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1. ESIPUHE 
 

Vuonna 2014 strategiatyö aloitettiin hyvin erilaisista lähtökohdista. Järjestö haki yhteistä 
suuntaa ja halusi vimmatusti uudistua. Liittokokouksessa 2015 hyväksyttiin 
kunnianhimoinen strategia ja visio 2021 kehittävästä, kasvavasta, laadukkasta, 
lapsilähtöisestä ja toimijoita  tukevasta kasvatusjärjestöstä. 
 
Paljon on tapahtunut sen jälkeen. Yhteinen tahtotila ja suunta on löytynyt. Pinskuissa on 
tapahtunut muutaman vuoden sisällä valtavia mullistuksia. Matkan varrella on koettu 
monta kivuliasta ja vaikeaakin hetkeä, mutta myös mielettömiä onnistumisen kokemuksia. 
75-vuotiaaksi Pinskut onkin varsin vetreässä kunnossa kohtaamaan 2020- luvun haasteet. 
 
Pinskujen aktiivitoimijat ovat olleet tärkeässä roolissa viemässä järjestön kehittämistyötä 
eteenpäin. Aktiivien ansiosta Pinskuilla on lapsilähtöinen laatujärjestelmä, uuden 
koulutusjärjestelmän mukaisesti koulutetut toimijat sekä käytössä monipuoliset 
viestintäkanavat eri kohderyhmien tavoittamiseksi.  Myös hallintoa on kevennetty, jonka 
seurauksena liittokokouksista luovuttiin. Hallinnon keventymisestä vapautuneet resurssit 
käytetään entistä tehokkaammin suoraan toimintaan ja sen kehittämiseen. 
 
Viimeisessä liittokokouksessa toukokuussa 2018 kokoontunut strategiavaliokunta antoi 
evästyksen uutta strategiaa suunnittelevalle työryhmälle.  Valiokunta ohjeisti työryhmää 
tekemään uuden strategian ja sen kantavan vision voimassaolevan strategian linjausten 
mukaisesti. Valinta osoittaa, että tehdyt strategiset linjaukset ja panostukset ovat olleet 
jäsenistön mielestä oikeansuuntaisia. 
 
Lisäksi strategiatyön tueksi on järjestetty jäsenkysely keväällä 2020. Kysely toteutettiin 
strategiatyöryhmän linjauksen mukaisesti sekä aikuisille että alle 15-vuotiaille lapsille ja 
nuorille. Kyselytulokset osoittivat, että pinskuaktiivit ja toimintaan osallistuvat ajattelevat 
melko yhteneväisesti järjestön toiminnan  suunnasta ja sen keskeisimmistä haasteista.  
 
Tässä strategiaan on ensimmäistä kertaa sisällytetty mukaan uudistettu periaateohjelma, 
joka kulkee tässä asiakirjassa nimellä “pinskuohjelma”. Asiakirjaan on yhdistetty myös 
strategian jalkauttamissuunnitelma, joka on aiemmin kulkenut nimellä omana “Toiminnan 
suuntaviivat” -dokumenttinaan. Ratkaisulla on pyritty tuomaan Pinskujen keskeisiä 
toimintaa määrittäviä asiakirjoja yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Toivon mukaan 
ratkaisu lisää  toimintaa keskeisimmin linjaavien asiakirjojen selkeyttä ja keskinäistä 
linjakkuutta. 
 
 
Yhdessä kohti yhtenäisempää  pinskuliikettä! 
 
 
Järvenpäässä 14.5.2020 
 
 
Anni Hakolampi 
toiminnanjohtaja 
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2.YLEISTÄ PINSKUISTA 

2.1 Historia ja nykypäivä 
Pinskut eli Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry on perustettu vuonna 1945 
vastaamaan työväen lasten vapaa-ajan toiminnasta. Järjestön edeltäjiä olivat Ihanneliitto 
(1902-1912) ja Järjestönuorten Liitto (1917-1930).  Järjestöllä oli alkuaikoinaan vahvat 
poliittiset sidokset vasemmistolaiseen työväenliikkeeseen ja kansainväliseen 
pioneeriliikkeeseen. Liiton alkuperäisestä nimestä peräisin oleva pioneeri-sana on 
neuvostoliittolaista alkuperää. Nimilyhenne Pinskut korvasi virallisena lyhenteenä SDPL:n 
vuonna 2015.  

 
Nykyään pinskutoiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.  Pinskut 
ei ole puoluepoliittinen toimija, mutta Pinskut kannattaa yleisesti  punavihreiksi 
miellettäviä arvoja lapsinäkökulmasta käsin, mikä näkyy toiminnan tasolla mm. 
yhteisötaitojen, ekologisten ja eettisesti reilujen toimintatapojen arvostuksena. Yhteistyötä 
tehdään puoluekannasta ja arvopohjasta riippumatta, jos yhteiset tavoitteet kohtaavat - 
myös puoluepoliittisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö tapahtuu aina Pinskujen omista 
arvoista ja strategisista tavoitteista käsin. 
 
Järjestön päätoimintalinja on järjestää lapsille, nuorille ja perheille laadukasta ja 
elämyksellistä vapaa-ajantoimintaa arvopohjaisesti. Pinskutoimintaa ovat mm. leirit, 
kerhot, retket, tapahtumat, koulutukset ja kansainvälinen toiminta. Aikuisille ja nuorille 
vapaaehtoisille Pinskut tarjoavat mahdollisuuksia kehittää osaamistaan mm. 
ohjaajakoulutusten muodossa. Nykyään toimintaa suunnataan entistä enemmän koko 
perheelle. 

2.2 Pinskujen hallinto ja organisaatio 
Pinskuliitto jakautuu keskusjärjestöön, piiri- ja aluejärjestöihin sekä osastoihin. 
Keskusjärjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka jäsenet nimeävät 
jäsenjärjestöt piirikokouksissa tai jäsenäänestysten perusteella. Edustajiston toimintaa 
johtaa 1-2 puheenjohtajaa, jotka edustajisto valitsee keskuudestaan. Piirijärjestöt nimeävät 
edustajistoon kolme varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Edustajiston 
toimikausi on kaksi vuotta. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa kalenterivuodessa. 
 
Edustajsto valitsee keskusjärjestölle liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja 1-2 
varapuheenjohtajaa sekä 4-10 varsinaista jäsentä varajäsenineen. Liittohallituksen jäsen 
ei voi toimia edustajiston jäsenenä tai palkattuna työntekijänä keskusjärjestössä tai sen 
jäsenjärjestössä. Liittohallituksen toimikausi on 2 vuotta, mutta puolet liittohallituksen 
jäsenistä ovat erovuorossa vuosittain. Liittohallituksen tehtävänä on mm. seurata, että 
liiton jäsenjärjestöjen toimintaa johdetaan sääntöjen ja hallinnon päätösten mukaisesti, 
valvoa järjestön varojen käyttöä, toimia työnantajaosapuolena palkatuille työntekijöille 
sekä vastata jäseniltä saapuviin kysymyksiin ja aloitteisiin. Liittohallitus kokoontuu 
keskimäärin 1-2 kuukauden välein. 
 
Näiden lisäksi keskusjärjestöllä on tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä ja -jaostoja, jotka 
avustavat keskusjärjestön hallintoa ja työntekijöitä.  

2.3 Taloudelliset ja toiminnalliset resurssit 
Keskusjärjestön toimitila sijaitsee Helsingissä. Keskusjärjestössä työskentelee vakituisesti 
ja kokopäiväisesti toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori sekä osa-aikainen 
kansainvälisten asioiden suunnittelija. Keskusjärjestön  lisäksi Pinskuilla on viisi 
aluekeskusta, jotka sijaitsevat Oulussa, Tampereella, Äänekoskella, Turussa ja Helsingissä. 
Jokaisen aluekeskuksen piirissä on yleensä vähintään yksi osa-aikaisesti jäsenjärjestön 
toimesta palkattu työntekijä, mutta on myös aluekeskuksia, jotka toimivat  ilman palkattua 
työvoimaa. 
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Tärkein resurssi Pinskuissa ovat vapaaehtoiset, joiden tekemään työhön kaikki 
pinskutoiminta perustuu. Ilman vapaaehtoisia ohjaajia, talkoolaisia ja luottamustoimisia ei 
pinskutoimintaakaan olisi.  
 
Järjestön suurin rahallinen resurssi on valtionapu. Vuonna 2020 Pinskuille myönnettiin 
vuotuista valtionapua opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti 346 000€. 
Summan jakosuhde keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen kesken on noin 60:40. Valtionavun 
määrä ja jakosuhde ovat pysyneet vakaana jo usean vuoden ajan, mutta tulevaisuudessa 
tilanne tulee muuttumaan. Lisäksi keskusjärjestö perii jäsenjärjestöiltään jäsenmaksua. 
Pieniä tulovirtoja saadaan myös KSL:n kurssituista ja toiminnan osanottomaksuista. Muut 
perustoimintaan saatavat avustukset ovat satunnaisia. 
 
Keskusjärjestö pyörittää myös säännöllisesti kehittämisprojekteja, joilla on kehitetty monia 
järjestön toimintatapoja (mm. koulutus, perhetoiminta, lapsen osallisuus) viime vuosina. 
Merkittävin projektirahoittaja Pinskuille on Tradeka. 
 
Tulevaisuudessa perustoiminnan rahoitus on vaakalaudalla Veikkauksen toimintaa 
liittyvien uudistusten vuoksi. Pakollinen tunnistautuminen vähentää ongelmallista 
rahapelaamista, mutta pienentää samalla myös järjestöjen saaman rahoituksen määrää.  
Vuoden 2020 koronatilanne tulee kiihdyttämään tilannetta entisestään, koska 
maailmanlaajuisen pandemian vuoksi julkisissa tiloissa olevat rahapeliautomaatit ovat 
olleet keväällä 2020 suljettuja. Rahapelivoittojen pienenemisen myötä yleishyödyllisen 
toiminnan rahoitus pienenee.  Rahoituksen pienenemisen vaikutukset tulevat näkymään jo 
vuonna 2021 jaettavissa valtionapuosuuksissa.   
 
