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SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET

Vapis - Aito ja rohkea

==============================================================================
Hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 26.6.2020 Tampereella
Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta

1 YLEISTÄ
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johti ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Työstä vastasi
Vapaakirkon nuorisotyönjohtaja, joka on myös SVN:n toiminnanjohtaja. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli kaksi
nuorisosihteeriä.
Toiminta-ajatus
”Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen Jumala-suhteeseen, kristilliseen
seurakuntaan, terveisiin elämäntapoihin ja yhteiseen vastuuseen lähimmäisistä ja ympäristöstä. Yhdistys
toimii keskuselimenä Suomen Vapaakirkon seurakunnissa toimiville paikallisyhdistyksille (nuortenpiireille) ja
versolippukunnille sekä on säännöllisesti yhteistyössä niiden kanssa. Tarkoituksena on ideoida ja kehittää
valtakunnallisesti lapsi- ja nuorisotyötä ajan haasteita huomioiden” (SVN:n säännöt 2§)
Perustehtävät

Arvot

Levittää evankeliumia
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
Rakentaa seurakuntaa
Tuottaa kunniaa Jumalalle

Rohkeus
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

2 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET 2019
2.1 Uudet tapahtumat 2019
Toimintavuonna toteutui kaksi suurta hanketta, joiden laadukas toteuttaminen vei huomattavasti resursseja.
Toteutimme ensimmäistä kertaa The Legacy Project-hankkeen (ks. 3.5.3). Seuraava The Legacy Project
järjestetään vuonna 2021. Toteutimme 3-4-vuoden välein toteutettavan Versopartion kansallisen leirin
Pleissi´19. Seuraava vastaava leiri järjestettäneen vuonna 2023. (ks. 3.3.3)
2.2 Verkoston vahvistaminen
Strategisista painopisteistä vahvistettiin erityisesti avainhenkilöiden verkostoa. Toteutimme kaksi johtajien
verkostopäivää ja uuden verkostotapahtuman nimeltään Vapiksen voimaantumispäivät. (ks. 3.1.5).
Toteutimme lapsi- ja nuorisotyöntekijöitäkin koskevan työhyvinvointikyselyn yhteistyössä Vapaakirkon
kotimaantyön ja seurakuntien kanssa. Tulosten analysointi ja toimenpiteet toteutettiin paikallistasolla.
2.3 Nuorisotyön erikoistava opintokokonaisuus Suomen teologisessa opistossa (STO)
Syyskaudella 2019 alkoivat lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot STO:ssa. Mukana on 10-12 opiskelijaa.
SVN:n toimihenkilöt ovat toimineet joidenkin kurssien opettajina puitesopimuksen mukaisesti. (ks. 3.1.7)
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3 VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 KOULUTUS
3.1.1 HopeNet
Valtakunnallinen lapsi- ja nuorisotyön konferenssi Teopoliksessa 11.-13.1.2019 kokosi 70 osallistujaa ja 21
järjestäjää. Toteutettiin yhteistyössä Mestari Id Oy:n (MCID) kanssa.
3.1.2 Hope in Action –ryhmänjohtajakoulutus
Hope in Action toteutettiin 17.-19.5.2019 Tampereella. Mukana olleet tiimit: Seuris 1 (15), Seuris 2 (17),
Junnudynis (31), Seek (11). Kokonaisvahvuus 70 (jotkut osallistuivat kahteen tiimiin).
3.1.3 Tulisielu-konferenssi
Nuorten aikuisten konferenssi Tulisielu toteutettiin Kiponniemessä 3.-9.6.2019. Konferenssiin osallistui 63
nuorta aikuista ja tiimissä oli 32 aikuista ja 10 lasta. Lisäksi osa-aikaisesti konferenssissa palveli 20 tiimiläistä.
