TOIMINTASUUNNITELMA 2012
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry

Vuoden teema: Totuus ja Tehtävä
Hyväksytty syyskokouksessa 24.09.2011

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
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Vuoden 2012 teema: Totuus ja Tehtävä!
Vuoden teema nousee oppimistavoitteesta “Raamatun tunteva” ja sisältää kolme pääprojektia. Raa
mattu jokaiselle -projektilla levitetään Raamattuja lapsille ja nuorille. Yhteistyötä tehdään Päivä
Osakeyhtiön ja Pipliaseuran kanssa. Lue Raamattua -projektilla annetaan työkaluja Raamatun lu
kemiseen ja tulkintaan. Välineitä ovat mm. raamattu365 videoblogi sekä Raamatunlukijoiden liiton
kanssa toteutettava Raamattumaraton hanke. Raamatunkäännös ja lukutaitoprojektilla kerätään
varoja raamatunkäännöstyölle Papua Uudessa Guineassa.
“Totuus ja tehtävä” -teemalle tehdään esite, juliste ja nettisivut. Teema toteutuu seurakunnissa sekä
on huomioitu valtakunnallisten tapahtumien ohjelmissa.
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)
Tuomo Teiniranta, Nuoriso-Alfa-koordinaattori, 50% vastuualueena Nuoriso-Alfatyö (projektityö
1.8.2011-31.7.2012)
Jatketaan Sodankylän Vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijän palkkauksen tukemista Poh
jois-Suomen tukirenkaan avulla.
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1.1 PAINOPISTEALUEET 2012
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.
Polku316 on kristillinen kasvatusohjelma 3-16 -vuotiaille. Tärkeimpänä tavoitteena on julkaista kirja
yhteistyössä Päivä osakeyhtiön kanssa, johon on koottu kasvatusohjelman ajattelu ja käytännön so
vellukset. Koulutetaan seurakuntia ohjelman käyttöön. Järjestetään 17.3. Hämeenlinnassa Polku316
koulutus ja yhteyspäivä. Yhteistyössä perhetyöryhmän ja kesäjuhlaorganisaation kanssa järjeste
tään 30.6. Hämeenlinnassa “Rakas Perhe” niminen seminaari jonka pääpuhujina ovat Nicky ja Sila
Lee (UK).
Tavoitteet
• Toimintavuonna 10 seurakuntaa toteuttaa toiminnassaan Polku316 -ohjelmaa siten, että ma
teriaali talletetaan resurssipankkiin kaikkien käytettäväksi.
• Vuonna 2012 työstetään ja otetaan käyttöön Vapis316 jatko-ohjelma 16 vuotta täyttäneille
pienryhmämateriaalin muodossa.
• Vuonna 2013 Vapis316 -kasvatusohjelmassa on mukana 20 seurakuntaa, jotka tuottavat ku
kin vähintään kaksi uutta moduulia vuodessa resurssipankkiin.
VERSOTOIMINTA
Vuoden päätapahtuma on valtakunnalllinen Navigaattori2012-versosuurleiri, joka pidetään 28.7.5.8.2012 Sauvossa Ahtelan nuorisoleirikeskuksessa.
Käydään keskustelua siitä, 1) mitä on versopartio, 2) mikä on versopartion suhde seurakuntaan 3)
versopartion kehittämisen valtakunnallisesta organisoimisesta. Herätetään seurakuntia näkemään
versopartiotyö osana sen lapsi- ja varhaisnuorisotyötä. Vahvistetaan tukirengasta, jotta Versosihtee
rin toimi voitaisiin vakinaistaa. Versojen Kantokiltaa ja perhepartiotoimintaa tehdään tunnetummiksi.
Tavoitteet
Toimintavuonna
• Jatkaa Polku316-opetusohjelman soveltamista versopartio-ohjelmaan
• Kehitetään Versojen omaa koulutusmateriaalia ja koulutusta siten, että se täydentää Suomen
