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Hyväksytty hallituksessa 19.11.2014

NUORTEN KESKUKSEN TOIMINNAN PERUSTA
Nuorten Keskuksen jäsenistö koostuu luterilaisista paikallisseurakunnista ja nuorten kristillisistä yhdistyksistä. Henkilöjäseniä ovat edellä mainittujen seurakuntien ja yhdistysten 15 – 29-vuotiaat,
toimintaan osallistuvat nuoret. Järjestö on toiminnassaan sitoutunut Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon tunnustukseen. Palvellessaan, kehittäessään ja tukiessaan sitä työtä ja toimintaa, joka toteutuu seurakunnissa ja nuorten kristillisissä yhdistyksissä, Nuorten Keskus toteuttaa lähetyskäskyä
(Matt. 28: 18–20) ja lasten evankeliumia (Mark. 10: 13–16). Nuorten Keskus on osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa, jonka tehtävänä on lähetys ja palvelu.
Järjestön toiminnan teologinen linjaus nousee uskontunnustuksen kolminaisuusopillisesta painotuksesta, joka määrittää myös järjestön ihmiskuvaa. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, vapaaksi
ja luovaksi subjektiksi. Jumala puhalsi ihmiseen elävän hengen. Ihmisen itsenäisyys ja itsensä toteuttaminen ei ole kuitenkaan rajatonta: vastassa ja vierellä on ihminen, joka on myös oman elämänsä subjekti. Ympärillä on luonto ja luomakunta. Ihminen toteuttaa itseään siinä tilassa, jonka
muut ihmiset ja muu luomakunta hänelle antavat ja jonka hän ottaa. Ihminen on luotu elämään yhteydessä Jumalaan ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja muun luomakunnan kanssa kultaista
sääntöä noudattaen.
Nuorille kuuluvat kaikki Jumalan lupaukset Kristuksen sovitustyön tähden. Sovitustyö on kaikille annettu lahja. Nuoret ovat oikeutettuja osallisuuteen toivosta, ilosta, anteeksiannosta ja uudelleen
aloittamisen mahdollisuudesta. Lähetyskäskyn mukaisesti nuorilla on oikeus oppia mitä tarkoittaa,
että hän on kristityksi kastettu. Oppiminen ei ole vain tiedon hallintaa vaan ennen kaikkea Jumalan
kasvojen edessä olemista, pyhyyden aavistelua, rohkeutta rukoilla ja mahdollisuutta tulla osalliseksi
kirkon yhteisestä uskosta ja Jumalan rakkaudesta. Nuorella tulee olla mahdollisuus kasvaa sellaiseksi kristityksi, joksi Jumala haluaa hänen kasvavan.
Pyhä Henki toimii seurakunnassa sanan ja sakramenttien kautta. Kasteessa nuorille on auennut tie
Jeesuksen opetuslasten yhteiselle aterialle, ehtoolliselle sekä seurakunnan yhteyteen. Kristittyinä,
seurakunnan jäseninä nuoret on kutsuttu toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä läpi elämänsä ja
elämään palvellen, vastuuta kantaen. Pyhä Henki toimii nuorten elämässä kutsuen heitä armahtavan ja rakastaan Jumalan luo, joka varustaa heidät elämään kristittyinä maailmassa.
Nuorten Keskus on kristillisen nuorisotyön valtakunnallinen keskus- ja palvelujärjestö. Nuorten Keskus palvelee ja kehittää paikallisseurakunnissa ja yhdistyksissä toteutuvaa nuorisotyötä ja toimintaa.
Palvelujärjestönä Nuorten Keskus tukee eri tavoin nuorten kanssa työskenteleviä kirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Lisäksi Nuorten Keskus kehittää yhdessä seurakuntien kanssa seurakunnissa toteutuvaa nuorisotyötä kehittämishankkein, koulutuksin ja materiaalein sekä edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa ja yhteiskunnassa. Nuorten Keskus palvelee jäsenistöään alueellisesti ja
valtakunnallisesti.
Keskusjärjestönä Nuorten Keskus kehittää seurakuntien nuorisotyön kannalta tärkeitä työn osaalueita pyrkien tunnistamaan tulevaisuuden haasteita ja hiljaisia signaaleja. Keskusjärjestönä Nuorten Keskus vaikuttaa seurakuntien nuorisotyön kannalta tärkeisiin kysymyksiin, luo edellytyksiä
nuorten ja nuorisotyön tekijöiden äänen kuulumiseen ja edustaa järjestön jäseniä yhteiskunnassa.

