
  

 

Brysselissä, 9. maaliskuuta 2016 

Erasmus Student Networkin vuosikokous 
järjestetään tänä vuonna Varsovassa 

Erasmus Student Networkin vuosikokous (Annual General Meeting), yksi Euroopan 
suurimmista opiskelijakonferensseista, järjestetään 7.-10. huhtikuuta Varsovassa, 
Puolassa.  

Euroopan suurin liikkuvuuden teemaan keskittyvä opiskelijakokous kerää vuosittain yhteen Erasmus-
sukupolven edustajat ja puolestapuhujat. Paikallisen jäsenjaoston ESN SGH:n järjestämä kokous muuttaa 
Varsovan neljän päivän ajaksi Euroopan Erasmus-pääkaupungiksi: 1200 opiskelijaa, jotka edustavat 500 
korkeakoulua 38 eri maassa, saapuvat kaupunkiin neljäksi päiväksi keskustelemaan paitsi järjestön 
tulevaisuudesta, myös kansainvälisten eurooppalaisten nuorten roolista yleisemmällä tasolla. 
 

"Tahdomme, että eurooppalaiset nuoret koulutuksesta ja taloudellisesta tai 
etnisestä taustasta riippumatta tietävät, että heidän mielipiteellään on väliä.”          

- Safi Sabuni, ESN:n puheenjohtaja 

Erasmus Student Network (ESN) on Euroopan suurin opiskelijajärjestö, jolla on yli 25 vuoden kokemus 
aktiivisesta osallistumisesta nuorisoliikkuvuuden ja opiskelijavaihdon aloilla. Järjestö edistää aktiivisen ja 
dynaamisen opiskeluympäristön luomista tukemalla ja kehittämällä opiskelijavaihto-ohjelmia, samalla 
luoden ja tarjoten nuorille entistä parempia ja monipuolisempia uramahdollisuuksia.  

Keskeinen osa tapahtumaa tuleekin olemaan kansainväliset opintomessut, jossa satojen eurooppalaisten 
yliopistojen sekä lukuisten nuorten kansainvälisten yritysten edustajat esittelevät toimintaansa ja 
tarjoamiaan mahdollisuuksia. Opintomessut tulevat olemaan suurin tähän mennessä Puolassa järjestetty 
vastaavanlainen tilaisuus, joten se tarjoaa paikallisille opiskelijoille täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. 
Nuorisotyöllistymisen teemaa tukee myös tapahtuman aikana järjestettävät yli 50 nonformaalin oppimisen 
mallin mukaista työpajaa, joista osallistujilla on mahdollisuus valita kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. 

Mottonsa ‘opiskelijat, jotka auttavat opiskelijoita’ mukaisesti 
ESN tukee aktiivisesti eurooppalaista integraatiota ja 
kulttuurinvaihtoa lukuisten aktiviteettiensa ja 
vapaaehtoistensa tekemän työn kautta. Eräs vuosikokouksen 
merkittävimmistä ja symbolisimmista hetkistä onkin 
kansainvälinen lippuparaati, jolloin osallistujat pukeutuvat 
edustamiensa maiden väreihin ja kulkevat lippuineen 
Varsovan katujen läpi juhlien ja kunnioittaen ESN:n 
tärkeimpiä arvoja: yhdenmukaisuus moninaisuudessa, 
yhteistyö integraatiossa ja rakkaus yhtenäistä rauhan ja 
kulttuurinvaihdon Eurooppaa kohtaan. 

Seuraa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa hashtageilla 
#AGMwarsaw ja #THISisESN. Tapahtumaa päivitetään myös 
osoitteissa facebook.com/AGMwarsaw ja 

twitter.com/AGMwarsaw2016. 
  

Erasmus Student Network on Euroopan suurin opiskelijajärjestö. Järjestö perustettiin 16. lokakuuta vuonna 1989 
ja rekisteröitiin virallisesti vuonna 1990 tukemaan ja kehittämään opiskelijavaihtoa.  ESN toimii yli 500 kolmannen 
asteen oppilaitoksessa 38 eri maassa. Verkosto kasvaa ja kehittyy jatkuvasti 15 000 vapaaehtoisen ja heitä 
tukevien mentoreiden työn avulla. Järjestön toiminnassa on kaikkiaan mukana noin 34 000 nuorta, jotka tarjoavat 
apuaan ja palveluitaan noin 190 000 kansainväliselle opiskelijalle vuodessa. Lisää tietoa englanniksi löydät ESN’s 
Media Kit.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit
http://esn.org/mediakit

