Toimintasuunnitelma 2010
SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET
Hyväksytty SVN ry:n syyskokouksessa 10.10.2009

Vapis - Aito ja rohkea

Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta
1 YLEISTÄ
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johtaa ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Työstä vastaa
kirkon nuorisotyönjohtaja, joka on myös SVN:n toiminnanjohtaja.
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
Verso-lippukunnille sekä on säännöllisesti yhteistyössä niiden kanssa. Tarkoituksena on ideoida ja kehittää
valtakunnallisesti lapsi- ja nuorisotyötä ajan haasteita huomioiden” (SVN:n säännöt 2§)
Perustehtävät
Levittää evankeliumia
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
Rakentaa seurakuntaa
Tuottaa kunniaa Jumalalle

Arvot
Aitous
Rohkeus
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Toimihenkilöt
Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö.
Marika Hakola, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsityö 70 % ja partiotyö 30%.
Pidetään yllä Pohjois-Suomen tukirengasta, jonka avulla jatketaan Sodankylän Vapaaseurakunnan lapsi- ja
nuorisotyöntekijän palkkauksen tukemista.
Tuetaan taloudellisesti pääkaupunkiseudun koulutyöntekijää 30 % osuudella koulutyön palkkakuluista.
Sitoutuminen on voimassa vuoden 2010 loppuun.
1.1 Painopistealueet 2010
Viestintä
Toimintavuonna viestitään unelma, perustehtävät ja arvot kentälle. Keskeiset menetelmät ovat läsnäolo
kentällä (esim. Yksi sydän tapahtumat), Vapis.fi sivuston kehittäminen ja levittäminen, uuden graafisen
ohjeistuksen käyttöönotto, Versojen seurakuntakiertue ja Päivä Osakeyhtiön lehtien käyttö.
Polku
Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kristillistä kasvattamista vapaaseurakunnissa ja perheissä.
Tavoitteena on vahvistaa hengellistä kasvatusta koko kirkossa. Perustetaan Suomen Vapaakirkkoon lasten
ja nuorten hengellisen kasvatuksen toimikunta edistämään hengelliseen aikuisuuteen kasvattamista.
Toimikunnan tehtävänantona olisi auttaa perheitä ja seurakuntia yhdessä kasvattamaan uusi sukupolvi
hengelliseen aikuisuuteen. Tapoina olisi hengellisen kasvatusajattelun edistäminen ja työvälineiden
antaminen.
Tavoitteena on vahvistaa Vapis316 prosessia. (3-16-vuotiaiden opetuslapseutus) Tavoitteena on järjestää
STO:n kanssa Vapis316 peruskurssi vuosittain. Laaditaan Vapis316 esite ja materiaalia työn tueksi.
Tavoitteena on, että toimintavuonna 4 seurakuntaa toteuttaa toiminnassaan Vapis316 ohjelmaa.
Luodaan ohjeistus miten seurakuntien tulee toimia opiskelemaan lähtevien nuorten tukemisessa, jotta he
eivät putoaisi pois seurakuntayhteydestä paikkakunnanvaihdoksen seurauksena.
Versot nousuun
Keskeisenä tavoitteena pidetään edelleen Versojen jäsenkehityksen kääntämistä kasvu-uralle. Versojen
näky työstetään valmiiksi. Kevätkaudella työstetään materiaali syksyllä alkavalle kenttäkierrokselle. Syksyllä
2010 jalkaudutaan kentälle aloittaen seurakunnista, joissa on lippukunta. Levitetään näkyä ja ajankohtaista
informaatiota pitäen esillä toimintatapoja esim. perhepartiota. Laaditaan toimenkuva mahdolliselle
versosihteerille. Versokilta ottaa tehtäväkseen versosihteerin palkkaukseen liittyvän varainkeruun ja työn
tukemisen.