2
Toiminnassaan Nuorten Keskus hakeutuu aktiiviseen yhteistyöhön muiden kirkollisten toimijoiden,
järjestöjen, hallinnon, tutkimuslaitosten ja muiden nuorisopolitiikan toimijoiden kanssa.
Nuorten Keskus järjestää nuorisotoimintaa, johon nuoret ja nuoret aikuiset osallistuvat ja jota he
toteuttavat järjestössä yli seurakuntarajojen. Tämä toiminta kokoaa nuoria alueellisesti, valtakunnallisesti ja maailman laajasti yhteen nuorisotapahtumien, retkien, leirien ja auttamistoiminnan
kautta. Merkittävä osa tätä nuorisotoimintaa on nuorten ja nuorten aikuisten itsensä suunnittelema ja toteuttama vaikuttaminen sekä kirkon sisällä että yhteiskunnassa ja globaalisti koko maailmassa.
Nuorten Keskuksen toiminta jaetaan palvelutoimintaan, yhteistoimintaan ja nuorisotoimintaan.

TOIMINTA-AJATUS
Nuorten Keskus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta toimiva seurakunnallisen nuorisotyön valtakunnallinen keskus- ja palvelujärjestö. Toimintansa kautta Nuorten Keskus vahvistaa nuorta uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, tukee nuoren kasvua sekä innostaa nuorta
osallistumaan ja toimimaan ja kantamaan vastuuta seurakunnassa, yhteiskunnassa ja kansainvälisessä toiminnassa.

VISIO 2020
Nuorten Keskuksen visio on Nuorten kanssa - hyvän puolella

ARVOT
Nuorten Keskuksen toimintaa ohjaa pyhän kunnioitus. Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa.
Jumalan luomina ihminen ja koko luomakunta ovat pyhiä.
Nuorten Keskus edistää oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista ja kestävää
kehitystä. Nuorten Keskus toimii avoimesta ja luotettavasti, hakee yhteistyön mahdollisuuksia ja on
avoin vuorovaikutukselle.

Nuorten Keskuksen toiminta painottuu vuoteen 2020 neljään painopisteeseen:
1. Nuorten kanssa
Nuorten Keskuksen jäsenistön muodostavat nuorten yhteisöt seurakunnissa ja yhdistyksissä. Nämä yhteisöt muodostuvat sekä kiinteästi että löyhästi seurakunnan nuorten toimintaan osallistuvien nuorten joukosta. Järjestö toimii nuorten ja heidän parissaan työtään ja vapaaehtoistehtäviään hoitavien vastuunkantajien kanssa. Nuoret ovat osa yhteistä kirkkoa ja heille kuuluu yhtäläinen vastuu ja oikeus vastata seurakunnan ja kirkon yhteisistä asioista ja tulevaisuudesta.
Strategiakauden aikana Nuorten Keskus
•

jatkaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja edellytysten luomista nuorten omalle vaikuttamistoiminnalle Suomen luterilaisessa kirkossa kirkon uudistamiseksi
Tavoitteen toteuttamiseksi järjestö tukee edelleen NAVI-ryhmän ja -verkoston toimintaa, järjestää Kirkko 2020 -nuorten tulevaisuusseminaareja, toteuttaa kirkollisten vaalien yhteydessä
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nuorten vaalikampanjoita sekä on mukana edistämässä LAVA:n (lapsivaikutusten arviointi) toteutumista.
Tavoitteen toteutumisen myötä nuoret osallistuvat myös järjestön hallintoon nykyistä voimakkaammin.
•

edistää sellaisten työmuotojen ja -menetelmien syntymistä ja tunnetuksi tekemistä, jossa
nuoret ovat itse toiminnan subjekteja ja vuorovaikutus on avointa ja kunnioittavaa
Tavoite läpäisee järjestön oman nuorisotoiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
osalta. Yhtenä kehittämiskohteena on sosiaalisessa mediassa toteutuva nuorisotoiminta. Seurakuntien työntekijöille tarjotaan koulutusta ja materiaalia, joka vahvistaa avointa ja kunnioittavaa työotetta ja antaa välineitä nuorten osallisuuden toteutumiseen paikallisseurakunnassa.

