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SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET

Vapis - Aito ja rohkea

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 28.9.2013 .
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
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
Rohkeus
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan Aitous
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
Armahtavaisuus
Rakentaa seurakuntaa
Yhteisöllisyys
Tuottaa kunniaa Jumalalle
Kokosydämisyys
Vuoden 2014 teema: Kaikkien kaveri
Vuoden teema nousee oppimistavoitteesta “Rakastava lähimmäinen”. Teemavuoden aikana haastamme
seurakuntia toteuttamaan erilaisia diakonisia palvelutempauksia paikkakunnillaan. Näistä palveluideoista
tehdään kooste vapis.fi -sivustolle. Palvelutempauksia suunnitellessa teemme yhteistyötä ViaDia ry:n kanssa,
ja kannustamme nuortenpiirejä toimimaan yhteistyössä paikallisten ViaDia -yhdistysten kanssa.
“Kaikkien kaveri” -teemalle tehdään juliste ja vapiksen nettisivuille kootaan teemaan liittyvää sisältöä.
Nettisivuille kootaan erilaisia ideoita ja työvälineitä.Samalla nimellä ilmestyy myös vuoden materiaalipaketti
leirejä ja muita opetuksia varten.
Toimihenkilöt
- Joona Väisänen, vs. toiminnanjohtaja 31.7. saakka , Tommi Koivunen 1.8. alkaen, vastuualueena hallinto ja
nuorisotyö.
- Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö.
- Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö. (projektityöntekijä 1.9.2010-31.8.2015)
- Tuomo Teiniranta, Nuoriso-Alfakoordinaattori, 20% vastuualueena Nuoriso-Alfatyö (projektityöntekijä
1.8.2011-31.7.2014) Budjetissa on ennakoitu samansuuruisen palkkausavustuksen jatkuminen vuoden 2014
loppuun, mutta tästä johtokunta tekee päätöksen loppukeväällä 2014, kun se päättää
nuorisoalfakoordinaattorin tehtävän jatkamisesta.
- SVN tukee Sodankylän Vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijän palkkausta Pohjois-Suomen
tukirenkaan avulla.
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1.1 Toiminnan kehittämisen painopistealueet 2014
1.1.1 Polku316
Valtakunnallisesti kristillisen kasvatuksen työtä koordinoi Vapaakirkon alainen lasten ja nuorten kristillisen
kasvatuksen työryhmä yhdessä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n toimihenkilöiden kanssa. Tavoitteena on
vahvistaa lasten ja nuorten (0-29 v) kristillistä kasvatusta vapaaseurakunnissa ja perheissä. Sen kautta
rakennetaan seurakuntiin ehjä polku lapsuudesta aikuisuuteen.
Yhtenä osana kristillistä kasvatusta on Polku316. Polku316-toiminnasta - sen sisällöstä, koulutuksesta ja
yhteyksistä - vastaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisosihteeri.
Polku316-koulutus tapahtuu paikallisseurakunnissa. Koulutuksissa kiinnitetään peruskoulutuksen rinnalla
erityistä huomiota seurakuntien varustamiseen valmiin opetusmateriaalin tuottamiseksi ja julkaisemiseksi
resurssipankissa kaikkien seurakuntien yhteiseen käyttöön.
Vuonna 2014 erityishuomio tullaan kiinnittämään junnuikäisten (11-14 -vuotiaat) Polku316-opetusmateriaaliin.
Nuorisosihteeri kokoaa Polku316- ohjelmassa mukana olevista seurakunnista tiimin työstämään materiaalia
yhden vuosikierron verran. Vuoden 2014 aikana julkaistaan myös perinteiseen tapaan opetusmateriaali
nimeltä ”Kaikkien kaveri”. Sen opetukset nousevat vuoden 2014 Polku316 -oppimistavoitteesta “Rakastava
lähimmäinen”.
Polku316 -ohjelmaa tullaan tiiviimmin soveltamaan myös partio-ohjelmaan. Tästä lisätietoa Verso-osiossa.
Verso-osiosta vastaa versosihteeri.
Polku316 yli 16-vuotiaille
Kehitämme Polku316 -ohjelman yli 16-vuotiaiden johtajuuskoulutusta vuoden 2014 aikana. Katso
painopistealue 1.1.3. Tästä alueesta vastaa toiminnanjohtaja.