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2 VARSINAINEN TOIMINTA
2.1 Koulutus
SVN kouluttaa vapaaseurakuntien ja versolippukuntien työntekijöitä ja vastuullisia. Tavoitteena on
vastuunkantajien hengellisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, heidän verkostoitumisensa, sekä
työssä tarvittavien taitojen ja resurssien välittäminen. HopeNet on koulutus ja yhteysverkosto lapsi- ja
nuorisotyön vastuunkantajille. Teemakoulutuksia järjestetään lisäksi eri aiheista tarpeen mukaan.
HopeNet
Alueelliset HopeNet koulutuspäivät yhdistyvät suunnitelman mukaan kirkon toimialojen yhteisiin Yksi sydänkoulutuspäiviin. Niitä järjestetään toimintavuonna neljä kappaletta.
Valtakunnalliset HopeNet-päivät Kiponniemessä 8.-10.1. Tavoitteena kuusikymmentä osallistujaa.
HopeNet tapaamisia järjestetään neljä (History Maker, kesäjuhlat, työntekijäpäivät, nuortenpäivät)
Teemakoulutukset
Järjestetään leirikoulutuspäivä 17.4. jossa koulutetaan myös uusi kesäleirimateriaali seurakuntien käyttöön.
Järjestetään seurakuntakoululeirien ryhmänjohtajille keväällä isoskoulutukset. Siellä koulutetaan
seurakuntakoululeirien johtajat ja isoset myös Kohti elämää työkirjan käyttöön.
Kids' Action Night koulutuspäivä syyskuussa.
Versokoulutus
Ohjeistetaan lippukuntia siirtymään uuteen Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmään yhteistyössä SP:n
piirijärjestöjen kanssa.
Versopäivät syksyllä - koulutusta, näyn jakamista ja yhteyttä lippukuntien johtajistolle ja seurakuntien
johtajille.
"VJ -kurssi" kehitetään edelleen vastaamaan uudistettua partio-ohjelmaa.
Koulutusyhteistyö
Tehdään yhteistyötä Suomen teologisen opiston kanssa lapsi- ja nuorisotyökoulutuksen kehittämiseksi.
Yhteistyössä Vapaakirkon lähetyksen, Suomen Teologisen opiston ja Järvenpään vapaaseurakunnan kanssa
järjestetään nuorten lähetystapahtuma History Maker 2.-4.4.2010.
2.2 Tiedotus
Tiedotuksen painopiste on sähköisessä tiedotuksessa. Sähköisen maailman uudistustyö jatkuu.
Rakennetaan sivustolle lapsi- ja nuorisotyön resurssipankki sekä keskustelufoorumi. Tavoitteet: 250
resurssia toimintakauden aikana, päävastuunkantajista 95% on säännöllisiä sivustolla kävijöitä.
Otetaan käyttöön vuonna 2009 laadittu uusi graafinen ohjeistus ja ohjeistetaan sen käyttö kentälle.
Tavoitteena on Vapaakirkollisen lapsi- ja nuorisotyön saaminen yhtenäisen Vapis brändin ulkoasun alle.
Lähetetään säännöllisesti sähköpostitse tietoa päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille. Lähetetään
lippukuntapostia 4 kertaa toimintavuotena lippukuntiin. Versojen tiedotusta kehitetään keräämällä laajempi
verkosto. Lapsityöntekijöille ja -vastaaville lähetetään kaksi kertaa vuodessa HopeNet kids lehti. Olemme
mukana myös RadioDeissä Vapaasatama ohjelmassa 5 kertaa vuodessa. Muita tiedotuskanavia ovat mm.
Päivä Osakeyhtiön lehdet ja Kenttäposti.
2.3 Leiri- ja retkeily
Seurakuntakoululeirit
Koordinoimme Vapaakirkon valtakunnallisia seurakuntakoululeirejä. Toimintavuonna järjestetään kaksi
seurakuntakoululeiriä: Kiponniemen Kipari ja Santalan seuris. Santalan Seuriksen yhteydessä järjestetään
urheilulinja. Kokonaisleiriläistavoitteena on 140 leiriläistä. (2009 133). Pitkän tähtäimen tavoitteena on
järjestää yksi uusi perusleiri Kiponniemessä - toinen Kipari.