Konferenssi onnistui suunnitellusti.
3.1.4 Teemakoulutukset ja seurakuntavierailut
Polku316-koulutuspäivä toteutettiin Joensuussa 24.8.2019. (20 osallistujaa) Lapsityön aloituskoulutus
toteutettiin Nokialla 18.8. (5 osallistujaa) ja Kiteellä 23.8. (8 osallistujaa) Alkanutta lapsityötä tukevaa
koulutusta järjestettiin Vuosaaressa 19.10. (7 osallistujaa) ja Nokialla 1.12. (5 osallistujaa)
Kouluttajarekisterissä oli vuoden lopussa viisi kouluttajaa.
3.1.5 Verkoston vahvistaminen
Strategiafoorumien nimi muutettiin verkostopäiviksi, joita toteutettiin kaksi. Ensimmäiseen, 22.3.2019 osallistui
30 avainjohtajaa ja toiseen, 26.10.2019 osallistui 20 avainjohtajaa.
Lanseerattiin uusi verkostotapahtuma, Vapiksen voimaantumispäivät, joka toteutettiin Kiponniemessä 21.23.5.2019. Siihen osallistui 14 lapsi- ja nuorisotyöntekijää.
3.1.6 Turvakasvatus
Toiminnanjohtaja on SVKN:n Lasten ja nuorten hyvinvointi -toimikunnan puheenjohtaja, joka kokoontui vuoden
aikana kerran, sekä Vapaakirkon Rikotut rajat -työryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
3.1.7 Versokoulutukset
Verso-ryhmänohjaajakoulutus toteutettiin 13.-15.9.2019 Kiponniemessä 12 järjestäjän voimin
 Leiri- ja partiotaitokoulutus (“ROK0” 13-vuotiaille) - 7 osanottajaa
 Ryhmänohjaajakoulutuksen ensimmäinen viikonloppu (ROK1 14-vuotiaille) - 12 osanottajaa.
Versojohtajapäivät 1.-3.11.2019 - toteutettiin Kouvolan vapaaseurakunnan leirikeskuksessa Pöljössä.
Ohjelmassa oli koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistolle. Tapahtumassa vieraili kolme
partiojohtajaa Tanskan sisarpartiostamme. Tapahtumaan osallistui 29 henkilöä.
3.1.8 Yhteistyö Suomen teologisen opiston kanssa
Annettiin asiantuntija-apua STO:lle lapsi- ja nuorisotyöhön erikoistavien opintojen suunnittelussa ja
toteutuksessa. Toimihenkilöt opettivat syksyllä 2019 useita kursseja puitesopimuksen mukaisesti. Otettiin
Tulisielukoulun aktiotoiminta SVN:n alaiseksi toiminnaksi. Tuettiin Tulisielukoulua mahdollistamalla koulua
tukevan tiimin varainhankinta ja kahden johtajan kannatusrengas.
3.2 TIEDOTUS
3.2.1 Sähköinen tiedotus
Vapiksen keskeisille toiminnoille ja tuotteille löytyivät omat alasivunsa www.vapis.fi -sivuilla. SVN:n projekteilla
ja tuotteilla oli lisäksi erillisiä internet-sivustoja (www.kidsactionnight.fi; www.tulisielu.com; www.junnudynis.fi)
Lähetettiin seurakuntiin säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista. Versojen tiedote Versoposti
lähetettiin kolmetoista kertaa lippukuntiin ja versotoiminnasta kiinnostuneille (n. 230 henkilölle). Vapiksella on
Facebook-profiili www.facebook.com/vapissuomi ja instagram-tili @vapissuomi. Lisäksi eri tapahtumille ja
toiminnoille on omia sosiaalisen median tilejä (JunnuDynis, Kids’ Action Night, Versot, Valtakuntatapahtuma).
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The Legacy Project -sivusto (hallinointi SVK-missio): www.thelegacyproject.fi
Verkostoille on käytössä useita toimihenkilöiden hallinnoimia Whatsapp-ryhmiä.
3.2.2 Printtitiedotus
Versoposti lähetettiin lippukuntiin myös paperisena. Lähetettiin seurakuntiin tapahtumajulisteita ja esitteitä.
Muita tiedotuskanavia olivat Suomen Viikkolehti, JunnuHope-lehti ja Vapaakirkon kenttäposti. Lähetettiin kaksi
ikäkausikirjettä Vapaakirkon jäsenille, joilla tiedotetaan ikäkaudesta seuraavaan siirtyvälle hänelle sopivista