Tavoitteet
●
●

●
●
●
●
●
●

Polku316- kasvatusohjelmassa mukana olevien seurakuntien tukeminen ja jatkokoulutus
Löytää resurssiseurakunta, panostaa sen Polku316-toiminnan kehittämiseen sekä suunnittelun ja
toiminnan dokumentointiin ja prosessissa syntyvien materiaalien saattaminen muiden seurakuntien
hyödynnettäviksi
Mukana olevien seurakuntien varustaminen valmiin opetusmateriaalin tuottamiseen ja julkaisemiseen
yhteistyössä lastenmission kanssa
Polku316 -kirjan kampanjoinnin kohdentaminen lapsityöstä vastaaville henkilöille ja lasten vanhemmille
Junnuikäisten Polku316 -opetusmateriaalin työstö
“Junnutyön perusteet” -koulutuspäivien järjestäminen paikallisseurakunnissa
Versojen kristillinen kasvatus, Polku316-opetusmateriaali
Kehitämme Polku316 -ohjelman yli 16-vuotiaiden johtajuuskoulutusohjelmaa vuoden 2014 aikana.

1.1.2 Versotoiminta
Kannustetaan seurakuntia näkemään versopartiotyö osana sen lapsi- ja varhaisnuorisotyötä. Tätä tukemaan
kerrotaan hyvistä esimerkkitilanteista nuorisotyön ja partion yhteistyöstä. Pyritään käynnistämään
partiotoimintaa uusilla paikkakunnilla. Tämä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Partiotoimikunnan kanssa.
PIdetään esillä tukirengasta, jotta Versosihteerin tointa pystytään jatkamaan. Versojen Kantokiltaa ja
perhepartiotoimintaa tehdään tunnetummiksi - jälkimmäistä lyhyen tutkimusprojektin tulosten kautta.
Versosuurleiri 2015 on omana projektinaan kohdassa 2.6.5 .
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Kehitystavoitteet
Toimintavuonna Versosihteeri yhdessä partiotoimikunnan kanssa
• jatkaa työstämistä Polku316-opetusohjelman sovelluksen saamiseksi versopartio-ohjelman
tarpojaosioon yhteistyössä junnumateriaalin kehittäjien kanssa
• pyrkii käynnistämään versotoiminnan kahdella uudella paikkakunnalla syksyllä 2014.
• vahvistaa kansainvälisiä kontakteja vierailujen kautta pyrkien saamaan lippukuntia yhteistyöhön
ulkomaisten - lähinnä pohjoismaisten partiolippukuntien kanssa
• kerää lisää versopartiojohtajia versokouluttajarekisteriin
Määrällistä kehitystä seurataan vuosittain sekä arvioidaan myös toiminnan laatua.
1.1.3 Johtajuuskoulutukset
Luomme Polku316 -ohjelmaan kolmivaiheisen johtajuuskoulutuksen (HOPE in action -brändillä). Ensimmäinen
osa Polku316 johtajuuskoulutuksessa on ryhmänjohtajakoulutus (17-18v), yhdistetty ryhmänjohtajakoulutus
seuristen sekä JunnuDynisten osalta. Yhdenmukaistamme ryhmänohjaajakoulutusten sisällöt ja näin
varmistamme sisällön ja laadun koulutuksessa.
Seuraava johtajuuskoulutuksen vaihe on suunnattu 20-vuotiaille. Tämän koulutuksen suunnittelu aloitetaan
vuoden 2014 aikana.
Polku316 -ohjelman loppupäässä haluamme haastaa 25-vuotiaita nuoria johtajia mukaan
vanhimmistokoulutukseen. Koulutamme nuoria vastuuseen ja seurakunnan johtamiseen jo ennen kuin he
toimivat näissä tehtävissä.

Tavoitteet vuodelle 2014:
- Yhdistetyn ryhmänohjaajakoulutuksen aloittaminen.
- Yli 20-vuotiaiden johtajuuskoulutuksen suunnittelu.
- HOPE in action johtajuuskoulutuksen brändäys vuoden 2014 aikana.
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1.2 Vapis-tuotteet
1.2.1 Polku316
3-16 -vuotiaiden kristillinen kasvatusohjelma. Toteutuu sisältönä ja tavoitteina kaikissa ikäluokan
työmuodoissa.
1.2.2 Versot
Hengellistä kasvatusta partiomaisittain.
1.2.3 www.vapis.fi
Verkkoyhteisö, tiedotuskanava ja resurssipankki.
1.2.4 Hope ja SummerHope
Valtakunnallinen nuorisotapahtuma, kesäjuhlat ja syksyn nuortenpäivät.
1.2.5 USJ-seminaari
Hope-tapahtuman yhteydessä järjestämme koko viikonlopun mittaisen Uuden sukupolven johtajat-seminaarin.
USJ-seminaarin avulla varustamme ja koulutamme nuorisotyön tiimejä.
