TOIMINTASUUNNITELMA 2015
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry

Vuoden teema: Päätetään myöhemmin
Hyväksytty syyskokouksessa 27.09.2014

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
Rohkeus
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Vuoden 2015-2016 teema:
Vuoden teema nousee oppimistavoitteesta “Aito Ihminen”. Teema jatkuu kevääseen 2016 asti.
Jatkossa teemoitetaan toimintakaudet, ei kalenterivuosia. Teema ohjaa vuoden koulutusten, leirien
ja tapahtumien suunnittelua vahvasti. Teemalle tehdään juliste ja vapiksen nettisivulle kootaan
teemaan liittyvää sisältöä. Samalla nimellä ilmestyy myös vuoden materiaalipaketti leirejä ja muita
opetuksia varten.
Toimihenkilöt
- Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö.
- Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö.
- Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö.
- Tuomo Teiniranta, Nuoriso-Alfakoordinaattori, 20% vastuualueena Nuoriso-Alfatyö (projektityöntekijä
1.8.2011-31.12.2015)
- SVN tukee Sodankylän Vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijän palkkausta PohjoisSuomen tukirenkaan avulla.
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1.1 PAINOPISTEALUEET 2015
1.1.1 KOULULAISET JA VARHAISNUORET OSANA POLKU316 -OHJELMAA
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 sekä koulutusviikonlopussa, joka toteutetaan
yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa syksyn aikana. Koulutuksissa kiinnitetään
peruskoulutuksen rinnalla erityistä huomiota seurakuntien varustamiseen valmiin opetusmateriaalin
tuottamiseksi ja julkaisemiseksi resurssipankissa kaikkien seurakuntien yhteiseen käyttöön.
Strategisten kumppanuuksien syntyminen seurakuntien välille. Vuonna 2015 Polku316 -ohjelmassa
kiinnitetään erityistä huomiota kouluikäisille ja varhaisnuorille suunnatun toiminnan
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota ohjaajille työkaluja lasten ryhmäyttämiseen
ja monipuolisten ja puoleensavetävien toiminnallisten hetkien suunnitteluun ja toteutukseen.
Pääasiallinen toteutustapa on paikallisseurakuntien oppiminen toinen toisiltaan. Vuoden
ensimmäisen neljänneksen tavoitteena on kartoittaa sekä paikallisseurakuntien vahvuuksia, joita ne
voivat mallintaa toisille, että tarpeita, joissa ne kaipaavat malleja toimivista ratkaisuista.
Loppuvuoden aikana rakennetaan seurakuntien välille strategisia kumppanuuksia, joissa osaamista
päästään jakamaan. Vuoden 2015 tavoitteena on vähintään viiden kumppanuuden syntyminen.
Tämän lisäksi vuonna 2015 jatketaan valmiin opetusmateriaalin tuottamista ja julkaisemista
resurssipankissa. Toimintavuonna valmistuu jokaiselle ikäryhmälle kahden vuoden oppimateriaalit.
Vuoden 2015 aikana julkaistaan myös opetusmateriaali leiri- ja viikkotoiminnan käyttöön. Sen
opetukset nousevat vuoden 2015 Polku316 -oppimistavoitteesta “Aito ihminen”.
Polku316 -ohjelmaa tullaan tiiviimmin soveltamaan myös partio-ohjelmaan. Tästä lisätietoa Versoosiossa.
1.1.2 VERSOSUURLEIRI - ”VERSO15 HELPEEN HELISTÄJÄ”
Versopartiotyön vuoden 2015 kohokohta on valtakunnallinen versosuurleiri Taipalsaaren kunnan
Hepohiekan leirialueella. Leirin tavoitteena on koota 500 versopartiolaista ja heidän ystäväänsä
yhteen. Leirinjohtajina toimivat Vesapekka Larkkonen Jyväskylän Versoista ja Juha Valta
Tampereen Versoista. Leirin liikevaihto budjetoidaan 42000 euroksi, josta katetta jää 2000 euroa.
Ajankohdat:
 rakennusleiri ti 21.7. - pe 24.7.2015 (rinnalla Verso-ROK-kurssi)
 yli 10-vuotiaiden leiri pe 24.7. - la 1.8.2015
 sudenpentuleiri ti 28.7. - la 1.8.2015
 perheleiri ti 28.7. - la 1.8.2015
 purkuleiri la 1.8. - su 2.8.2015
Versosuurleirin tavoitteena on kertoa partion ulkopuolisille, kuinka hauska harrastus partio on sekä
innostaa partiotyön käynnistämistä niillä paikkakunnilla, joissa ei ole tällä hetkellä versotoimintaa.
Jo mukana oleville tavoitteena on tukea versojohtajien omaa hengellistä kasvua, syventää
Versojen omaa verkostoa ja ihmissuhteita sekä tutustuttaa pohjoismaisten sisarkirkkojemme
partiolaisiin, jotta tulevaisuudessa syntyisi yhteistyötä heidän kanssaan. Leiri tarjoaa monelle
versojohtajalle paikan kasvaa johtajana ja kokeilla omia johtamistaitojaan.
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1.1.3 NUORET JOHTAJAT
Toimintavuoden tavoitteena on nostaa uuden sukupolven johtajia. Tämä tapahtuu seuraavien
toimintojen kautta:
Hope In Action - kolmivaiheinen johtajuuskoulutus:
 Osa 1: Yli 16 vuotiaiden johtajuuskoulutus
 Yhdistetty ryhmänjohtajakoulutus Seuristen sekä JunnuDyniksen osalta. Santalassa
17.-19.4. Tavoite 60 osallistujaa.
 Osa 2: Parikymppisten johtajuuskoulutus.
 Tulisielu-konferenssi (entinen K-18) Kiponniemessä 8.-13.6. Konferenssi siirretään
leiritoiminnasta koulutustoiminnan kustannuspaikalle. Tavoite 100 osallistujaa.
 Community Bible Study International (CBSI) yhteistyö. CBSI on kansainvälinen
formaatti hengelliseen kasvuun ja johtajuuden kehittymiseen. Tavoite luoda
koulutusyhteistyö CBSI Suomen kanssa tähtäimessä nuorten ja nuorten aikuisten
johtajuuskoulutus.
 Yhteistyö Hope-raamattukoulun kanssa. Kampanjoidaan nuorten saamiseksi Hoperaamattukouluun ja tehdään koulutusyhteistyötä. Hope-raamattukoulu on
päämäärätietoiseen ja vaikuttavaan elämään kasvattava 8-37 viikkoa kestävä
opintolinja Suomen teologisella opistolla (STO).
 Osa 3: Yli 25-vuotiaiden johtajuuskoulutus
 Yhteistyö
STO:n
kanssa.
Kampanjoidaan
nuorten
saamiseksi
STO:n
vanhimmistokoulutukseen ja mentorikoulutukseen.
Vahvistetaan yhteyttä SVK:n kanssa. Järjestetään SVK:n kanssa Uuden Sukupolven johtajat
-keskustelufoorumi, johon kutsutaan seurakuntien johtajia ja seurakuntien nuorisotyön johtajia.
Tehdään tiivistä yhteistyötä STO:n kanssa sen toteuttaessa toimintavuonna syksyllä 2014
suunnitellun nuorisotyökoulutuksen.
Tehdään esite Hope in Action -johtajuuspolusta.

