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Lasten ja nuorten keskuksen strategia 2023–2026 
Arvot  

● LAPSI- JA NUORILÄHTÖISYYS. Katsomme maailmaa lapsen ja nuoren näkökulmasta – erityinen 

silmäterämme on haavoittuvassa asemassa oleva lapsi tai nuori. 

● YHDENVERTAISUUS. Teemme työtä tasa-arvon puolesta ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. 

● LÄHIMMÄISENRAKKAUS. Jokainen on ihme – toimimme kristilliseltä arvopohjalta. 

● TOIVO. Rakennamme uskoa tulevaisuuteen – edistämme vastuullista ja eettisesti kestävää 

elämäntapaa. 

 
 

Missio 
Lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuuden edistäminen ja ulkopuolisuuden ehkäisy. 

 

Visio 
Lapsi- ja nuorikeskeinen yhteiskunta, jossa jokaisella on elämässään turvallinen aikuinen. 

 

Strategiset valinnat: 

Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta 

Työmme lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi laajenee hallinnollisesta toiminnalliseen ja 

viestinnälliseen. Tuomme lasten ja nuorten ääntä esiin mediassa, kirkossa ja muualla 

yhteiskunnassa. 

Ehkäisemme ulkopuolisuutta 

Vahvistamme olemassa olevia ulkopuolisuuden ehkäisyn toimintamallejamme ja kehitämme uusia 

ottaen huomioon kaikenikäiset lapset ja nuoret. Yhteinen työmme ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi 

eri toimijoiden kanssa laajenee ja syvenee. 

 

 
Näin me sen teemme:  
 

1. Työmme ulottuu kaikille 0–29-vuotiaille. 

2. Vaikutamme aktiivisesti ja viestimme rohkeasti lasten ja nuorten kanssa.  

3. Palvelemme seurakuntia ottaen huomioon muuttuvan toimintaympäristön. Teemme näkyväksi 

seurakuntien työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Edistämme turvallista, sensitiivistä 

kristillistä kasvatusta. 
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4. Rakennamme uusia ja vahvistamme olemassa olevia kumppanuuksia yhteiskunnan eri toimijoiden 

kanssa. Toimimme sillanrakentajana seurakuntien ja muiden toimijoiden välillä. 

5. Vahvistamme rooliamme haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tukijana 

toimintamallejamme laajentamalla ja yhteistyöverkostoissa toimimalla. Syvennämme 

asiantuntijuuttamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentajana. 

6. Rakennamme yhdessä seurakuntien kanssa uudenlaisen aluetyön verkoston, jonka kautta olemme 

läsnä koko Suomessa. Järjestämme valtakunnallisia ja alueellisia lasten, nuorten ja perheiden 

leirejä. 

7. Vahvistamme digitaalista läsnäoloamme ja työtämme. Edistämme digitaalista tasa-arvoa ja 

hyvinvointia. 

8. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa ja tuemme vapaaehtoisia. Turvallisten aikuisten määrä lisääntyy 

toimintamalliemme kautta. Vapaaehtoisuus on toimintamalleissamme sisäänrakennettuna. 

9. Mahdollistamme lapsille ja nuorille kansainvälisiä kohtaamisia ja opimme kansainvälisiltä 

yhteistyökumppaneiltamme. 

10. Vahvistamme vastuullisuutta, luonnon monimuotoisuuden varjelemista ja ilmastokriisin torjuntaa 

kaikessa toiminnassamme. 

11. Työskentelemme rahoituspohjamme laajentumiseksi ja toimintaresurssiemme vahvistamiseksi. 

12. Olemme luotettava, turvallinen ja innostava toimija. Ennakoimme tulevaa ja teemme uusia avauksia 

joustavasti ja nopeasti. Työssämme välittyy ilo ja läsnäolo. Annamme aikaa kohtaamiseen. 
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