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Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johtaa ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Työstä vastaa
kirkon nuorisotyönjohtaja, joka on myös SVN:n toiminnanjohtaja. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee kaksi
nuorisosihteeriä.
Toimintavuoden kesällä yhdistyksen toimitilat muuttavat Tampereelle. Muutto Tampereelle vie jonkin verran
resursseja. Kuitenkin jatkossa yhteistyö samaan kiinteistöön muuttavan Suomen teologisen opiston kanssa
avaa uusia mahdollisuuksia.

”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§)

Levittää evankeliumia
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
Rakentaa seurakuntaa
Tuottaa kunniaa Jumalalle

Rohkeus
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Toimintavuoden teema nousee oppimistavoitteesta: “Seurakuntaan sitoutunut” ja se lanseerataan kesällä 2016.
Teema ohjaa toimintakauden 2016-2017 koulutusten, leirien ja tapahtumien suunnittelua. Teemalle tehdään
juliste ja vapiksen nettisivulle kootaan teemaan liittyvää sisältöä.

Toimintavuoden aikana vastataan seurakuntien tarpeeseen saada helposti käytettävää opetusmateriaalia lapsija varhaisnuorisotyöhön. Perustettava Polku316 -materiaalityöryhmä tuottaa valmista opetusmateriaalia
paikallisten seurakuntien käyttöön niin, että sitä on tarjolla jokaiselle ikäryhmälle vähintään yhdeksi vuodeksi.
Materiaali julkaistaan vapis.fi -sivuston resurssipankissa, mistä se on vapaasti käytettävissä.

Suomen Vapaakirkon (SVK) toimialojen yhteiseksi painopistealueeksi on päätetty asettaa “nuori sukupolvi.”
Toimintavuonna SVN:n toiminnassa tämä näkyy seuraavilla tavoilla:
● Yhteydet. Solmimme tiiviimpiä yhteyksiä muiden toimialojen kanssa jotta nuorten äänen kuuleminen ja
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osallistaminen toteutuisi kaikessa kirkon toiminnassa. Erityinen huomio laitetaan yhteistyöhön SVK:n
lähetyksen kanssa. Luodaan strategia nuorten kansainvälisen toiminnan aktivoimiseksi. Lisätään askeleet
lähetystyöhön Hope In Action johtajuuspolkuun.
Uudet rahoituskanavat. Mahdollistetaan kansainvälistä nuorisovaihtotoimintaa sekä työntekijöiden
kouluttautumista CIMO:n Erasmus+ ohjelman kautta, johon yhdistys rekisteröityi vuonna 2015.
Mittaaminen. Luomme yhdistyksen toiminnalle mittariston parantaaksemme työn pitkäjänteistä
suunnittelua. Julkaisemme keskeiset tulokset nettisivuillamme kolme kertaa vuodessa ja tarjoamme niitä
julkaistavaksi Suomen Viikkolehdessä.
○ Laadulliset mittarit: paikallisyhdistysten päävastuullisten hyvinvointi ja työssäjaksaminen
○ Määrälliset mittarit: toiminnan laajuus valtakunnallisesti työmuodoittain (ihmisiä), toiminnan laajuus
valtakunnallisesti (euroina).

Nostamme nuorisoliikettä Hope-brändin alla. HOPE:n tuotteita ovat mm. Hope- ja SummerHope tapahtumat,
HopeNet, Hope in action, HopeKids kesäjuhlat, JunnuHope varhaisnuortenlehti (Päivä Osakeyhtiö), Hoperaamattukoulu (Suomen teologinen opisto).
Yhteistyössä pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa järjestetään StadiHope tapahtuma 16.4. ja rohkaistaan
muitakin seurakuntia alueellisten Hopetapahtumien järjestämiseen kevätkaudella.

SVN kouluttaa sekä vapaaseurakuntien ja versolippukuntien vapaaehtoisia että päätoimisia työntekijöitä.

Valtakunnalliset HopeNet-päivät Kiponniemessä 29.-31.1.2016. Tavoitteena 100 osallistujaa.
HopeNet-tapaamisia järjestetään kolmen tapahtuman yhteyteen (kesäjuhlat, työntekijäpäivät, Hopetapahtuma).

Järjestämme Hope-tapahtuman yhteydessä viikonlopun mittaisen Uuden sukupolven johtajat -seminaarin.