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 ja uusien partiotaitojen oppimista.
1.2.3 www.vapis.fi
Tiedotuskanava ja resurssipankki.
1.2.4 Hope ja SummerHope
Valtakunnallinen nuorisotapahtuma, kesäjuhlat ja syksyn nuortenpäivät.
1.2.5 USJ-seminaari
Hope-tapahtuman yhteydessä järjestämme Uuden sukupolven johtajat-seminaarin. USJ-seminaarin
avulla varustamme ja koulutamme nuorisotyön tiimejä.
1.2.6 HopeNet
Vastuunkantajien koulutus- ja varustusverkosto. Toteutuu
valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä sekä nettiverkostona.

koulutuspäivinä,

tapaamisina

1.2.7 Seurakuntakoulu – Seuris
Vapaaseurakunnat järjestävät 15-vuotiaille nuorille seurakuntakoulun. Leirit ovat valtakunnallisia ja
Postiosoite: SVN, PL 198, 13101 Hämeenlinna, Finland
Käyntiosoite: Lukiokatu 15 B, Hämeenlinna
Pankkiyhteys: SAMPO 800014-551397

Puh: (03) 644 5160
Fax: (03) 612 2153
www.vapis.fi | www.svk.fi

Sivu 3 / 10

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 varustaa nuoria käytännön vastuuseen ja
johtajuuteen.
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.

