TOIMINTASUUNNITELMA 2011
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry

Vuoden teema: Unelmahomma
Hyväksytty syyskokouksessa 23.10.2010

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. Yh
distys toimii keskuselimenä Suomen Vapaakirkon seurakunnissa toimiville paikallisyhdistyksille
(nuortenpiireille) ja Verso-lippukunnille sekä on säännöllisesti yhteistyössä niiden kanssa. Tarkoituk
sena 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 (teemavuosi)
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Toimihenkilöt
Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö.
Marika Hakola, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö.
Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena Versopartiotyö. (projektityö 1.9.2010-31.8.2012)
Pidetään yllä Pohjois-Suomen tukirengasta, jonka avulla jatketaan Sodankylän Vapaaseurakunnan
lapsi- ja nuorisotyöntekijän palkkauksen tukemista.

1.1 PAINOPISTEALUEET 2011
LASTEN JA NUORTEN KRISTILLINEN KASVATUS
Vahvistetaan lasten ja nuorten (0-29 v) kristillistä kasvatusta vapaaseurakunnissa ja perheissä. Ta
voitteena on rakentaa seurakuntiin ehjä polku lapsuudesta aikuisuuteen. Valtakunnallisesti työtä
koordinoi Vapaakirkon alainen lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen työryhmä yhdessä SVN:n
toimihenkilöiden kanssa.
Vapis316 on kristillinen kasvatusohjelma 3-16 -vuotiaille. Tärkeimpänä tavoitteena on materiaalin
tuotanto resurssipankkiin. Koulutetaan seurakuntia ohjelman käyttöön. Järjestetään Suomen Teolo
gisen Opiston (STO) kanssa Vapis316 -peruskurssi.
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Tavoitteet
•
•
•

Toimintavuonna 5 seurakuntaa toteuttaa toiminnassaan Vapis316 -ohjelmaa siten, että mate
riaali talletetaan resurssipankkiin kaikkien käytettäväksi.
Vuonna 2012 työstetään ja otetaan käyttöön Vapis316 jatko-ohjelma 16 vuotta täyttäneille.
Vuonna 2013 Vapis316 -kasvatusohjelmassa on mukana 20 seurakuntaa, jotka tuottavat ku
kin vähintään kaksi uutta moduulia vuodessa resurssipankkiin.

VERSOTOIMINTA
Uusitaan Versokoulutus siten, että uudistettuun partio-ohjelmaan integroidaan vapaakirkollinen kris
tillinen kasvatus. Erityisesti huomioidaan ikäkausijohtajien ja luotsien Versokoulutus. Versopartion si
sältöä terävöitetään, jotta se on tiivis osa kristillistä kasvatusta - niin osana Vapaaseurakuntien lapsija nuorisotyötä kuin perheissäkin. Keinoina kouluttaminen, yhteistyösopimuksien uudistaminen ja
seurakuntakiertue. Vahvistetaan tukirengasta, jotta Versosihteerin toimi voitaisiin vakinaistaa. Verso
killan ja perhepartion asema vakinaistetaan.
Tavoitteet
Toimintavuonna
• Työstetään Vapis316-opetusohjelmaa partio-ohjelmaan sopivaksi
• Kuvataan perhepartion mukaan osaksi versopartiotoimintaa
• Kehitetään Versojen omaa koulutusmateriaalia ja koulutusta siten, että se täydentää Suomen
Partiolaisten koulutusta niiltä osin kuin versotoiminta kristillisenä partiona tarvitsee sitä.
• Innostetaan olemassa olevia versolippukuntia laajempaan omaan toimintaan ja mukaan Ver
sojen yhteiseen toimintaan
Määrällistä kehitystä seurataan vuosittain sekä arvioidaan myös toiminnan laatua. Määrälliset tavoit
teet vuoden 2013 loppuun:
• Hiljaisten Päivien osanottajamääräksi yli 300 (v. 2010 oli 120)
• Toimivien versolippukuntien (joissa on ryhmiä) määräksi ainakin 30 (syksyllä 2010 oli 11)
• Versopartiolaisten jäsenmääräksi 900 (31.12.2009 oli 559 Vapaakirkon vuosikirjan mukaan)

