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NUORISOKESKUSTEN
YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ
Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten
hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan
ja tarjoamalla monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen.

STRATEGIAN LÄHTÖKOHTANA
VAHVA PERUSTOIMINTA
Keskusten yleishyödyllinen tehtävä on tukea kouluttajien ja kasvattajien työtä. Tässä tehtävässään nuorisokeskukset tuottavat leirikoulujen, luonto- ja harrasteleirien, seikkailukasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen,
koulutusten, kokousten, perhe- ja virkistyslomien ja
nuorisotapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita.
Nuorisokeskukset toimivat myös kansainvälisen nuorisotoiminnan koordinoijina ja kohtauspaikkoina.
Palvelut toteutetaan paikalliskulttuurin kannalta merkittävillä paikoilla, joissa on nuorisotyöhön kehitetyt
turvalliset puitteet, majoitus- ja ateriapalvelut, kokousja koulutustilat sekä toimintaan soveltuvat harrastus-ja
liikuntavälineistö sekä tilat.

Nuorisokeskukset sitoutuvat kaikessa toiminnassaan lasten ja nuorten tärkeiksi kokemiin asioihin
(lasten ja nuorten työpajat syksyllä 2013).

Yhdenvertaisuus ja yhdessäolo
Olemme samanarvoisia riippumatta erilaisuudestamme. Ympäristön ja toimintojen tulee tukea yhdenvertaisuutta. Toivomme yhdessä tehtäviä aktiviteetteja sekä
aikaa omaehtoiselle ryhmäytymiselle. Suurin pelkomme on yksinäisyys.

Elämyksellisyys ja monipuolisuus
Kaipaamme seikkailuja ja uusia elämyksiä. Monipuoliset aktiviteetit, uuden oppiminen ja luonto ovat meille
tärkeitä. Uusien kokemusten myötä opimme uusia taitoja ja pääsemme irtautumaan arjesta.

Osallisuus
Meitä kuunnellaan ja mielipiteillämme on merkitystä. Toiminta järjestetään meitä aidosti kuunnellen ja
olemme aktiivisia toimijoita nuorisokeskuksissa.

Turvallisuus
Haluamme kokea olevamme turvassa kodinomaisessa
ympäristössä, jossa toiminta ja aktiviteetit ovat ennakoitavia ja jossa voimme kokea tulevamme kuulluiksi.

NUORISOKESKUSTEN
YHTEINEN
VISIO

2020
Vuonna 2020 Suomen nuorisokeskukset on
nuorisotyön tunnustettu osaaja ja yhteistyön
rakentaja, jonka työ perustuu vahvaan nuorisokeskuspedagogiikkaan ja nuorten osallisuuteen.
Nuorisokeskukset tunnetaan ja niitä arvostetaan
yhteiskuntavastuullisena palvelu- ja kehittämiskeskusverkostona. Nuorisokeskukset tuottavat
lisäarvoa nuorisotyön kentälle alueellisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

NUORISOKESKUSTEN
YHTEINEN ARVOPOHJA
Nuorisokeskuksissa toimitaan yhteisten arvojen
mukaisesti. Arvot ovat nuorisokeskusten toiminnan
keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja, jotka näkyvät
kaikessa toiminnassa.

Suomen nuorisokeskusten yhteiset arvot ovat:
Elämän ja ympäristön kunnioittaminen – Yhdenvertaisuus – Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys – Osallisuus

YHDENVERTAISUUS

=

aitoa ja kunnioittavaa
kohtaamista riippumatta
yksilön taustasta tai
ominaisuuksista.

ELÄMÄN JA YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN

=

elämänhallinnan vahvistamista, terveitä elämäntapoja,
kestävää kehitystä ja luontosuhteen vahvistamista.

YHTEISÖLLISYYS
JA YKSILÖLLISYYS

=

sekä yhteisöllisyyden että
yksilöllisyyden kunnioittamista. Yhteisössä tärkeitä asioita
ovat yhdessäolo, välittäminen
ja turvallisuus yksilöä ja hänen
tarpeitaan kunnioittaen.

OSALLISUUS

=

jokaisen mahdollisuutta tulla
kuulluksi ja vaikuttaa.
Uskomme siihen, että lapsella
ja nuorella on kykyjä
ratkaista itse omia asioitaan
kun häntä siinä tuetaan.

NUORISOKESKUSTEN
YHTEISET VALINNAT
2014-2020
VAH V I S TA MM E NUO RI SOTYÖ N
KE H I T TÄ J Ä RO O L I AM M E AL UE E L L I SE ST I
JA VA LTA K UN N A LL I SE ST I
Päämäärä 2020
Vuonna 2020 olemme nuorisotyön tunnustettu osaaja ja yhteistyön rakentaja. Nuorisokeskukset tuottavat
lisäarvoa nuorisotyön kentälle alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Keskeiset tavoitteet 2020
• Nuorisokeskusten aktiivinen rooli alueellisen nuorisotyön kehittäjinä ja palvelukeskuksina on vahvistunut. Toiminta perustuu pitkäjänteisiin kumppanuuksiin.
• On luotu valtakunnallinen toimintamalli kuntien ja
järjestöjen nuorisotyön tueksi kehittämistyöhön ja toimitaan sen toteutusyksikkönä.
• Nuorisokeskustoiminnan tietopohja ja vaikuttavuustieto on vahvistunut osallistumalla aktiivisesti tutkimusyhteistyöhön.
• On luotu toimintamalli, jossa hyödynnetään keskuskohtaista erityisosaamista ja kehittämisvastuita.