1.2.6 HopeNet
Vastuunkantajien koulutus- ja varustusverkosto. Toteutuu koulutuspäivinä, tapaamisina valtakunnallisten
tapahtumien yhteydessä sekä nettiverkostona.
1.2.7 Seurakuntakoulu – Seuris
Vapaaseurakunnat järjestävät 15-vuotiaille nuorille seurakuntakoulun. Leirit ovat valtakunnallisia ja kestävät
12 päivää. Leireillä opetetaan kristinuskon perusteita, paneudutaan nuorena olemisen ja elämisen kysymyksiin
ja tutustutaan Raamattuun.
1.2.8 Hope in Action
Hope in Action on työväline, jonka kautta haluamme innostaa erityisesti nuoria ottamaan käytännön vastuuta.
Yksi osa-alue on lähteä valtakunnallisille leireille ryhmänjohtajiksi/isosiksi. Ryhmänjohtajia tarvitaan
seurakuntakoululeireillä ja JunnuDyniksellä
1.2.9 Kids' Action Night
Toiminnallinen, lapsille suunnattu tapahtuma, jota toteuttaa yli 100 eri tahoa Suomessa.
1.2.10 Nuoriso-Alfa
Nuoriso-Alfa on 8-10 osainen kurssi, jonka kautta nuoret voivat tutustua kristinuskon perusteisiin rennolla
tavalla.
1.2.11 JunnuDynis
Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille eli 11 - 14 -vuotiaille.
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2 VARSINAINEN TOIMINTA
Hope-brändi ja nuorisoliike
Jo muutaman vuoden ajan olemme nostaneet nuorisoliikettä Hope-brändin alla. Vahvistamme edelleen
HOPE-brändiä kehittämällä ja luomalla uusia tuotteita, jotka tukevat SVN:n perustehtävää. HOPE:n tuotteita
ovat mm. Hope- ja SummerHope tapahtumat, Hope-lehti, HopeNet, Hope in action, HopeKids kesäjuhlat,
JunnuHope varhaisnuortenlehti (Päivä Osakeyhtiö). Teemme myös yhteistyötä Hope-raamattukoulun kanssa.
Näiden kautta haluamme olla tukemassa paikallisseurakunnissa tehtävää työtä ja näin olla nostamassa uutta
Jumalaa rakastavaa sukupolvea.
2.1 Koulutus
SVN kouluttaa sekä vapaaseurakuntien ja versolippukuntien vapaaehtoisia että päätoimisia työntekijöitä.
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.
2.1.1 HopeNet
Valtakunnalliset HopeNet-päivät Kiponniemessä 17.-19.1. Tavoitteena seitsemänkymmentä osallistujaa.
HopeNet tapaamisia järjestetään kolmen tapahtuman yhteyteen (Kesäjuhlille johtajien aamupalat,
työntekijäpäivät, Hopetapahtumaan johtajien aamupalat).
- Kesäjuhlat 4.-6.7.2014.
- Hope-tapahtuma 26.-28.9.2014.
Uutena HopeNet-välineenä kerran kuussa kokoontuva nettikokous, jossa vähintään yksi SVN:n toimihenkilö
paikalla.
Suomen Vapaakirkon aluetyötä tehdään Suomessa kahdeksalla eri työalueella. HopeNet -verkostolla on näillä
alueilla omat yhdyshenkilönsä, jotka koordinoivat alueellista toimintaa.Tämä tukiverkosto mahdollistaa
yhteistyön organisoimisen, kuten yhteisen tapahtuman, koulutuksen, kyydityksen tai vaikka koota aktioryhmä
pienen seurakunnan leirin tueksi.
2.1.2 USJ-seminaari
Turussa 26.-28.9.2014 järjestämme Hope-tapahtuman yhteydessä viikonlopun mittaisen Uuden sukupolven
johtajat -seminaarin. USJ-seminaari jatkuu talven aikana 3 kertaa kokoontuvana tiimivalmennuksena.
Seminaarin jatkotyöskentelyviikonloppujen sisältöjä suunnitellaan vuoden 2014 aikana.
2.1.3 Hope in Action -ryhmänjohtajakoulutus
Järjestämme keväällä yhdistetyn ryhmänjohtajakoulutuksen, joka varustaa nuoria toimimaan järjestämillämme
leireillä (JunnuDynikset, seurikset) ryhmänjohtajana.
2.1.4 Superpäivä 2014
Superpäivä on valtakunnallinen lapsityön koulutuspäivä, joka järjestetään syyskauden alussa.