Koronaepidemialla tulee olemaan myös pitkän aikavälin vaikutuksia, joista selkeimmin 
nähtävissä on valtiontalouteen kohdistuvat säästötoimet. Samaan aikaan lasten, nuorten 
ja perheiden tarve erilaisille matalan kynnyksen tukipalveluille ja -toiminnalle tulee 
tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan. Lasten ja nuorten osuus ikäluokkana tulee 
myös pienemään syntyvyyden laskun myötä. Ikäluokkien pienetyessä koulu- ja 
päiväkotiverkkoja todennäköisesti keskitetään ja yhdistetään, joka voi näkyä mm. lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden keskittymisenä kasvukeskuksiin.  Tämä näkyy 
väistämättä myös järjestöjen toiminnassa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, 
järjestöjen pienenevät resurssit ja toimijakato asettavat haasteita lasten, nuorten ja 
perheiden laadukkaan ja kohtuuhintaisen vapaa-ajantoiminnan järjestämiselle. 
 
Pinskujen strategiakyselyllä kartoitettiin keskeiset keinot resurssien turvaamiseksi 
tulevaisuudessa. Jäsenistön näkemykset ovat toimineet suuntaviivoina strategiselle 
kokonaisuudelle, jolla toiminnan laatu ja resurssit turvataan tulevaisuudessa. 

2.4 Kohderyhmät 

Pinskujen toiminnan pääkohderyhmää ovat alle 29-vuotiaat lapset ja nuoret. Yli 16-
vuotiaat osallistuvat toimintaan pääsääntöisesti aktiivitoimijoina, eli talkoolaisina, 
ohjaajina ja luottamustoimisina. He voivat olla myös toimintaan osallistuvien lasten 
huoltajia. Alle 6-vuotiaat osallistuvat Pinskujen perhetoimintaan vain aikuisen huoltajan 
kanssa. 15-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset ovat pinskutoiminnan ydinkohderyhmää, eli 
toimintaan osallistuvia ja toimintaa aktiivisesti kehittäviä lapsia ja nuoria. 

Keskusjärjestö palvelee pääasiassa jäsenjärjestöjä, joiden käyttöön keskusjärjestön 
kehittämät jäsenpalvelut pääasiallisesti suunnataan. 

2.4.1  Toimintaan osalllistuvat henkilöt 

Toimintaan osallistuneiksi henkilöiksi katsotaan kaikki Pinskujen toimintaan osallistuvat 
henkilöt jäsenyydestä riippumatta. 
 
Toimintaan osallistuvat lapset, nuoret ja perheet 
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· Yli 18-vuotiaat toimintaan osallistuvat aikuiset, esim. huoltajat (pl. itse alaikäiset 
vanhemmat) 

· Alle 6-vuotiaat huoltajan seurassa 
· 17-vuotiaat ja nuoremmat osallistujina ja aktiivisina toiminnan kehittäjinä 

 
Luottamustoimiset ja aktiivit 

· - Yli 14-vuotiaat (apu)ohjaajat, talkoolaiset ja luottamustoimiset jäsenjärjestöissä 
ja keskusliitossa 

2.4.2 Jäsenjärjestöt ja kannatusjäsenet 

Jäsenjärjestöt ovat Pinskujen keskusjärjestön jäsenmaksua maksavia jäsenjärjestöjä tai 
kannatusmaksun maksaneet muut yhteisöt. 

· Piirijärjestöt, aluejärjestöt ja paikallisosastot 
· Kannatusjäsenmaksun maksaneet muut yhteisöt 

2.4.3 Kumppanijärjestöt 

Kumppanijärjestöillä tarkoitetaan tahoja, joiden jäseniä Pinskut ovat tai kenen kanssa 
tehdään vakituisesti yhteistyötä esim. yhteistyöhankkeiden, koulutusten ja kampanjoiden 
muodossa. Joidenkin toimijoiden kanssa jaetaan yhteiset toimitilat, jonka myötä tehdään 
yhteistyötä mm. ekologisempien toimistokäytäntöjen suhteen. 
 
Vakiintuneet kumppanuudet ja yhteisöjäsenyydet 

· Lapsijärjestöyhteistyö (Vesaiset, Nuoret Kotkat, Kansallinen Lastenliitto, 
Setlementtiliitto, Nuorisoseurat, Nuori Kirkko) 

· Vasemmistonuoret ry 
· EHYT ry 
· Kunnon Elämä ry 
· Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
· Allianssi ry 
· Lastensuojelun keskusliitto ry 
· Fingo ry 
· Lasten Tuki ry 
· Folkets Bildningsförbundet 
· Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry 
· Kansan Radioliitto ry 
· Kansantalojen Liitto ry 
· Mediakasvatuskeskus Metka ry 
· Nuorisotutkimusseura 
· Prometheus-leirin tuki ry 
· Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö 
· Vasemmistoliitto rp 
· EAPN-Finland - köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto 

· Työttömien yhdistykset ja muut paikalliset kolmannen sektorin toimijat 

2.4.4 Julkinen sektori 

Julkisen sektorin kanssa tehdään alueellista ja paikallistason yhteistyötä mm. 
nuorisotaloilla ja kouluilla, joissa järjestetään pinskutoimintaa. 
 

· Nuorisotoimi 
· Peruskoulut ja lukiot 
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· Päiväkodit 
· Neuvolat 
· Sosiaalitoimi 

2.4.5 Päättäjät 

Päättäjäyhteistyötä tehdään kun tehdään lasten, nuorten ja perheiden kannalta tärkeitä 
päätöksiä valtiontasolla ja välitetään kannanottoja ja lausuntoja aiheista 
päätöksentekijöille ja asiaa käsitteleville virkamiehille. 
 

· Poliittinen päätöksenteko 
· Virkamiesvalmistelu- ja päätöksenteko 
· Järjestöjen päätöksentekoelimet 

2.4.6 Rahoittajat 

Yhteistyö rahoittajien kanssa tarkoittaa käytännössä hankeyhteistyötä sekä aktiivista 
vuoropuhelua rahoittajien kanssa mm. järjestöjen perusrahoituksen kehittämisessä. 
Yritysyhteistyötä tiivistetään tulevaisuudessa hankkeiden tiimoilta. 

· OKM 
· Muut ministeriöt 
· AVI 
· Ely-keskukset 
· Kunnat 
· Yksityiset säätiöt 
· Yritykset 

2.4.7 Koulutusyhteistyö 

Pinskujen koulutusyhteistyö tarkoittaa käytännössä opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyötä 
pinskukoulutusten järjestämisessä.  
 

· Ammatillinen koulutus (II aste) 
· Korkeakoulut, amk, tiedekorkeakoulut 
· Aikuiskoulutusoppilaitokset ja -opistot 
· KSL 

 
3. JÄSENPALVELUT 
 
Pinskujen keskusjärjestö ja jäsenjärjestöt tarjoavat erilaisia palveluita henkilö- ja 
yhteisöjäsenille. Jäsenjärjestöt saavat liiton palvelut käyttöön jäsenmaksun vastineeksi. 
Henkilöjäsenyys on maksutonta. 

3.1. Liiton palvelut jäsenjärjestöille 
Liitto tarjoaa jäsenmaksunsa maksaneille jäsenjärjestöille monia erilaisia tukimuotoja: 
 

· Taloudellinen tuki: jäsenjärjestöille delegoitu valtionavustus, toiminnan 
käynnistämisavustukset, harkinnanvaraiset avustukset 

· Uusien alueilla toimivien työntekijöiden perehdyttäminen tarvittaessa sekä 
työnohjauspalvelut. 
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· Toiminnan koordinointi-, suunnittelu-ja arviointitapaamiset jäsenjärjestöjen 
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. 

· Tavaravälitys (ohjaajatunnukset, markkinointimateriaalit jne.). 
· Pinskupakki-verkkopalvelun ylläpito 
· Jemma-verkkopalvelun ylläpito 
· Jäsenrekisterin ylläpito 
· Toimistopalvelut jäsenille: tilat, taittopalvelut, kopiointi, tulostus ja postitus. 
· It-tuki, verkkosivujen, pilvipalveluiden ja sähköpostin ylläpito ja näiden käytössä 

avustaminen 
· Koulutuksellinen tuki: Ajantasainen koulutus- ja laatujärjestelmä sekä koulutus 

näiden käyttöön 
· Järjestöllinen tuki: mallisäännöt, lomakepohjat, toimintaohjeet 
· Oikeus aloitteisiin ja nimetä luottamushenkilöitä liiton hallintoelimiin 

3.2. Liiton ja jäsenjärjestöjen palvelut henkilöjäsenille ja aktiiveille 
Liitto ja jäsenjärjestöt voivat räätälöidä omia jäsenetuja/-palveluita omille henkilö-ja 
yhteisöjäsenilleen. Yleisimmät näistä palveluista ovat: 
 

· Kohtuuhintaiset/ilmaiset tapahtumat ja koulutukset 
· Pääsy liiton tuottamiin palveluihin ja tukimateriaaleihin jäsenjärjestöille 
· Aktiivitoimijoiden alueellinen tuki  

3.3. Liiton palvelut sidosryhmille 
Liitto tarjoaa koulutuspalveluita lapsen oikeuksista sidosryhmilleen. Koulutus 
räätälöidään tilaajan tarpeisiin ja palvelusta peritään erillinen maksu. 
 