2 VARSINAINEN TOIMINTA
2.1 Koulutus
SVN kouluttaa vapaaseurakuntien ja versolippukuntien työntekijöitä ja vastuullisia. Tavoitteena on
vastuunkantajien hengellisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, heidän verkostoitumi
sensa, sekä työssä tarvittavien taitojen ja resurssien välittäminen. HopeNet on koulutus- ja yhteys
verkosto lapsi- ja nuorisotyön vastuunkantajille. Teemakoulutuksia järjestetään lisäksi eri aiheista
tarpeen mukaan.
HopeNet
Kirkon yhteisiä Yksi sydän-aluepäiviä järjestetään toimintavuonna neljä kappaletta.
Valtakunnalliset HopeNet-päivät Kiponniemessä 28.-30.1. Tavoitteena kahdeksankymmentä osallis
tujaa. Etsitään keinoja mahdollistaa useampien HopeNet päiville osallistuminen. Kehitetään vastuul
listenpäiviä vastaamaan paremmin sekä palkattujen että vapaaehtoisten tarpeisiin.
HopeNet tapaamisia järjestetään neljä (History Maker, kesäjuhlat, työntekijäpäivät, Hopetapahtuma)
Teemakoulutukset
Järjestetään leirikoulutuspäivä 12. maaliskuuta.
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Järjestetään seurakuntakoululeirien johtajille koulutuspäivä ja ryhmänjohtajille keväällä isoskoulutuk
set.
Järjestetään Kids' Action Night koulutuspäivä syyskuussa.
Turvakasvatus
Välitetään turvakasvatuksen tietotaitoa seurakuntien kautta lapsi- ja nuorisotyönohjaajille lasten ja
nuorten hyvinvoinnin puolesta. Tiedotetaan nuorisotyössä oleville ja työhön tuleville turvakasvatuk
sen tarpeesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Lisätään yhteistyötä SVKN:n sisällä Lasten ja nuor
ten hyvinvointitoimikunnan puitteissa. Vahvistetaan verkostoa eri toimijoiden välillä.
Versokoulutus
Kehitystyö
• Määritellään Versokoulutus ja sen suhde Suomen Partiolaisten koulutukseen.
• Laaditaan Tervetuloa Versopartioon -kurssi.
• Versovertaisjohtajakurssi kehitetään ennakkokurssiksi ennen ryhmäohjaajakurssia (ROK).
• Selvitetään versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin järjestämistä ja sen suuntaviivoja
• Ohjeistetaan versolippukuntia käyttämään Suomen Partiolaisten koulutuksia sekä niitä täy
dentäviä versokoulutuksia.
• Kootaan Versojen kouluttajaverkosto.
Järjestettävät kurssit
• Versovertaisjohtajakurssi 22.-25.4.2011 pääkaupunkiseudulla
• Versopäivät 2.-3.9.2011 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistolle ja
seurakuntien johtajille.
• Tervetuloa Versopartioon (4 h) -kurssia pidetään aloittavissa versolippukunnissa
• Aloitustäsmäkursseja pidetään tarvittaessa, mutta partio-osaamisen kannalta lippukunnat
käyvät aluejärjestöjensä ja piiriensä tarjoamia kursseja.
Koulutusyhteistyö
Yhteistyössä Vapaakirkon lähetyksen, Suomen Teologisen opiston ja myöhemmin määriteltävän va
paaseurakunnan kanssa järjestetään nuorten lähetystapahtuma History Maker alkuvuodesta 2011.

2.2 Tiedotus
Lähdetään toteuttamaan syksyllä 2010 laadittua viestintäsuunnitelmaa.
Painopiste on sähköisessä tiedotuksessa. Tavoitteet: yhteensä 300 artikkelia resurssipankissa, si
vuston kuukausittainen keskikävijämäärä kaksinkertaistuu.
Lähetetään säännöllisesti sähköpostitse tietoa päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille. Lähetetään
lippukuntapostia 4 kertaa toimintavuotena lippukuntiin. Versojen tiedotusta kehitetään keräämällä
laajempi verkosto siten, että mm. lippukuntakirjeet ja versotiedotteet postitetaan suoraan versojohta
jien sähköpostilaatikkoihin. Lapsityöntekijöille ja -vastaaville lähetetään kaksi kertaa vuodessa Ho
peNet 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
kolme seurakuntakoululeiriä: Seuris Santalassa ja kaksi Kiparia Kiponniemessä. Kokonaisleiriläista
voitteena on 150 leiriläistä. (2010 131).
• Seuris Santalassa Suomen Teologisella opistolla 7.-18.6.2011
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•
•