Partiolaisten koulutusta kristillisen kasvatuksen osalta.
• Innostetaan olemassa olevia versolippukuntia oman toiminnan laajentamisessa ja mukaan
Versojen yhteiseen toimintaan
Määrälliset tavoitteina on saada vuoden 2013 lopussa:
• Hiljaisten Päivien osanottajamääräksi yli 300 (v. 2010 oli 120, v.2011 104)
• Toimivien versolippukuntien (joissa on ryhmiä) määräksi ainakin 30 (syksyllä 2010 oli 11, syk
syllä 2011 oli 17)
• Versopartiolaisten jäsenmääräksi 900 (31.12.2009 oli 559 Vapaakirkon vuosikirjan mukaan,
31.12.2010 oli 551)
Määrällistä kehitystä seurataan vuosittain sekä arvioidaan myös toiminnan laatua.
VARHAISNUORISOTYÖ (Junnutyö)
Nostetaan varhaisnuorisotyö näkyviin kirkossa ja seurakunnissa. Työstetään Junnutiimin kanssa
strategia Vapaakirkon varhaisnuorisotyölle. Tuetaan Espoon Vapaaseurakuntaa sen järjestäessä
Junnudynisleirin. Järjestetään kesäjuhlille vahva ohjelma varhaisnuorille. Lisätään yhteistyötä ja
koordinointia varhaisnuorisotyön ja muiden työmuotojen välillä. Vahvistetaan yhteistyötä Päivän Jun
nuHope (entinen Levels) lehden kanssa.
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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 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-koulutuspäiviä järjestetään toimintavuonna kaksi kappaletta.
• Valtakunnalliset HopeNet-päivät Kiponniemessä 27.-29.1. Tavoitteena 80 osallistujaa.
• HopeNet tapaamisia järjestetään kolmen tapahtuman yhteyteen (Kesäjuhlille johtajien
aamupalat, työntekijäpäivät, Hopetapahtumaan johtajien aamupalat)
Teemakoulutukset
• Leirikoulutuspäivä 17. maaliskuuta.
• Seurakuntakoululeirien johtajien koulutuspäivä ja ryhmänjohtajille isoskoulutukset.
• 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. Toimitaan aktiivisesti SVKN:n sisällä Lasten ja nuor
ten hyvinvointitoimikunnan puitteissa erityisesti markkinoiden turvallisuuspassikoulutusta.
Versokoulutus
Kehitystyö
• Versovertaisjohtajakurssi kehitetään vastaamaan ryhmänohjaajakurssia (ROK) versoasioilla
laajennettuna - uusi muoto kevään kurssista 2012 alkaen.
• selvitetään edelleen versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin järjestämistä kerran vuo
dessa ja sen suuntaviivoja. Kurssi toteutettaisiin jonkun partiopiirin kurssina ja sen kanssa yh
teistyössä.
• Ohjeistetaan versolippukuntia käyttämään Suomen Partiolaisten koulutuksia sekä niitä täy
dentäviä versokoulutuksia.
• Kootaan Versojen kouluttajaverkostoa edelleen.
• Viestintää kehitetään luomalla lippukuntapostiformaatti ja versojohtajaformaatti erikseen. Luo
daan rakenne sähköiselle versoviestinälle ja poistetaan turhat päällekkäisyydet.
Järjestettävät kurssit
• Versovertaisjohtajakurssi 6.-9.4.2012 Partiokolkassa Keski-Suomessa
• Versopäivät 26.-28.10.2012 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistol
le ja seurakuntien johtajille samalla kooten Navigaattori2012-suureirin palautteen.
• Tervetuloa Versopartioon (4 h) -kurssia pidetään aloittavissa versolippukunnissa
• Aloitustäsmäkursseja pidetään tarvittaessa, mutta partio-osaamisen kannalta lippukunnat
käyvät aluejärjestöjensä ja piiriensä tarjoamia kursseja.