Järjestämme 1.-3.4.2016 ryhmänjohtajakoulutuksen Santalassa, joka varustaa nuoria toimimaan
järjestämillämme leireillä (JunnuDynikset, Seurikset) ryhmänjohtajana.

Nuorten aikuisten konferenssi järjestetään Kiponniemessä 6.-12.6.2016. Tulisielun tarkoituksena on varustaa
uuden sukupolven johtajia.

●
●

●

Vierailemme seurakunnissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Polku316-koulutuksia järjestetään pyydettäessä sekä alueellisesti että yksittäisille seurakunnille.
Järjestämme koulutuksia myös muista teemoista alueen/seurakunnan tarpeiden mukaan.

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 Suomen vapaakristillisen neuvoston
puitteissa. Päivän mittaiset turvallisuuspassi-koulutukset on suunnattu työntekijöille ja vastuullisille.
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Versokoulutuksen kehitystyö
●
●
●

Etsitään lisää versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin (PJPK) kouluttajia. Seuraava PJPK
toteutetaan 2017 toukokuussa yhteistyössä Järvi-Suomen Partiolaiset ry’n kanssa.
Keväällä 2016 kehitetään versoryhmänohjaajakoulutukseen oma versokonsepti
Selvitetään etäkoulutuksen mahdollisuuksia versopartiossa

Järjestettävät versokurssit
●

●

Verso-ryhmänohjaajakoulutus järjestetään kolmena tai neljänä vuosittaisena viikonloppuna elokuun
lopussa - vuonna 2016: pe 26. - su 28.8.2016 keväällä 2016 kehitetyn konseptin mukaisesti.
Versopäivät 18.-20.11.2015 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistolle.
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.

●
●

Toimihenkilöt opettavat Hope-raamattukoulussa vierailevina opettajina noin 1 kurssi/lukukausi.
Toimihenkilöt toteuttavat STO:ssa lapsi- ja nuorisotyön peruskurssin (30 lähiopetustuntia).

●
●

Vapiksen keskeisille toiminnoille ja tuotteille löytyy omat alasivunsa www.vapis.fi -sivuilla. SVN:n projekteilla ja
tuotteilla on lisäksi erillisiä internet-sivustoja.
● Nuorisoalfan tiedotus tapahtuu sekä facebookin että kokeilealfaa.fi kautta.
● Kids´Action Night -toiminnan sivusto: www.kidsactionnight.fi
● Tulisielu-konferenssin sivusto: www.tulisielu.com
● Versosuurleirien sivusto: www.versoleiri.fi

Lähetetään päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille säännöllisesti sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista.
Versojen lippukuntapostin nimi vaihtuu vuoden 2016 alusta Versopostiksi ja se lähetetään kaikille n. 6 kertaa
vuodessa versotoiminnasta kiinnostuneille, joille versosihteerillä on sähköpostiosoite (n. 200 henkilöä).
Versoposti on luettavissa myös www.vapis.fi/versot -nettisivulta.

Vapiksella on facebook-profiili www.facebook.com/vapissuomi ja instagram-tili @vapissuomi. Lisäksi eri
tapahtumille ja toiminnoille on omia facebook-sivustoja (JunnuDynis, Kids’ Action Night, Versot, Hopetapahtuma, Nuoriso-Alfa, SummerHOPE).

Versoposti lähetetään ainakin kuusi kertaa vuodessa lippukuntiin myös paperisena.
Lähetämme seurakuntiin julisteita ja mainoksia eri tapahtumiin ja koulutuksiin liittyen.
Muita tiedotuskanavia ovat Päivä Osakeyhtiön lehdet ja kuukausittain ilmestyvä SVK:n Kenttäposti.
Versoesite päivitetään ajan tasalle v
uoden 2016 alussa ja niitä painetaan tarvittava määrä. Uusitaan myös
Polku316-esite ja laaditaan yhteistyössä lähetyksen kanssa Hope In Action -esite. Päivitetään myös Arvo-esite
ja Toimintaesite. Esitteiden päivityksen syynä on SVN:n osoitteenmuutos kesällä 2016.
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SVN vastaa Vapaakirkon valtakunnallisista seurakuntakoululeireistä. Järjestetään kaksi seurakuntakoululeiriä.
Tavoitteena on yhteensä 115 leiriläistä (vuonna 2015 leiriläisiä oli 112).
● Seuris Santalassa 7.-18.6.2016 (Johtajat Miika Hämäläinen ja Teemu Jortikka)
● Kipari Kiponniemessä 19.-30.7.2016 (Johtajat Frans Rautalahti ja Petteri Kangasluoma)