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, HopeNet, Hope in action,
HopeKids kesäjuhlat, JunnuHope varhaisnuortenlehti (Päivä Osakeyhtiö). Teemme myös
yhteistyötä Hope-raamattukoulun kanssa.
Toimintavuoden tavoitteena on aikaansaada keväälle alueellisia Hope-päiviä tukemaan syksyn
valtakunnallista Hope-tapahtumaa.

2.1 Koulutus (-4000€)
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.
2.1.1 HopeNet (-1000€)
Valtakunnalliset HopeNet-päivät Kiponniemessä 30.1.-1.2.2015. Osallistujamäärän kasvattamiseksi
hinnoittelu porrastetaan (ensi kerran). Tavoitteena 90 osallistujaa.
HopeNet-tapaamisia järjestetään kolmen tapahtuman yhteyteen (Kesäjuhlille johtajien aamupalat,
työntekijäpäivät, Hopetapahtumaan johtajien aamupalat).
Otetaan askelia kohti nuorisotyöntekijöiden säännöllistä videotapaamismahdollisuutta. Tutustutaan
mahdollisiin välineisiin yhteistyössä SVK:n kanssa.
2.1.2 USJ-seminaari
Turussa 25.-27.9.2015 järjestämme Hope-tapahtuman yhteydessä viikonlopun mittaisen Uuden
sukupolven johtajat -seminaarin. USJ-seminaari jatkuu talven aikana 3 kertaa kokoontuvana
tiimivalmennuksena. Seminaarin jatkotyöskentelyviikonloppujen sisältöjä suunnitellaan vuoden
2015 aikana.
2.1.3 Hope in Action -ryhmänjohtajakoulutus (leirien budjeteissa)
Järjestämme 17.-19.4. yhdistetyn ryhmänjohtajakoulutuksen Santalassa, joka varustaa nuoria
toimimaan järjestämillämme leireillä (JunnuDynikset, Seurikset) ryhmänjohtajana. Koulutus
suunnitellaan yhdessä leirien johtajien kanssa.
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2.1.4 Tulisielu (-1000€)
Nuorten aikuisten K-18 -leirien nimi muutetaan “Tulisielu”-konferenssiksi ja siirretään leiritoiminnasta
koulutustoimintaan. Konferenssi järjestetään Kiponniemessä 8.-13.6. Tulisielun tarkoituksena on
varustaa uuden sukupolven johtajia.
2.1.5 Teemakoulutukset
 Polku316-koulutuksia järjestetään pyydettäessä sekä alueellisesti että yksittäisille
paikallisseurakunnille.
 Polku316-koulutus Suomen teologisella opistolla syyskaudella.
 “Junnutyön perusteet” -koulutuspäivän järjestäminen pyydettäessä paikallisseurakunnissa.
 Nuorisoalfa-koordinaattori vierailee seurakunnissa kouluttamassa uusia ohjaajia.
 Kids' Action Night -valtakunnallinen koulutuspäivä syksyllä sekä aloituspaketin kouluttaminen
paikallisesti.
 Järjestämme koulutuksia myös muista teemoista alueen/seurakunnan tarpeiden mukaan.
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.
2.1.7 Versokoulutukset
Versokoulutuksen kehitystyö
 Etsitään edelleen versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin kouluttajia. Kurssi
toteutettaisiin jonkun partiopiirin kurssina ja sen kanssa yhteistyössä.
 Lippukunnille tehdään Verso-ROKilla käytettyjä opetusmateriaaleja käytettäväksi oman ROKkurssin pitämiseen.
 Selvitetään etäkoulutuksen mahdollisuuksia versopartiossa
Järjestettävät versokurssit
 Verso-ROK kolmen vrk:n pituisena 21.7. - 24.7.2015 versosuurleirin rakennusleirin kanssa
rinnakkain, mutta edelleen retkipohjaisena, jossa asutaan puolijoukkueteltoissa ja kurssilaiset
kokkaavat kaiken ruoan retkikeittimellä itselleen ja kouluttajille.
 Versopäivät 23.-25.10.2015 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien
johtajistolle samalla mm. muistellen kesän versosuurleiriä käyden samalla leistä saadut
palautteet ja raportit läpi. Paikka on vielä auki.
 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.
2.1.8 Yhteistyö Suomen teologisen opiston kanssa
 Toiminnanjohtaja on HOPE-raamattukoulun johtotiimin jäsen ja opettaa vierailevana
opettajana Hope-raamattukoulussa (1 kurssi/lukukausi).
 Toimihenkilöt toteuttavat keväällä STO:ssa lapsi- ja nuorisotyön peruskurssin (30
lähiopetustuntia).
 Toteutamme lapsi- ja nuorisotyökoulutuksen (NTK) sisällön yhdessä opiston kanssa vuonna
2014 laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