2.1.5 Teemakoulutukset
- Polku316-koulutuksia järjestetään pyydettäessä sekä alueellisesti että yksittäisille paikallisseurakunnille.
- “Junnutyön perusteet” -koulutuspäivän järjestäminen pyydettäessä paikallisseurakunnissa
- Nuorisoalfa-koordinaattori vierailee seurakunnissa kouluttamassa uusia ohjaajia.
- Kids' Action Night -valtakunnallinen koulutuspäivä syksyllä sekä aloituspaketin kouluttaminen paikallisesti
- Järjestämme alueellisia koulutuksia myös muista teemoista alueen tarpeiden mukaan.
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2.1.6 Turvakasvatus
Välitämme turvakasvatuksen tietotaitoa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyönohjaajille. Tiedotamme
nuorisotyössä oleville ja työhön ryhtyville turvakasvatuksen tarpeesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.
Jatketaan koulutustoimintaa yhteistyössä muiden vapaiden suuntien kanssa SVKN:n puitteissa. Päivän
mittaiset turvallisuuspassi-koulutukset on suunnattu työntekijöille ja vastuullisille. Neljäs lasten ja nuorten
hyvinvointikoulutus, jossa pyritään valmentamaan uusia kouluttajia, on suunnitteilla syksyn 2014 ja kevään
2015 ajaksi. Tämä koulutus pyritään toteuttamaan STO:n kanssa. Lisäksi selvitetään tarvetta perheväkivaltaan
ja päihdeperheisiin liittyvälle koulutukselle. Taloudellisesti tätä koulutusta ei budjetoida.
2.1.7 Versokoulutukset
Versokoulutuksen kehitystyö
● Selvitetään edelleen versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin järjestämistä kerran vuodessa ja sen
suuntaviivoja. Kurssi toteutettaisiin jonkun partiopiirin kurssina ja sen kanssa yhteistyössä.
Järjestettävät versokurssit
● Verso-ROK1 yhden viikonlopun pituisena 15.8. - 17.8.2014 maasto-olosuhteissa
● Verso-ROK2 yhden viikonlopun pituisena 29.8. - 31.8.2014 maasto-olosuhteissa
● Versopäivät 10.-12.10.2014 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistolle
samalla mm. ideoiden seuraavaa versosuurleiriä. Tapahtuman yhteydessä tietyt koulutusjaksot kuten
EA-kurssi.
● Tervetuloa Versopartioon (4 h) -kurssia ja/tai Akela-kurssi (uusille laumanjohtajille) pidetään
aloittavissa versolippukunnissa ja niissä, jotka pyytävät sellaista
● Partio-osaamisen osalta lippukunnat käyvät aluejärjestöjensä ja piiriensä tarjoamilla kursseilla.
● Kannustetaan johtajia käymään pohjoismaisten sisarpartioidemme koulutuksissa - varsinkin Tanskan
Leaderträffissä 24.-26.1.2014 Koldingissa.
2.1.8 Yhteistyö Suomen teologisen opiston kanssa
- Toiminnanjohtaja on HOPE-raamattukoulun johtotiimin jäsen ja opettaa vierailevana opettajana Hoperaamattukoulussa (1 kurssi/lukukausi).
- Toimihenkilöt toteuttavat keväällä STO:ssa lapsi- ja nuorisotyön peruskurssin (30 lähiopetustuntia).
- Suunnittelemme yhdessä STO:n kanssa lukuvuonna 2014-2015 järjestävän lapsi- ja nuorisotyökoulutuksen
(NTK) sisällön. Koulutusohjelmalle laaditut tavoitteet tulee muuntaa opetuskokonaisuuksiksi sekä
tuntisuunnitelmiksi.
2.2 Tiedotus
2.2.1 Sähköinen tiedotus
Painopiste on sähköisessä tiedotuksessa. Webbisivujen ylläpitoon hankitaan tarvittaessa tekninen tuki
ulkopuolelta.
Nettisivut
Vapiksen keskeisille toiminnoille ja tuotteille löytyy omat alasivut www.vapis.fi -sivuilla.
Tavoitteena on saada yhteensä 500 resurssia resurssipankkiin, joista vähintään 120 valmiita opetuksia.
(22.8.2013 oli 368 kpl, joista valmiita opetuksia 67 kpl).
SVN:n projekteilla ja tuotteilla on lisäksi erillisiä internet-sivustoja.
- Nuorisoalfan tiedotus tapahtuu sekä facebookin sekä valtakunnalllisten alfa-sivujen kautta.
