TOIMINTALINJAUS
2009–2015

PTK:n perustehtävä (missio)
PTK:n tarkoituksena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen
pohjalta toimien
1.
2.

3.
4.

edistää varhaisnuorten mahdollisuuksia elää kristillisen uskon
mukaisesti
tukea heidän persoonallista kehitystään ja kasvuaan erilaisuutta
hyväksyviksi, oman kansallisen identiteetin omaaviksi sekä kansainvälistä vastuuta kantaviksi yksilöiksi
kehittää kristillistä varhaisnuorisotyötä
olla yhteistyössä eri kasvatustahojen ja lastensuojelun alueella
toimivien järjestöjen kanssa
(PTK:n säännöt, § 2)
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PTK:n arvot
Avara kirkollisuus
• sitoudumme evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen
• olemme ekumeenisesti avoimia ja teemme yhteistyötä eri kristillisten
kirkkojen ja järjestöjen kanssa
• kunnioitamme toisella tavalla uskovia
• näemme myös muun kuin seurakunnallisen lapsi- ja nuorisotyön
arvon ja teemme läheistä yhteistyötä varhaisnuorten parhaaksi
toimivien tahojen kanssa
Palveluhenkisyys ja vastuullisuus
• näemme perustehtäväksemme palvella seurakuntien varhaisnuoristyötä sekä 7-14-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään
• arvostamme vapaaehtoistoimintaa varhaisnuorisotyössä
• toimintamme läpäisee vastuu itsestämme ja lähimmäisestämme sekä
siihen liittyvä diakoninen elämänasenne
• varjelemme toiminnassamme luomakuntaa ja pyrimme ekologiseen
toimintakulttuuriin
Avoimuus
• arvostamme avointa keskustelua, vuorovaikutusta ja oikeudenmukaisuutta
• olemme avoimia toimintaympäristön muutoksille ja uusille haasteille
• meille on tärkeää järjestön toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyys
Paikallisuus ja kansainvälisyys
• toiminnallemme on tärkeää alueellinen tasapuolisuus ja koko
Suomen palveleminen
• arvostamme kansainvälistä työtä ja vastuunkantoa sekä monikulttuurista vuorovaikutusta
Lasten osallisuus ja oikeudet
• puolustamme lasten oikeutta iloon, elämänrohkeuteen ja omaan uskoon
• liitymme toiminnassamme YK:n lasten oikeuksien sopimuksen
periaatteisiin
• edistämme lasten äänen kuulemista niin järjestön hallinnossa kuin
seurakuntien ja kirkon päätöksenteossa
• puolustamme lasten oikeutta kokonaisvaltaiseen kristilliseen
kasvatukseen ja lasta arvostavaan jumalanpalveluselämään
• huomioimme tasapuolisesti myös erityisen avun tarpeessa olevat
lapset
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PTK vuonna 2015 (visio)
1. Vuonna 2015 PTK tunnetaan
• kristillisen varhaisnuorisotyön ajan tasalla olevana kehittäjänä ja
uudistajana
• kouluttavana varhaisnuorisotyön asiantuntijajärjestönä
• laadukkaan varhaisnuorisotyön materiaalin julkaisijana
2. Vuonna 2015 varhaisnuorisotyö on näkyvä ja arvostettu osa seurakuntatyötä.
3. Vuonna 2015 tytöt ja pojat ovat seurakunnan ja järjestön
toiminnassa sekä päätöksenteossa osallisia omaan elämäänsä
vaikuttavissa asioissa.
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PTK:n toiminnan suuntaviivat vuoteen 2015
1. Kehitämme ja uudistamme kristillistä varhaisnuorisotyötä
• Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä. Edistämme kouluikäisten
lasten huomioimista ja osallisuutta seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa. Kiinnitämme huomiota nuorisotyönohjaajien lisäksi pappeihin ja
kanttoreihin varhaisnuorisotyöntekijöinä ja jumalanpalveluskasvattajina.
Edistämme lasten oikeutta osallistua ehtoolliselle. Vahvistamme työnäkyä,
joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua.
• Koulutyö. Teemme tunnetuksi seurakuntaa koulun paikallisena oppimisympäristönä. Tuemme kehitystä, jossa koulusta tulee seurakuntien varhaisnuorisotyön merkittävä toimintaympäristö. Tuemme seurakuntien kerhotoiminnan osittaista siirtymistä kouluympäristöön osaksi eheytettyä koulupäivää.
• Lapsen turvallinen kasvuympäristö. Kehitämme varhaiseen puuttumiseen liittyvää osaamista ja menetelmiä. Painotamme erityisesti perheiden
tukemisen näkökulmaa. Ymmärrämme perheen tyttöjen ja poikien tärkeimmäksi yhteisöksi. Vahvistamme seurakuntien perinteisiä työalarajoja ylittävää perhetyötä. Tuotamme lasten ero- ja sururyhmiin ja ihmissuhdetaitoihin liittyviä menetelmiä ja koulutusta. Pidämme toiminnassamme esillä terveitä elämäntapoja ja seksuaaliterveyteen liittyviä teemoja.
• Lasten mediamaailma. Kohtaamme digitaalisen sukupolven tarpeet.
Koulutamme työntekijöitä ja vanhempia lasten media- ja pelimaailman teemoista. Tarjoamme lapsille heidän omaa kehitysvaihettaan kunnioittavia ja
turvallisia mediatuotteita ja annamme heille itselleen mahdollisuuden tuottaa sisältöjä. Edistämme lapsille kohdistettuja tekstiviestipuhelinpalveluja ja
nettiauttamista seurakuntien varhaisnuorisotyön yhtenä toimintamuotona.
Kehitämme PTK:n omia nettisivustoja esim. kerhonohjaajakoulutuksen
oppimisympäristönä.
• Ympäristökasvatus. Kohtuullisen kulutuksen ja kestävän elämäntavan
teemat läpäisevät järjestömme toiminnan. Luomakunnan varjelemiseen liittyvät hankkeet tuottavat varhaisnuorisotyön menetelmiä. Ymmärrämme
pyhän kohtaamisen luonnossa ja ekologisen elämäntavan yhteyden.
Vahvistamme järjestön sisäistä ekologisesti vastuullista toimintakulttuuria
ja laadimme osana toimintakertomusta ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportin.
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• Leiri- ja retkeilytoiminta. Vahvistamme leiri- ja retkitoiminnan taitoja
seurakunnissa, koska leiritoiminta aivan erityisellä tavalla mahdollistaa
lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Kehitämme leiritoimintaan liittyvää koulutusyhteistyötä nuorisotyönohjaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa.
Tievatupa ja Partaharju palvelevat leiritoiminnan oppimisympäristöinä.
• Terveet liikunta- ja ravintotottumukset. Vahvistamme liikuntatapahtumilla ja -koulutuksilla liikunnallista osaamista kerho- ja leiritoiminnassa.
Korostamme ruumiillisuuden, kisailun ja leikin merkitystä kristillisessä
kasvatuksessa. Tuotamme materiaalia, joka edistää terveellisiä ja ekologisia
ravintotottumuksia.
• Kansainvälinen vuorovaikutus ja vastuu. Vahvistamme järjestön laajan kansainvälisen verkoston antamien virikkeiden soveltamista seurakuntien varhaisnuorisotyössä. Luomme kerhonohjaajille ja varhaisnuorisotyöntekijöille mahdollisuuksia ja kanavia kansainväliseen vuorovaikutukseen.
Pidämme esillä kansainväliseen vastuuseen, lähetys- ja suvaitsevuuskasvatukseen sekä monikulttuuriseen työotteeseen liittyviä teemoja ja metodeja.
Näemme tehtäväksemme osaltamme tukea muiden maiden kristillistä varhaisnuorisotyötä.