2.2 Tiedotus (-500€)
2.2.1 Sähköinen tiedotus
Nettisivut
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Vapiksen keskeisille toiminnoille ja tuotteille löytyy omat alasivut www.vapis.fi -sivuilla. Versopartion
alasivuihin on myös suora linkki: www.versot.fi. Uudistetaan resurssipankin rakenne käytettävyyden
lisäämiseksi.
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 on oma alasivustonsa www.versoleiri.fi, jota ylläpitävät leirin
tiedottajat.
 Tulisielu-konferenssilla on oma sivunsa www.tulisielu.fi, jota ylläpitää konferenssin
johtotiimi.
Sähköposti
Lähetetään päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille säännöllisesti sähköpostitse tietoa
ajankohtaisista asioista.
Sosiaalinen media
Vapiksella on oma facebook-profiili. Lisäksi eri tapahtumille ja toiminnoille on omia facebooksivustoja (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 (Suomen Viikkolehti, ABC+) ja
kuukausittain ilmestyvä Vapaakirkon Kenttäposti.
Versoesite päivitetään ajan tasalle vuoden 2015 alussa ja niitä painetaan tarvittava määrä.
Polku316-esite ja tukirengasesite eivät kaipaa vielä uusimista.

2.3 Leiri- ja retkeily (-1000€)
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 (2014 leiriläisiä oli 114). Vuoden
2015 leiri-ikäisten jäsenten määrä on aiempia vuosia pienempi. Vuonna 2015 leiri-ikäisiä
Vapaakirkon jäseniä on 128..



Seuris Santalassa Suomen Teologisella opistolla 2.-13.6.2015 (Leirinjohtajat Miika
Hämäläinen ja Teemu Jortikka)
Kipari Kiponniemessä 21.7.-1.8.2015 (Leirinjohtajat Frans Rautalahti ja Helen Hermunen)

Molempia seurakuntakoululeirejä varten järjestämme yhteisen ryhmänjohtajakoulutuksen yhdessä
JD-ryhmänjohtajakoulutuksen kanssa.
2.3.2 Junnudynis (-800€)
Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille eli 11 - 14 -vuotiaille.
Nuorisosihteeri on mukana leirien suunnittelussa sekä leireillä. Leirien rahoitus kulkee
päävastuussa olevan seurakunnan kirjanpidon kautta.
TalviJunnuDynis järjestetään Kiponniemessä 30.12.2014 - 2.1.2015 yhteistyössä Tampereen ja
Jyväskylän vapaaseurakuntien kanssa. Leirin johtajana toimii Riikka Siltala.
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KesäJunnuDynis järjestetään yhteistyössä Järvenpään vapaaseurakunnan ja muiden
pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa. Mukana vapaaseurakuntien lisäksi ovat muun muassa
SuHe- ja Majakka-seurakunnat. Leiri järjestetään pääkaupunkiseudulla 23.-27.6.2015. Leirin
johtajana toimii Tuomo Teiniranta.
2.3.4 Versovaellus (0€)
Lapissa kesäkuun toisella viikolla 2015: la 8.6. - la 15.6.2015 (maastossaoloaika). Käytännön
järjestelyistä vastaavat Turun Versot.

2.4 Ohjelmatoiminta (-2000€)
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
 SummerHope 2015 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat järjestetään Seinäjoella 3.5.7.2015. (-2000€)
 Hope-tapahtuma järjestetään Turussa 25.-27.9.2015.
2.4.2 Versotapahtumat (koulutukset kohdassa 2.1)
 Versojen Hiljaiset päivät 20.-22.3.2015 Hämeenlinnassa - taloudesta vastaa Hämeen HakaVersot.
 Versojen Samoaja- ja vaeltajapäivät 24.-26.4.2015 Kouvolassa - taloudesta vastaa KeloVersot.
 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 3. - 5.7.2015 Seinäjoella (mm. lähetysmaiden
lippujen kantaminen, toinen palvelutehtävä) yhdessä Kantokillan kanssa.
 Versojen partiotaitokisoja ei järjestetä 2015, vaan kaikki mahdolliset resurssit kohdistetaan
versosuurleirin järjestämiseen. Seuraavat versokisat 2016.
2.4.3 Muu ohjelmatoiminta
Valtakunnallinen lasten- ja nuorten viikko järjestetään 21. - 27.9.2015 Viikon tavoitteena on pitää
valtakunnallisesti esillä lapsi- ja nuorisotyötä.