- Kids´Action Night -toiminnalla on omat internetsivut osoitteessa www.kidsactionnight.fi. Päivityksestä vastaa
valtakunnallinen Kids´Action Night -työryhmä. Sivuilta on linkki www.vapis.fi sivuille ja sen resurssipankkiin.
- Versosuurleiri2015:lle perustetaan vuoden 2014 alussa oma alasivustonsa, jota ylläpitävät leirin tiedottajat.
Sähköposti
- Lähetetään päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille säännöllisesti sähköpostitse tietoa ajankohtaisista
asioista.
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Sosiaalinen media
- Vapiksella on oma facebook-profiili. Lisäksi eri tapahtumille ja toiminnoille on omia facebook-sivustoja
(JunnuDynis, Kids’ Action Night, julkinen Versot-keskusteluryhmä, avoin Versot-uutissivu (ns. fanisivu),
HOPE-tapahtuma, Nuoriso-Alfa, SummerHOPE).
2.2.2 Printtitiedotus
Versolippukuntaposti lähetetään paperisena kuusi kertaa vuodessa lippukuntiin. Kantokiltakirjeitä lähetetään
paperisena niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia. Tukirengaskirjeet kuuluvat varainhankinnan kustannuksiin.
Seurakuntiin lähetämme julisteita ja mainoksia eri tapahtumiin ja koulutuksiin liittyen.
Muita tiedotuskanavia ovat muun muassa Päivä Osakeyhtiön lehdet (JunnuHOPE, ABC+ ja Suomen
Viikkolehti) ja kuukausittain ilmestyvä Vapaakirkon Kenttäposti.
Versoesite päivitetään ajan tasalle ja niitä tulostetaan tarvittava määrä. Polku316-esite ja tukirengasesite eivät
kaipaa vielä uusimista. Seuris-kutsukortteja painatetaan lisää.
2.3 Leiri- ja retkeily
2.3.1 Seurakuntakoululeirit
SVN:n koordinoi ja vastaa Vapaakirkon valtakunnallisista seurakuntakoululeireistä. Toimintavuonna
järjestetään kaksi seurakuntakoululeiriä: Seuris Santalassa ja Kipari Kiponniemessä.
Kokonaisleiriläistavoitteena on 110 leiriläistä (2013 leiriläisiä oli 105). Vuoden 2013 sekä 2014 leiri-ikäisten
jäsenten määrä on aiempia vuosia pienempi. Vuonna 2014 leiri-ikäisiä Vapaakirkon jäseniä on 137.
* Seuris Santalassa Suomen Teologisella opistolla 3.-14.6.2014 (Leirinjohtaja Leena Ilkka)
* Kipari Kiponniemessä 22.7.-2.8.2014 (Leirinjohtajat Miika Halonen ja Tatu Koivukoski)
Molempia seurakuntakoululeirejä varten järjestämme yhteisen ryhmänjohtajakoulutuksen yhdessä JDryhmänjohtajakoulutuksen kanssa. Näiden koulutusten kustannukset näkyvät kuitenkin leiri-ja
retkeilytoiminnan alla osana seurakuntakoululeirien taloutta.

2.3.2 Junnudynis
Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille eli 11 - 14 -vuotiaille. Nuorisosihteeri on
mukana leirien suunnittelussa sekä leireillä.
TalviJunnuDynis järjestetään Kiponniemessä 27.2 - 2.3.2014 yhteistyössä Tampereen ja Jyväskylän
vapaaseurakuntien kanssa. Leirin johtajana toimii Juhani Huuskonen.
KesäJunnuDynis järjestetään yhteistyössä Espoon vapaaseurakunnan ja muiden pääkaupunkiseudun
seurakuntien kanssa. Mukana vapaaseurakuntien lisäksi on muun muassa Majakka -seurakunta. Leiri
järjestetään pääkaupunkiseudulla 15.-19.6.2014. Leirin johtajana toimii Nelli-Maaria Mäkelä.
Leirien rahoitus kulkee päävastuussa olevan seurakunnan kirjanpidon kautta.
2.3.3 K-18
Nuorten aikuisten K-18 -leirien suunnittelu aloitetaan. Olemme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa
näitä leirejä. Vuoden 2014 aikana pyrimme järjestämään yhden K-18 -leirin Kiponniemessä. Leirit
budjetoidaan nollatuloksella.
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2.3.4 Versovaellus
Lapissa heinä-elokuun vaihteessa 2014. Budjetoidaan nollatuloksen mukaan..
2.6.5 Versosuurleiri2015:n valmistelut
Leirinjohtajat viimeistelevät leirin suunnitelman ja johtokunta käsittelee sen keväällä 2014. Vuonna 2014 leirin
staabi suunnittelee leiriä ja kerää omille osa-alueilleen keskeisiä toimijoita suunnittelutyön laajentamiseksi.