·  Koulutukset lapsen oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista 

 
4. PINSKUSTRATEGIA JA -OHJELMA 2022-2027 
  
Pinskuohjelma ja strategia ovat Pinskujen toimintaa eniten suuntaavia asiakirjoja. Ohjelma 
esittää keskeiset arvot ja periaatteet sekä niiden soveltamisen käytännössä. 
Pinskustrategiassa määritellään järjestön tavoitetila eli visio sekä keinot millä järjestön 
tavoitetilaan päästään. Jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa, edellytetään jokaiselta 
pinskutoimijalta  sitoutumista voimassaolevaan pinskustrategiaan ja -ohjelmaan 
käytännön toiminnassa.  
 
Pinskustrategian ja -ohjelman hyväksyy Pinskujen edustajisto 6 vuodeksi kerrallaan. 
Ohjelman päivitystyö toteutetaan samaan aikaan Pinskujen strategian uudistamisen 
kanssa.  

4.1 Strategisten tavoitteiden ja ohjelman tausta 
Keskeisiä haasteita strategisten tavoitteiden toteutumiselle on taloudellisten ja 
toiminnallisten resurssien huomattava supistuminen.  Taloudellisten resurssien 
pieneneminen nousi myös jäsenkyselyn vastauksissa suurimmaksi huolenaiheeksi (24%) 
toimijoiden vähenemisen lisäksi (18%). Muita esiintuotuja tulevaisuuden haasteita ja 
trendejä olivat nuorten ikäpolvien väheneminen (12,5%),  ilmastonmuutos (11,5%) sekä 
monikulttuurisuuden ja monimuotoisten perheiden yleistyminen (10%). 
 
Millä tulevaisuuden haasteisiin ja trendeihin vastataan? Haasteisiin ja trendeihin 
vastaamisessa ei noussut esiin yksittäisiä keinoja ylitse muiden, ja varmasti todellisuutta 
on se, ettei yhdellä yksittäisellä keinolla massiivisiin muutostarpeisiin pystytä vastaamaan. 
Tärkeimpinä satsauksen kohteina jäsenistö näkee ympäristö-ja ilmastotyön (13%), 
vaikuttavuuden paremman esiintuomisen (12%) sekä kansainvälisen ja monikulttuurisen 
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toiminnan kehittämisen (10,5%). Toimintaa toivotaan turvattavan entistä enemmän myös 
uusilla rahoitusmuodoilla (9%) ja tiiviimmällä yhteistyöllä (9%). 
 
Rahoituksen pienentyessä on todennäköisesti tarpeen tarkastella organisaatiorakenteen 
keventämistä entisestään sekä mahdollisuuksia jakaa palkattujen työntekijöiden työtä  
palkkioperusteisille luottamustoimisille. Vaarana on myös osanottomaksujen nouseminen, 
koska perustoimintaa on entistä enemmän rahoitettava muista tulonlähteistä. Järjestön 
lisääntyvän tietoperusteisen kehittämistyön myötä onkin syytä selvittää, voisiko joitain 
liiton toimintoja tuotteistaa liiton ulkopuolisille toimijoille varainhankintamielessä. 
 
Taloudellisesti vaikeina aikoina toiminnan organisointi ja vastuu siirtyvät todennäköisesti 
yhä vahvemmin vapaaehtoistoimijoiden käsiin. Se tarkoittaa vapaaehtoisille tarjottavan 
tuen vahvistamista koko järjestöorganisaation tasolla sekä jäsenhankintaan ja toiminnan 
organisoinnin tukeen merkittävää panostamista.  Entistä enemmän tarvitaan myös taitoa 
tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, minkä kehittämiseen tulee varata 
riittävästi resursseja. Ulkopuolista rahoitusta on myös vaikea saada, jos toiminnan 
vaikuttavuutta ei tuoda esiin. Vaikuttavuus syntyy taas hyvin organisoidusta, 
yhteiskunnallisesti merkittävästä toiminnasta jotka perustuvat yhteisiin sääntöihin ja 
periaatteisiin. Merkittävässä roolissa ovat myös säännöllisesti koulututetut ja osaavat 
toimijat sekä riittävät henkilöstöresurssit, jotka ovat suunnattu toiminnallisesti ja 
taloudellisesti oikeisiin asioihin. 

Talouden ja toiminnan kannalta on pidettävä huolta, että  Pinskujen ja jäsenjärjestöjen 
toiminta on taloudellista, tehokasta ja kestävää eivätkä osallistumismaksut karkaa liian 
korkeiksi kohderyhmälle. Pinskutoimijat pitävät tärkeänä sitä, että pinskutoiminta on 
saavutettavaa kaikille myös hintansa puolesta. Toiminnan kannalta on myös elintärkeää, 
että Pinskujen jäsenet osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaan ja sen kehittämiseen 
valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.  

Vuodesta 2016 vuoteen 2021 saakka pinskutoiminnan tavoitteena on ollut kehittää 
lapsilähtöinen, kehittävä, kasvava, vaikuttava ja toimijoita tukeva järjestö. Monessa 
suhteessa visio on saavutettu, mutta työtä on vielä jäljellä. Vuonna 2018 liittokokouksessa 
työskennellyt strategiavaliokunta antoi evästyksen seuraavalle strategiakaudelle pysyä 
vision teemoissa. Vuoden 2027 vision taustalla on samat ajatukset järjestön toiminnan 
tarpeista kasvaa, kehittää, vaikuttaa, toimia lapsilähtöisesti ja tukea toimijoitaan. Nyt 
pohjarakenne näille on olemassa, joten visio on siirtynyt vuonna 2027 entistä enemmän 
kohti ydinviestejään – siihen, miten laadukas ja arvolähtöinen toiminta näyttäytyy 
käytännön pinskutoiminnassa niin järjestön sisäisten, yhteiskunnallisten sekä 
maailmanlaajuisten mullistusten keskellä. 

Tavoitteena on, että pinskutoiminta vuonna 2027 on laadukasta, yhteisöllistä ja 
elämyksellistä toimintaa kaikille pinskutoimintaan osallistujille. Pinskutoiminnan tulee olla 
laadukasta ja lapsilähtöistä ja toiminnan laatu tulee olla mitattavissa, jotta sitä voidaan 
kehittää. Pinskujen jäsenkyselyn mukaan laadukas toiminta taataan parhaiten 
jäsenpalveluita ja markkinointia kehittämällä (29%) sekä koulutukseen (26%) ja 
laatujärjestelmän kehittämiseen (19%) panostamalla. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi pinskutoiminnan ja sen kehittämisen tulee perustua yhä 
vahvemmin tutkittuun tietoon, jonka vuoksi keskeisten toimijoiden osaamista tulee 
säännöllisesti päivittää sekä pitää huolta siitä, että organisaatiossa on tarpeeksi 
osaamista tietopohjan säännölliseksi päivittämiseksi. Pinskutoiminta tulee olla 
elämyksellistä ja tukevaa myös aktiivitoimijoille ja henkilöstölle. Keskeisten toimijoiden 
hyvinvoinnista tulee pitää huolta ja osaamisen päivittämistarpeista huolehtia, jotta 
pinskutoiminta on elinvoimaista ja houkuttelevaa myös tulevaisuudessa.  

4.2 Toiminta-ajatus (missio) 

Toiminta-ajatus (missio) kuvaa järjestön toiminnan ydintä, eli järjestön olemassaolon 
edellytystä ja keskeisintä syytä toimia järjestössä. Toiminta-ajatus on keskeinen tekijä sille, 
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miksi ihmiset haluavat olla mukana pinskutoiminnassa.  Missio on kiinteä ja suhteellisen 
muuttumaton, ja se pohjustaa strategian onnistumista kohti tavoitetilaa, visiota. 

Pinskujen toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle sekä pinskuarvoille, 
joiden järjestöllinen tulkinta määrittää vasemmistolaista lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan 
pedagogista sisältöä ja suuntaa. Toiminnan lähtökohtana on se, että Pinskut toimivat 
yhdenvertaisen, eettisesti ja ekologisesti kestävän ja inhimillisen maailman puolesta.  
 
Pinskujen strategiakyselyn (2020) kaikista vastanneista huomattavan suuri (86,5%) osuus 
piti toiminta-ajatusta hyvänä tai OK:na. Tulos tarkoittaa sitä, että pinskutoimijat ovat 
melko yksimielisiä siitä, miksi pinskutoiminta on tärkeää. Mission ydinajatus säilyy lähes 
ennallaan jatkossakin, joskin mutta siinä korostuu jatkossa myös entistä enemmän 
pinskutoiminnan lapsilähtöinen ja lapsen osallisuutta vahvistava luonne. Strategiakyselyn 
arvokysymyksissä lapsilähtöisyys korostui myös voimakkaasti: yhteisöllisyyden kanssa 
lapsilähtöisyys nähtiin voimakkaimmin pinskutoimintaa määrittävänä arvona. 

Pinskujen missioon on sisällytetty erityisen vahvasti lapsen oikeudet pinskuarvojen rinnalle, 
koska pinskutoimintaa läpileikkaava laatujärjestelmä perustuu pitkälti YK:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen. Pinskuissa on vuonna 2017 otettu käyttöön uusi lapsilähtöinen 
laatujärjestelmä, joka perustuu vahvasti pinskuarvoihin ja YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen mukaiseen lapsivaikutusten arviointiin. Siten on toiminnan valossa perusteltua, 
että maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus on jatkossa yhä keskeisempi 
pinskutoiminnan ohjenuora pinskuarvojen rinnalla. 

 

Pinskut on järjestö, joka järjestää toimintaa 

lapsille, nuorille ja perheille pinskuarvojen 

mukaisesti. 

 

4.3 Pinskuarvot ja periaatteet 
Pinskutoimintaan kuuluu lukuisia arvoja, jotka ovat koostettu kuuteen pääarvoon, joihin on 
sisällytetty myös laajempia arvomerkityksiä. Pääarvot ovat koostettu kyselyvastausten 
perusteella. Erityisen painoarvon ovat saaneet alle 15-vuotiaiden ja alle 29-vuotiaiden 
kyselyvastaukset Pinskujen lapsilähtöisyys-periaatteen mukaisesti. 
 