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* Kipari Kiponniemessä 20.-31.7.2010
* Seuris Santalassa Suomen Teologisella opistolla 8.-19.6.2010
Junnudynis
Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille. Tuetaan Junnudynis-leirien
järjestämistä 11-15 -vuotiaille kokoamalla leirien suunnitteluun ja kehittämiseen valtakunnallinen tiimi.
Olemme tukena Tampereen Vapaaseurakunnan järjestäessä Junnudynis-leirin 17.-21.6.2010.
Leiritiimit
Rohkaistaan seurakuntia muodostamaan alueellisia leiritiimejä pienten seurakuntien lastenleirien tueksi.
Tavoitteena on kaksi alueellista leiritiimiä vuonna 2009.
Muu leirityö
Tuetaan paikallisseurakuntien leiri- ja retkeilytoimintaa, sekä osallistutaan harkinnan mukaan seurakuntien
järjestämiin leiriin ja retkiin. SVN on mukana tukemassa valtakunnallisten harrasteleirien kehittymistä
tarjoamalla viestintäkanavat seurakuntien järjestämille leireille.
Versoleiri 2012
Aloitetaan seuraavan suurleirin suunnittelu. Varataan leiripaikka ja kootaan staabi.
2.4 Ohjelmatoiminta
Ohjelmatoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistaa vapaakirkollista
identiteettiä. Suurtapahtumien keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osallistujien jumalasuhdetta ja rohkaista
elämään Jumalan kunniaksi.
- Hope2010 lasten ja nuorten kesäjuhlat järjestetään Helsingissä 2.-4.7.2010.
- Valtakunnalliset nuortenpäivät järjestetään syksyllä.
- Valtakunnallinen lasten- ja nuorten viikko järjestetään viikolla 40. Viikon tavoitteena on valtakunnallisesti
pitää esillä lapsi- ja nuorisotyötä. Seurakunnille tehdään valmis materiaalipaketti.
- Salibandyturnaus järjestetään marras-joulukuussa. Turnauksen järjestää vuonna 2009 voittanut
paikallisyhdistys.
Partiotapahtumat
- Versojen Hiljaiset päivät Kauhavalla 19. - 21.3.2010
- Valtakunnallinen partioviikko Huhtikuussa viikolla 16 Lippukuntiin lähetetään ideapaketti versokirkkoa ja
Verso-toiminnan esillä pitämistä varten. Lisäksi lippukunnat osallistuvat piirin järjestämiin tapahtumiin.
- Versojen partiotaitokisat Syyskuussa Helsingissä
2.5 Kansainvälinen toiminta
Viralliset kansainväliset yhteistyötahot ovat IFFEC (International Fellowship of Free Evangeligal Churches) ja
NBUKI (Nordiska Barn och Ungdoms Komittee i IFFEC). Toiminnanjohtaja on jäsen NBUKI:n hallituksessa ja
toimihenkilöt osallistuvat Pohjoismaiden sihteeripäiville Ruotsissa 23.-25.3.2010.
2.6 Projektitoiminta
Polku-projekti
Ks. Painopistealueet.
Turvakasvatusprojekti
Yhteistyössä Rikotut Rajat työryhmän kanssa, jossa toiminnanjohtaja toimii pysyvänä jäsenenä, välitetään
turvakasvatuksen tietotaitoa seurakuntien kautta lapsi- ja nuorisotyönohjaajille lasten ja nuorten hyvinvoinnin
puolesta. Koulutetaan lasten ja nuorten hyvinvointikouluttajia yhteistyössä SVKN:n kanssa. Toimihenkilöt
osallistuvat SVKN:n koulutukseen. Tiedotetaan nuorisotyössä oleville ja työhön tuleville turvakasvatuksen
tarpeesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Koulutetaan seurakuntien vastuullisia Turvallinen seurakunta -
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Opas turvalliseen lapsi- ja nuorisotyöhön kirjan avulla.