Leirialueella käydään pitämässä suunnittelukatselmuksia. Syksyllä 2014 lippukuntiin toimitetaan ohjeet leirille
valmistautumiseksi.
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.
2.4.1 HOPE
- SummerHope2014 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat järjestetään Seinäjoella 4.-6.7.2014.
- Hope-tapahtuma järjestetään Turussa 26.-28.9.2014.
2.4.2 Versotapahtumat (koulutukset kohdassa 2.1)
- Versojen Hiljaiset päivät 21.-23.3.2014 Lahdessa
- Versojen Samoaja- ja vaeltajapäivät 23.-25.5.2014 Kouvolassa
- Valtakunnallinen partioviikko huhtikuussa viikolla 16 Lippukuntiin lähetetään ideapaketti versokirkkoa ja
Verso-toiminnan esillä pitämistä varten. Lisäksi lippukunnat osallistuvat piirin järjestämiin tapahtumiin.
- Versot osallistuvat aktiivisesti piiriensä kevätkisoihin (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) toukokuun alussa.
- Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetit 4. - 6.7.2014 Seinäjoella (mm. lähetysmaiden lippujen kantaminen,
toinen palvelutehtävä)
- Versojen partiotaitokisat 13.-14.9.2014 ovat syyskuussa Jyväskylässä Jyväskylän Versojen järjestäminä.
2.4.3 Muu ohjelmatoiminta
- Valtakunnallinen lasten- ja nuorten viikko järjestetään 22. - 28.9. Viikon tavoitteena on pitää valtakunnallisesti
esillä lapsi- ja nuorisotyötä. Seurakunnille tehdään valmis materiaalipaketti teemalla Kaikkien kaveri.
2.5 Kansainvälinen toiminta
Viralliset kansainväliset yhteistyötahot ovat IFFEC (International Fellowship of Free Evangelical Churches) ja
NBUKI (Nordiska Barn- och Ungdomskommitté i IFFEC). Toiminnanjohtaja on jäsen NBUKI:n hallituksessa,
joka kokoontuu syksyisin. Osallistumme NBUKIn Pohjoismaisiin sihteeripäiviin Tanskassa 25.-27.3.2014.
2.5.1 Sisarkirkkojen partiotyö
Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa kehitetään tavoitteena saada
yhteistyöyhteys käyntiin 2014 ainakin Norjan ja Tanskan sisarpartion kanssa. Tässä mielessäp lähetetään
ryhmä Tanskaan 25.-27.1.2014 Tanskan sisarkirkkomme partiojohtajapäiviille, johon osallistuu myös
partiojohtajia Norjan sisarkirkkomme partioliikkeestä. Tavoitteena saada jatkuvasti lähtemään suomalaisia
versoja vierailulle ko. koulutukseen.
Tutkitaan mahdollisuuksia avata partioyhteistyö Saksan sisarkirkkomme partiotyön kanssa.
2.5.2 Kansainvälinen Nuorisoalfa-verkosto
- Nuoriso-Alfa -koordinaattori osallistuu vuosittaiseen Englannissa pidettävään Nuoriso-Alfaseminaariin ja
koordinaattorin kotiseurakunta osallistuu kustannuksiin merkittävästi niin matkojen kuin työajan suhteen.
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2.6 Projektitoiminta
2.6.1 Versopartion kehitysprojekti
Ks. painopistealueet
2.6.2 Nuoriso-Alfa
Nuoriso-Alfa projektin tavoitteena on vuoden 2012-14 aikana kouluttaa vapaaseurakuntiin riittävä tietotaito,
jotta Nuoriso-Alfa voisi olla jatkuvana työmuotona seurakuntien nuorisotyössä. Aktivoimme ja koulutamme
seurakuntien vastuullisia, erityisesti nuoria, järjestämään Nuoriso-Alfakursseja. Tavoitteena on, että 25
seurakuntaa Suomessa on ottanut Nuoriso-Alfan osaksi normaalia toimintaa (vähintään 1 kurssi/vuosi) vuoden
2014 loppuun mennessä.
Etsimme lisäksi neljä resurssiseurakuntaa, jotka toiminnallaan auttavat Nuoriso-Alfan alueellista koordinointia
ja koulutusta. Yhteistyötä Suomen Teologisen Opiston vahvistetaan. Nuoriso-Alfa pyritään saamaan osaksi
NTK-linjan opetussuunnitelmaa. Nuoriso-Alfaa pidetään esillä Hope-tapahtumassa. Alueellisten Yksi sydän
-tapahtumien kautta pyrimme saavuttamaan alueen pienemmätkin seurakunnan, jotka eivät kykene muuten
kustantamaan koulutusta omalle paikkakunnalleen. Valtakunnallisen Alfa seminaarin yhteydessä järjestetään
Nuoriso-Alfa kanavat uusille ja kurssia pitäneille.