2. Vahvistamme varhaisnuorisotyön asemaa seurakunnissa
• Osaaminen ja työnäky. Vahvistamme varhaisnuorisotyön asemaa kirkon lapsi- ja nuorisotyön ammatillisessa ja täydennyskoulutuksessa.
Kehitämme laajassa verkostoyhteistyössä varhaisnuorisotyön teologista ja
uskonnonpedagogista osaamista ja työnäkyä.
• Vaikuttaminen. Seuraamme työalaan liittyvää uutta tutkimusta, analysoimme varhaisnuorisotyön kehityssuuntia ja osallistumme varhaisnuorisotyötä koskevaan keskusteluun. Nostamme varhaisnuorisotyön teemoja ja
haasteita julkisuuteen ja toimimme kirkko- ja yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana.
• Seurakuntalähtöisyys. Toimimme lähellä seurakuntia ja huomioimme
eri alueiden ominaislaadun ja -tarpeet. Kehitämme seurakunnan työalojen
välistä yhteistyötä kouluikäisten lasten parhaaksi. Kannamme vastuuta varhaisnuorisotyön ja sen tekijöiden asemasta seurakuntarakenteiden muutosprosesseissa.
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• Vapaaehtoistoiminta. Kehitämme eri-ikäisten vapaaehtoisten rekrytointimenetelmiä ja tuemme heidän osaamistaan.
• Laadukkaat varhaisnuorisotyön tuotteet. Tuotamme laadukkaita varhaisnuorisotyön materiaaleja, menetelmiä ja koulutuksia.