2.2 Tiedotus
Painopiste on sähköisessä tiedotuksessa. Tavoitteet: yhteensä 500 artikkelia resurssipankissa, si
vuston kuukausittainen keskikävijämäärä kaksinkertaistuu. Lähetetään säännöllisesti sähköpostitse
tietoa päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille. Lähetetään paperista lippukuntapostia 6 kertaa
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toimintavuotena lippukuntiin. Versojen tiedotusta kehitetään keräämällä johtajaverkosto siten, että
versokenttäposti postitetaan suoraan versojohtajien sähköpostilaatikkoihin. Lapsityöntekijöille ja
-vastaaville lähetetään kaksi kertaa vuodessa HopeNet kids lehti. Muita tiedotuskanavia ovat mm.
Päivä Osakeyhtiön lehdet ja Kenttäposti.

2.3 Leiri- ja retkeily
Seurakuntakoululeirit
Koordinoimme Vapaakirkon valtakunnallisia seurakuntakoululeirejä. Toimintavuonna järjestetään
kaksi seurakuntakoululeiriä: Seuris Santalassa ja Kipari Kiponniemessä. Kokonaisleiriläistavoitteena
on 135 leiriläistä. (2011 128).
• Seuris Santalassa Suomen Teologisella opistolla 5.-16.6.2012
• Kipari Kiponniemessä 24.7.-4.8.2012
Junnudynis
Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille. Tuetaan Junnudynis-leirien
järjestämistä 11-14 -vuotiaille kokoamalla leirien suunnitteluun ja kehittämiseen valtakunnallinen tii
mi. Olemme tukena Espoon Vapaaseurakunnan järjestäessä Junnudynis-leirin 19.-23.6.
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.
Navigaattori2012 -versosuurleiri
Noudatetaan vuonna 2010 tehtyä PTK:n hyväksymää projektisuunnitelmaa ja aikataulua sekä ede
tään sen mukaan. Ilmoittautuminen leirille jatkuu kevään 2012. Itse leiri pidetään 28.7. - 5.8.2012
Sauvon Ahtelassa. Tavoitteena on nostaa osanottajamäärää edellisestä 300:sta 500:aan osanotta
jaan mm. kutsuen mukaan perheitä ja ei-partiolaisia seurakunnistamme.

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.
• SummerHope2012 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat järjestetään Hämeenlinnassa
29.6-1.7.2012.
• Hopetapahtuma järjestetään Turussa 21.-23.9.2012
• Valtakunnallinen lasten- ja nuorten viikko järjestetään 18.-24.9. Viikon tavoitteena on valta 
kunnallisesti pitää esillä lapsi- ja nuorisotyötä. Seurakunnille tehdään valmis materiaalipaketti
teemalla Totuus ja tehtävä.
Versotapahtumat
• Versojen Samoaja- ja vaeltajapäivät pienimuotoisesti tammikuun 2012 alussa Lapissa
• Versojen Hiljaiset päivät Kallioniemen leirikeskuksessa Laukaassa 23.-25.3.2012
• Valtakunnallinen partioviikko huhtikuussa viikolla 16 Lippukuntiin lähetetään ideapaketti ver
sokirkkoa ja Verso-toiminnan esilläpitämistä varten. Lisäksi lippukunnat osallistuvat piirin jär
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•
•
•

jestämiin tapahtumiin.
Versot osallistuvat piiriensä kevätkisoihin (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) toukokuun
alussa.
Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetit 30.6.-1.7.2012 Hämeenlinnan jäähallissa (mm. par
tioiltanuotio, palvelutehtävä)
Versojen partiotaitokisat 2012 ovat Navigaattori2012-versosuurleirin yhteydessä

Kids' Action Night
Levitetään Kids' Action Night työtä uusiin seurakuntiin järjestämällä koulutuksia ja valtakunnallinen
Kids' Action Night koulutuspäivä syyskuussa. Tuemme toimintaa muun muassa tarjoamalla toiminta
pisteideoita, ohjelmaideoita, käsikirjoituksia ja opetuksia iltojen järjestäjille nettisivujen kautta.Kids'
Action Night johtotiimi vastaa operatiivisesta toiminnasta Kari Hämäläisen johdolla. Koulutuksista
vastaa 11 kouluttajatahoa, joista SVN on yksi. Kiinnitetään erityistä huomiota Kids´Action Night toi
minnassa mukana olevien saamiseksi seurakunnan muuhun toimintaan.