Teemme yhteistyötä Alpha Internationalin ja Suomen Alfatoimiston kanssa. Työhön on palkattu osa-aikainen
Nuoriso-Alfa -koordinaattori. Varmistetaan työn jatkuvuus vuoteen 2014 riittävällä varainhankinnalla.
2.6.3 Kids Action Night -verkosto
Kids Action Night -verkoston toimintaa johtaa Kids Action -johtoryhmä. Kids Action Night -verkoston talous
hoidetaan SVN:n kirjanpidon kautta. Laajennetaan Kids Action Night -verkoston johtotiimiä yli
seurakuntarajojen.
2.6.4 Pohjois-Suomen tukirengas
Jatkamme Pohjois-Suomen vapaaseurakuntien lapsityön tukemista Satu Kettusen palkkatukena Sodankylän
vapaaseurakunnalle.
2.6.5 Versopartiolaisten kehitysyhteistyöprojekti Kongoon
Vuonna 2014 versopartiolaiset osallistuvat Suomen Vapaakirkon lähetyksen Kongossa sijaitsevan Musanan
terveysklinikan tukemiseen. Tavoitteena on kerätä vuonna 2014 yhteensä 1000 euroa tilitettäväksi ko.
hankkeeseen.
2.7 Julkaisutoiminta ja materiaalivälitys
SVN julkaisee ja välittää materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön.
2.7.1 Sähköinen materiaali
- Resurssipankin kautta seurakuntien tuottamaa materiaalia julkaistaan ilmaiseksi. Materiaali on kaikkien
käytössä.
- Siirretään nyt myynnissä oleva kirjallinen materiaali soveltuvin osin sähköiseen resurssipankkiin sopivan
edullisen resurssin löytyessä.
2.7.2 Julkaisutoiminta
Julkaisutoiminnassa teemme yhteistyötä Päivä osakeyhtiön kanssa seuraavissa projekteissa:
- Alkuvuonna julkaistaan uusi leirimateriaali "Kaikkien kaveri”.
- Toimihenkilöt tuottavat materiaalia 6 kertaa vuodessa ilmestyvään JunnuHOPE -lehteen.
- Julkaisemme 14-osaisen Kättä pidempää lapsityöhön -opetusmateriaalin.
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2.8 Tarvikevälitys
Kauttamme voi tilata partiotuotteita (huivit, ansiomerkit), Polku316 -paitoja ja muita T-paitoja, Versotuubihuiveja ynnä muuta materiaalia.
Tuotteiden hinnat löytyvät internetissä www.vapis.fi/Tilattavaa-materiaalia/myytaevaet-tuotteet
2.9 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
- SEA-lapsityönverkosto. Nuorisosihteeri on mukana lapsityön verkoston työskentelyssä.
- SVN on Raamatunlukijain liiton jäsenjärjestö. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu.

3 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
3.1 Keskustoimisto
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Vapaakirkkokeskuksen yhteydessä Hämeenlinnassa osoitteessa Lukiokatu 15
B. Käytössä kaksi henkilöhuonetta. Näiden lisäksi Vapaakirkkokeskuksen serverihuonetta käytetään
varastona sekä kellarissa on käytössämme kaksi varastohuonetta.
Toimihenkilöt kouluttautuvat asioissa, jotka tukevat kehittymistä ja työtehtävässä menestymistä.
3.2 Hallinto
SVN:n hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita lain,
sääntöjen ja yhdistyksen vuosikokousten päätösten mukaan. Johtokunta kokoontuu 8 kertaa vuodessa.
Johtokunta on samalla Suomen Vapaakirkon nuorisotoimikunta. Työvaliokunta, jonka muodostavat
johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimihenkilöt, valmistelee johtokunnassa käsiteltävät
asiat. SVN ostaa taloushallinnon palvelut SVK-palveluilta.
Toimikunnat vuonna 2014
Partiotoimikunta
* Partiotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka edustavat laajasti versolippukuntia. Se
kokoontuu kolmesti vuoden 2014 aikana kasvokkain kokouksiin ja pitää muut kokouksensa verkossa (skype).
