylläpitoon, tukemiseen ja kehittämiseen 

osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys pyrkii ver-

koston kautta nostamaan esiin suomalaisten 

nuorten ääntä, jakamaan kokemuksia ja hy-

viä käytäntöjä muiden maiden YK-nuoriso-

järjestön kanssa.

 Yhdistys pyrkii olemaan läsnä verkoston 

seminaareissa, koulutuksissa ja muissa ko-

koontumisissa. Yhdistys on lähettänyt edus-

tuksen verkoston vuosikokouksiin ja ollut ak-

tiivisesti mukana useissa verkoston projektia. 

Yhdistys on toiminut aktiivisesti verkoston 

johtoryhmässä ja hallituksessa.
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Honna Marttila:  
Ideoita, energiaa ja uskoa

Miksi lähdit mukaan toimintaan?

Kiinnostuin kansainvälisestä politiikasta sattumalta 

vaihtovuoden aikana, kun vaihtoyliopistossa ei ollut 

tarjolla tarpeeksi oman oppiaineeni kursseja. Suo-

meen palattuani kuulin malli-YK-yhdistys Finnish 

Model United Nationsista (FinMUN ry), ja sen kautta 

kiinnostuksen kohteiksi tarkentuivat YK ja turvalli-

suuspolitiikka. Päädyin Suomen YK-nuorten toimin-

taan parin FinMUN-vuoden jälkeen. YK-nuoret tun-

tui vahvasti minun jutulta ja ajattelin, että tekemällä 

oppii parhaiten niin Yhdistyneistä kansakunnista 

kuin siellä käsiteltävistä asiakokonaisuuksista. Miten 

kauaskantoiset seuraukset kaikella tällä onkaan ollut!

  Ensimmäisen vuoden toimin ulkosuhdevastaava-

na ja sen johdosta pääsin Osloon suunnittelemaan 

UNYANET-verkoston perustamista. Seuraavana 

vuonna toimin puheenjohtajana huhtikuusta jou-

lukuuhun 2011. Vuosina 2012–2013 olin vielä hal-

lituksessa varajäsenenä. Olin keskeisessä roolissa 

yhdistyksen strategian valmistelussa, jonka lisäksi 

toimin edustajana UNYANET-verkoston yleisko-

kouksissa. Vuonna 2012 osallistuin nuorten edus-

tajana maailman YK-liittojen kattojärjestön WFU-

NAn yleiskokoukseen Rio de Janeirossa, Brasiliassa. 

Marttila on työskennellyt muun  

muassa Crisis Management Initiative  

konfliktinratkaisujärjestössä,  

YK:n kehitysohjelmalla Jamaikalla  

ja YK:n edustustossa Genevessä.  

Yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 

2011. 
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Minkälaista toimintaa liitolla oli sinun aikanasi?
 

Paikallisyhdistykset keskittyivät ruohonjuuritason toimintaan 2010-luvun alkupuolella ja YK-nuo-

ret pyrki koordinoimaan näitä aktiviteetteja. Vuosina 2010–2011 pyöritimme valtavaa vuosituhat-

tavoitteisiin liittyvää Dumppaa sukka! -kampanjaa, joka vei paljon resursseja. Vuodesta 2011 läh-

tien uudistimme pikkuhiljaa joitain yhdistyksen toimintatapoja. Kirjoitimme vuonna 2012 uuden 

strategian, jossa painopisteenä oli asiantuntijuuden ja valtakunnallisen tason vaikutustoiminnan 

vahvistaminen.

 UNYANET-verkosto päätettiin perustaa tyhjiöön, joka jäi WFUNA Youthin toiminnan hiivut-

tua. Silloisen WFUNA Youth:in aktiivit kutsuivat nuorisojärjestöjä yhteistyöseminaariin Osloon, 

missä päätettiin kansainvälisen YK-nuorten verkoston perustamisesta. Perustamiskokoukseen 

Wieniin kutsuttiin kaikki Euroopan kansalliset YK-nuorisojärjestöt, joihin saatiin yhteys.