•

vahvistaa monikulttuurisuutta ja kansainvälistä vuorovaikutusta omassa toiminnassaan

Tavoitteen toteuttamiseksi järjestö kutsuu Partaharjuun eri kulttuurisista taustoista tulevia, eriikäisiä nuoria eri puolilta maailmaa yhteen.
2. Kertomusten kautta
Nuorten Keskus edistää sellaista tapaa käyttää Raamattua, jossa nuorten elämä ja Raamatun kertomukset pääsevät vuoropuheluun keskenään. Nuorilla on oikeus uteliaisuuteen, joka kannustaa
heitä tarttumaan Raamattuun heidän omista elämän kokemuksistaan käsin. Heillä on oikeus
muodostaa Raamatun kertomuksista tulkinta, joka on heille ajankohtainen ja heidän identiteettiään positiivisesti tukeva.
Strategiakauden aikana Nuorten Keskus
•

lisää Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä nuorten ja työntekijöiden parissa
Tavoitteen toteuttamiseksi järjestö tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa seurakuntien nuorisotyössä toimiville raamattukoulutusta ja -materiaalia. Raamatun kertomuksia
eletään todeksi monimuotoisesti järjestön omassa nuorisotoiminnassa, erityisesti leireillä,
rippikouluissa ja Yhden hinnalla -tapahtumassa.

•

edesauttaa nuorille suunnattujen raamattutyöskentelymenetelmien leviämistä nuorisotyöhön seurakunnissa
Tavoitteen toteuttamiseksi järjestö edistää erityisesti Reformaation juhlavuoden aikana erilaisten jo olemassa olevien raamattumenetelmien käyttöä ja soveltamista sekä uusien syntymistä seurakuntien nuorisotoiminnassa. Lisäksi järjestössä etsitään keinoja, joilla voimakkaasti
visuaalisessa maailmassa elävät nuoret voisivat löytää kuvat tiensä Raamatun kertomusten
maailmaan esim. mobiililaitteiden avulla.
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3. Hyvän puolella
Nuorten Keskus nostaa strategiakaudella esiin kristityn vastuun. Ajattelemme, että ihminen vastaa Jumalan pelastustekoon rakastamalla ja kantamalla vastuuta lähimmäisistään, itsestään ja koko luodusta maailmasta. Nuorten Keskuksessa hyvän puolelle asettuminen tarkoittaa yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja monikulttuurisuuden edistämistä sekä erityisesti niiden nuorten
puolelle asettumista, joilla ei itsellään ole mahdollisuutta tai kykyä vaikuttaa oman hyvinvointinsa
edistämiseen.
Strategiakauden aikana Nuorten Keskus
•

mahdollistaa vahvan sosiaalisen tuen antamisen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä tavalla
tai toisella ulkopuolisiksi
Tavoitteeseen pyritään toteuttamalla vuonna 2014 käynnistynyt, nelivuotinen Moottoripaja hanke sekä tukemalla hankkeen päätyttyä syntyneiden moottoripajojen toimintaa. Lisäksi
järjestössä etsitään toimintatapoja ja -malleja, joiden avulla seurakuntien nuorten yhteisöt
avautuvat myös vaikeneville ja ulkopuolelle jääville nuorille ja seurakuntien toimintakulttuuriin syntyy tilaa kaikenlaisen temperamentin nuorille.

•

edesauttaa nuoria saamaan valmiuksia tehdä hyvää ja vastustaa sekä rakenteellista että yksilöiden tekemää pahaa
Tavoitteen toteuttamiseksi järjestö tuottaa materiaalia ja toimintamalleja, joiden avulla nuoret saavat valmiuksia edistää oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden ja armollisuuden hyveiden toteutumista.

4. Yhdessä eteenpäin
Sekä luterilaiset seurakunnat että koko suomalainen yhteiskunta elävät keskellä rakenteiden murrosta. Tilanne nähdään Nuorten Keskuksessa mahdollisuutena uudistua ja tehdä innovaatioita,
joiden kautta kristillinen nuorisotyö on nykyistä toimintakykyisempi uusien sukupolvien keskellä.
Nuorten Keskuksessa ajatellaan, että uudistuminen on mahdollista laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.
Strategiakauden aikana Nuorten Keskus
•

etsii entistä läheisempää yhteistyötä sisarjärjestöjensä kanssa
Tavoitteen toteuttamiseksi järjestö selvitetään tiiviimmän yhteistyön mahdollisuutta Poikien
ja tyttöjen keskuksen ja Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kanssa. Yhteistyön tiivistämisellä /
mahdollisella yhdistymisellä halutaan turvata entistä vahvemmin lapsen ja nuoren äänen kuuluminen kirkossa ja yhteiskunnassa.

•

edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa seurakuntien nuorisotoiminnan ajatushautomon syntymistä Partaharjuun
Tavoitteen toteuttamiseksi Partaharjuun luodaan foorumi, jossa seurakuntien nuorisotyössä
toimivat ohjaajat ja nuoret voivat ideoida, kokeilla, arvioida ja tuottaa uusia toimintamalleja
seurakuntien nuoriso-, rippikoulu- ja leiritoimintaan.

