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STRATEGIA 2019 – 2023
Strategia on ensisijaisesti työkalu Nuorten Kotkien kaikille toiminnan tasoille. Strategia ohjaa kaikkea
toiminnan suunnittelua ja siinä määritellään toiminnalliset painopistealueet. Osatavoitteiden toteutumista
arvioidaan välitarkastelussa vuonna 2021 ja strategiakauden lopulla 2023.

Visio
Nuoret Kotkat on yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Nuoret Kotkat tarjoaa
yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä toimintaa lapsille ja nuorille.
Yhdenvertaisuus: Nuoret Kotkat tarjoaa toimintaa kaikille lapsille ja nuorille. Toiminta on tasa-arvoista YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen kuvaamalla tavalla.
Turvallisuus: Nuorissa Kotkissa toimivat aikuiset osaavat luoda kokonaisvaltaisesti turvallisen ilmapiirin.
Turvallisuus Kotka-toiminnassa on selkein laatukriteerein kuvattu.
Kannustavuus: Nuorten Kotkien toiminta tukee lasten oma-aloitteisuutta ja osallisuutta. Toiminta Nuorissa
Kotkissa kasvattaa lasta hahmottamaan maailmaa ja omia vaikutusmahdollisuuksia maailmassa. Nuoret
Kotkat on ylisukupolvinen järjestö, jonka toimintaan voi osallistua missä iässä ja missä elämänvaiheessa
hyvänsä.

Nuorten Kotkien arvot
Nuorten Kotkien arvot ovat tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja
demokratia. Nuoret Kotkat edistävät näitä arvoja osana sosialidemokraattista työväenliikettä.

Maailma, jossa elämme
Eriarvoistuminen ja hyvinvoinnin rakenteiden heikkeneminen
Lasten ja nuorten tilanne ja asema on muutoksessa. Ikäluokat ovat pieniä. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan
puheissa yli kaiken, mutta lasten kasvulle ja hyvinvoinnille tärkeät yhteiskunnan rakenteet ovat suurten
taloudellisten paineiden kohteena. Hyvinvointivaltion toimintakyvyn heikentyminen kasvattaa
eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Lasten hyvinvointi on kasvavassa määrin riippuvainen kotitaustasta, ja muita
heikommista lähtökohdista tulevat lapset joutuvat siten erityisen haavoittuvaan asemaan. Ylisukupolvinen
syrjäytyminen ja lapsiköyhyys ovat todellisuutta. Lasten ja nuorten asioiden hoitaminen vaatii erityistä
huomiota.
Yhteiskunnallisena järjestönä Nuorten Kotkien on nostettava erityisesti esiin lasten ja nuorten kuuleminen
ja pystyttävä tarkastelemaan yhteiskuntaa myös lapsen näkökulmasta. Tämän lisäksi on huolehdittava, että
toimintamme on myös sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lasten tavoitettavissa.
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Kansainvälisyys ja kestävä kehitys
Suomi on muuttunut kansainväliseksi maaksi. Myös lasten ja nuorten kontaktit ulkomaille ja muihin
kulttuureihin lisääntyvät jatkuvasti. Samalla maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat suomalaisten
lasten hyvinvointiin lisääntyvässä määrin. Maailmanlaajuinen yhteinen tietoisuus valtavista
ympäristöhaasteista ja kestävän kehityksen välttämättömyydestä herättävät lasten ja nuorten keskuudessa
huolta ja toivottomuuttakin mutta myös halua toimintaan.
Kansainvälisenä liikkeenä Nuoret Kotkat tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen
toimintaan ja luoda verkostoja ympäri maailmaa. Nuoret Kotkat tukee toiminnallaan kestävää kehitystä ja
lasten toivoa kestävästä tulevaisuudesta. Kokemukset luonnosta Nuorten Kotkien toiminnassa tukevat
ympäristön kunnioitusta ja rakentavat samalla lasten hyvinvointia.

”Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia”
Suomi on muuttunut yhtenäiskulttuurista kohti kokemusmaailmojen moninaisuutta. Monikulttuurisia
nuoria ja lapsia on erityisesti kasvukeskuksissa. Sosioekonomisen ja kulttuurisen taustan ohella myös
esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, harrasteet ja yhteiskunnalliset mielipiteet jakavat erityisesti nuoria
pienempiin yhteisöihin. Keskinäisen ymmärryksen säilyminen vaatii yhä enemmän taitoa keskusteluun,
vuorovaikutukseen ja toisen asemaan asettumiseen.
Kotkatoiminnassa on mukana eri kulttuuritaustaisia lapsia ja nuoria sekä aktiivisia aikuisia. Yhteisten
kohtaamisten ja kokemusten luominen erilaisten ihmisten kanssa on luonnollinen tapa toimia
kotkaliikkeessä. Kotkatoiminta onnistuessaan avartaa kaikkien mukana olevien ymmärrystä toisten
erilaisista lähtökohdista. Kotkaliikkeessä yhdistyvät muun muassa myönteinen yhdenvertaisuus, ikäluokkien
välinen vuoropuhelu ja taistelu köyhyyttä sekä rasismia vastaan. Toiminnan ja toimijoiden aito moninaisuus
on Nuorten Kotkien vahvuus.