  Olimme vahvasti verkoston perustamisen kannalla ja alusta asti mukana sen toiminnassa toise-

na pohjoismaana Norjan lisäksi. Suomen edustaja oli verkoston johtoryhmässä ensimmäiset kaksi 

vuotta vastuullaan koko verkoston tiedotus. Alkuvuosina muodostui sellainen toimintakulttuuri, 

että Suomen puoleen käännyttiin matalalla kynnyksellä, jos verkoston suurista linjoista nousi kes-

kustelua tai oli vaikeita tilanteita ratkottavana. Meihin, arviointikykyymme ja objektiivisuuteem-

me luotettiin. 

Parhaat muistosi?

Kokonaisuudessaan nuorisojärjestövuodet – niin FinMUN, Suomen YK-nuoret kuin UNYANET 

– olivat ennen kaikkea hauskaa aikaa. Kaikki nauttivat niin suunnattomasti suunnittelemisesta, 

vaikuttamisesta ja tekemisestä. Meillä oli ideoita, energiaa ja uskoa. Mietimme, että missäköhän 

järjestyksessä meistä tulee vuorotellen YK:n pääsihteeri ja kuka meistä ratkaisee Israel-Palestii-

na-konfliktin.

Millaiset terveiset haluaisit välittää nykyisille toimijoille?

Toteuttamatta jääneet ideat, muualle myönnetyt rahoitukset, saavuttamattomat kohderyhmät ja 

tekemätön vaikutustyö loivat kokonaisvaltaisen harmaan pilviverhon kaiken toteutetun ja saavu-

tetun ylle. Jos itse palaisin noihin aikoihin, yrittäisin ajatella toimintaa enemmän siltä kannalta, 

että kaikki mitä tehdään, on plussaa. Toinen ikivihreä oivallukseni on ollut, että vapaaehtoistyössä 

ja luottamustoimissa riittää aina kahden käden heiluttelijoita. Älkää antako heidän pilata tunnel-

maa teidän osalta, jotka haluatte saada muutosta aikaan.
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Nuoret kestävän kehityksen 
kirittäjinä

Yhdistyksen toimintaa on 2010-luvulla ohjannut vahvas-
ti vaikuttamistyö Agenda2030 -toimintaohjelman sekä 
Nuoret, rauha ja turvallisuus-päätöslauselman tunnetuk-
si tekemiseksi nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa.
 Vuosituhattavoitteiden määräajan lähestyessä kan-
sainvälinen yhteisö jatkoi kehitysohjelman viitoittamalla 
tiellä ja käynnisti kestävän kehityksen tavoitteiden val-
mistelun. Ensimmäistä kertaa YK:n historiassa valmis-
teluprosessi oli avoin kaikille toimijoille: jäsenvaltioille, 
yrityksille, kansalaisyhteiskunnalle, kansalaisille – myös 
nuorille. 
 Toinen merkittävä uudistus oli Nuoret, rauha ja tur-
vallisuus -päätöslauselman hyväksyminen YK:n turval-
lisuusneuvostossa. Päätöslauselma on ainutlaatuinen 
saavutus nuorten myönteisen roolin tunnustamisessa 
rauhantyössä ja konfliktinehkäisyssä. Mikä parasta, alku-
peräinen idea juontaa juurensa suomalaiseen kansalais-
yhteiskuntaan.

2 0 1 0 - L U K U
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Visionamme on nuorten äänen esiintuominen  

ja kestävän kehityksen tavoitteiden  

tunnettavuuden edistäminen  

nuorten keskuudessa.

Strategia 2016–2018

Kestävän kehityksen tavoitteita.
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Yhteiskunnallista vai-

kuttamistyötä

Agenda2030 -toimintaohjelman ja kestävän 

kehityksen tavoitteiden valmisteluprosessin 

avoimuus innosti yhdistystä toimimaan par-

haan mahdollisen kehitysohjelman saavutta-

miseksi. Yhdistys aloitti kestävän kehityksen 

teemoja käsittelevän vaikuttamistyön vuon-

na 2014. Vaikuttamistyö käynnistyi nuorille 

suunnatulla selvityksellä ja on sittemmin 

pitänyt sisällään kannanottojen kirjoitta-

mista, lukuisten työpajojen organisointia ja 

kestävän kehityksen sitoumusten keräämistä 

nuorilta. 