Kipari ykkönen Kiponniemessä 12.-23.7.2011
Kipari kakkonen Kiponniemessä 26.7.-6.8.2011

Junnudynis
Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille. Tuetaan Junnudynis-leirien
järjestämistä 11-15 -vuotiaille kokoamalla leirien suunnitteluun ja kehittämiseen valtakunnallinen tii
mi. Olemme tukena Espoon Vapaaseurakunnan järjestäessä Junnudynis-leirin kesäkuussa.
Leiritiimit
Rohkaistaan seurakuntia muodostamaan alueellisia leiritiimejä pienten seurakuntien lastenleirien
tueksi. Pohjanmaalla ja Länsi-Suomessa on vastuuhenkilöt, jotka organisoivat leiritiimejä omalla
alueellaan.
Muu leirityö
Tuetaan paikallisseurakuntien leiri- ja retkeilytoimintaa, sekä osallistutaan harkinnan mukaan seura
kuntien järjestämiin leiriin ja retkiin. SVN on mukana tukemassa valtakunnallisten harrasteleirien ke
hittymistä ja valtakunnallisen avioliittoleirin lastenhoitajien hankinnassa.
Versoleiri 2012
Edetään vuonna 2010 tehdyn PTK:n hyväksymän projektisuunnitelman ja aikataulun mukaan. Vuo
den 2011 aikana päätetään teema ja ohjelmarunko, jonka mukaan työryhmät tekevät suunnitel
miaan. Ilmoittautuminen leirille käynnistyy vuoden 2011 syksyllä.

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.
•
•
•
•

Hope2011 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat järjestetään Jyväskylässä 1.-3.7.2011.
Hopetapahtuma järjestetään Turussa 23.-25.9.2011
Valtakunnallinen lasten- ja nuorten viikko järjestetään 18.-24.9. Viikon tavoitteena on valta 
kunnallisesti pitää esillä lapsi- ja nuorisotyötä. Seurakunnille tehdään valmis materiaalipaketti
teemalla “Unelmahomma”.
Salibandyturnaus järjestetään marras-joulukuussa. Turnauksen järjestää vuonna 2010 voitta
nut paikallisyhdistys.

Versotapahtumat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versojen Samoaja- ja vaeltajapäivät Lahdessa 14.-16.1.2011
Versojen lapinleiri JerisSuVaNnossa yhdessä Jyväskylän Versojen kanssa 26.2-5.3.2011
Versojen Hiljaiset päivät Sauvon Ahtelassa 1.-3.4.2011
Valtakunnallinen partioviikko Huhtikuussa viikolla 16. Lippukuntiin lähetetään ideapaketti ver
sokirkkoa ja Verso-toiminnan esillä pitämistä varten. Lisäksi lippukunnat osallistuvat piirin jär
jestämiin tapahtumiin.
Versot osallistuvat piiriensä kevätkisoihin (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) toukokuun
alussa.
Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetit 1.-3.7.2011 Jyväskylän Hipposhallissa (mm. partioil
tanuotio, palvelutehtävä ja Versojen toimintapiste)
Versojen vaellus Lapissa 30.7. - 6.8.2011
Versokäräjät 3.9.2010 Versopäivien yhteydessä
Versojen partiotaitokisat syyskuussa Hangossa
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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 toi
minnasta Kari Hämäläisen johdolla. Koulutuksista vastaa 11 kouluttajatahoa, joista SVN on yksi.
Kids Action Night ón valtakunnallisesti näkyvillä kesäjuhlilla. Kiinnitetään erityistä huomiota Kids´ Ac
tion Night toiminnassa mukana olevien saamiseksi seurakunnan muuhun toimintaan.
Koulutyö
Pidetään esillä näkyä Vapaakirkollisesta koulutyöstä. Tavoitteena on aktivoida seurakuntia koulutyö
hön omalla paikkakunnallaan sekä varustaa nuoria ja opiskelijoita levittämään evankeliumia kouluis
saan.