toimintamuodoista: elokuussa 14-vuotta täyttäville ja huhtikuussa 18-vuotta täyttäville.
3.3 LEIRI- JA RETKEILYTOIMINTA
3.3.1 Seuris
Toteutettiin kaksi Seurista Kiponniemessä. 1. Seuris 8.-19.7.2019 (47 osallistujaa, 20 tiimiläistä) 2. Seuris
22.7-2.8.2019 (61 osallistujaa, 22 tiimiläistä). Yhteistyössä ViaDia ry:n kanssa luotiin Seuris Special konsepti
erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallistumisen mahdollistamiseksi. Toteutetaan ensimmäistä kertaa 2020.
3.3.2 Junnudynis
Toteutettiin Lahdessa kaksi talven JunnuDynistä.
 2.-6.1.2019 toteutetulla leirillä leiriläisiä oli paikalla 68, ryhmänohjaajia ja muuta henkilökuntaa n. 60.
Leiri toteutettiin yhteistyössä Lahden vapaaseurakunnan kanssa.
 28.-31.12.2019 toteutetulla leirillä leiriläisiä oli 72 ja henkilökuntaa leirillä oli 53. Leirin ainoa
toteuttajataho oli SVN ry.
Kesän JunnuDynis toteutettiin Espoossa 10.-14.6.2019. Leiriläisiä oli 122, tiimissä 70 kokoaikaista ja 20 osaaikaista nuorta ja aikuista tiimiläistä. Samaan aikaan tiimiläisten alle leiri-ikäisille lapsille toteutettiin MiniDynis,
johon osallistui 14 lasta. Leiri toteutettiin yhteistyössä Espoon vapaaseurakunnan, Majakka-seurakunnan ja
muiden pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa.
3.3.3 Versojen Pleissi’19 -suurleiri 2019
Leiri toteutettiin Padasjoella Puolustusvoimien Taruksen harjoitusalueella sekä Suomen Palo- ja pelastusalan
koulutuskeskuksen Palotaruksen alueella. Leirin johtajina toimivat Miika Huovinen Joensuun Haka-Versoista
ja Lotta Sahimaa Helsingin Versoveikoista ja -siskoista. Leiri kokosi 350 Versoa yhteen. Rakennusleiri pidettiin
ma 22.7. - to 25.7.2019, jolloin rakennettiin välttämättömät rakennelmat. Vartioikäisten leiri (10-14 -vuotiaille)
kesti pe 26.7. - la 3.8.2019 eli 8 vrk. Sudenpentujen (7-9 -vuotiaat) ja perheleiri (lapset perheissä alle 7vuotiaita) pidettiin ti 30.7. - la 3.8.2019 (4 vrk). Purkuleiri kesti yhden yön yli la 3.8. - su 4.8.2019. Leirillä oli
mukana myös 10 partiojohtajaa Saksan sisarpartiostamme.
3.4 OHJELMATOIMINTA
3.4.1 Valtakunta
Toteutettiin Valtakunta-tapahtuma Seinäjoella 6.-8.9.2019. Tapahtuma onnistui suunnitellusti ja hyvin.
Ennakkoilmoittautuneita oli 223 ja kokonaiskävijämäärä oli viikonlopun aikana noin 375 henkeä. Tapahtuma
järjestettiin yhteistyössä Seinäjoen vapaaseurakunnan kanssa.
3.4.2 Kesäjuhlat
Toteutettiin SummerHope 2019 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat Kuopiossa 5.-7.7.2019.
Lasten kesäjuhlat toteutettiin Hatsalan koululla kahdessa ryhmässä. 3-7-vuotiaiden HopeLopissa oli
viikonlopun aikana 125 eri lasta.. 7-10-vuotiaille suunnatussa HopeKids -ohjelmassa osallistujia oli 161 eri
lasta. Ohjelma koostui kuudesta kahden tunnin mittaisesta osiosta. Jokaisessa osiossa oli niin kutsuttua
lavaohjelmaa noin 30 min - tuhlaajapojan tarinasta pätkä sekä musiikkia - ja vapaata leikkiä erilaisissa
toimintapisteissä 1h 30min.
Varkkien kesäjuhlat toteutettiin tällä kertaa Varkkicafe:n nimellä - kahvilassa, jossa oleskelun lisäksi oli
musiikkia ja kaksi opetusta lauantaina. Lisäksi varkeille oli tarjolla pakohuonekokemus pihalle rekennetussa
pakovaunussa.
Nuorten kesäjuhlat toteutettiin kolmella tavalla. Päälavalla oli kolme päätilaisuutta erityisesti nuorille. Nuorilla
oli oma viihtyisä hengailualue. Nuorille oli aktiviteetteja kuten katusählyä, katukoripalloa ja pakovaunu.