Nuorten ajatusten  

viestiminen päättäjille

Yhdistys kartoitti suomalaisten nuorten 

mielipiteitä kestävän kehityksen tavoitteista 

kyselyn avulla. Kyselyn tarkoituksena oli sel-

vittää mitkä kestävän kehityksen teemat ovat 

tärkeitä juuri suomalaisille nuorille. Kyselyn 

avulla 13–29-vuotiaille nuorille tarjottiin 

mahdollisuus kertoa oman näkemyksensä 

valmisteilla olevista tavoitteista. Nuoret kiin-

nostuivat kyselystä ja kaikkiaan 2 500 nuorta 

ympäri Suomea vastasi siihen. 

 Nuoret nostivat ilmaston muutoksen tor-

jumisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja 

turvallisen elämän takaamisen tärkeimmiksi 

teemoiksi kestävän kehityksen agendalle. Yh-

distys viesti selvityksen tuloksista laajasti si-

dosryhmille. Ulkoasiainministeriö kutsui yh-

distyksen esittelemään selvityksen tuloksia 

sidosryhmätilaisuuteen. Selityksen tulokset 

toimitettiin päättäjille ministeriöissä, edus-

kunnassa ja puolueissa.

 Selvitys sai hyvän vastaanoton. Yhdis-

tys kävikin aktiivista keskustelua koskien 

nuorten näkemyksiä kestävästä kehitykses-

tä ja järjesti aiheesta useita työpajoja muun 

muassa Suomi Areenassa ja Nuorten ja opis-

kelijoiden YK-päivillä. Selvityksen tuloksia 

esiteltiin myös kansainvälisillä foorumeilla, 

kuten WFUNA Youth-verkoston kokoukses-

sa Genevessä ja Ruotsin ulkopoliittisen liiton 

(UFS) konferenssissa Göteborgissa. 

 Projekti oli menestys ja se sai runsaasti 

kiitosta sidosryhmiltä ministeriä myöten. 

Kehitysministeri Sirpa Paatero kiittikin se-

minaaripuheessaan yhdistystä ansioitunees-

ta työstä nuorten äänen esiintuomiseksi.

Kestävän kehityksen sitoumukset

Yhdistys haastoi nuoria pohtimaan kestävän 

kehityksen valintoja ja tekemään oman si-

toumuksensa. Sitoumuksia kerättiin vuoden 

2017 aikana yhdistyksen järjestämissä työpa-
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joissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Työpa-

jatyöskentelyn pohjana olivat YK:n kestävän 

kehityksen 17 periaatetta. 

 Yhdistys laati kerätyn aineiston pohjalta 

julistuksen. Julistuksen mukaan nuoret ovat 

sitoutuneet muun muassa käyttämään julki-

sia kulkuvälineitä ja suosimaan uusiutuvia 

energiamuotoja, tekemään rajat ylittävää 

yhteistyötä ja tukemaan tasa-arvoa ajavia po-

liitikkoja, puuttumaan kiusaamistilanteisiin 

sekä huolehtimaan omasta terveydestään ja 

kannustamaan ystäviään tekemään samoin. 

Näillä teoilla he pyrkivät hillitsemään ilmas-

tonmuutosta, edistämään yhdenvertaisuutta 

ja huolehtimaan sekä itsestään että toisista.

 Julistus luovutettiin YK-suurlähettiläs Kai 

Sauerille juuri ennen YK:n 72. yleiskokousta 

syksyllä 2017. Hankkeen suojelijana toimi 

presidentti Tarja Halonen. Hanke toteutet-

tiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin 

ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston 

säätiön ITLA:n kanssa. 

Kyselyn perusteella nuoret nostivat  

ilmastonmuutoksen torjumisen,  

eriarvoisuuden vähentämisen  

ja turvallisen elämän takaamisen  

tärkeimmiksi teemoiksi  

kestävän kehityksen agendalle.
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Annika Lindblom:  
Kestävä kehitys 
elää renessanssia
Kestävän kehityksen politiikan synnyllä ja kehitysaskeleilla on 

riemastuttava yhteys omaan uraani opiskelijana, virkamiehenä ja 

maailmankansalaisena. Rion ympäristö- ja kehityskonferenssissa 

vuonna 1992 sovittiin periaatteista ja ei-sitovasta kestävän kehityk-

sen Agenda21-toimintaohjelmasta, joiden tarkoituksena oli saada 

maapallon kehitys kestävälle pohjalle. 