3. Edistämme tyttöjen ja poikien osallisuutta omaan
elämäänsä vaikuttavissa asioissa
• Lasten osallisuus. Vahvistamme lasten osallisuutta niin järjestön
omassa kuin seurakuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Osallisuudella
tässä tarkoitetaan lapsen kokemusta siitä, että hän saa aikaan muutoksia
omassa elämässään ja ympäristössään.
• Lasten oikeudet. Teemme tunnetuksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöjä ja vahvistamme lapsen oikeuksien päivän viettoa varhaisnuorisotyössä.
• Lapsivaikutukset. Pyrimme siihen, että seurakunnat ja kirkon keskushallinto ryhtyvät arvioimaan hallinnollisten päätöstensä lapsivaikutuksia

4. PTK:n rakenteet palvelevat toimintaa
• Henkilöstö. Kiinnitämme huomiota järjestön henkilöstön hyvinvointiin,
koulutustarpeisiin ja työssä jaksamiseen. Kehitämme työyhteisöä innovatiivisen asiantuntijayhteisön suuntaan, jossa arvostamme yhteisöllisyyttä ja
osallisuutta tukevaa työkulttuuria. Lisäämme avoimuutta, tasavertaisuutta
ja vuorovaikutuksellisuutta työyhteisössä. Kehitämme tiimityön taitoja.
Henkilöstön osaamisessa ja resursoinnissa kiinnitämme huomiota seuraaviin painopistealueisiin: koulutyö, uusmedia ja alueellinen toiminta.
• Alueellinen toiminta. Vahvistamme PTK:n alueellista toimintaa aluesihteeritoimintaa kehittämällä ja piiritoimintaa tukemalla.
• Toimipisteet. Selvitämme henkilöstön sijoittumista eri toimipisteisiin
järjestön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla erityisesti henkilövaihdosten yhteydessä.
• Tievatupa. Kehitämme retkeilykeskus Tievatuvan majoitustiloja vastaamaan eri käyttäjäryhmien vaatimuksia ja näin yhä vahvemmin palvelemaan
lasten ja nuorten ryhmiä sekä perhe- ja diakoniatyön tarpeita.
• Partaharju. Partaharjun toimintakeskuksen eri toimijoiden yhteistyötä
ja siihen liittyviä eri rooleja ja vastuita selkeytetään niin, että Partaharju ja
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sen taustayhteisöt pystyvät paremmin palvelemaan seurakuntien varhaisnuorisotyötä. Partaharjun tulevaisuus vaikuttaa siihen, miten järjestön hallinto ja henkilöstö sijoittuvat.
• Järjestöyhteistyö. Löydämme seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöjen (NK, PTK, SLK) yhteistä työtä edistävän ja resursseja lisäävän
yhteistyörakenteen.
• Talous. Huolehdimme järjestön taloudellisesta hyvinvoinnista lisäämällä
oman toiminnan tuottoja, kehittämällä järjestön markkinointikäytäntöjä ja
etsimällä uusia rahoituslähteitä.
• Hallinto. Kevennämme järjestön hallintorakennetta säilyttäen samalla
läheisen yhteyden jäsenseurakuntiin.
• Verkko. Laajennamme PTK:n toimintaympäristöä erilaisiin verkkoyhteisöihin.

Seuranta ja päivitys
• Arvioimme ja raportoimme toimintalinjauksen toteutumista liittokokoukselle 2011.
• Laadimme toimintasuunnitelmat PTK:n toimintalinjauksen mukaisesti.
• Toimintakertomusten yhteydessä arvioimme toimintalinjauksen
toteutumista.

PTK:n toimintalinjauksen yhteys muihin asiakirjoihin
• Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma sekä
hallituksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma 2007-2011.
• Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia 2015.
• YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989.

Hyväksytty PTK:n hallituksessa 21.5.2008
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