Alle 15-vuotiaiden vastauksissa korostettiin eniten elämyksellisyyttä (50%), iloa (75%), 
ystävyyttä (50%) ja yhteisöllisyyttä (50% arvoina. Yli 15-vuotiaiden vastauksissa 
suosituimmiksi arvoiksi nousivat lapsilähtöisyys (16%), yhteisöllisyys (14%), solidaarisuus 
(12%), yhdenvertaisuus (10%) ja ystävyys (10%).  Ilmasto- ja ympäristötyön painoarvo nousi 
vahvasti esille pinskutoiminnan kehittämistarpeissa, minkä vuoksi se on nostettu myös 
pääasialliseksi pinskuarvoksi. Strategian työstövaiheessa lapsilähtöisyys-arvo päätettiin 
muuttaa osallisuudeksi. 
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Kuva 1. Pinskujen arvomaapallo. 
 
Pinskujen pääarvot ovat: 

 

· Yhteisöllisyys, joka tarkoittaa ystävyyttä, rauhaa, solidaarisuutta ja 
maailmankansalaisuutta kaikessa pinskutoiminnassa  

· Osallisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä lasten ja nuorten osallisuuden 
vahvistamiseen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten tavoitteiden 
edistämiseen 

· Elämyksellisyys, joka tarkoittaa iloon, oivaltamiseen ja itsensä ylittämiseen 
tähtäävää tavoitteellista toimintaa 

· Yhdenvertaisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä demokratiaan, esteettömyyteen 
ja samanarvoiseen kohteluun. 

· Eettisyys, joka tarkoittaa ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa sekä 
avoimia, rehellisiä ja reiluja toimintatapoja. 

· Vastuullisuus,  joka tarkoittaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaista ja turvallista toimintaa sekä kunnioitusta tälle työlle ja työn 
tekijöille. 

4.3.1 Pinskumenetelmä 

Pinskutoimintaa tehdään pinskuarvojen perusteella. Pinskuarvojen toiminnallistamisen 
työkaluna toimii pinskumenetelmä. Pinskumenetelmän ulkokehät ilmentävät Pinskujen 
peruskoulutuksessa omaksuttavia taitoja: organisointia, työnjakoa, tavoitteellisuutta sekä 
menetelmäosaamista, jota tarvitaan lasten, nuorten ja aikuisten kanssa toimittaessa. 
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Kuva 2. Pinskumenetelmä. 
 
Koulututtautumisen myötä mukaan tulee pinskuarvot ja niiden mukaisesti organisoitu 
toiminta. Pinskuarvojen mukaisesti arvojen päälohkot jakautuvat kuuteen pääluokkaan: 
Omien rajojen koetteluun, Kestävän elämäntavan vaalimiseen(ent. Ympäristösuhteen 
vaalimiseen), Tiedon jakamiseen, Edelläkävijänä toimimiseen, Yhdessä tekemiseen sekä 
Elämysten tavoitteluun. Pinskumenetelmän ytimessä ovat perinteisesti olleet yksittäiset 
pinskuarvot, joita keskellä oleva pinskumaapallo symboloi.  

 

Uuden strategian painopisteiden myötä myös pinskumenetelmä muuttuu hieman. Arvojen 
päälohkoihin on tullut hieman muutoksia ja ne pitävät jatkossa sisällään tavoiteprofiilit, 
jotka koostuvat pääpinskuarvoista. Tavoiteprofiilien tarkoituksena on toiminnallistaa 
pinskuarvot tavoiksi päästä  pinskumenetelmän ytimeen: kasvatukselliseen tavoitteeseen.  
Maapallo symboloi siis jatkossa Pinskujen kasvatuksellista tavoitetta, joka saavutetaan  
arvojen päälohkojen tavoiteprofiilien toteutumisen kautta. Tavoiteprofiilit taas 
saavutetaan pinskukoulutuksen ja aktiviteettien keinoin käytännön pinskutoiminnassa.  
 
Päälohko Yhdessä tekeminen pitää sisällään tavoitetoimijaprofiilin: Ystävällinen, 
yhteisöllinen, rauhaarakentava ja solidaarinen tiimipelaaja. Pääarvo: 
YHTEISÖLLISYYS 
 
Päälohko Tiedon jakaminen pitää sisällään tavoitetoimijaprofiilin: Rehellinen ja avoin 
viestijä. Pääarvo: YHDENVERTAISUUS 
 
Päälohko Omien rajojen koettelu pitää sisällään tavoitetoimijaprofiilin Vapaa, 
aktiivinen ja yhdenvertainen maailmankansalainen. Pääarvo: VASTUULLISUUS 
 
Päälohko Edelläkävijyys pitää sisällään tavoitetoimijaprofiilin: Lapsen oikeuksien 
tienraivaaja. Pääarvo: OSALLISUUS 
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Päälohko Elämysten tavoittelu pitää sisällään tavoitetoimijaprofiilin: Tavoitteellisten 
elämysten ja ilon lähettiläs. Pääarvo:  ELÄMYKSELLISYYS 
 
Päälohko Kestävän elämäntavan vaaliminen pitää sisällään tavoitetoimijaprofiilin: 
Eettisesti  ekologisesti kestävästi toimiva vaikuttaja. Pääarvo: EETTISYYS 
 
Pinskumenetelmän ytimessä ovat tavoitetoimijaprofiilit, jotka pitävät sisällään seuraavat 
sisällöt: 

 

 
YHDESSÄ TOIMIMINEN:  

 
· Pinskut ovat yhteisöllisyyden asiantuntijoita.  
· Pinskut tietävät keinot, miten aito yhteisöllisyys syntyy ja miten sitä ylläpidetään.  
· Pinskut osaavat tunnistaa ja tukea tietoisesti eri ryhmäprosesseja ja puuttua 

yhteisöllisyyttä rikkoviin ilmiöihin. 
· Pinskut toimivat yhdessä toisiaan kunnioittaen ja yhdenvertaisesti toisiaan 

kohdellen. 
· Pinskut auttavat aina toisiaan. 
· Pinskuissa kukaan ei jää yksin.  
· Pinskuissa ei hyväksytä kiusaamista, solvaamista, panettelua tai muulla tavalla 

yhdenvertaisuutta ja ihmisyyttä loukkaavaa käytöstä missään muodossa.  
· Kritiikki tulee aina esittää rakentavalla tavalla ja tosiasioihin perustuen.  
· Yhteisötaidot ja turvallinen yhteisö mahdollistavat kasvun ystävälliseksi, 

rauhaarakentavaksi, yhteisölliseksi, rauhaarakentavaksi ja solidaariseksi 
tiimipelaajaksi 

 
 

TIEDON JAKAMINEN 
 

· Pinskut jakavat tietoa rehellisesti ja avoimesti kaikille huomioiden esteettömyyden.  
· Päätöksenteko on läpinäkyvää ja vaikuttamisen kanavat päätöksentekoon 

moninaisia ja helposti saavutettavia iästä, kyvyistä tai toimijan statuksesta 
riippumatta. 

· Pinskuissa jaetaan aktiivisesti omaa osaamista ja opitaan toisilta.  
· Avoimella ja rehellisellä tiedon jakamisella luodaan pohjaa tietoperäiselle ja 

vaikuttavalle pinskutoiminnalla. 
 
 
OMIEN RAJOJEN KOETTELU 

 

· Pinskut eivät kilpaile keskenään vaan haastavat jokaista koettelemaan omia 
rajojaan omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin 

· Pinskuissa on lupa kokeilla omia rajojaan omilla ehdoillaan. 
· Omien rajojen koettelu ja yksilölähtöinen tavoitteenasettelu mahdollistavat 

itsetuntemuksen kehittymisen sekä onnistumisen ja ilon kokemukset turvallisessa 
ympäristössä 

· Pinskuissa jokaisella on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään ja tulla 
kohdelluksi yhdenvertaisesti.  

· Vapaus sisältää vastuun ilmaista itseään ja näkemyksiään rakentavasti ja 
loukkaamatta kenenkään ihmisarvoa ja inhimillisiä perusoikeuksia. 
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EDELLÄKÄVIJÄNÄ TOIMIMINEN 
 

· Pinskut ovat lapsilähtöisyyden ja lapsen oikeuksien edistämisen tienraivaajia. 
· Pinskujen toiminnan lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuuden edistäminen näkyvät 

selvästi kaikilla pinskutoiminnan tasoilla. 
· Pinskuissa lapsi on aktiivinen toimija eikä tekemisen kohde. 
· Pinskutoimijoina olevat aikuiset ohjaajat ovat yhteisöllisyyden mahdollistajia, 

lapsen oikeuksien tienraivaajia sekä elämysten ja ilon lähettiläitä.  
· Pinskutoiminnan periaatteiden ja arvojen tulkinta perustuu aina viimeisimpään 

tutkimustietoon. 
 

 
ELÄMYSTEN TAVOITTELU 

 
· Pinskutoimijat ova elämyksellisyyden, ilon ja yhteisöllisyyden lähettiläitä.  
· Pinskutoiminta tuottaa elämyksiä ja iloa kaikille toimintaan osallistujille.  
· Pinskuissa opitaan kokonaisvaltaisesti elämysten ja ilon kautta, itsensä ylittäen ja 

oivaltaen. Tietojen ja taitojen karttumista osoitetaan myönnettävin 
toimintamerkein. 

 

 
KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN VAALIMINEN 
 

· Pinskuissa vaalitaan eettisesti ja ekologisesti kestävää elämäntapaa ja toiminnan 
kehittämistä käsitellään viimeisimmän tutkimustiedon valossa.  