 Samalla käynnistettiin ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon 

monimuotoisuuden suojelua koskevat sopimusneuvottelut. Olin 

vuotta aikaisemmin aloittanut valtiotieteen opinnot Helsingin yli-

opistossa ja globaalipolitiikasta kiinnostuneena nuorena naisena 

hankkiuduin nopeassa tahdissa aktiiviseksi YK-nuoreksi ja Helsin-

gin YK-yhdistyksen puheenjohtajaksi.

 Rion konferenssi oli ikoninen tapahtuma, jota tulevat sukupolvet 

muistelevat todennäköisesti käänteentekevänä ihmiskunnan tule-

vaisuudelle. Tuolloin, 1990-luvun alkupuolella, globaalipolitiikka ei 

kuitenkaan kuulunut trendikkäiden valtsikaopiskelijoiden ainevali-

koimaan. 

 Kansainvälisen politiikan keskiössä olivat yhtäältä Neuvosto-

liiton hajoaminen ja itäblokin murtuminen, toisaalta Suomen jäsenyysneuvottelut Euroopan 

unionissa. YK-politiikasta olivat yliopistolla kiinnostuneita lähinnä maailmanparantajat. Me kut-

suimme Mikko Kuustosen laulamaan Auroraa uuden ylioppilastalon bileisiin ja ostimme Mikon 

Kansainvälisten asiain neuvos,  

ympäristöministeriö

Pääsihteeri, Suomen kestävän  

kehityksen toimikunta,  

Helsingin YK-nuorten  

puheenjohtaja vuonna 1993

Agenda2030:n myötä kestävän kehityksen  

politiikka elää uutta renessanssia.
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ilmaiskeikasta saaduilla lipputuloilla lehmän Ugandaan. Mikko-lehmän vaiheista saimme mahta-

via raportteja kyläyhteisöltä. Oli tärkeää vaikuttaa konkreettisilla toimilla!

 Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin toimin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pää-

sihteerinä, unelmaduunissa valtiotieteilijälle, joka haluaa edelleen parantaa maailmaa konkreetti-

silla toimilla.

 Kestävän kehityksen politiikalla on ollut oma kasvutarinansa, joka on sisältänyt sekä paperin-

makuista julistusta ja junnaavaa päätöksentekoa että kunnianhimoisia politiikkaharppauksia ja 

uutta luovaa yhteiskunnallista pöhinää. Rion 1992 konferenssin jälkeen ehkä merkittävin saavu-

tus on vuonna 2015 valtioiden päämiestasolla YK:ssa hyväksytty globaali kestävän kehityksen toi-

mintaohjelma, Agenda2030. Se antaa kaikille maailman maille yhteisen suunnan ja 17 tavoitetta 

kohti kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä.

 Agenda2030:n myötä kestävän kehityksen politiikka elää uutta renessanssia sekä kansainväli-

sesti että kansallisesti. Kestävää kehitystä ei pidetä enää pelkkänä maailmanparannuksena, vaan 

jokaisen hallituksen, yrityksen ja järjestön fiksuna selviytymisstrategiana. Pääministerin johdolla 

toimivan toimikunnan pääsihteerinä minulla on etuoikeus olla suunnittelemassa kansallisia toi-

mia ja yhteistyöaloitteita globaaliagendan toteuttamiseksi täällä Suomessa.

 Kun maailmanpolitiikan uutisia seuraa, ei ehkä aivan heti arvaa, että kestävä kehitys elää ku-

koistuskauttaan. Tässä ajassa tarvitaan enemmän kuin ennen kansallista rohkeaa etunojaa, tar-

mokasta toimeenpanoa ja uusia innovatiivisia avauksia asioissa, joilla on positiivisia kansallisia 

ja globaaleja vaikutuksia. Kestävä kehitys on myös vastaus moniin polttaviin kysymyksiin mm. 

ilmastonmuutoksesta, yhteiskunnallisesta vakaudesta, eriarvoisuudesta, pakolaisuudesta ja maa-

hanmuutosta tai vaikkapa ruokahävikistä.  