Sini Niemelä
puheenjohtaja

Tommi Koivunen
toiminnanjohtaja

Suomen Vapaakirkon Nuoret ry

Toimintakertomus 2019

4(5)

_______________________________________________________________________________
3.4.3 Versotapahtumat
Hiljaiset Päivät 15.-17.3.2019 toteutettiin Seinäjoella. Taloudesta ja käytännön järjestelyistä vastasi SarkaVersot ry. Tapahtuma oli tarkoitettu yli 10-vuotiaille versopartiolaisille. Tapahtumassa oli mukana 120
osanottajaa sekä 30 järjestäjää.
Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetti 5.-7.7.2019 Kuopiossa supistui palvelutempaukseen, jossa 8 Versoa
paistoi viikonlopun aikana satoja lettuja juhlayleisölle. Saadut varat menivät kesäjuhlakassaan.
Versojen partiotaitokisoja ei järjestetä versoleirivuosina.
3.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
3.5.1. IFFEC-yhteistyö
Viralliset kansainväliset yhteistyötahot ovat IFFEC (International Fellowship of Free Evangelical Churches) ja
NBUKI (Nordiska Barn- och Ungdomskommittén i IFFEC). Toiminnanjohtaja oli jäsenenä NBUKI:n
hallituksessa joka kokoontui kaksi kertaa.
3.5.2 Sisarkirkkojen partiotyö
Partiotoimikunta valmisteli Erasmus-hankehakemusta pohjoismaiden sisarpartioidemme kanssa yhteisen
vuositapaamisen järjestämiseksi. Toteutus kaatui muiden toimijoiden kiireisiin.
Saksan sisarpartiostamme saatiin vierailulle 10 partiojohtaja Pleissi19-leirille. Samoin saatiin vastakutsu
heidän kansalliselle Bundeslager2020-leirilleen.
Tanskan sisarpartiostamme vieraili kolme partiojohtajaa versojohtajapäivillämme 1.-3.11.2019 Luumäellä.
3.5.3 The Legacy Project
The Legacy Project on usean toimijan yhteishanke, jonka kautta lähetettiin 106 suomalaista 16 maahan
kesäkuussa 2019. Projektiin kuului koulutuspolku tiiminjohtajille ja heidän johtamanaan tiimeille. Itse
aktiomatkan lisäksi kaikki osallistujat kokoontuivat neljäksi päiväksi (4.-7.6.2019) Teopolikseen
valmistautumaan sekä kahdeksi päiväksi (24.-25.6.2019) aktion jälkeen purkamaan tilanteita ja jakamaan
kokemuksia. Sekä osallistujista että tiiminjohtajista valtaosa oli nuoria. Virallisina toteuttajina olivat SVN, SVK
Missio, Operaatio Mobilisaatio ja YWAM-Finland. Toiminnanjohtaja on hankkeen ohjausryhmässä.
3.6 PROJEKTITOIMINTA
Kids’ Action Night versoston osalta ei ollut valtakunnallisesti koordinoitua toimintaa vuonna 2019.
SVN tuki Tulisielukoulua perustamalla kaksi projektinumeroa tulisielun johtajien osa-aikaisen palkkauksen
mahdollistamiseksi. Kerätyt varat käytettiin tähän tarkoitukseen.
3.7 JULKAISUTOIMINTA
Julkaistiin yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa leirimateriaali “Isän sydän”, jonka aihe pohjautuu Polku316oppimistavoitteeseen “Jumalan lapsi.”
Viikottaiseen toimintaan laaditun Polku316-opetusmateriaalin kaksi ensimmäistä vuotta olivat testikäytössä
Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan pyhäkouluissa syksyllä 2019.
Julkaistiin 888-sivuinen Kalevi “Kale” Oittisen kokoama 12-osainen tarpojavartionjohtajan käsikirja sisäisenä
jakeluna sähköisessä muodossa.
3.8 TARVIKEVÄLITYS
Toimiston kautta välitettiin versopartiohuiveja lippukunnille ja päätettiin pikkuversohuivin (0-6 -vuotiaille)
teettämmisestä partiohuivien rinnalle. Samin välitettiin versoansiomerkkejä.
3.9 MUU YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TAHOJEN KANSSA