VAHVIS TAMME VALTA K U NNA L L I STA
NUORIS OKES KUS BRÄ ND I Ä J A
LIS ÄÄMME KES KUSTE N TU NNE T TU U T TA
KES KEIS TEN AS IAKA S- J A SI D O SRYH M I E N
KES KUUDES S A

Päämäärä 2020
Meidät tunnetaan ja meitä arvostetaan yhteiskuntavastuullisina palvelu- ja kehittämiskeskuksina.
Keskeiset tavoitteet 2020
• Markkinointi ja viestintä ovat vahvistuneet merkittävästi.
• On synnytetty uusia strategisia kumppanuuksia, jotka
edistävät nuorisokeskusten tunnettuutta ja mainetta
yhteiskuntavastuullisena toimijana.
• On luotu yhteiskuntavastuuraportoinnin malli, josta
viestitään aktiivisesti.

VAH V I S TA MM E NUO RI SO KE SKUST E N
PERU S TO I MI NTAA , TO I M I N N AN SI SÄI STÄ
LAAT UA J A J O H TAM I STA

Päämäärä 2020
Työmme perustuu vahvaan yhteisesti jaettuun nuorisokeskuspedagogiikkaan. Nuorisokeskukset tunnetaan
yhteiskuntavastuullisina ja hyvinä työnantajina sekä
työssäoppimisen paikkoina.
Keskeiset tavoitteet 2020
• Nuorisokeskuspedagogiikka on määritelty ja juurrutettu toimintaa ohjaavaksi perustaksi.
• Nuorisokeskusten toiminta perustuu yhteisesti määriteltyyn laatuun ja henkilöstön moniammatilliseen
osaamiseen.
• On luotu ja otettu käyttöön yhteiset työhyvinvoinnin
ja hyvän työntekijän ja työnantajan kriteeristöt.

LINJAUKSIA KESKEISILLE
SISÄLTÖALUEILLE
VUOSILLE 2014–2017
Nuorisokeskukset panostavat seuraavien sisältöalueiden vahvistamiseen vuosien 2014–2017 aikana.
Linjauksia arvioidaan ja tarpeen mukaan tarkistetaan
vuosille 2018–2020.

1. SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN
Päämäärä 2017
Sosiaalinen vahvistaminen on kiinteä osa kaikkea nuorisokeskustoimintaa ja keskeinen nuorisokeskuspedagogiikan sisältöalue. Suomen nuorisokeskukset ovat
sosiaalisen vahvistamisen ammattilaisia ja aktiivinen
toimija alan verkostoissa.
Tavoitteet 2017
u Nuotta-valmennus on vakiinnutettu osaksi nuorisokeskusten pysyvää toimintaa.
u Sosiaalisen vahvistamisen osaaminen nuorisokeskuksissa on lisääntynyt.
u Sosiaalisen vahvistamisen työmuotojen käyttöä on
laajennettu lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään
toimintaan.
u On luotu nuoriso- ja kasvatusalan toimijoille kohdennettu sosiaalisen vahvistamisen valmennus.

2. KOULUHYVINVOINNIN TUKEMINEN

3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Päämäärä 2017
Leirikoulutoiminnan asema vahvistuu ja se tunnustetaan osana kouluhyvinvointityötä.

Päämäärä 2017
Nuorisokeskukset tarjoavat nuorille toimintaa, jonka
kautta nuori saa laaja-alaisia valmiuksia toimia globaalissa maailmassa. Nuorisokeskuksia arvostetaan
laadukkaana ja luotettavana nuorisotyön toteuttajana
ja kehittäjänä kansainvälisten nuorisotyöverkostojen
keskuudessa.

Tavoitteet 2017
u Nuorisokeskusten eri työmuodot ovat verkostoituneet osaksi koulutoimintaa ja nuorisokeskukset ovat
mukana koulujen kehittämistyössä.
u Nuorisokeskusten leirikoulutoiminta on muodostunut kiinteäksi osaksi perusopetusta ja opetussuunnitelmien perusteita.
u Leirikoulupedagogiikka on osa peruskoulun opettajakoulutusohjelman opetussuunnitelmaa.

Tavoitteet 2017
u Suomen nuorisokeskusten kansainvälinen työ tarjoaa palveluja koko Suomen kattavasti.
u Nuorisokeskukset toimivat laajasti yhteistyössä eri
maiden verkostojen kanssa toteuttaen sekä keskusten
yhteisiä hankkeita että kunkin keskuksen omia teemallisia hankkeita. Tavoitteena on kaksinkertaistaa toiminnan volyymi.
u Kansainvälisiä nuorisomatkailutuotteita on kehitetty ja niille on löytynyt myyntikanavia. Tavoitteena on
kaksinkertaistaa kansainvälisen nuorisotoiminnan volyymi.
u Alueellinen kansainvälinen toiminta yhteistyössä
CIMOn kanssa on vahvistunut.

4. NUORISOTYÖTÄ TUKEVAT

ANSAINTAMALLIT JA
KUSTANNUSTEN HALLINTA

Päämäärä 2017
Turvata laadukas ja ympärivuotinen nuorten parissa
tehtävä työ myös tulevaisuudessa vahvistamalla ja
monipuolistamalla nuorisokeskusten toiminnan ja
talouden perustaa.
Tavoitteet 2017
u On luotu uusia yhteiskuntavastuullisia matkailu- ja
muita hyvinvointipalveluja.
u On luotu uusia asiakkuuksia sekä nuoriso- että
muuhun käyttöön.
u Nuorisotyötä tukevan elinkeinotoiminnan osuus
tuloista on kasvanut.
u Toimitilakulujen suhde muihin toimintakuluihin
on tasapainossa.
u Jokainen asiakas tietää, että ostamalla nuorisokeskusten palveluja tukee suomalaista nuorisotyötä.
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