 Nämä moninaiset kytkennät on onneksi ymmärtänyt sekä monet Suomen poliittiset

päättäjät että suuri joukko muita yhteiskunnan toimijoita. On ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä joka 

viikko järjestöjen, yritysten, tutkijoiden, kuntien tai innostuneiden kansalaisten kanssa, joilla on 

mahtavia ideoita kestävän kehityksen edistämiseksi omassa työssään ja toiminnassaan.

 Nuoret ovat keskeisiä toimijoita kestävän kehityksen työssä ja heidät on otettu tiiviimmin mu-

kaan suunnitteluun ja konkreettiseen toimintaan. Tätä kumppanuutta vahvistamaan olemme pe-

rustaneet toimikunnan yhteyteen Nuorten Agenda2030 ryhmän, jossa 20 nuorta kirittää hallituk-

sen ja toimikunnan työtä Suomen kestävän kehityksen nuorisoagentteina. 

 Ryhmän jäsenet pääsevät tuomaan omia näkemyksiään hallituksen ja muiden toimikunnan 

jäsenten tietoisuuteen yhteisissä tilaisuuksissa. Toisaalta heidän odotetaan innostavan oman 

alueensa nuoria mukaan konkreettiseen kestävän kehityksen työhön kouluissa, harrastuksissa ja 

nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa. Kumppanuutta parhaimmillaan!

 Globaalilla tasolla YK ei ehkä edelleenkään ole tehokkain ja nopein foorumi edistää hyviä asioi-

ta. Se on kuitenkin paras ja ainoa universaali elin, jossa erilaiset yhteiskunnat ja ihmiset, poliitti-

set ja kulttuuriset järjestelmät voivat kohdata, lisätä yhteisymmärrystä ja löytää yhteisiä kestävän 

kehityksen ratkaisuja. Vanha sanonta pitää edelleen paikkansa: jos YK:ta ei olisi, se pitäisi keksiä.
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Nuoret, rauha ja  

turvallisuus 

-päätöslauselma

Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250) -pää-

töslauselman juuret ovat lähtöisin suoma-

laisesta kansalaisyhteiskunnasta. Se käsitte-

lee konfliktien vaikutuksia nuorten elämään 

sekä keinoja, joilla vaikutuksia voitaisiin 

lieventää. Yhdistys on tehnyt pitkäjänteistä 

vaikuttamistyötä päätöslauselman eteen vuo-

desta 2012 alkaen ja pyrkinyt vaikuttamaan 

siihen, että Suomi ajaisi päätöslauselman 

hyväksymistä YK:ssa. YK:n turvallisuusneu-

vosto hyväksyi päätöslauselman joulukuussa 

2015.

 Vuonna 2016 yhdistys kirjoitti kannan-

oton aiheella: “Nuoret aidosti mukaan kestä-

vän kehityksen kumppaneiksi”. Kannanoton 

viestinä oli, että Suomi ottaisi päätöslausel-

ma keskeiseksi työkaluksi edistäessään kes-

tävän kehityksen tavoitteita, kuten rauhaa 

ja oikeudenmukaisuutta. Yhdistys on osal-

listunut myös Suomen Nuorisoyhteistyö Al-

lianssin 2250-verkostoon. Verkosto edistää 

päätöslauselman toimeenpanoa ja tiedotusta 

Suomessa. 

WFUNA Youth 2016 –seminaari

Yhdistys on tehnyt vaikuttamistyötä päätös-

lauselman eteen myös kansainvälisillä fooru-

meilla. Yhdistyksen edustaja osallistui WFU-

NA Youth 2016-seminaariin, jossa nuoret 

kehittivät yhdessä keinoja rauhan ja oikeu-

denmukaisuuden tukemiseen maailmassa 

eli kestävän kehityksen tavoitteen 16. edistä-

miseen.  Seminaariin osallistui 60 nuorta 15 

eri maasta ja sen järjestämisestä vastasi Ma-

lesian YK-liitto. Seminaarin anti näkyy edel-

leen esimerkiksi Suomen 2250-verkostossa.

Nuoria tarvitaan  

rauhanvälityksessä

Yhdistys on tehnyt vaikuttamistyötä päätös-

lauselman eteen muun muassa sosiaaliseen 

median kautta. Syksyllä 2017 lanseerattiin 

kansainvälinen sosiaalisen median kampan-

ja, jonka aiheena oli ”nuoret, rauha ja turval-

lisuus”. Se toteutettiin yhteistyössä WFUNA 

Youth-verkoston kanssa. 

