


ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA
NUORI KULTTUURI -STRATEGIA 2020-2026

Nuori Kulttuuri -toiminta perustuu nuorisolakiin, nuorisotyön 
eetokseen ja Suomen Nuorisoseurojen arvoihin, jotka ovat 
osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. 

Taide nähdään Nuori Kulttuuri -toiminnassa kasvun ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. 

Nuori Kulttuurin visio on, että Nuori Kulttuuri -toiminta on 
monitaiteista ja rohkeasti kokeilevaa, se on arvostettua ja 
kaikille avointa. Nuori Kulttuuri toimii verkostomaisesti ja se 
mahdollistaa kulttuuriseen harrastustoimintaan osallistumisen 
mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. 

Nuori Kulttuuri -toimintaa tuottaa Nuori Kulttuuri 
verkosto, joka on ketterä ja uudistuva kulttuurisen nuorisotyön 
mahdollistaja. Verkosto on kaikille avoin ja siihen kuuluu 
kulttuurisen nuorisotyön tekijöitä ja asiantuntijoita paikalliselta, 
alueelliselta, valtakunnalliselta ja kansainväliseltä tasolta. 

Verkosto rakentuu myös rihmastosta eli verkoston jäsenten 
verkostoista. Niiden avulla toiminnalla on mahdollisimman laaja 
kosketuspinta nuoriin, nuorisotyöhön ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttavuuteen. 

Nuori Kulttuuri –verkostoon kuuluvia yhdistää halu kehittää ja 
tuottaa kulttuurista nuorisotyötä. 



NUORI KULTTUURI -TOIMINNAN KOLME  
KÄRKEÄ VUOSINA 2020-2026 OVAT

rohkeus
arvostus  

monitaiteisuus

Rohkeus tarkoittaa, että Nuori Kulttuuri toimii rohkeasti aikaansa seuraten ja uutta luoden. 
Nuori Kulttuuri -toiminta ratsastaa kokeilukulttuurin aallonharjalla, ja se mahdollistaa 

kokeiluja uudenlaisilla tapahtumatuotannon tavoilla myös digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

Arvostus tarkoittaa, että kulttuurinen nuorisotyö on yhteiskunnallisesti tunnustettua ja 
arvostettua, ja että kulttuurinen harrastustoiminta on nuorten keskuudessa arvostettua 

vapaa-ajan toimintaa. 

Monitaiteisuus tarkoittaa, että Nuori Kulttuuri -toimintaan on mahdollista osallistua kaikilla 
taiteenaloilla. Nuori Kulttuuri -verkosto määrittelee vuosittain toiminnan raamit eri tasoille, 

jotta toiminta on hallittua ja mahdollista toteuttaa. 



NUORI KULTTUURI -TOIMINNAN TASOT

Paikallinen Nuori Kulttuuri -toiminta luo edellytyksiä 
kulttuuriselle nuorisotyölle arjen nuorisotyössä. Paikallinen 
toiminta on Nuori Kulttuurin kokeiluareena, jossa mahdollistetaan 
nuorten omaehtoinen toiminta ja marginaalisempien lajien kokeilu 
sekä perustoiminnan kehittyminen. 

Paikallisia toimijoita ovat esimerkiksi kuntien, järjestöjen tai 
seurakuntien nuorisotyöntekijät, kulttuurituottajat, vapaaehtoiset, 
aktiiviset eläkeläiset, nuoret, oppilaitokset ja yritykset.

Alueellinen Nuori Kulttuuri –toiminta saattaa alueen paikallisia 
toimijoita ja nuoria yhteen. 
Alueellisen toiminnan toimintamuotoina ovat aluetapahtumat 
sekä alueellinen nuorten osallisuuden jaa kohtaamisen 
mahdollistaminen.

Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -toiminta laajentaa 
tapahtuma -ja verkostotoiminnan kautta lasten ja nuorten 
paikallisen ja alueellisen kulttuurillisen harrastustoiminnan 
kokonaisuudeksi, joka tuottaa yhteenkuuluvuuden ja 
onnistumisen kokemuksia. 

Valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -toimintaa kuuluu kiinteästi 
myös yhtä taiteenalaa valtakunnallisesti edistävät toimijat. 

Kansainvälinen Nuori Kulttuuri -toiminta mahdollistaa 
nuorille kansainväliset matkat nuorten matka-avustusten 
kautta. Kansainvälinen toiminta avaa nuorille uudenlaisia 
ulottuvuuksia maailmankuvan ja ystäväpiirin laajentumiseen 
sekä ihmisenä kasvamiseen.



ONNISTUMISEN AVAIMET, ELI MILLÄ KEINOIN 
PÄÄSEMME MAALIIN?

Tapahtumat   -   ”Yhdessä”

Nuori Kulttuuri tapahtumat ovat nuorten näköisiä ja ne tavoittavat 
vuosittain kaikki Suomen kulttuurisia harrastuksia harrastavat 
nuoret.

Tapahtumat luovat onnistumisen kokemuksia ja mahdollistavat 
nuorten kohtaamisen.

Verkostot   -   ”Kukaan ei ole yksin”

Nuori Kulttuuri verkosto mahdollistaa kulttuurisen nuorisotyön 
kehittymisen.

Verkostomainen toimintamalli mahdollistaa uuden toiminnan 
tuottamisen ja siitä oppimisen. Verkoston jäsenet muodostavat 
toiminnan selkärangan.

Viestintä   -   ”Oikeat kanavat oikeille kohderyhmille”

Nuori Kulttuuri viestintä on hyvin segmentoitua, ja se mahdollistaa 
monikanavaisen viestinnän.

Kokeilut   -   ”Vain rohkeasti kokeilemalla voimme löytää jotain uutta”

Nuori Kulttuuri ratsastaa kokeilukulttuurin aallonharjalla ja 
hyödyntää toiminnan kehittämisessä kokeilukulttuurin elementtejä 
sekä digitaalisuuden mahdollisuuksia.

ONNISTUMISEN INDIKAATTORIT, ELI MILLOIN 
TIEDÄMME OLEVAMME PERILLÄ?

Rohkeus. On kokeiltu uudenlaisia tapoja tuottaa tapahtumia. 
Onnistumisia ja haasteita on kirjattu ylös, analysoitu ja kokeiltu 
uudestaan. 

Arvostus. Kulttuurinen nuorisotyö on kirjattu jokaisen maakunnan 
hyvinvointistrategiaan ja kulttuurisen nuorisotyön kysyntä kasvaa.

Monitaiteisuus. Nuori Kulttuuri toimintaan osallistuu nuoria laajasti 
taiteen eri lähtökohdista ja Nuori Kulttuuri -toiminta tunnistaa uusia 
taiteentekemisen tapoja. 



Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimisto koordinoi  
Nuori Kulttuuri -verkoston toimintaa. 

Toimintaa rahoittaa Opetus-ja kulttuuri -ministeriö.