Partiotoimikunta vastaa Versojohtajapäivien järjestämisestä ja koordinoi versosihteerin apuna muuten asioita
sekä muita versotapahtumia ja pitää yhteyttä versolippukuntiin kummiperiaatteella. Edellisten lisäksi
partiotoimikunta työskentelee versotoiminnan kehittämiseksi ja uusien lippukuntien perustamiseksi sekä tukee
versokoulutusten järjestämistä.
Työryhmät vuonna 2014
Kantokiltaraati
* Versopartiotyön tukiryhmän eli Kantokillan hallituksena toimii viisihenkinen kiltaraati kiltamestarin johdolla.
Raati kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan työtänsä. Versosihteeri kuuluu kiinteänä jäsenenä raatiin.
Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen työryhmä (SVK)
* Valtakunnallisesti kristillisen kasvatuksen työtä koordinoi Vapaakirkon alainen lasten ja nuorten kristillisen
kasvatuksen työryhmä yhdessä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n toimihenkilöiden kanssa.
Lapsityön aluetyöryhmä
* HopeNet -verkostolla on Vapaakirkon kahdeksalla eri työalueella omat yhdyshenkilönsä, jotka koordinoivat
alueellista toimintaa. He muodostavat valtakunnallisen lapsityön aluetyöryhmän.
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Leirimateriaalin työryhmä
* Leirimateriaalin työryhmä valmistaa seuraavan kalenterivuoden leirimateriaalin sisällöt.
Junnutiimi
* Junnutiimi on vapaakirkollisten junnutoimintojen verkosto. Se koostuu valtakunnalllisen junnutyön
(JunnuDynikset, junnuSummerHope, junnuHOPE -lehti) keskeisistä vaikuttajista sekä paikallisen junnutyön
merkittävistä tekijöistä. Tiimi on rakentamassa ja ideoimassa valtakunnallista toimintaa sekä työstää yhdessä
ideoita ja materiaalia. Junnutiimissä suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja JD-leirien osalta.
Kids' Action Night -johtotiimi
* Kids' Action Night -johtotiimi vastaa operatiivisesta toiminnasta - verkoston ylläpitämisestä, koulutusten
koordinoinnista, resurssien jakamisesta - Kari Hämäläisen johdolla. Johtotiimiä aletaan harkitusti laajentaa
vuoden 2014 aikana.
Hope-tapahtuman johtoryhmä
Tapahtumalla on oma johtotiimi, joka vastaa tapahtuman suunnittelusta sekä taloudesta.
4 VARAINHANKINTA
4.1 Tukirengas ja keräykset
SVN on taloudellisesti erittäin riippuvainen omasta varainhankinnastaan. Varainhankinnan tukijalat ovat:
* VAPIS-tukirengas. Tukirenkaalle lähetetään tiedotuskirje kuusi kertaa toimintakaudessa ja etsitään uusia
kannattajia pitämällä esillä tukirengasta kenttävierailujen yhteydessä. Pidetään tukirengasta esillä siten, että
versoviitteellä tuleva tuki pysyy 2000 eurossa kuukaudessa ja Nuoriso-Alfa viitteellä tuleva tuki 650 eurossa
kuukaudessa. Kids´Action Night- verkoston seurakuntia laskutetaan vuosittain syksyllä. Vapiksen tukirenkaan
Pohjoisen työn tuki 1800 euroa kuukaudessa ohjataan Sodankylän vapaaseurakunnan lapsityölle.
Tukirenkaan yhteistavoite vuodelle 2014 on 70000 euroa.
* Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa 2014. Tavoite 30 000€, 600 lahjoittajaa.
* Lasten ja nuortenviikon kolehti vapaaseurakunnissa, josta 10% tilitetään valtakunnalliseen
työhön.Tuottotavoite on 1000 euroa.
4.2 Avustukset
* Valtion yleisavustus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2014 n. 70000 euroa.
* Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja osallistujien määrän mukaan - vuonna 2014 n. 10000 euroa.
4.3 Jäsenmaksu
* SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun .Tuottotavoite on 7000 euroa.
4.4 Valtakunnallisten tapahtumien tuotot
* Hope-tapahtuman ja muiden valtakunnallisten lapsi- ja nuorisotapahtumien mahdollisesta tuotosta tilitetään
SVN:lle 10%. Budjetoidaan 0 euroa.
* Vapaakirkon kesäjuhlien mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 20%. Budjetoidaan 1000 euroa.
4.5 Asunto-osake
* Tampereelta syksyllä 2013 ostettava asunto-osake on vuokrattu ja siitä saadaan tuloja. Vuonna 2014 on
budjetoitu tuotoksi kulujen jälkeen 4000 euroa.
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