On tärkeää, että  

jokainen nuori  

kokee omaavansa  

mahdollisuuden  

vaikuttaa  

yhteiskuntaan 

 ja omaan  

tulevaisuuteensa.
1  Hurskainen, K. 1988: 55. 
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 Kampanjan aikana tiedotettiin päätöslau-

selmasta ja aktivoitiin nuoria maailmalaajui-

sesti keskustelemaan rauhan ja turvallisuu-

den kysymyksistä. Nuorilla oli mahdollisuus 

osallistua kampanjaan kuvaamalla lyhyitä 

videoita, joissa he vastaavat kahteen kysy-

mykseen: ”miksi on tärkeää, että nuoria on 

mukana rauhanprosessissa ja millaista rau-

hantyötä nuoret jo tekevät”. Videoita jaet-

tiin sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla 

#youth4peace ja #acton2250.

 Kampanjavideo julkaistiin syksyllä 2017 

YK:n päämajalla New Yorkissa. Julkaisu ta-

pahtui osana YK:n kansainvälisen nuorison 

päivän tapahtumaa. Yhdistyksen hallituk-

sen jäsen osallistui tapahtuman paneelikes-

kusteluun. Paneelikeskustelussa pohdittiin 

nuorten osallistamisen ja yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien merkitystä turvallisen yh-

teiskunnan perustana. 

 Kampanjavideo sai noin 25 000 näyt-

tökertaa sosiaalisessa mediassa. Nuorille 

kansainvälinen kampanja oli keino tutustua 

rauhan ja turvallisuuden teemoihin. Siihen 

kampanjaan pystyi osallistumaan mistä päin 

maailmaa tahansa.

Kokemuksia 2250–päätöslauselman vaikuttamistyöstä

Kansainvälisenä rauhan päivänä syyskuussa 2017 pidin puheen nuorten 

osallistamisesta päätöksentekoon YK:n yleiskokouksen yhteydessä pidetys-

sä ministeritapaamisessa. 

 Tapaamisessa sitouduttiin päätöslauselman sanomaan YK:n pääsihteeri 

Antonio Guterresia myöten. Kansallista toimeenpanosuunnitelmaa on lisäk-

si vaadittu erilaisissa tilaisuuksissa, kuten 

ulkoasiainministeriön vuosittain järjestä-

mässä kansalaisjärjestökuulemisessa. 

 Työ nuorten aktiivisen toimijuuden koros-

tamiseksi jatkuu, eikä yhdistys lepää, ennen 

kuin päätöslauselman sanat ulottuvat pape-

rista jokapäiväiseen todellisuuteen! 

Milja Suihko on hallituksen varapuheenjohtaja,

 kansainvälisten asioiden koordinaattori 2017

Milja Suihko kättelee YK:n pääsihteeriä 

Antonio Guterresia syyskuussa 2017.
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Sonja Huttunen: Vuosi 
YK-nuorisodelegaattina
Suomen YK-liitto ja Allianssi valitsevat vuosittain YK-nuorisodelegaatin, jonka tehtävä on edustaa 

suomalaisia nuoria YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa ja muissa mahdollisissa YK-ti-

laisuuksissa. Nuorisodelegaatti on viime vuosina osallistunut myös YK:n ihmisoikeusneuvostoon, 

korkean tason poliittiseen foorumiin (HLPF), sosiaalisen kehityksen komiteaan (CSocD) ja yleis-

kokouksen korkean tason viikolle.

 Kokouksissa Suomen nuorisodelegaatilla on ollut yleensä mahdollisuus pitää Suomen puheen-

vuoro ja puhua sekä nuorten, että Suomen suulla. Suomen käytäntö on harvinaisimmasta päästä,

sillä harvat maat antavat nuorisodelegaatin pitää puheenvuoron täysin maan omissa nimissä. 

Tämä on Suomelta hieno osoitus siitä, että nuoret eivät ole vain erillinen osa yhteiskuntaa ja tie-

tynlainen rekvisiitta, vaan Suomi rehdisti antaa nuorten äänen kuulua oman äänivaltansa kautta 

myös YK:ssa.