· Pinskut edistävät luontosuhteen vahvistumista, ekologisesti myönteistä 
arvoajattelua ja ympäristöherkkyyttä.  

· Pinskut myös pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan paikallisesti, valtakunnallisesti ja 
globaalisti eettisesti ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.  

· Pinskutoiminnassa kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan aina turvallisuus 
ja terveellisyys edellä huolellisella suunnittelulla, riskien minimoinnilla sekä 
toimijoiden osaamisen säännöllisellä päivittämisellä.  

 

Pinskumaapallo symboloi Pinskujen kasvatustoiminnan ydintä, eli kasvatustavoitetta:  

Pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa 
lapsista uteliaasti, persoonallisesti,  dialogisesti ja luovasti 

maailmaa tutkivia pinskuja, jotka toimivat eettisesti ja 
ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin 

yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään. 

 
4.3.2 Pinskupedagogiikka 
Pinskutoiminnan pedagoginen  pohja on vahvasti yhteisö-ja seikkailukasvatuksessa. Lasten 
ja nuorten kanssa tehtävä toiminta perustuu vahvasti erityisesti seikkailukasvatukseen ja 
sen yksittäisiin toiminnallisiin palasiin: aktiviteetteihin. Aktiviteettien suorittamiseen kuuluu 
yksilöllinen oppimistavoitteellisuus itsensä ylittämisen muodossa. Yksittäiset aktiviteetit 
muodostavat oppimiskokonaisuuksia, joita ilmentää toimintamerkkijärjestelmä. Se   
ilmentaa lasten ja nuorten tieto- ja taitopohjan karttumista pinskutoiminnassa. 
Pinskutoiminta on tavoitteellista, mutta ei tulostavoitteellista. Oppimistavoitteita voidaan 
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asettaa lyhyelle tai pitkälle aikavälille. Pitkällä tähtäimellä pinskutoiminnalla 
kannustetaan elinikäiseen oppimiseen. 
 
Seikkailukasvatus tukee niin eettisesti kestävää elämäntapaa, omien rajojen koettelua kuin 
lapsen kasvamista aktiiviseksi toimijaksi. Pinskutoiminnan seikkailukasvatuksellinen luonne 
on myös sosiaalisesti vahvistavaa. Lasten ja nuorten kanssa tehtävä pinskutoiminta 
pohjautuu seikkailukasvatuksen periaatteisiin: elämyksellisyyteen ja itsensä ylittämisen 
iloon.   Seikkailukasvatus mahdollistaa myös laajasti lasten itseilmaisun mahdollisuudet 
ikätasoisesti. Elämyksellisyyteen kuuluu pinskutoiminnassa myös vahva 
globaalikasvatuksen pedagogiikka, joka pitää sisällään  rauhankasvatusta, 
ihmisoikeuskasvatusta (erityisesti lapsen oikeudet), mediakasvatusta, 
solidaarisuuskasvatusta, demokratiakasvatusta ja ympäristökasvatusta. Siten 
elämyksellisyys on aina myös tavoitteellista toimintaa.  
 
Pinskutoiminnassa ympäristökasvatus perustuu tavoitteelliseen toimintaan, jonka avulla 
lasten, nuorten, aikuisten ja pinskuyhteisön arvot sekä toimintatavat muokkaantuvat 
kestävää kehitystä tukeviksi. Pinskuissa ympäristökasvatuksessa korostuu myös vahvasti 
lapsilähtöisyys ja osallisuus, jolla pyritään kokemukselliseen, osallistavaan ja dialogiseen 
oppimiseen. Pinskut pyrkivät edistämään ekologisesti myönteistä arvoajattelua, jonka 
kulmakivinä ovat luontosuhteen ja ympäristöherkkyyden vahvistaminen omasta 
lähiympäristöstä aina globaaliin monimuotoisuuteen asti. Lapsen luontosuhteen 
vahvistumista tuetaan ikä-ja kehitystasoisesti sopivin tiedollisin, taidollisin ja elämyksellisin 
(esim. aistit) menetelmin. Pinskujen toteuttama ympäristökasvatus on mieleenpainuvaa ja 
kokemuksellista oppimista, joka kerryttää  lapsen yksilöllistä tieto- ja taitoperustaa sekä 
täydentää merkittävästi julkisen sektorin ympäristökasvatustyötä. 
 
Globaalikasvatuksen ulottuvuus tekee siitä myös lapsen osallisuutta vahvistavaa. 
Globaalikasvatus kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Pinskujen 
globaalikasvatus perustuu näkemykseen, että jokainen meistä on kytköksissä 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja siten vastuussa edistämään globaalia solidaarisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta omalla toiminnalla ja valinnoilla. 

Yhteisökasvatus korostuu Pinskujen koulutustoiminnassa (ohjaajakoulutukset), joka 
perustuu nonformaaleihin oppimisympäristöihin, modulaarisuuteen, kokemuksellisuuteen 
ja kokemuksellisuuden jakamiseen. Yhteisökasvatuksen mukainen yhteisöoppiminen näkyy 
erityisesti Pinskujen koulutustoiminnassa, jonka menetelmissä korostuu oppimisen 
jakaminen sekä oppiminen yhteisöllisenä kokemuksena.  
 
Pinskupedagogiikka syntyy pinskutoiminnan pedagogisen tietopohjan ja mission 
yhteisvaikutuksena. Arvojen ja mission mukaista toimintaa ja toimintakulttuuria 
rakennetaan koko järjestön tasolla, vaikka vastuun arvojen, mission ja vision mukaisesta 
toiminnasta kantaa vastuun pinskutoimintaa järjestävä taho.  
 
Pinskupedagogiikka toteutuu käytännön pinskutoiminnassa pinskumenetelmän avulla, 
jonka ytimessä on kasvatuksellinen tavoite ja pinskumenetelmän lohkoissa on mission 
mukaisten arvojen tavoitetoimijaprofiilit. Pinskumenetelmä on siten työkalu, jonka avulla 
voidaan määrittää keskeiset toiminnan tavoitteet ja organisointiin liittyvät tekijät. 
Pinskupedagogiikan ja toiminnan organisoinnin onnistumista mitataan Pinskujen 
laatujärjestelmän avulla.  

4.3.3 Pinskujen laatujärjestelmä 

Yhteneväisellä laatujärjestelmälllä taataan pinskutoiminnan tasalaatuisuus ja turvallisuus. 
Turvallinen ja laadukas toiminta on vaikuttavaa, mikä tuo esiin toiminnan tärkeyttä niin 
toimijoille itselleen kuin rahoittajillekin. Tavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja arviointi 
ovat  siksi elintärkeitä pinskutoiminnassa. 

Pinskutoiminnan tavoitteita ja tuloksia arvioidaan ja kehitetään laadun mittariston 
avulla. Kaikki pinskumenetelmässä esitetyt arvolohkot ja lohkoihin sisällytetyt pinskuarvot 
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tekevät organisoitavasta lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta pinskutoimintaa ja 
toimivat laatumittareina.  
 
Pinskujen laatujärjestelmään kuuluva laadun mittaristo sisältää yksityiskohtaiset osiot 
arvioitavasta toiminnasta sekä kuvaukset eri tasojen ilmenemisestä toiminnasta. 
Laatumittariston soveltamisessa arvioitavat osa-alueet ovat jaettu Pinskujen 
pääarvolohkojen ja tavoiteprofiilien mukaisesti. Esimerkiksi mittariston mukainen 
arvioitava osa-alue ohjaajien vastuunjako kuuluu Pinskumenetelmän pääarvolohkoon 
Yhdessä toimiminen, jonka tavoitetoimijaprofiili on Ystävällinen, yhteisöllinen, 
rauhaarakentava ja solidaarinen tiimipelaaja. Sisäinen viestintä kuuluu päälohkoon 
Tiedon jakaminen, jonka tavoitetoimijaprofiili on Rehellinen ja avoin viestijä. 
 
Eri toiminnan osioiden yksityskohtaiset tasokuvaukset ja laatujärjestelmään kuuluvat muut 
materiaalit löytyvät kokonaisuudessaan Pinskupakista (www.pinskupakki.fi) 

4.4 Pinskutoiminnan yhteiskunnallinen asema 
Yhtenä järjestön keskeisimpänä tunnusmerkkinä voidaan pitää sen jäsenten toimimista 
yhteisen aatteen tai arvojen hyväksi.   Aatteellisuus tarkottaa pinskutoiminnassa raameja, 
jotka koostuvat arvojen laajemmasta kokonaisuudesta ja arvoille annetuista merkityksistä.    
Järjestöjen toiminta perustuu yhteiskunnalliselle merkittävyydelle. Arvot antavat raamit ja 
suunnan toiminnalle ja ne asemoivat järjestön toiminnan ja sen aseman myös 
yhteiskunnallisesti. Järjestötoiminta on aina luonteeltaan poliittista - se on  aina sidoksissa 
ympäröivään maailmaan ja sen tilaan. Pinskutoiminnan vaikuttavuus syntyy siitä, millä 
tavalla Pinskut asemoivat itsensä yhteiskunnallisella tasolla ja miten asemointi onnistuu 
käytännössä.  
 
4.4.1 Pinskutoiminnan poliittisuus 

Pinskutoiminta on aina perustunut vasemmistolaiselle maailmankatsomukselle. 
Vasemmistolaisuus on käsitteenä pitänyt sisällään erilaisia merkityksiä läpi 
pinskutoiminnan historian. Pinskutoiminnassa vasemmistolaisuus määrittyy pinskuarvojen 
kautta,  Pinskujen jäsenten määrittämänä.  Pinskujen voimassaolevissa säännöissä (2019) 
linjataankin, että toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi Pinskut “luo poliittisin, 
toiminnallisin, taloudellisin ja muin keinoin edellytyksiä lasten ja nuorten monipuoliselle 
yhteisölliselle ja omaehtoiselle toiminnalle.” 
 