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. Järjestetään Pohjoismaiden sihteeripäivät Helsingissä 20.-22.3. partiopaino
tuksella. Mukaan kutsutaan pohjoismaisten järjestöjohtajien lisäksi partiojärjestön edustaja. Ollaan
mukana IFFECIn lapsityön verkostossa.
Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin sisarkirkkojen kanssa kehitetään tavoitteena saada osanottajia
Verso2012-leirille ja tehdä vierailuja vastaaville leireille.

2.6 Projektitoiminta
Versopartion kehitysprojekti
Ks. Painopistealueet
Nuoriso-Alfa
Lähdemme voimakkaasti mukaan Nuoriso-Alfatyöhön ja pidämme sitä ensisijaisena koulutyön muo
tona. Yhteistyössä Alpha Internationalin ja Suomen Alfatoimiston kanssa levitetään Nuoriso-Alfaa
vapaaseurakuntiin ja muihin yhteisöihin. Aktivoidaan ja koulutetaan seurakuntien vastuullisia, erityi
sesti nuoria, järjestämään nuorisoalfakursseja. Luodaan strategia työmuodon leviämisestä Suomes
sa. Työhön on palkattu osa-aikainen nuorisoalfakoordinaattori. Varmistetaan työn jatkuvuus riittäväl
lä varainhankinnalla.

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-paito
ja, ynnä muuta materiaalia.
Yhteistyö Päivä osakeyhtiön kanssa. Alkuvuonna julkaistaan uusi kesäleirimateriaali "Totuus ja Teh
tävä”. Julkaistaan lasten ja Versojen laulut yhteisessä laulukirjassa. Polku kirja.
Yhteistyössä Raamatunlukijain liiton kanssa julkaisemme Raamattumaraton julisteen ja internetsi
vuston. Raamattumaraton kannustaa perheitä yhdessä lukemaan Raamattua säännöllisesti. Julis
teet lähetetään seurakuntiin. Sieltä julisteet postitetaan tai viedään koteihin. Projekti tukee Raamattu
teeman lisäksi “Rakas perhe” teemaa.
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Haluamme tukea seurakuntien nykyisiä ja uusia lapsityöntekijöitä käytännöllisillä ideoilla. Teemme
yhteistyössä TV7:n kanssa DVD -sarjan, jossa käsittelemme lapsityön käytännön alkeita. DVD voi
daan käydä läpi ryhmänä tai yksin.

2.8 Jerissuvanto
SVN omistaa leirikeskuksen Muonion Jerisjärven rannalla. Sitä ylläpidetään ja tehdään tarvittavia re
montteja. Kehittämisestä vastaa Jerissuvanto-työryhmä. Myynti muutetaan arvonlisäverolliseksi vuo
den 2012 alusta. Selvitetään JerisSuVaNnon realisointimahdollisuudet ja edetään myynnissä
mahdollisuuksien mukaan.

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 2012
Partiotoimikunta
Työryhmät vuonna 2012
Kids' Action Night johtotiimi
Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen työryhmä (SVK)
Lapsityön aluetyöryhmä
Kantokiltaraati
Jerissuvantotyöryhmä
Polku316 partioon työryhmä
Internetsivustotyöryhmä
Leirimateriaalin työryhmä
Junnutiimi
Lasten musiikki

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

•
•

VAPIS-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 heinäkuun 2012 loppuun mennessä
2000€/kk ja Nuoriso-Alfa viitteellä tuleva tuki elokuun 2012 loppuun mennessä 800€/kk
Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa. Tavoite 35 000€, 600 lahjoittajaa.
Valtion yleisavustus.

Muita varainhankinnan keinoja ovat:
• SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
• Lasten ja nuorten viikon kolehti seurakunnissa, josta 10% tilitetään valtakunnalliseen työhön.
• Hopetapahtuman mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 10%.
• Vapaakirkon kesäjuhlien mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 20%.
• Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja osallistujien määrän mukaan.
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