
 

 

Tampere osallistuu EU:n tulevaisuuskonferenssiin: koulut mukaan! 
 
EU:n tulevaisuuskonferenssi on EU:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on kuulla 
kansalaisten toiveita ja visioita Euroopan tulevaisuudesta. Konferenssi on koko EU:n 
kattava prosessi keskusteluineen ja täysistuntoineen. Konferenssilta odotetaan 
johtopäätöksiä kevääseen 2022 mennessä.  

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ja Tampereen kaupunki järjestävät 
yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa keskustelutilaisuuden osana 
tulevaisuuskonferenssia. Tilaisuuden teemana ovat ilmasto ja nuoret. 
Keskustelutilaisuus järjestetään 11.12. ja se toteutetaan osana valtioneuvoston 
”Eurooppa olemme me” -tapahtumasarjaa.  

Konsepti ja toteutus  
 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto vastaa valmisteluista. Kaikki Tampereen 
lukiot ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ovat mukana prosessissa. 
Opiskelijat valmistelevat syksyn aikana kouluissa keskustelunaiheita, kysymyksiä, 
visioita ja ehdotuksia Euroopan tulevaisuuteen liittyen. Sitra toimii 
valmisteluprosessissa sparraajana ja tukemassa ennen kaikkea kouluissa tapahtuvan 
valmistelua. Valmistelua koordinoivat Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan 
opiskelijat apunaan EU-toimisto.  
 
Lauantaina 11.12. Tampereella järjestetään paneelikeskustelu, johon osallistuvat:  

 Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen   

 Tampereen valtuuston ja EU:n alueiden komitean jäsen Mikko Aaltonen (AK:n 
ilmastolähettiläs)   

 Tampereen valtuuston jäsen ja Sitran ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen  

 Tampereen nuorisvaltuuston edustaja   

 Pääministeri Sanna Marin  

 Komissaari Jutta Urpilainen (tbc) 
 
Paneelikeskustelun moderaattoreina toimivat Eurooppa-linjan opiskelijat. 
Keskustelun keskiössä ovat tamperelaisten nuorten syksyn aikana esiin nostamat 
visiot ja kysymykset (ilmasto&nuoret).  

Tilaisuus järjestetään livenä ja se on avoin oppilaille, opettajille ja muulle yleisölle ja 
sitä markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja lehdissä. Yleisössä on tilaa 100 
henkilölle. Paneelikeskustelun streamauksesta ja tallennuksesta vastaavat joko 
Tampereen mediakoulu tai Tredun opiskelijat.  

Tilaisuuden jälkeen nuorten tuottamat ideat sekä paneelikeskustelun pohjalta 
nousseet johtopäätökset kootaan yhteen ja lähetetään eteenpäin 
tulevaisuuskonferenssin käsiteltäväksi. Tämän toteuttaa Eurooppa-linja yhdessä EU-
toimiston kanssa.  

http://www.eurooppaolemmeme.fi/


 

 

Käytännön järjestelyistä vastaa EU-toimisto yhdessä Tampereen kaupungin kanssa ja 
tukea järjestämiseen saadaan valtioneuvoston kansialta sekä Pirkanmaan liitolta.  
 
Koulujen toimenpiteet:  
 

1. Jokaisessa Tampereen lukiossa ja Tredussa nimetään vastuuopettaja, jonka 
johdolla oppilaat käsittelevät Euroopan tulevaisuuskonferenssia ja 
valmistelevat kysymyksiä paneelikeskustelua varten. Opettajille valmistellaan 
tulevaisuuskonferenssia ja ilmastoasioita koskeva materiaali ja ohjeistus, joka 
jaetaan kouluihin. Materiaalin tuottaa EU-toimisto yhteistyössä Tampereen 
Lyseon lukion Eurooppa-linjan ja Sitran kanssa.  
 
Viikolla 43 on tarkoitus järjestää keskustelujen vetäjille sparraustilaisuuksia, 
joissa annetaan ideoita ja ohjeita oppilaiden kanssa pidettäviin tilaisuuksiin. 
Apua saa EU-toimistolta myös prosessin edetessä, mikäli tarvetta tulee. 

 
2. Kouluissa on tarkoitus herättää keskustelua materiaalin pohjalta ja käsitellä 

sitä, mistä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on kyse ja miten Tampereen 
kaupunki, Suomen valtio ja EU voisivat paremmin vastata 
ilmastotavoitteisiinsa.  
 

3. Oppilaat tuottavat tulevaisuuskonferenssiin lähetettäviä ideoita ja 
kysymyksiä 11.12. paneelikeskustelua varten. Kunkin koulun tuottamat ideat 
ja kysymykset raportoidaan eteenpäin samalla formaatilla viimeistään 
viikolla 45 (tämä vahvistuu vielä). 

 
4. Aiheet lähetetään EU-toimistolle, joka koostaa niitä yhdessä Tampereen 

Lyseon lukion Eurooppa-linjan kanssa marraskuun aikana. Näiden pohjalta 
Eurooppa-linjalaiset rakentavat sisällön 11.12. paneelikeskustelua varten.  

 
Mikä tulevaisuuskonferenssi? 
 
Tulevaisuuskonferenssin tarkoitus on luoda EU:lle suuntaviivoja, jotka tulevat 
vaikuttamaan nuorten elämään. On siis tärkeää, että nuoret pääsevät itse 
vaikuttamaan tähän prosessiin ja tuomaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan esille. 
Osallistamalla tamperelaisia nuoria voimme tuoda EU:n toimintaa konkreettisella 
tavalla lähemmäs nuorten elämää. EU:n päätöksentekoelimet ovat sitoutuneet 
ottamaan huomioon konferenssin tuotokset, joten nuoret pääsevät mielipiteillään 
vaikuttamaan EU:n tulevaisuuteen ja ottamaan osaa poliittiseen keskusteluun ja 
päätöksentekoon. Nuorten käymät keskustelut ohjaavat heitä myös pohtimaan 
laajemmin ilmaston vaikutuksia heidän elämäänsä ja tulevaisuuteen.  
Tulevaisuuskonferenssi on käynnistynyt kuluvan vuoden keväällä ja kevääseen 2022 
mennessä sen on määrä esittää johtopäätöksensä ja antaa ohjeita Euroopan 
tulevaisuutta varten.  
 

Lue lisää täältä 
 

https://tampere-region.eu/uutiset/euroopan-tulevaisuuskonferenssi-alkoi-osallistu-keskusteluun/


 

 

Valmistelusta vastaavat:  

 Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston korkeakouluharjoittelija Eerik 
Timonen: eerik.timonen(at)tampere.fi; 050-5745678  

 Tampereen ja Pirkanmaan EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen: 
hannele.raikkonen(at)tampere.fi; 040-7763446  

 Valtioneuvoston kanslian EU-asiantuntija Topi Juga: topi.juga(at)gov.fi; 050-
407 1216   
 


