Tulevaisuus
on sinun
käsissäsi

Ohjeita tilaisuuksien järjestämiseen
Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ruohonjuuritasolle perustuva demokraattinen
hanke, jossa etusijalla ovat kansalaisten ideat ja aloitteet. Kaikki ovat tervetulleita
keskustelemaan yhteisestä tulevaisuudesta ja tuomaan esille huolenaiheitaan.
Kansalaiset voivat osallistua erilaisiin tapahtumiin tai järjestää sellaisia itse.
Konferenssia varten on perustettu monikielinen digitaalialusta
(https://futureu.europa.eu), jossa käytetään EU:n kaikkia 24 kieltä.

Millaisia tapahtumia voin järjestää?
•

Kuka tahansa voi järjestää tulevaisuuskonferenssin tapahtumia.

•

Tapahtumat voivat olla fyysisiä tapaamisia, tai ne voidaan järjestää
verkossa tai hybridimuodossa.

•

Tapahtumien olisi oltava osallistavia, inklusiivisia ja tulevaisuuteen
suuntautuneita ja niissä on noudatettava tulevaisuuskonferenssin peruskirjaa.
Lisäideoita tapahtumamuodoista on konferenssin aineistopaketeissa.

Anna äänesi kuulua

#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu

Miten voin osallistua johonkin tapahtumaan?
•

Voit selata karttaa, jossa näkyvät kaikki rekisteröidyt tapahtumat, valita
niistä mieluisan ja osallistua, vaikka et olisikaan itse rekisteröitynyt
konferenssialustan käyttäjäksi.

•

Jos haluat järjestää tapahtuman, rekisteröidä sen alustalle ja raportoida
siellä esitetyistä ideoista, sinun on luotava itsellesi tili.

Miten voin rekisteröidä tapahtuman konferenssialustalle?
Tapahtuman rekisteröinti on yksinkertaista:
•

Rekisteröi itsesi tai edustamasi organisaatio konferenssialustalle, jos et
ole vielä sitä tehnyt.

•

Täytä lomake, jossa kysytään perustietoja tapahtumasta (nimi,
kuvaus, tyyppi, aihe, osoite, videokokouslinkki, aloitus- ja päättymisajankohta,
rekisteröintityyppi). Tiedot voi ilmoittaa millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä.

•

Lue konferenssin peruskirja ja laita rasti ruutuun, jossa ilmoitat hyväksyväsi sen.

•

Luo tapahtuma napsauttamalla painiketta, ja tapahtumasi ilmestyy
tapahtumaluetteloon ja tapahtumakartalle.

Voit järjestää tapahtuman yksityishenkilönä tai jonkin organisaation (kansalaisjärjestö,
yhdistys tms.) puolesta, jolloin ilmoitat tämän organisaation nimen tapahtumaa
rekisteröidessäsi.

Miten raportoin tapahtumastani?
Jotta järjestämäsi tapahtuman päätelmät saadaan jaettua muillekin, sinun
on kirjoitettava lyhyt raportti ja toimitettava se verkkoon.
Toimita alustalle myös tieto siitä, millaisia konkreettisia ideoita
tapahtumassa nousi esiin, ja linkitä ne tapahtumaan. Siten ne ruokkivat
myös jatkokeskustelua. Raportissa on syytä kertoa:
•

tapahtuman tyyppi

•

osallistujien lukumäärä ja heidän taustatietojaan (esim. ikä, sukupuoli)

•

tärkeimmät keskustelunaiheet ja ehdotetut ideat

•

ideoiden taustat ja perustelut

•

tietoa tapahtuman yleisestä ilmapiiristä ja mahdollisista jatkotoimista

Lisätietoa on tapahtumanjärjestäjille suunnatussa oppaassa, joka on saatavilla
konferenssialustalla.
Muista: Tapahtumaraporttien toimittaminen ja ideoiden linkittäminen alustalla on hyvin
tärkeää, jotta konferenssi on mahdollisimman tuloksellinen.

Miten saan tapahtumaan osallistuneet
pysymään jatkossakin mukana?
Tapahtuman jälkeen kannusta osallistujia lukemaan tapahtumaraportti
konferenssialustalta ja olemaan alustan kautta muutenkin yhteydessä,
jatkamaan keskustelua ja ideointia ja kommentoimaan muiden ideoita.

Vinkkejä:
•

Erilaisista aineistopaketeista löytyy monipuolisesti tietoa tapahtuman
valmistelusta ja järjestämisestä sekä siitä raportoinnista.

•

Tutustu kampanja-aineistoon ja muuhun tiedotusaineistoon ja hyödynnä
niitä ja konferenssin yhteistä visuaalista ilmettä tapahtumajärjestelyissä ja
tiedotuksessa.

•

Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään Euroopan parlamentin yhteystoimistoon,
Euroopan komission edustustoon tai Europe Direct -tiedotuspisteeseen ja kysyä
neuvoa ja ohjeita.

Miten ideat otetaan konferenssissa huomioon?
Tutustu konferenssin toimintaa ja aikajanaa kuvaaviin infrografiikoihin.

Anna äänesi kuulua
© Euroopan unioni, 2021
Tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan asianmukaisesti ja
mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Sellaisten osien käyttö tai jäljentäminen, jotka eivät ole EU:n omaisuutta, saattaa edellyttää lupaa
suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta. Kaikki kuvat © Euroopan unioni, ellei toisin mainita. Icons
© Flaticon – kaikki oikeudet pidätetään.

Print
PDF

ISBN 978-92-76-38620-9 doi:10.2775/903378
ISBN 978-92-76-38597-4 doi:10.2775/970080

NA-03-21-265-FI-C
NA-03-21-265-FI-N