2.5 Kansainvälinen toiminta (-1250 €)
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 keväällä.
2.5.1 Sisarkirkkojen partiotyö
Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa kehitetään tavoitteena
saada yhteistyö käyntiin 2014 ainakin Norjan ja Tanskan sisarpartion kanssa. Tässä mielessä
versosuurleirille kutsutaan sisarkirkkojemme partiolaisia Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.
Tutkitaan mahdollisuuksia avata partioyhteistyö Saksan sisarkirkkomme partiotyön kanssa.
2.5.2 Kansainvälinen Nuorisoalfa-verkosto
Nuoriso-Alfa -koordinaattori osallistuu vuosittaiseen Englannissa pidettävään NuorisoAlfaseminaariin, jos rahoitus järjestyy.
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2.6 Projektitoiminta (-70000€)
Sisältää sekä Versosihteerin että Nuoriso-Alfa koordinaattorin palkka- ja matkakulut.
2.6.1 Nuoriso-Alfa
Nuoriso-Alfa projektin suurimpana yksittäisenä tavoitteena on vuoden 2014-2015 aikana
suomentaa Alpha Youth Film Series ja saada se tukemaan yksittäisiä Nuoriso-Alfoja Suomessa.
Rohkaistaan vapaaseurakuntia käyttämään olemassa olevaa tietotaitoa, jotta Nuoriso-Alfa voisi
olla jatkuvana työmuotona seurakuntien nuorisotyössä. Aktivoimme ja koulutamme seurakuntien
vastuullisia, erityisesti nuoria, järjestämään Nuoriso-Alfoja. Tavoitteena on, että 25 seurakuntaa
Suomessa on ottanut Nuoriso-Alfan osaksi normaalia toimintaa (vähintään 1 kurssi/vuosi) vuoden
2015 loppuun mennessä.
Etsimme lisäksi resurssiseurakuntia, jotka toiminnallaan voivat auttavat Nuoriso-Alfan alueellista
koordinointia ja koulutusta. Nuoriso-Alfan näkyvyyttä Hope-tapahtumassa vahvistetaan.
Järjestetään alueellisia koulutuksia esimerkiksi Yksi sydän -tapahtumien yhteydessä.
Valtakunnallisen Alfa seminaarin yhteydessä järjestetään Nuoriso-Alfa -kanavat uusille ja kurssia
pitäneille.
Teemme yhteistyötä Alpha Internationalin ja Suomen Alfatoimiston kanssa. Työhön on palkattu osaaikainen Nuoriso-Alfa -koordinaattori. Varmistetaan työn jatkuvuus riittävällä varainhankinnalla.
2.6.2 Kids Action Night -verkosto (0€)
Kids Action Night -verkoston toimintaa johtaa Kids Action -johtoryhmä. Kids Action Night -verkoston
talous hoidetaan SVN:n kirjanpidon kautta.
2.6.3 Pohjois-Suomen tukirengas (0€)
Jatkamme Pohjois-Suomen vapaaseurakuntien lapsityön tukemista Satu Kettusen palkkatukena
Sodankylän vapaaseurakunnalle.
2.6.4 Versopartiolaisten kehitysyhteistyöprojekti
Vuonna 2015 versopartiolaiset osallistuvat Suomen Vapaakirkon lähetyksen kanssa toimintavuoden
aikana sovittavaan kohteeseen Tavoitteena on kerätä vuonna 2015 yhteensä 1000 euroa
tilitettäväksi ko. hankkeeseen.