Suomen Evankelinen Allianssi (SEA) Nuorisosihteeri osallistui lapsityöverkoston työskentelyyn, joka
valmisteli syksyn 2020 “Avaa ovi lapselle” seminaaria.
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Raamatunlukijain liitto (RLL). SVN on RLL:n jäsenjärjestö.
Operaatio Joulun Lapsi (OJL) edustajat vierailivat kesäjuhlilla osallistuen nuorisotyöntekijöiden
tapaamiseen ja messualueella.
ViaDia ry:n kanssa tuotettiin Youtubeen mainosvideot kolmelta kesän leiriltä (JD, Seuris, Tulisielu).
Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) edustaja/t oli mukana HopeNet tapahtumassa, lasten
kesäjuhlilla toimintapisteellä sekä Pleissi-leirillä aktiviteetissa. Tavoite on lisätä tietoisuutta kehittyvien
maiden lasten elämästä ja antaa mahdollisuus vaikuttaa heihin.

4 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
4.1 KESKUSTOIMISTO
SVN:n toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Sairaalankatu 5-7. Toimisto muutti yhteisölliseen työtilaan
“Hubiin” SVK Mission ja YWAM Finlandin kanssa. Tavoite on tiivistää yhteistyötä uuden sukupolven
nostamiseksi. Siivouksen ja kaluston sisältävää vuokraa maksetaan Suomen Vapaakirkolle. SVN ostaa
taloushallinnon palvelut SVK-palvelut Oy:ltä. Lisäksi yhdistyksellä on käytössään n. 30 m2:n varasto E-siiven
pommisuojassa.
4.2 TOIMIHENKILÖT




Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö.
Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö.
Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö. Valmistauduttiin vuonna 2020
tapahtuvaan eläköitymiseen.

4.3 HALLINTO
SVN:n hallituksena toimi syyskokouksen valitsema johtokunta joka kokoontui kuusi kertaa. Työvaliokunta
valmisteli johtokunnassa käsiteltävät asiat.
4.3.1 Toimikunnat
Partiotoimikuntaan (PTK) kuului puheenjohtaja ja neljä jäsentä (ministeriä). Kaksi jäsenpestiä oli täyttämättä.
Toimikunta kokoontui Versosihteerin kanssa kolmesti koko viikonlopuksi ja lisäksi neljästi verkossa (Skype).
Lapsityötoimikuntaan (LaVa) kuului puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä lapsi- ja
varhaisnuorisotyön nuorisosihteeri. Toimikunta kokoontui kolmesti ja lisäksi valmisteli lapsityön valtakirjan
perustamista ja lapsityön koulutussisältöjä.
4.3.2 Työryhmät
Kantokiltaraati
Versopartiotyön tukiryhmän eli Kantokillan hallituksena toimi viisihenkinen kiltaraati kiltamestarin johdolla.
Raati kokoontui tarvittaessa suunnittelemaan työtä. Versosihteeri on raadin kiinteä jäsen. Versoleirillä 2019
valittiin uusi kiltaraati seuraavaan versoleiriin asti.
SVK:n Kristillisen kasvatuksen työryhmä
Valtakunnallisesti kristillisen kasvatuksen työtä koordinoi Vapaakirkon alainen kristillisen kasvatuksen
työryhmä yhdessä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n toimihenkilöiden kanssa.

5 VARAINHANKINTA JA YLEISAVUSTUS
Tukirenkaalle lähetettiin kuusi kertaa tiedotuskirje, jossa kerrottiin työstä ja rukousaiheista. Muut asiat on
selvitetty talouden toimintakertomuksessa.

6 KALUSTOHANKINNAT JA INVESTOINNIT
Ei kalustohankintoja tai investointeja vuonna 2019.
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