 Nuorisodelegaatti pyrkii YK:ssa puhumaan suomalaisten nuorten äänellä, mutta todellisuudes-

sa yksi nuori ei voi edustaa niin heterogeenista joukkoa kuin mitä suomalaiset ja Suomessa asuvat 

nuoret ovat. Siksi delegaatin tehtäviin kuuluu tavata ja konsultoida mahdollisimman monia nuo-

ria vuoden aikana ennen YK:n yleiskokousta.

 Minulle YK-nuorisodelegaatin tehtävä oli lähes kymmenen vuoden mittainen unelma. Hain 

delegaatiksi ensimmäisen kerran ollessani juuri ja juuri täysikäinen, mutta tulin valituksi vas-

ta toisella hakukerralla kahdeksan vuotta ensimmäisen kerran jälkeen. Olen kiitollinen Suomen 

YK-nuorille ja etenkin omalle paikallisyhdistykselleni FinMUN ry:lle, joiden tehokkaassa oppi-

koulussa pääsin syventämään YK-tuntemustani, harjoittelemaan taitojani ja lopulta saamaan tu-

kea koko YK-nuorisodelegaattivuodelle.
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YK-nuorisodelegaatti 2016

Poliittinen suunnittelija, Suomen Keskusta 2018-

Yhdistyksen hallituksen varajäsen 2015–2016

Nuorisodelegaatti puhuu  

suomalaisten nuorten äänellä YK:ssa.
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Suomen  

YK-nuoret nykyään

Viime vuodet ovat olleet nousujohteista aikaa 

yhdistykselle. Yhtenä syynä toiminnan kas-

vulle on ollut pitkäjänteinen vaikuttamistyö 

Nuoret, rauha ja turvallisuus-teeman sekä 

kestävän kehityksen tavoitteiden eteen. Mo-

nipuolinen toiminta on kasvattanut yhdistyk-

sen kiinnostavuutta nuorten ja opiskelijoiden 

keskuudessa. 

 Toiminnan laajenemisen myötä myös pai-

ne yhdistyksen kehittämiseen kasvoi. Ensim-

mäinen uudistus oli yhdistyksen nimenmuut-

taminen Suomen YK-nuoriksi vuonna 2013. 

Nimenmuutoksen yhteydessä yhdistykselle 

luotiin uusi logo ja moderni visuaalinen ilme. 

 Toiseksi yhdistys laati uuden strategian 

vuosille 2016–2018. Strategiaa valmisteltiin 

yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Sen kol-

meksi strategiseksi painopisteiksi valittiin 

yhdistyksen tekemän kestävän kehityksen 

selvityksen tulosten mukaisesti ympäristö, 

turvallinen elämä ja yhdenvertaisuus. Stra-

tegisten linjausten tavoitteena on kestävän 

kehityksen tavoitteiden tunnettavuuden li-

sääminen nuorten keskuudessa.

 Kolmas ja laajuudeltaan isompi muutos 

oli vuonna 2016 toteutettu organisaatiora-

kenneuudistus, jonka myötä hallituksen alai-

suuteen perustettiin kolme valiokuntaa: ko-

timaantoiminnan valiokunta, kansainvälisen 

toiminnan valiokunta ja vaalivaliokunta. Va-

liokuntien alla työskentelee useita vuosittain 

jonkin verran vaihtuvia työryhmiä. Organi-

saatiorakenteen muutoksen tarkoituksena oli 

pitää hallitus maltillisen kokoisena ja tarjota 

entistä useammalle nuorelle monipuolisia ta-

poja osallistua toimintaan hallitustyöskente-

lyn lisäksi. 
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Suomen  

YK-nuoret on rohkea,  

innostava ja 

kaikille avoin 

nuorisojärjestö.

Strategia 2016–2018.
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Tervehdys vuoden 2017  
puheenjohtajalta

Suomen YK-nuorten 50-vuotisjuhlavuoden suunnittelu käynnistyi jo hyvissä ajoin vuonna 2016. 