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 Tanskassa 15.17.3. Ollaan mukana IFFECIn lapsityön verkostossa.
Tehdään yhteistyötä Alpha Internationalin ja kansallisen Alfa-toimiston kanssa nuorisoalfakurssin uu
delleen lanseeraamiseksi Suomeen.
Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin sisarkirkkojen kanssa kehitetään tavoitteena saada osanottajia
Verso2012-leirille ja tehdä vierailuja vastaaville leireille. Heinäkuun alussa 2011 lähetetään edustus
Tanskaan sisarpartion 100-vuotisleirille.

2.6 Projektitoiminta
Versopartion kehitysprojekti
Ks. Painopistealueet
Lapsi ja nuorisotyön koulutuksen kehitysprojekti
Yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa kehitetään lapsi- ja nuorisotyökoulutusta. STO:n
johdolla laaditaan toimintavuonna uusi NTK ohjelma sekä nuorisotyöntekijän valtakirjaan tähtäävä
täydennyskoulutusohjelma perusopinnot muualla (amk, yliopisto) jo suorittaneille.

2.7 Julkaisutoiminta ja materiaalivälitys
Siirretään nyt myynnissä oleva kirjallinen materiaali soveltuvin osin sähköiseen resurssipankkiin.
Julkaistaan ja välitetään materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön. Lisäksemme kauttam
me voi tilata partiotuotteita, yhteiskristillistä Tosi Rakkaus Odottaa -materiaalia, yhdistyksen T-pai
toja, ynnä muuta materiaalia.
Yhteistyö Päivä osakeyhtiön kanssa. Alkuvuonna julkaistaan uusi kesäleirimateriaali "Unelmahom
ma”. Julkaistaan lasten ja Versojen laulut yhteisessä laulukirjassa.

2.8 Jerissuvanto
SVN omistaa leirikeskuksen Muonion Jerisjärven rannalla. Sitä ylläpidetään ja tehdään tarvittavia re
montteja. Kehittämisestä vastaa Jerissuvanto-työryhmä. Markkinointia seurakuntiin tehostetaan.
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3 HALLINTO
SVN:n hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioi
ta lain, sääntöjen ja yhdistyksen vuosikokousten päätösten mukaan. Johtokunta on samalla Suomen
Vapaakirkon nuorisotoimikunta. Työvaliokunta, jonka muodostavat johtokunnan puheenjohtaja ja va
rapuheenjohtaja sekä toimihenkilöt, valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat. SVN ostaa talous
hallinnon palvelut SVK-palveluilta.
Toimikunnat vuonna 2011
Partiotoimikunta
Kids' Action Night toimikunta (johtotiimi)
Työryhmät vuonna 2011
Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen työryhmä (SVK)
Lapsityön aluetyöryhmä
Kantokiltaraati
Jerissuvantotyöryhmä
Internetsivustotyöryhmä
Leirimateriaalin työryhmä
JunnuDynistiimi
Lasten musiikki

4 VARAINHANKINTA
SVN on taloudellisesti erittäin riippuvainen omasta varainhankinnastaan. Varainhankinnan tukijalat
ovat:
•

•
•

POINT-tukirengas. Tukirenkaalle lähetetään tiedotuskirje kuusi kertaa toimintakaudessa ja et
sitään uusia kannattajia pitämällä esillä tukirengasta kenttävierailujen yhteydessä. Vahviste
taan tukirengasta siten, että versosihteerin toimi voidaan vakinaistaa valtion palkkatuen pää
tyttyä. Tavoite on nostaa versoviitteellä tuleva tuki vuoden loppuun mennessä 1800 euroon
kuukaudessa.
Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa. Tavoite 30 000€, 600 lahjoittajaa.
Valtion yleisavustus.

Muita varainhankinnan keinoja ovat:
•
•
•
•
•

SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Lasten ja nuortenviikon kolehti vapaaseurakunnissa, josta 10% tilitetään valtakunnalliseen
työhön.
Hopetapahtuman tuotosta tilitetään SVN:lle 10%.
Vapaakirkon kesäjuhlien tuotosta tilitetään SVN:lle 20%.
Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja ja Junnudynisleiriä osallistujien määrän mukaan.
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