Edunvalvonnallinen toiminta on aina poliittista toimintaa. Pinskutoiminnassa poliittisuus 
tarkoittaa sitä, että edistämme lasten, nuorten ja perheiden etua yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja edistää lasten oikeuksien tunnettavuutta yhteiskunnassa.  Näiden 
tavoitteiden toteutumiseksi teemme yhteistyötä myös muiden samoja tavoitteita omaavien 
sidosryhmien kanssa.   
 
Jäsenten määrittämät pinskuarvot määrittävät aatteellista viitekehystä Pinskujen 
toiminnassa, mutta se ei sido itsessään mihinkään puoluepoliittiseen kantaan. 
Pinskutoiminta on luonteeltaan poliittista, mutta ei puoluepoliittista. Pinskutoimintaan 
osalllistuakseen ei tarvitse olla millään tasolla puoluepoliittisesti orientoitunut tai 
sitoutunut. Riittää, että kokee pinskuarvot tärkeiksi tai että haluaa lapselleen 
kohtuuhintaisen ja mukavan harrastuksen pinskutoiminnan parissa. Pinskutoiminta on  
kaikille . 
 
Miten aatteellinen sisältö näkyy pinskuarvojen toteutumisessa? Esimerkiksi pinskuarvoista 
ystävyys ja yhteisöllisyys pitävät arvoina sisällään ihanteen ihmisten välisestä 
yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta myös laajemmin yhteiskunnassa.  YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus nähdään osana laajempaa ihmisoikeuksien yhdenvertaista 
toteutumista.  Pinskutoimintaan kuuluu kokeminen ilon ja elämyksellisyyden kanssa, sekä 
kokemusten  jakaminen yhdessä. Pinskuarvojen yhteisöllisyys tarkoittaa myös laajemmin 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä demokratian periaatteiden noudattamista - sitä, 
että  jokaisen ääni on yhtä tärkeä ja arvokas.  
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Pinskutoiminnassa puhutaan myös yhteiskunnallisista ilmiöistä, mutta keskustelu tapahtuu 
aina lasten ja nuorten omista kokemuksista ja mielipiteistä käsin ja toiminnallisella 
tavalla.Pinskutoiminnan lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että lapsille ja nuorille annetaan 
tietoisesti tilaa ja työkaluja kasvaa ja ilmaista näkemyksiään rakentavasti ja arvostavasti.  

4.4.2 Pinskujen yhteiskunnallinen asemointi 

 
Pinskuilla on kolme keskeistä yhteiskunnallista roolia. Tärkein on laadukkaan lapsi- nuoriso-
ja perhetoiminnan järjestäjä, jonka kehittämiseen Pinskut ensisijaisesti panostaa omassa 
toiminnassaan.  Pinskujen strategiakyselyssä noin puolet (50-52%) lapsi-ja aikuisvastaajat 
pitivät Pinskujen tärkeimpänä roolina “laadukkaan lapsi-, nuoriso-ja perhetoiminnan 
järjestäjää”. Muut yhteiskunnalliset roolit saivat huomattavasti vähemmän kannatustusta 
(23-25%) sekä lapsi-että aikuisvastaajien keskuudessa. 

1. ROOLI: Laadukkaan lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan järjestäjä 

Laadukas ja arvoperustainen lapsi-, nuoriso-ja perhetoiminta on kaiken pinskutoiminnan 
ydintä. Pinskut järjestää elämyksellistä, turvallista ja pedagogisesti laadukasta ja 
kohtuuhintaista vapaa-ajantoimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Toimintaa 
toteutetaan lasten, nuorten ja perheiden ehdoilla, säännöllisesti koulutettujen ja 
turvallisten aikuisten ohjaamana.   

Pinskutoiminta ennaltaehkäiseen syrjäytymistä, vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta 
sekä tarjoaa kohderyhmälleen elämyksiä ja yhteisöllisyyden kokemuksia. 
Pinskutoiminnassa vahvistuu myös lasten ja nuorten edellytykset vaikuttaa ympäröivään 
maailmaaan ja tuntea merkityksellisyyttä. Vähävaraisuus otetaan huomioon toiminnan 
hintatason määrittämisessä, maksujen joustavuutena sekä konkreettisena tavara-ja ruoka-
apuna. 

Pinskut tekevät työtä vaikuttaakseen lasten, nuorten ja perheiden asemaan, lapsen  
oikeuksiin ja osallisuuteen paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti.  

Vastaajien mielestä roolia laadukkaan lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan järjestäjänä 
vahvistetaan tulevalla toimintakaudella parhaiten panostamalla jäsenpalveluiden ja 
markkinointiin (37,5%) sekä kehittämällä koulutus-ja laatujärjestelmää (32% ja 25%). 

2. ROOLI: Vasemmistolaisen kasvatustyön asiantuntija 

Toinen rooli on vasemmistolaisen kasvatustyön asiantuntija. Laadukasta lapsi-, nuoriso-ja 
perhetoimintaa toteuttamalla ja vaikuttavuutta arvioimalla syntyy kehittämällä Pinskujen 
toimintaa ja sen pedagogista pohjaa säännöllisesti. Omalla toiminnallaan ja sen jatkuvalla 
tietoperusteisella kehittämisellä luodaan asiantuntijuutta vasemmistolaisen 
kasvatuspedagogiikan huipulla. Tätä osaamista Pinskut jakavat myös samanlaisia 
tavoitteita tai arvoja omaaville yhteistyökumppaneilleen.  

Pinskut on etulinjassa määrittämässä, millainen on vasemmistolaisen lapsi-, nuoriso- ja 
perhetyön pedagoginen pohja.  Vaikka Pinskut on aatteellinen toimija, se ei ole 
puoluepoliitisesti sioutunut toimija. Pinskut  päättää linjauksistaan itsenäisesti uusimpaan 
tutkittuun tietoon perustuen. Yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi Pinskut on 
valmis tekemään yhteistyötä samoja tavoitteita ja/tai arvoja omaavien kumppaneiden 
kanssa. 

Vastaajien mielestä tulevalla toimintakaudella roolia vasemmistolaisen kasvatustyön 
asiantuntijana toteutetetaan parhaiten lapsi-, nuoriso-ja perhepoliittisilla avauksilla  (63%) 
sekä tutkimus-ja opinnäytetyöyhteistyöllä oppilaitosten kanssa (18%). 

3. ROOLI: Heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden ääni 

Kolmas Pinskujen rooli on puolustaa ja nostaa esiin erityisesti heikommassa yhteiskunnallisessa 
asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asioita yhteiskunnallisessa keskustelussa lapsen 
oikeuksien näkökulmasta. Vaikuttamistyö perustuu erityisesti eri yhteistyö-ja vaikuttaja 
verkostoissa tehtävään vaikuttamiseen, sillä isommat joukot mahdollistavat paremmin 
lasten, nuorten ja perheiden äänen kuulumisen.  
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Pinskut hakeutuvat aktiivisesti erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin, jossa pystytään 
vaikuttamaan heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asemaan. 
Pinskut tekevät myös aktiivisesti poliittisia avauksia lasten, nuorten ja perheiden asemaan 
liittyen näissä verkostoissa. 

Pinskut ottaa kantaa aktiivisesti ja tarjoaa konkreettista apua heikommassa asemassa 
oleville lapsille, nuorille ja perheille. 

Vastaajien mielestä tulevalla toimintakaudella rooli heikommassa asemassa olevien lasten, 
nuorten ja perheiden äänenä toteutuu parhaiten kehittämällä köyhien lasten, nuorten ja perheiden 
tarpeisiin toimintaa (61%), tiivistämällä paikallista yhteistyötä julkisen sektorin kanssa (21%) sekä 
vahvistamalla lasten ja nuorten osallisuutta Pinskuissa (12%). 

4.4.3 Perusviestit 

Perusviestit ovat keskeinen osa strategista, ulospäin suunnattavaa viestintää, jolla 
pinskutoimintaa tuodaan esiin ja millaisia mielikuvia toiminnasta luodaan. 
Pinskutoiminnan markkinoinnin yhteneväisyyden ja laadukkaan toiminnan mielikuvan 
syntymisen kannalta yhteiset perusviestit ovat elintärkeitä. 

Pinskuille on luotu strategiakaudelle kolme (3) perusviestiä, jotka pyritään jalkauttamaan 
käytännön tasolle ja mittaamaan niiden toteutumista strategiakauden lopulla.  
Perusviestien alle on kirjattu auki perusviestin keskeinen argumentti, jonka toteutumista 
mitataan.  

Yleiset ja yhteiset 3 perusviestiä  

”PINSKUT ON KAIKILLE” 
· Pinskutoiminta sopii kaikille, jotka pitävät pinskuarvoja ja lapsen oikeuksia 

tärkeinä. 
· Jokainen on tervetullut Pinskuihin sellaisena kuin on. Pinskuissa jokaisella on oikeus 

saada arvostusta ja tulla arvostetuksi. 
· Pinskut on suvaitseva ja avoin yhteisö. Kaikessa pinskutoiminnassa korostuvat 

yhteisö– ja vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen. 
 

Mittarit: toimijoiden ja osallistujien määrä, uusien toimintamuotojen  määrä, uusien 
jäsenjärjestöjen määrä, toimijoiden kokemus yhteishengestä ja arvostuksesta, 
huomionosoitukset toimijoille, positiiviset noteeraukset mediassa ja somessa 
 
“PINSKUT ON ELÄMYKSIÄ, ILOA, YHDESSÄ!” 

· Oppiminen perustuu toiminnallisille, yksilöllisesti muokattaville menetelmille jotka 
tukevat lapsilähtöisyyttä, yhteisöllistä vertaisoppimista sekä tuottavat osallistujille 
elämyksiä ja ilon tunteita. 