Arvojen ja vapaa-ajan muutos
Yhteiskunnassa eletään yksilöllisyyden korostamisen aikakautta, yhteisöllisyys ja yhteisöjen merkitys on
heikentynyt. Lasten vapaa-ajasta kilpailevat kaupalliset ja virtuaaliset toimijat. Sosiaalisesta mediasta on
tullut aito vapaa-ajan viettämisen ympäristö, joka tarjoaa toisaalta aivan uusia mahdollisuuksia lasten ja
nuorten yhteisöllisyydelle mutta luo toisaalta myös merkittäviä uusia haasteita lasten henkiselle
hyvinvoinnille.
Kotkaliike uskoo edelleen yhteisöjen kasvatuksellisiin mahdollisuuksiin. Kotkaliikkeen näkökulmasta
yhteisöllisyys on ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämätön rakenne. Yhteisöllisyys on ainoa keino
rakentaa ihmiselle arvokasta sosiaalista pääomaa, joka näkyy jokapäiväisessä elämässä ystävyyssuhteina,
tukiverkostoina ja on jopa yksi tärkeimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä. Vaikka yhteisöjen muoto
muuttuu, yhteisöllisyys säilyy. Kotkaliikkeen tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyteen perustuva
harrastusmahdollisuus jäsenilleen. Samalla toimintaan osallistuminen tukee lasten ja nuorten digitaalista
sivistystä ja siten pärjäämistä tietoyhteiskunnassa.

Nuorten Kotkien toimintatapa
Nuoret Kotkat noudattaa lasten osallisuuden periaatetta. Nuorten Kotkien toiminnassa jokainen tulee
kuulluksi ja kaikilla on vaikutusvaltaa.
Nuorten Kotkien etujärjestötoiminta nojaa järjestön arvoihin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
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Kotka-toiminta perustuu paikallisen toiminnan tarjoamaan yhteisöllisyyteen, joka toimii paikallisista
lähtökohdista ja tarpeista käsin mutta yhteisen vision ja yhteisten arvojen pohjalta. Keskusliitto tukee ja
täydentää paikallista toimintakykyä sekä vaikuttaa valtakunnallisesti.
Toiminnassa yhdistyvät vapaaehtoisten innostus, omistautuminen ja osaaminen sekä työntekijöiden
motivaatio ja ammattitaito.

Strategiset painopisteet
➢ Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä
➢ Yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden läpileikkaavuus toiminnassa
➢ Toimintaedellytysten turvaaminen

Osatavoitteet
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä
•
•

•
•

Olemme painoarvoltaan merkittävä lasten ja nuorten arjen asiantuntija sekä lapsi- ja
nuorisopolitiikan toimija
Osallistumme kaikilla tasoilla yhteiskunnalliseen keskusteluun kertomalla mielipiteemme lapsia ja
nuoria koskettaviin asioihin niin Suomessa kuin globaalistikin sekä tuomalla esille lasten ja nuorten
omia mielipiteitä
Olemme työväenliikkeessä lapsuuden asiantuntija, joka pitää sidosryhmiään ajan tasalla
lapsipolitiikan kysymyksissä
Rakennamme vaikuttavuutta ja uskottavuutta näkyvällä ja systemaattisella viestinnällä kaikilla
toiminnan tasoilla ja hyödynnämme digitaalisia viestinnän välineitä entistä paremmin.
Systemaattista viestintää tukee erillinen viestintästrategia.
Osatavoitteen onnistumista arvioimme poliittisten tavoitteiden etenemisellä, mediaseurannalla ja
Kotka-liikkeen viestinnän tavoittavuudella.

Yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden läpileikkaavuus toiminnassa
•

•
•
•
•

Otamme lasten yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden huomioon kaikessa Kotka-toiminnassa.
Tarjoamme näistä teemoista laadukasta koulutusta vapaaehtoisille ja vertaisohjaajille sekä
ohjaamme toimintaa päihteettömyyteen päihdesäännöllä
Toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja ohjaajien osaamisessa otamme huomioon mahdolliset
erityisryhmien tarpeet
Toiminta pidetään taloudellisesti mahdollisimman saavutettavana ja kykenemme toiminnallamme
vähentämään lapsiperheköyhyyden aiheuttamia haittoja
Olemme läsnä mahdollisimman kattavasti koko Suomessa alueellisen yhdenvertaisuuden
edistämiseksi
Pitkäjänteisellä Kotka-brändin rakentamisella vahvistamme kuvaa toiminnastamme
yhdenvertaisena ja turvallisena.
Osatavoitteen onnistumista arvioimme toimintaan osallistuneiden ja vapaaehtoisten antamalla
palautteella koskien toiminnan yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta, omaa osaamista sekä toiminnan
vaikutuksia osallistujien omassa elämässä.
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Toimintaedellytysten turvaaminen
•

•
•

Kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen mahdollisissa muutoksissa turvaamme toiminnallemme
riittävän rahoituksen muutoksia ennakoimalla, kehittämällä toimintaamme, tunnistamalla
toimintamme tulokset ja vaikuttavuuden sekä vahvistamalla omavarainhankintaa. Käytämme
resursseja tehokkaasti ja teemme yhteistyötä Nuorten Kotkien sisällä ja työväenliikkeen muiden
toimijoiden kanssa.
Vahvistamme toimintamme markkinointia sekä mahdollisille aikuisille vapaaehtoisille että lapsille ja
heidän vanhemmilleen
Pidämme toimintaamme tulon kynnyksen matalana ja tarjoamme laadukasta ja systemaattista
koulutusta vapaaehtoisille. Vapaaehtoisten motivaatiota ja jaksamista tuetaan.
Osatavoitteen onnistumista arvioimme julkisten avustusten ja omavarainhankinnan kehityksellä ja
toimintaan osallistuvien lasten, vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten määrällä.

