
VISIO   

Suomi, jossa jokainen nuori saa, osaa ja haluaa olla mukana, toimia ja 
vaikuttaa valitsemallaan tavalla.



MISSIO (TOIMINTA-AJATUS)

Nuorten Suomi on palvelujärjestö, joka edistää nuorten 
toimijuutta ja vaikuttamista. 

Yhdessä eri toimijoiden kanssa se kehittää ja tukee sellaisia 
rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, 
joissa nuoret voivat oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa.



YHDISTYKSEN OMA VISIO

Nuorten Suomi ry on valtakunnallisesti tunnettu edelläkävijä nuorten 
vaikuttamisen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistajana. Se tunnetaan 
myös uusien toimintamuotojen kehittäjänä, yhteistyön edistäjänä ja 
mahdollistajana.



ARVOT

Nuori tekee, toimii ja johtaa – aikuiset tukevat 

Tehdään yhdessä, kunnioitetaan ja arvostetaan toisiamme

Innostutaan, innostetaan ja  ollaan rohkeita.

Käydään rakentavaa ja tasavertaista dialogia.



TAVOITTEET

1. Kannustaa ja tukea eri yhteisöjä tunnistamaan nuorten potentiaali ja 
kehittämään toimintaansa nuorten toimijuutta ja osallisuutta 
vahvistavaksi 

2. Vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin siten, että ne tukevat ja 
mahdollistavat nuorten osallisuuden ja äänen kuulumisen.

3. Lisätä ja vahvistaa nuorten taitoa, tietoa, tahtoa sekä 
mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa sekä tehdä 
tulevaisuutta.



KOHDERYHMÄT

Nuoret

Nuorten parissa toimivat
Ammattilaiset, vapaaehtoiset 

Muut nuorten elämään vaikuttavat
Viranhaltijat, muut päättäjät, palvelujen tuottajat



YDINTEHTÄVÄT

1. Nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden edistäminen 

2. Nuoren omien oikeuksien tuntemisen ja toimijuuden vahvistaminen



YDINTEHTÄVÄT, 
KESKEISET KÄSITTEET

1. Nuorten vaikuttaminen ja osallisuus

• DEMOKRATIAKASVATUS

• VAIKUTTAMINEN JA TOIMINTA OMASSA YHTEISÖSSÄ

2. Nuoren omien oikeuksien tunteminen ja toimijuuden vahvistaminen 

• OMIEN OIKEUKSIEN TUNTEMINEN

• AKTIIVINEN KANSALAISUUS

• TYÖELÄMÄTAIDOT

• OMAN ELÄMÄN HALLINTA



1. Nuorten vaikuttamisen ja 
osallisuuden edistäminen

TOTEUTUMISTA TUKEVAT 
TOIMINNOT

1.1 Varhaisnuorten ja nuorten vaikuttamisen rakenteiden, muotojen ja 
niitä tukevan kulttuurin edistäminen  

1.2 Nuorten tieto-taidon tunnistaminen, tunnustaminen ja 
vahvistaminen



2. Nuoren omien oikeuksien ja
toimijuuden edistäminen

toteutumista tukevat toiminnot

2.1   Uudistaa eri tahojen toimintakulttuureja siten, että ne vahvistavat 
nuorten toimijuutta

2.2   Kehittää nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja alan 
opiskelijoiden osaamista

2.3   Vaikuttaa siihen, että nuorten toimijuuden tukemiseen osoitetaan 
riittävät resurssit



MUUTA

Ydintehtävien eteenpäin viemisessä tärkeimmät tukitoimet ovat

• verkostojen rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen eri tasoilla 
nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi

• aktiivinen ja tavoitteellinen viestintä ja vuorovaikutus

Strategia on luonteeltaan rullaava strategia – voidaan tarpeen mukaan 
päivittää, mm. tarttua ohikiitäviin mahdollisuuksiin



JÄSENYYS

Jäseneksi ovat tervetulleita nuorten kanssa toimivat järjestöt ja muut 
tahot, joilla on yhteisiä intressejä Nuorten Suomi ry:n kanssa

- Jäsenyys perustuu vastavuoroisuuteen: jäsenet haluavat 
tuoda omaa osaamistaan ja näkemyksiään yhdistyksen 
toiminnan tueksi ja he saavat yhteistyöstä eväitä myös 
itselleen.



VIESTIT NUORILLE

• Osallistu ja vaikuta 

• muista: olet tärkeä ja mielipiteesi on tärkeä

• Tee tulevaisuutesi – aikuiset auttavat

• Unelmoi, etsi oma juttusi

• Ota selvää, perehdy

• Toimi linkkinä, välitä tietoa

• Ota muut mukaan



VIESTIT NUORTEN ELÄMÄÄN
VAIKUTTAVILLE

• Luodaan rakenteet osallistumiselle

• Anna mahdollisuuksia vaikuttaa eri tavoin

• Kuuntele, kuule, kohtaa, kysy, kannusta

• Kommunikoi ja pidä lupauksesi, viesti ymmärrettävästi

• Ota kaikki, myös eri elämäntilanteissa olevat ja eri taustoista tulevat 
nuoret huomioon



VIESTIT NUORTEN PARISSA 
TOIMIVILLE, edellisten lisäksi

• Anna nuorelle mahdollisuuksia kokeilla ja toimia

• Luota, ohjaa, tue, auta

• Kulje rinnalla, älä edellä

• Varaa aikaa ja sitoudu, sillä muista, että olet nuorelle tärkeä

• Yhdessä saa enemmän aikaan