· Pinskutoiminta on turvallista, laadukasta ja tavoitteellista (mutta 
tulostavoitteetonta). Toiminnan laatua mitataan ja kehitetään aktiivisesti. 

· Pinskuissa lapset ovat aktiivisia toimijoita ja aikuiset lapsilähtöisyyden 
portinvartijoita. 
 

Mittarit: Tapahtumapalautteet, Koulutuspalautteet, Laatujärjestelmäpalautteet 
 
”PINSKUT ON LASTEN PUOLELLA” 

· Pinskut pitävät heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden 
puolta yhteiskunnallisessa keskustelussa 

· Kaikki pinskutoiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Pinskujen 
lapsilähtöiseen laatujärjestelmään 

· Pinskut osallistuvat aktiivisesti keskeisiin lapsen asemaan liittyviin 
vaikuttamisverkostoihin 
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Mittarit: lapsialoitteiden määrä, LAVA-koulutusten ja lapsenoikeudet-aiheisten 
kannanottojen, aloitteiden sekä lausuntojen määrä, pinskutoimijoiden määrä erilaisissa 
vaikuttamisverkostoissa, medianoteerausten määrä 

4.5 Visio eli tavoitetila 2027:  
Pinskujen strategiakyselyn mukaan Pinskujen toiminnassa mukana olevat ja aktiivitoimijat 
pitävät tärkeimpänä Pinskujen yhteiskunnallisena roolina laadukkaan vapaa-
ajantoiminnan järjestämistä. Jäsenkyselyn mukaan suurimpina tulevaisuuden haasteina 
nähdään etenkin aktiivitoimijoiden ja henkilöstön (19%) ja nuorten ikäluokan väheneminen 
(12,5%) sekä rahoituksen supistuminen (24%).  

Merkittävinä haasteina ja trendeinä nähdään myös ilmastonmuutos (11,5%), ja 
monikulttuurisuuden yleistyminen (9%).  Haasteisiin vastaamiseksi vastaajat näkevät 
useita keinoja: on tarpeen entistä enemmän tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta ja 
vahvistaa niitä tekijöitä, jotka tekevät pinskutoiminnasta houkuttelevaa: arvopohjaisuus, 
yhteisöllisyys ja laadukas toiminnan tuki. Lisäksi toimintaa tulee yhä enemmän kehittää 
vastaamaan yhä monimuotoisempien kohderyhmien tarpeisiin, kansainvälisemmäksi sekä 
eettisesti ja ekologisesti kestävämmäksi. 

Pääroolin ja tulevaisuuden haasteiden kautta avautuu visio, jossa kehitetään Pinskujen 
toiminnasta tutkitusti vaikuttavaa ja tietopohjaista. Visio edellyttää merkittävää 
panostamista Pinskujen perustoiminnan kehittämiseen markkinoinnin, koulutuksen, 
työkalujen, jäsenpalveluiden  ja laatutyön osalta. 

Visio 2027: 

Vuonna 2027 Pinskut on toimintaansa jatkuvasti 

kehittävä järjestö, joka järjestää eettisesti 

kestävää,  tutkitusti vaikuttavaa ja laadukasta 

toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. 

4.5.1 Vision keskeiset osa-alueet, toimintamallit ja mittarit 

OSA-ALUE: KEHITTÄVÄ JA KEHITTYVÄ 

Kuvaus: Pinskut on lapsi-, nuoriso ja perhetoiminnan edelläkävijä. Pinskut kehittää 
toimintaansa ja kehittyy jatkuvasti palautteen pohjalta. Pinskut kehittää jatkuvasti 
toimintaansa teettämällä opinnäytetöitä, tutkimuksia ja kyselyitä toiminnastaan sekä 
kehittämällä toimintamallejaan ja aineistojaan palautteen pohjalta. Pinskut myös seuraa 
jatkuvasti uusinta pedagogista tietoa ja kehittää toimintaansa ketterästi uusimman tiedon 
valossa.  

Toimintamallit: Palautekyselyt toiminnasta  ja toimenpiteet palautteen pohjalta, 
harjoittelija - ja  tutkumusyhteistyö oppilaitosten kanssa ja toiminnan suuntaaminen 
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tutkimustulosten ja opinnäytteiden pohjalta.Koulutus- ja toimintamateriaalien 
ajantasaisuuden jatkuva valvonta ja kehittäminen uusimman tutkimuksen valossa 

Mittarit: Kyselyiden, opinnäytteiden ja tutkimusten tulosten ja tulosten mukaisten 
toimenpiteiden vieminen käytännön toimintaan ja koulutukseen 

OSA-ALUE: EETTISESTI KESTÄVÄ 

Kuvaus: Pinskut pyrkivät kaikilla toiminnan tasoilla toteuttamaan toimintaansa 
mahdollisimman  kestävästi niin ympäristön kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta. Pinskut 
pyrkivät toiminnassaan hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä. 

Toimintamallit: Kestävän kehityksen ohjekirja ja toimintamallit, 
yhdenvertaisuusaineistojen päivittäminen ja eettisesti kestävien toimintamallien 
integroiminen vahvemmin toimintaan 

Mittarit:  Hiilijalanjäljen mittaus + analyysi, Palaute yhdenvertaisuus - ja kestävän 
kehityksen aineistoista 

OSA-ALUE: VAIKUTTAVA 

Kuvaus:  Pinskut tutkii jatkuvasti toimintansa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta toimintaan 
osallistuville suunnatuin kyselyin  ja tutkimuksin. Pinskut osallistuvat yhteiskunnallisesti 
merkittäviin lasten, nuorten ja perheiden asemaan vaikuttaviin kampanjoihin ja tekevät 
aktiivisesti avauksia aiheen tiimoilta. 

Toimintamallit: Vaikuttavuuskysely toimintaan osallistuville 3 vuoden välein, 
toimintapalautekyselyt, vaikuttavuusverkostoissa toimiminen, yhteiskunnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen 

Mittarit: lapsialoitteiden määrä, LAVA-koulutusten ja lapsenoikeudet-aiheisten 
kannanottojen, aloitteiden sekä lausuntojen määrä, pinskutoimijoiden määrä erilaisissa 
vaikuttamisverkostoissa, medianoteerausten määrä 

OSA-ALUE: LAADUKAS 

Kuvaus: Pinskutoiminta on ehdottoman turvallista, lapsilähtöistä ja elämyksellistä. 
Pinskuissa on lapsijärjestökentän tiukimmat laatustandardit toiminnalleen. Pinskut 
kehittää toimintansa laatua ja lapsilähtöisyyttä kehittämällä edelleen olemassaolevaa 
lapsilähtöistä laatujärjestelmää ja vahvistamalla lasten ja nuorten valmiuksia vaikuttaa 
Pinskuissa ja pinskutoiminnan ulkopuolella. Toimijoiden valmiudet toteuttaa laadukasta, 
lapsilähtöistä ja turvallista toimintaa turvataan velvollisuudella päivittää osaamistaan 
säännöllisesti (vrt. EA-kurssit).  

Toimintamallit: Säännölliset laatukoulutukset hallinnolle ja ohjaajille, LAVA-vastaavat 
keskusjärjestön hallinnossa ja jäsenyhdistysten hallinnossa, laatujärjestelmän tiukempi 
sulauttaminen ohjaajakoulutusjärjestelmään, koulutuksen säännöllinen päivitysvelvollisyys, 
koulutusmateriaalien ja ohjesääntöjen säännöllinen päivitys uusimpien lakien ja 
tutkimustiedon mukaisesti 

Mittarit: Laatukoulutusten palautekyselyt, hallinnon ja LAVA-henkilöiden palautekyselyt, 
koulutuksen ja toiminnan palautekyselyt 
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5. PINSKUTOIMINNAN PAINOPISTEET 2022-2027 

Pinskujen strategiaan liittyy toiminnallistamissuunnitelma, joka on aiempina vuosina 
kulkenut erillisenä asiakirjana nimellä “Toiminnan suuntaviivat”. Nyt strategisten 
tavoitteitteiden toiminnallistamissuunnitelma on tuotu osaksi samaa asiakirjaa, jotta osa-
alueet muodostaisivat keskenään saumattoman kokonaisuuden.  

Painopistekaudet ovat jaettu kaksivuotiskausiin edellisen strategian tapaan. 
Kaksivuotiskaudet ovat todettu hyväksi tavaksi kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja 
tavoitteellisesti. 

Teemavuodet on jaettu kolmeen osaan: 

2022-2023 Pinskut tutkii ja kehittyy 

2024-2025 Pinskut näkyy ja vaikuttaa 

2026-2027 Pinskut  auttaa ja tukee 

Teemavuosina keskitytään erityisesti strategisiin tavoitteisiin, mutta ei rajata pois nopeasti 
reagoitavien muutosten tai ajankohtaisten aiheiden aikaansaamien muutosten 
mahdollisuutta. Pinskutoiminnan vision onnistumisen mittaamiseksi käytetään mittareina 
vision yhteidessä määriteltyjä strategisia osa-alueita: Kehittävä ja kehittyvä, Vaikuttava, 
Laadukas ja Kestävä.  

5.1 TEEMA: Pinskut tutkii ja kehittyy 2022-2023  

Tavoite: Toimintavuosien tärkeimmät tavoitteet on lisätä pinskutoiminnan 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden työkaluja ja arviointia ei osa-alueilla sekä kartoittaa 
keinot Pinskujen varainhankinnan kehittämiseksi  

Näin sen teemme: 

· Pinskutoiminnan vaikuttavuuden mittaamisen tutkimus, joka teetetään 
opiskelijatyönä ja johtopäätökset vaikuttavuudesta viedään toiminnan 
kehittämisen tueksi sekä tiedoksi eri viestimiin ja rahoittajalle. 