2.7 Julkaisutoiminta (0€)
SVN julkaisee ja välittää materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön.
2.7.1 Sähköinen materiaali
Resurssipankin kautta seurakuntien ja keskustoimiston tuottamaa materiaalia julkaistaan ilmaiseksi
kaikkien käyttöön. Versopartiolle kootaan resurssipankkiin kahden vuoden ajalle tehdyt
mallihartaudet.
2.7.2 Painettu materiaali
 Alkuvuonna julkaistaan uusi leirimateriaali (yhteistyössä Päivä osakeyhtiön kanssa)
 Kesäjuhlilla julkaistaan vanhemmuutta tukeva materiaalipaketti, jonka tarkoituksena on lisätä
vanhempien viettämää aikaa lastensa kanssa.

2.8 Tarvikevälitys (500€)
Kauttamme voi tilata partiotuotteita (huivit, ansiomerkit), Polku316 -paitoja ja muita T-paitoja, Versotuubihuiveja ynnä muuta materiaalia.

2.9 Yhteistyö muiden kansallisten tahojen kanssa


SEA-lapsityönverkosto. Nuorisosihteeri on mukana lapsityön verkoston työskentelyssä.
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SVN on Raamatunlukijain liiton jäsenjärjestö. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu.

3 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
3.1 Keskustoimisto (-105000€)
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Vapaakirkkokeskuksen yhteydessä Hämeenlinnassa osoitteessa
Lukiokatu 15 B. Toimihenkilöt kouluttautuvat asioissa, jotka tukevat kehittymistä ja työtehtävässä
menestymistä. Käytössä kaksi henkilöhuonetta. Näiden lisäksi Vapaakirkkokeskuksen
serverihuonetta käytetään varastona sekä kellarissa on käytössämme kaksi varastohuonetta.
3.2 Hallinto (-3000€)
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-palvelut Oy:ltä.
Toimintavuonna tutkitaan mitä hyötyä, mahdollisuuksia, hyötyjä ja haittoja on, jos yhdistyksen status
muuttuisi varhaisnuorisojärjestöstä nuorisotyön palvelujärjestöksi. Tarvittaessa edetään asiassa
kohti muutosta.
Toimikunnat vuonna 2015
Partiotoimikunta, Partiotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka edustavat laajasti
versolippukuntia. Se kokoontuu kolmesti vuoden 2015 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 2015
Nuorisotiimi, Nimetään nuorisotiimi toiminnanjohtajan avuksi suunnittelemaan ja johtamaan
valtakunnallista nuorisotyötä, etenkin Hope-liikettä.
Kantokiltaraati, Versopartiotyön tukiryhmän eli Kantokillan hallituksena toimii viisihenkinen kiltaraati
kiltamestarin johdolla. Raati kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan työtänsä. Versosihteeri kuuluu
kiinteänä jäsenenä raatiin. Uusi Kantokiltaraati valitaan Versosuurleirillä 2015 seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi.
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.
Leirimateriaalin työryhmä, Valmistaa seuraavan kalenterivuoden leirimateriaalin sisällöt.
Junnutiimi, 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 JDleirien osalta.
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Kids' Action Night -johtotiimi, Kids' Action Night -johtotiimi vastaa operatiivisesta toiminnasta verkoston ylläpitämisestä, koulutusten koordinoinnista, resurssien jakamisesta - Kari Hämäläisen
johdolla.
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 500 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 2015 on 70000 euroa.
 Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa 2015. Tavoite 30 000€, 600 lahjoittajaa.
 Lasten ja nuortenviikon kolehti vapaaseurakunnissa, josta 10% tilitetään valtakunnalliseen
työhön. Tavoite 300€.
 Valtakunnallinen rahankeräyslupa - viitenumerot esillä tukirengasesitteessä ja nettisivuilla.
Tavoite 8000€.
 Uusi keräystapa: SVK:n vuotuisten keräysten kohdentaminen. Nuorisotyön tukijat saavat
vuodessa kolme uutta kirjettä jotka kohdennetaan tietylle projektille. Tavoite 2000€.
 Uusi keräystapa: SVK:n rahankeruulupa lapsi- ja nuorisotyölle. Mahdollisuus lahjoittaa SVK:n
nettisivujen kautta. Tavoite 1000€.
4.2 Avustukset
 Valtion yleisavustus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2015 ennallaan, 69000 euroa.
 Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja osallistujien määrän mukaan - n.10000 euroa.
4.3 Jäsenmaksu
 SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Tuottotavoite 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
 Tampereen asunto-osake on vuokrattu ja siitä saadaan tuloja. Vuonna 2015 on budjetoitu
tuotoksi kulujen jälkeen 5000 euroa.
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