Kids' Action Night
Levitetään Kids' Action Night työtä uusiin seurakuntiin järjestämällä koulutuksia ja valtakunnallinen Kids'
Action Night koulutuspäivä syyskuussa. Kids' Action Night johtotiimi vastaa operatiivisesta toiminnasta Kari
Hämäläisen johdolla. Koulutuksista vastaa 11 kouluttajatahoa, joista SVN on yksi. Kids Action Night ón
valtakunnallisesti näkyvillä kesäjuhlilla. Toimintavuonna kootaan Kids' Action Night materiaalipaketti.
Koulutyö
Pidetään esillä näkyä Vapaakirkollisesta koulutyöstä. Tavoitteena on ensisijaisesti aktivoida seurakuntia
koulutyöhön omalla paikkakunnallaan. Tuetaan taloudellisesti pääkaupunkiseudun lapsi- ja nuorisotyötä
tekevää aluepastoria 30 % osuudella koulutyöhön kohdistuvista palkkakuluista. Sitoutuminen on voimassa
vuosina 2009-2010. Tavoitteena on myös, että Vapaakirkon kentässä toimii kaksi palkattua koulutyöntekijää
seurakuntien palkkaamina.
2.7 Julkaisutoiminta ja materiaalivälitys
Siirretään nyt myynnissä oleva kirjallinen materiaali soveltuvin osin sähköiseen resurssipankkiin. Julkaistaan
ja välitetään materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön. Lisäksemme kauttamme voi tilata
(yhteiskristillistä Tosi Rakkaus Odottaa –materiaalia), partiohuiveja ja yhdistyksen T-paitoja.
Yhteistyö Päivä osakeyhtiön kanssa. Keväällä julkaistaan uusi kesäleirimateriaali "Yhdessä olemme
enemmän" sekä "Kohti elämää" työkirja. Julkaistaan lasten ja Versojen laulut yhteisessä laulukirjassa.
Tehdään yhteistyötä Eesti lastemisjon kanssa (Liivia Kaustel, www. eestilastemisjon.ee) SVN leirimateriaalin
kääntämisessä eestin kielelle.
2.8 Jerissuvanto
SVN omistaa leirikeskuksen Muonion Jerisjärven rannalla. Sitä ylläpidetään ja tehdään tarvittavia remontteja.
Kehittämisestä vastaa Jerissuvanto-työryhmä.
3 HALLINTO
SVN:n hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita lain,
sääntöjen ja yhdistyksen vuosikokousten päätösten mukaan. Johtokunta on samalla Suomen Vapaakirkon
nuorisotyöryhmä. Työvaliokunta, jonka muodostavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
toimihenkilöt, valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat. SVN ostaa taloushallinnon palvelut SVKpalveluilta.
Toimikunnat vuonna 2010
Partiotoimikunta
Kids' Action Night toimikunta (johtotiimi)
Versokilta
Työryhmät vuonna 2010
Jerissuvantotyöryhmä
Internetsivustotyöryhmä
Vapis316 työryhmä
Lapsityön aluetyöryhmä
Leirimateriaalin työryhmä
JunnuDynis
Lasten musiikki
4 VARAINHANKINTA
SVN on taloudellisesti erittäin riippuvainen omasta varainhankinnastaan. Varainhankinnan tukijalat ovat:
* POINT-tukirengas. Tukirenkaalle lähetetään tiedotuskirje kuusi kertaa toimintakaudessa ja etsitään uusia
kannattajia pitämällä esillä tukirengasta kenttävierailujen yhteydessä.
* Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa. Tavoite 30 000€, 600 lahjoittajaa.
* Valtion yleisavustus.
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Muita varainhankinnan keinoja ovat:
* SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
* Mikkelinpäivän kolehti vapaaseurakunnissa, josta 10% tilitetään valtakunnalliseen työhön.
* Valtakunnallisten nuortenpäivien tuotosta tilitetään SVN:lle 10%.
* Vapaakirkon kesäjuhlien tuotosta tilitetään SVN:lle 20%.
* Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja osallistujien määrän mukaan.
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