
 

 

SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITON STRATEGIA  
 
1. Toiminta-ajatus  
 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on asiantuntija, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja 
nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi 
tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa ja toimii jäsentensä yhteistyöelimenä.  
Liitto mahdollistaa ja koordinoi valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia 
tukevan lastenkulttuuritoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi kaikkialle Suomeen.  
 

 
2. Arvot  
 
LAATU  
 
Arvostamme laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotettuja lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, jotka 
tukevat lapsen ja nuoren persoonallista kasvua, tietoisuutta ja kulttuurillista osallisuutta. Tunnustamme 
ammattitaidon ja luovuuden laadukkaan lasten- ja nuorten kulttuurityön kivijalkana.  
 
TASA-ARVO  
 
Kulttuurien monimuotoisuus, lasten- ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten oikeus osallis-
tua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään keskeisinä tasa-arvoa luovina tekijöinä. Kaikkia liiton jäseniä koh-
dellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti arvostaen kunkin jäsenen omaleimaisuutta ja osaamista.  
 
LAPSILÄHTÖISYYS  
 
Kunnioitamme lasten ja nuorten ajattelua ja arvostamme heitä oman ikäisinään taiteellisina toimijoina.  
 
TAIDE  
 
Ymmärrämme taiteen laaja-alaisuuden, sen eri merkitykset ja mahdollisuudet. Taide on yhteisöllinen voi-
mavara, henkisen kasvun edistäjä ja sillä on oma itseisarvonsa.  

 
 
3. Tavoitetila 2020  
 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on valtakunnallisesti merkittävä asiantuntija lastenkulttuurin kehit-
täjänä ja tunnetuksi tekijänä. Liitto on moniammatillista yhteistyötä tekevä, laajasti valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti verkostoitunut lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyöelin ja kattojärjestö.  
 
Lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytykset ja resurssit ovat lisääntyneet merkittävästi. Liitto 
on vahvistanut jäsentensä ammatillista osaamista ja verkostoitumista sekä edesauttanut lastenkulttuurin 
parissa työtä tekevien taiteen ammattilaisten työllistymistä.  
 



 

Taiteen ja kulttuurin merkitys yhtenä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistajana näkyy sekä kunta- että 
valtiontason poliittisessa päätöksenteossa.  
 
Lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet toteutuvat.  



 

 
4. Toimenpiteet  
 
Alan kehittäminen ja organisoitunut toiminta  
Liitto edistää lastenkulttuurialan ammattilaisten osaamista ja työllistymismahdollisuuksia järjestämällä am-
mattilaisten tapaamisia, seminaareja ja koulutuksia ja keräämällä ja välittämällä tietoa alan toiminnasta ja 
tutkimuksista.  
 
Liitto järjestäytyy selkeästi ja aktiivisesti toimivaksi.  
 
Kulttuuripoliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen  
Liitto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ottaa kantaa lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien 
toteutumiseen. Liitto antaa lausuntoja ja osallistuu asiantuntijana alaa kehittäviin työryhmiin ja selvitystyö-
hön.  
 
Liitto kerää ja jakaa tietoa lastenkulttuuritoiminnan näkyvyyden, tunnettuuden ja resurssien lisäämiseksi 
sekä toimii aktiivisesti lastenkulttuurin vaikuttavuuden tunnistamiseksi valtakunnallisessa, alueellisessa ja 
paikallisessa päätöksenteossa (mm. kuntien hyvinvointikertomukset, kulttuuripoliittiset ohjelmat, valtakun-
nalliset ja alueelliset opetussuunnitelmat).  
 
Liitto järjestää vuosittain valtakunnallisen Lastenkulttuurifoorumin, jonka vaihtuva teema nostaa esille 
valtakunnallisesti merkittäviä lastenkulttuurin alaan liittyviä kysymyksiä. Foorumi tarjoaa mahdollisuuden 
keskustella kulttuuritoiminnan merkityksistä laaja-alaisesti.  
 
Monialainen valtakunnallinen verkostoituminen, yhteishankkeet ja kansainvälinen yhteistyö  
Liitto on moniammatillisesti verkostoitunut, toteuttaa ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteis-
hankkeita ja projekteja sekä luo yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin rahoittajiin. Yhteishankkeet voi-
vat olla liiton jäsenistön tai useiden eri alojen toimijoiden välisiä hankekokonaisuuksia. Liitto edustaa Suo-
mea alan kansainvälisissä kattojärjestöissä ja verkostoissa. 
 


