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Arvot

• Katsomme maailmaa lapsen ja nuoren näkökulmasta.

 

• Yhdenvertaisuus on meille tärkeää – teemme työtä tasa-arvoisen 

osallisuuden puolesta.

• Olemme rohkeasti kirkon työssä – usko näkyy arjessa.

 

• Palvelutyössämme välittyy ilo – haluamme antaa aikaa kohtaamiseen.

 

• Olemme  luotettava, uudistuva ja innostava toimija.
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Missio 

Tuemme lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, 

kehitämme ja palvelemme evankelis-luterilaisten seurakuntien 

toimintaa lasten ja nuorten parissa sekä vaikutamme lasten, nuorten ja 

heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja 

yhteiskunnassa.
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Visio

Rohkeasti 
lasten ja nuorten asialla kirkossa ja 

yhteiskunnassa. 
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Strategiset valinnat

Rakennamme lapsi- ja nuorisolähtöisyyttä

Ehkäisemme ulkopuolisuutta

Vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnassa
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Rakennamme lapsi- ja nuorilähtöisyyttä

Päämäärä

● Järjestömme on tunnettu lapsi- ja nuorilähtöisenä toimijana. 
Lapsi- ja nuorilähtöinen teologia uudistaa kirkkoa.

Strategiset tavoitteet 2023

● Lasten ja nuorten osallisuutta edistävään toimintaan on luotu 
innostavia ja selkeitä toimintamalleja ja työkaluja. 

● Lapset ja nuoret vaikuttavat järjestössä heille suunnatun 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

● Alle 30-vuotiaiden määrä on kasvanut merkittävästi sekä 
järjestömme, jäsentemme että kokonaiskirkon hallintoelimissä. 
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Ehkäisemme ulkopuolisuutta

Päämäärä

● Järjestömme on synnyttänyt yhteistyössä seurakuntien ja muiden 
toimijoiden kanssa valtakunnallisesti merkittäviä uusia tapoja vahvistaa 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä ulkopuolisuutta.

Strategiset tavoitteet 2023

● Ulkopuolisuuden ehkäisy on järjestössämme kaiken toiminnan läpäisevä 
tapa ajatella.

● Järjestömme on kehittänyt uusia ulkopuolisuuden ehkäisyn 
toimintatapoja erityisesti liikunnan, retki- ja leiritoiminnan,  
vanhemmuuden ja perheiden tukemisen sekä kiusaamisen ja 
yksinäisyyden ehkäisyn alueilla.

● Yhteistyö lasten ja nuorten vanhempien kanssa on vahvistunut osana 
ulkopuolisuuden ehkäisyä.
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Vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnassa

Päämäärä

● Järjestömme on tunnustettu yhteistyökumppani ja arvostettu 
asiantuntija, joka puhuu lasten, nuorten ja perheiden puolesta.

Strategiset tavoitteet 2023

● Järjestöllämme  on vahva ja tunnettu brändi.
● Seurakuntien hyvä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa näkyy 

yhteiskunnallisessa keskustelussa.
● Olemme maan johtava kristillisen kasvatuksen asiantuntija  ja 

arvostettu katsomuskasvatuksen toimija.
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Roolimme ja tapamme 
toimia
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Palvelemme seurakuntia huomioiden 

toimintaympäristön muutoksen

Päämäärä

● Erilaisten seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset saavat 
järjestöltämme apua työhönsä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Strategiset tavoitteet 2023

● Teemme kehittämistyötä yhdessä jäsentemme kanssa asiakaslähtöisesti 
ja ketterästi edeten.

● Luomme ja levitämme toimintamalleja keskenään samanlaisessa 
tilanteessa olevien jäsenseurakuntiemme tueksi valtakunnallisesti.

● Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja valmennamme  
jäseniämme muutosprosesseissa. 

● Hyödynnämme digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet järjestön 
toimintaa läpileikkaavasti.
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