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Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

VISIO

Lapsen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen toteutuu.

MISSIO

Edistämme laadukasta lastenkulttuuria, valvomme alan
etua ja koordinoimme valtakunnallista yhteistyötä.

ARVOT

Laatu: Arvostamme laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotettuja lasten
ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, jotka tukevat lapsen ja nuoren
hyvinvointia, persoonallista kasvua ja osallisuutta. Tunnustamme
ammattitaidon ja luovuuden laadukkaan lastenkulttuurin kivijalkana.
Tasa-arvo: Taiteen ja kulttuurin moninaisuus, lasten- ja nuorten
kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään keskeisinä tasa-arvoa luovina tekijöinä.
Kaikkia liiton jäseniä kohdellaan 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, taiteen eri merkitykset
ja mahdollisuudet. Taide on yhteisöllinen voimavara ja henkisen
kasvun edistäjä, jolla on oma itseisarvonsa.

laatu

TAVOITETILA 2025

tasaarvo

lapsilähtöisyys

taide

Lastenkulttuurilla on näkyvä ja vaikuttava asema yhteiskunnassa.
Taiteeseen ja kulttuuriin osallistuminen tunnistetaan yhteiskunnassa
laajasti lasten ja nuorten yhdenvertaiseksi oikeudeksi. Taide- ja kulttuurikokemukset ovat arvostettu ja konkreettinen osa lasten ja nuorten
elämää. Ne kuuluvat jokaisen lapsen ja nuoren varhaiskasvatukseen ja
koulutukseen. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua
itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä
tuottaa omaa taiteellista sisältöä.
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on maamme vaikuttavin
lastenkulttuurin asiantuntijaverkosto. Liiton ja sen jäsenten toimintaedellytykset on turvattu, mikä on laadukkaan lastenkulttuurin
edistämisen perusta.
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Vaikutamme

Edistämme

lastenkulttuurin asemaan ja
näkyvyyteen maassamme

yhdenvertaista kulttuurikasvatusta sekä
taiteen ja kulttuurin harrastamista

Liitto edistää laadukasta ja ammattimaista
lastenkulttuuria. Laadukkaan lastenkulttuurin
edistämisen edellytyksenä on, että liiton ja sen
jäsenten toimintaedellytykset on turvattu. Jäsenten
asiantuntemus on vaikuttamistyön perusta. Liitto
edistää lastenkulttuurin toimintaedellytyksiä
olemalla mukana taiteen ja kulttuurin vaikuttamistyössä. Liitto kehittää lastenkulttuuria yli
hallinnonalojen ja jakaa tietoa siitä, mitä hyötyä
kulttuurista ja taiteesta on lapsille ja nuorille. Liitto
lisää yhteistyötä yhteiskunnan vaikuttajien kanssa.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa lasten ja nuorten
kasvua, osaamista ja yhteisöllisyyden kokemista.
Liitto edistää sitä, että jokaisessa kunnassa on
käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma ja Taidetestaajat-toiminta tukee vakiintuneesti ja yhdenvertaisesti kulttuurikasvatusta Suomessa. Jokainen
lapsi ja nuori saa halutessaan harrastaa mieleistään,
laadukkaasti ohjattua taide- ja kulttuuriharrastusta.
Taiteen ja kulttuurin eri alat huomioidaan monipuolisesti edistämistyössä.

Vahvistamme

Mahdollistamme

Liitto on lasten ja nuorten kulttuurisen hyvinvoinnin edistäjä ja tuo lasten ja nuorten äänen
kuuluville taiteen ja kulttuurin kentällä. Liitto
vahvistaa toiminnallaan kestävää kehitystä
lastenkulttuurissa.

Liitto mahdollistaa jäsenistään muodostuvan
lastenkulttuurin asiantuntijaverkoston, joka tuottaa
lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Verkosto tekee lasten
ja nuorten kulttuuria näkyväksi ja tuottaa kattavaa
tietoa lastenkulttuurista maassamme. Yhteistyö
jäsenten kesken on toimivaa sekä kollegiaalinen
apu ja tuki luonteva osa toimintaa. Jäsenet osallistuvat aktiivisesti viestintään ja vaikuttamistyöhön.
Verkostoon kuuluminen tukee jäsenten edellytyksiä
toimia vaikuttavasti lastenkulttuurikentällä.

lasten osallisuutta, kulttuurihyvinvointia
ja kestävää kehitystä

maamme vaikuttavimman lastenkulttuurin
asiantuntijaverkoston

TAITEEN JA KULTTUURIN YHDENVERTAISUUTTA EDISTÄVÄT HANKKEET JA TOIMINTA ovat keskeinen osa liiton
toimintaa vuonna 2022-2024.

Päätavoitteet hankkeissa:
• Taide- ja kulttuuriharrastukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten harrastamista osana harrastamisen Suomen mallia.
• Kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat osa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja jokaisessa kunnassa on toimiva kulttuurikasvatussuunnitelma.
• Taidetestaajat-toiminta tukee vakiintuneesti ja yhdenvertaisesti kulttuurikasvatusta Suomessa.

MITÄ TARKOITAMME LIITON VAIKUTTAMISTYÖLLÄ?
Liiton vaikuttamistyön tavoitteena on edistää laadukasta ja ammattimaista lastenkulttuuria, sekä tuoda esille ja taata lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet taiteeseen
ja kulttuuriin.
Liitto pyrkii vaikuttamaan yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa poliittiseen
päätöksentekoon, rahoitukseen ja kehittämiseen, jotta lastenkulttuurin kentällä olisi
mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.
Vaikuttamistyötä tehdään eri tasoilla: kansainvälisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Vaikuttamisen tasot liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan.
Valtakunnallisella tasolla vaikuttamistyötä tekee pääasiassa liiton toimisto ja hallitus.
Liiton jäsenten tekemä konkreettinen lastenkulttuurityö ja asiantuntijuus ovat
vaikuttamistyön perusta, jota liiton toimisto nostaa esiin. Jäsenet puolestaan tukevat
liiton toimistoa valtakunnallisessa vaikuttamistyössä. Liitto ennakoi tulevaa ja seuraa
aktiivisesti ajan ilmiöitä ja trendejä.

MITEN VERKOSTO TUKEE LASTENKULTTUURITYÖTÄ?
Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet muodostavat verkoston, joka tuottaa
lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Liitto
kokoaa jäsenet yhteen ja mahdollistaa yhteisen keskustelun, yhdessä kehittämisen ja
yhdessä vaikuttamisen.
Jäsenet työskentelevät työ- ja teemaryhmissä lastenkulttuurin edistämiseksi sekä
verkostoituvat keskenään tuottaen sisältöjä ja hankkeita yhdessä. Omistajuus näissä
hankkeissa voi olla joko jäsenten keskinen tai yhteinen liiton kanssa. Kumppaneita
voivat olla myös liiton ulkopuoliset toimijat.
Liiton mahdollistama yhteistyö jäsenten kesken muodostaa Suomen vaikuttavimman
lastenkulttuurin asiantuntijaverkoston, jota tuetaan esimerkiksi jäsentapaamisten ja
koulutusten avulla.