· Kansainvälisten toimintamallien yhdenmukaistaminen ja laadun mittaamisen 
laajentaminen kv-työhön  

· Kv-yhteistyön ja verkoston laajentaminen ja Pinskujen kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuusaineistojen päivittäminen 

· Laadun mittaamisen menetelmien ja materiaalien päivittäminen 
· Päivitetään laatu- ja koulutusjärjestelmää tietopohjaisesti ja testataan uusia 

materiaaleja käytännössä koulutusten keinoin 
· Kartoitetaan mahdollisuudet kehittää Pinskujen varainhankintaa 

 
Strategiset osa-alueet: Kehittävä ja kehittyvä 

5.2 TEEMA: Pinskut näkyy ja vaikuttaa 2024-2025 

Tavoite: Lisätään näkyvyyttä eri medioissa ja tuodaan esiin lapsen oikeuksia. Kehitetään 
Pinskujen brändiä, tuodaan esiin yhdinviestejä ja rakennetaan imagoa tietoisesti 
houkuttelevaksi. Otetaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan viestimään pinskukanavissa. 
Kehitetään markkinointiaineistoja ja jäsenpalveluita. 
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Näin sen teemme: 

· Edunvalvonnallinen ja viestinnällinen painotus 
· Lasten seminaari, jossa käsitellään leikin varjolla pinskutoiminnan 

kehittämistarpeita ja valmistellaan lapsialoitteita edustajistolle 
· Kehitetään Lapsen oikeuksien materiaaleja ja nostetaan lapsen oikeuksien 

sopimusta yhteiskunnallisessa keskustelussa 
· Hakeudutaan verkostoihin joissa vaikutetaan ja laaditaan lausuntoja sekä 

seurataan niiden näkyvyyttä mediassa ja keskustellaan aiheista aktiivisesti 
somessa 

· Eri kielien parempi huomioiminen viestintäkanavissa ja - materiaaleissa sekä 
esteettömän viestinnän kehittäminen 

· Pinskujen brändin kehittäminen ja ydinviestien esiintuominen julkisesti 
· Viestintästrategian ja imagon tietoinen kehittäminen ja toiminnan vaikuttavuuden 

sanallistaminen keskeisiin viestimiin 
· Viestintää uudistetaan ja kohdennetaan eri kanaviin ottaen huomioon 

kohderyhmät, strategian painopisteet, vision, mission ja keskeiset viestit 
· Selvitetään lasten ja nuorten kokemuksia vaikuttamisesta Pinskuissa ja koostetaan 

siitä materiaalia viestimiin. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret tuottamaan 
materiaalia itse ja omannäköisesti, jotta lapsilähtöisyys tulee aidosti esiin 

· Huomioidaan tulevalla  strategiakaudella pinskut digitalisaation kehitys  sekä 
kehitetään ja tarjotaan tukipalveluita sen mukaisesti 

·  
 

Strategiset osa-alueet: Vaikuttava 

5.3 TEEMA: Pinskut auttaa ja tukee 2026-2027 

Tavoite: Ideoida ja toteuttaa konkreettinen ja eettoisesti kestävä toimintamalli 
heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi. Lisäksi 
kehitetään vapaaehtoisten ja työntekijöiden tukijärjestelmiä.   

Näin sen teemme: 

· Pinskut kehittävät ja lisäävät valmiuksiaan auttaa konkreettisesti heikommassa 
asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä toimintansa piirissä eettisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla, esim. erillisprojektin keinoin 

· Pinskut kehittävät sisäistä työnjakoa, johtamista sekä luottamustoimisten ja 
palkatun henkilöstön tukijärjestelmiä mm. koulutuksen ja uusien toimintamallien 
keinoin 

· Pinskut etsivät aktiivisesti yhteistyökumppaneita niistä, ketkä haluavat olla 
auttamassa vähävaraisia lapsia, nuoria ja perheitä.  

· Kartoitetaan jäsenistön, aktiivien ja henkilöstön tarpeita ja kokemuksia toiminnan 
laadusta ja koulutusjärjestelmän toimivuudesta erillisellä kyselyllä. 

· Aloitetaan uuden strategian ja pinskuohjelman päivittämisprosessi vuonna 2026 
· Päivitetään Pinskujen eettiset ja ekologiset periaatteet ja aineistot, mm. 

yhdenvertaisuussuunnitelma ja hiilineutraali järjestö- toimintaohjelma. 
· Jäsenpalveluita ja jäsenmateriaalia kehitetään vastaamaan paremmin henkilö-ja 

yhteisöjäsenten tarpeita ekologiset ja eettiset tarpeet 
· Kannustetaan jäsenjärjestöjä verkostoitumaan ja kehittämään toimintamalleja 

paikallisen yhteistyön tiivistämiseksi julkisen sektorin kanssa köyhien perheiden 
auttamiseksi. 

Strategiset osa-alueet: Laadukas ja kestävä 
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6. LOPUKSI 

Miten Pinskuista voi tulla visionsa toimintaansa jatkuvasti kehittävä järjestö, joka järjestää 
eettisesti kestävää, tutkitusti vaikuttavaa ja laadukasta toimintaa lapsille, nuorille ja 
perheille? 

Pinskustrategia ja -ohjelma 2022-2027 voi toteutua vain, jos kaikki pinskutoimijat 
sitoutuvat yhteisten arvojen, pinskupedagogiikan ja strategisten tavoitteiden 
toteuttamiseen käytännön pinskutoiminnassa.  

Tuleva kausi tulee olemaan pinskutoiminnan tulevaisuuden kannalta monella tapaa 
kriittinen. Todennäköisyys merkittäville sopeuttamis-ja uudistamistoimille on erittäin suuri. 
Rahoituksen ja toimijamäärien supistuminen sekä nopeat yhteiskunnalliset muutokset 
edellyttävät valmiutta reagoida nopeasti ja tehdä tarvittaessa radikaalejakin 
sopeuttamistoimia. Pinskustrategialla ja -ohjelmalla tarjotaan Pinskujen hallintoelimille ja 
keskeisille toimijoille toiminnan päälinjat. 

Tulevista muutoksista ja muutostarpeista huolimatta on lohdullista, että etenkin alle 15-
vuotiaat kyselyvastaajat pitivät tärkeänä, että pinskutoiminnan perusmuodot säilyvät 
tulevaisuudessakin entisellään: 

”Haluaisin että pinskutoiminta pysyy aikalailla samana, koska ei tunnu siltä että minkään pitäisi 
muuttua. Haluaisin että kerho ja leirit säilyy.” - Vastaaja alle 15-v.- 

Perustoimintamuodot ovat hyviä ja toimivia, mutta enemmän työtä on tehtävä jotta 
toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus saadaan paremmin esiin. Kyselyvastaajat kokivat 
laajasti samaistuvansa pinskuarvoihin ja pitävänsä toimintaa tärkeänä. Näitä tunteita on 
tärkeä entistä enemmän sanoittaa ja tuoda esiin. Useat vastajat toivoivat, että Pinskuissa 
voidaan jatkossakin tarjota kohtuuhintaista, tavoitteellista ja elämyksellistä vapaa-
ajantoimintaa etenkin vähävaraisille: 

“Pinskut toimii tässä ajassa luovasti. Pinskut antaa lapsille ja nuorille  mielekästä, kehittävää ja 
laadukasta tekemistä. Toimintaan voivat  osallistua kaikki ja se on edullista jopa ilmaista välillä.  
Pinskut  antaa köyhällekin harrastuksen.“  - Vastaaja 46-60v. - 

Pinskutoiminnan erityisyys näyttäytyy vastaajien kokemuksissa myös reiluutena, 
vastuullisuutena ja ystävyytenä. Osallistujien kokemusten lisäksi on tärkeä sanoittaa 
vapaaehtoistoiminnan voimaannuttavaa luonnetta ja vapaaehtoistoiminnasta saatavia 
onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Toimijoiden vähentyessä on tärkeää 
huolehtia, että vapaaehtoistoimijoita on tarpeeksi ja että heidän jaksamisestaan ja 
osaamistarpeistaan huolehditaan: 

“Pinskuissa on erityistä monipuolisuus asioiden kannalta ja reiluus  ihmisten kesken. Pinskuilla 
otetaan asiat haltuun ja toteutetaan jos  mahdollista. Pinskut auttavat aina! “ - Vastaaja 15-29v.  
-  

 Pinskujen erityisyys nähdään myös kyvyssä opettaa suvaitsevaisuutta ja yhdessä 
toimimista. Tämän varmistamiseksi tulee nähdä myös vaivaa niin lasten kuin aikuisten 
keskuudessa: 

“ Toiminta on lapsilähtöistä. Rakennetaan sellainen ilmapiiri,että ketään ei kiusata ja että 
kaikilla on kivaa” - Vastaaja 15-29v.- 

Erityisyys kumpuaa tulevaisuudessa myös niistä asioista, joissa piilee valtava 
tulevaisuuspotentiaali:  

“Edullisen ja matalan kynnyksen harrastustoiminta on pinskuissa keskeistä, tätä tulee vaalia myös 
tulevaisuudessa. Pinskut voivat profiloitua ympäristö- ja luontokasvatusta tarjoavana järjestönä, 
jossa lapset ja nuoret nähdään aktiivisina toimijoina.”  - 15-29v. vastaaja - 
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“Pinskuissa erityistä on lapsi- ja nuorisolähtöisyys. Kysellään ja otetaan huomioon mitä 
nuoret/lapset haluavat tehdä.”  - Vastaaja 15-29-v.- 

Tulossa on haastavat vuodet, mutta Pinskuilla on valtava tahto ja keinot selvitäkseen.  
Pinskuliike tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan kollektiivista yhtenäisyyttä, yhteistä 
tahtotilaa ja vastuunottoa haastavista ajoista selviämiseksi. Liike on selvinnyt jo 75 vuotta. 
Nyt liikkeen tulevaisuus on meidän käsissämme.  

Yhdessä selviämme mistä tahansa. 

 

 

 