Vuoden teema, yhdenvertaisuus, nousi esiin liiton kolmivuotisstrategiasta ja sopikin erinomaisen 

hyvin yhteen Suomi100 -juhlavuoden teeman ”Yhdessä” kanssa. Juhlavuosi aloitettiin innostu-

nein mielin uudistuneen hallituksen kanssa.

 Juhlavuoden vaikuttamistyöpajat käynnistyivät heti alkuvuodesta 2017 ja ne toteutettiin yh-

dessä YK-nuorten jäsenjärjestöjen kanssa. Juhlavuoden kunniaksi YK-nuoret haastoi nuoria te-

kemään omia kestävän kehityksen sitoumuksiaan. Nämä ovat vaihdelleet arjen pienistä teoista, 

kuten muovipussien välttelystä ja julkisen liikenteen hyödyntämisestä, aina laajempiin linjoihin 

kuten maailman pelastamiseen ja rauhan edistämiseen.

 YK-nuoret aloitti myös yhteistyön Hämeenlinnan kaupungin ja Itsenäisyyden juhlavuoden las-

tenrahaston säätiön kanssa tarkoituksena koostaa YK-nuorten keräämistä sitoumuksista suoma-

laisten nuorten tervehdys maailman valtioille ja päättäjille. Julistus luovutettiin Suomen YK-suur-

lähettiläs Kai Sauerille New Yorkissa syyskuussa 2017.

 Vuosi 2017 oli paikallisyhdistyksille monin tavoin merkittävä: historiallisen suuri toimin-

ta-avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, erittäin aktiivinen kausi täynnä tapahtumia ja toi-

mintaa sekä tietysti 50-vuoden pituisen matkan juhlistaminen. Lisäksi YK-nuorten edustajat ta-

pasivat muun muassa Suomen pääministeri Juha Sipilän sekä esittelivät ideoitaan pohjoismaisen 

yhteistyön syventämisestä Suomen presidentti Sauli Niinistölle ja Pohjoismaiden kuninkaallisille. 

YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma oli myös vahvasti esillä järjestön toiminnas-

sa koko vuoden. Tähän liittyen YK-nuoret toteutti päätöslauselmaan liittyvän sosiaalisen median 

kampanjan yhteistyössä Maailman YK-liittojen kattojärjestön nuoriso-osaston, WFUNA Youthin, 

kanssa elokuussa 2017.
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 YK-nuoret on nuorisojärjestönä kiinnostava ja vaikuttava. Yhdistys on tuonut aktiivisesti nuor-

ten ääntä ja tavoitteita kuuluville niin suomalaisten päättäjien, kuin maailmanlaajuisen verkos-

tonkin piirissä tapaamalla niin päättäjiä kuin pitämällä puheita YK:n alaisissa tapahtumissa. Tu-

levat vuodet lupaavat meille paljon hyvää, kunhan vain uskallamme luottaa siihen, että viestimme 

on tärkeä.

 Merkittävin anti YK-nuorten toiminnassa on keskustelut nuorten kanssa. Nuoret ovat edelleen 

erittäin kiinnostuneita kestävän kehityksen teemoista, mutta harmillisen huonosti tietoisia kestä-

vän kehityksen Agenda2030 -tavoitteista. 

 Oli suuri ilo ja kunnia toimia YK-nuorten puheenjohtajana, kun järjestö juhli merkittävän pit-

kää taivaltaan suomalaisella järjestökentällä. YK-nuoret on aktiivinen ja alati kehittyvä nuoriso-

järjestö, jonka toimintaan jokaisen nuoren on helppo tulla mukaan. YK-nuoret haluaa olla mu-

kana nostamassa nuoret mukaan päätöksentekoon sekä Suomessa että kansainvälisesti – myös 

tulevaisuudessa.

Mirna Aho, 

YK-nuoret ry:n puheenjohtaja vuonna 2017
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Nuoria vaikuttajia penkoo viisikymppisen  

Suomen YK-nuoret -järjestön historiaa. Se  

esittelee nuorten ja opiskelijoiden YK-liikkeen 

taivalta ja roolia tämän päivän Suomessa. 

Äänessä ovat alumnit eri vuosikymmeniltä.  

He kertovat ennakkoluulottomuudesta ja  

uskalluksesta vaikuttaa nuorille tärkeisiin  

aiheisiin kotimaassa ja kansainvälisesti.  
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