Junnudynis on valtakunnallinen opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille eli 11 - 14 -vuotiaille. Nuorisosihteeri on
mukana leirien suunnittelussa sekä leireillä. Leirien talous kulkee päävastuussa olevan seurakunnan kirjanpidon
kautta.
TalviJunnuDynis järjestetään Lahdessa 2.-5.1.2016 yhteistyössä Lahden, Tampereen ja Jyväskylän
vapaaseurakuntien kanssa. Leirin johtajina toimivat Ullariina Mäntynen ja Johannes Erkkilä.
KesäJunnuDynis järjestetään yhteistyössä Järvenpään vapaaseurakunnan ja muiden pääkaupunkiseudun
seurakuntien kanssa. Leiri järjestetään Järvenpäässä viikolla 25. Leirin johtajana toimii Tuomo Teiniranta.

Yhdistys järjestää yhdessä paikallisseurakuntien kanssa sellaisia lasten ja nuorten valtakunnallisia
ohjelmatapahtumia, joita yksittäiset seurakunnat eivät pysty järjestämään omin voimin. Ohjelmatoiminnan
tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistaa vapaakirkollista identiteettiä. Suurtapahtumien
keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osallistujien jumalasuhdetta ja rohkaista elämään Jumalan kunniaksi.
Tämä tukee nuoren kasvamista aktiiviseksi ja vastuuta ottavaksi kansalaiseksi.

●

●

●
●
●
●

●

SummerHope 2016 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat järjestetään Hämeenlinnassa 1.-3.7.2016.
Hopetapahtuma järjestetään Turussa syys-lokakuussa 2016.

Versojen Hiljaiset päivät 18.-20.3.2016 Sauvossa Ahtelassa - taloudesta vastaa Turun Versot.
Valtakunnallinen partioviikko on 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 1.-3.7.2016 Hämeenlinnassa (mm. lähetysmaiden lippujen
kantaminen, toinen palvelutehtävä) järjestetään yhdessä Kantokillan kanssa.
Versojen partiotaitokisat 10.-11.9.2016 Kouvolassa. Taloudesta vastaa Kelo-Versot ry Kouvolasta.

Viralliset kansainväliset yhteistyötahot ovat IFFEC (International Fellowship of Free Evangelical Churches) ja
NBUKI (Nordiska Barn- och Ungdomskommittén i IFFEC). Toiminnanjohtaja on jäsen NBUKI:n hallituksessa,
joka kokoontuu syksyisin. Osallistumme NBUKIn Pohjoismaisiin sihteeripäiviin keväällä.

Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa kehitetään. Lähetetään 1-2 henkilöä
Tanskan sisarpartiomme johtajapäiville 29.–31.1.2016 Koldingiin Tanskaan.
Innostetaan Versolippukuntia lähettämään partiolaisia sisarkirkkomme partion kansalliselle leirille 2.-9.7.2016 (n.
2000 henkilöä) Evjeen Etelä-Norjaan. Järjestetään ryhmämatka Suomesta leirille ja takaisin. Matkalla pyritään
avaamaan toimivaa yhteistyötä norjalaisten kanssa sekä arvioimaan heidän leirikonseptiaan, olisiko siitä jotakin
meille otettavaa.
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Vuonna 2016 otetaan yhteyttä Saksan sisarkirkkomme partiolaisiin ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia.

Projektitoiminnan tulot (20700€) näkyvät varainhankinnassa.

Jatkamme Nuoriso-Alfatyön tekemistä niiden resurssien puitteissa joita työhön lahjoitetaan. Nuoriso-Alfakoordinaattori jatkaa työmuodon kehittämistä oman toimen ohella. Vuonna 2015 suomeksi julkaistu Youtubevideosarja Alpha Youth Film Series tukee uusien kurssien aloittamista.

Kids Action Night -verkoston toimintaa johtaa Kids Action -johtoryhmä. Verkoston talous hoidetaan SVN:n
kirjanpidon kautta.

SVN tukee Sodankylän Vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijän palkkausta tukirenkaan avulla.
Jatkamme Pohjois-Suomen vapaaseurakuntien lapsityön tukemista Satu Kettusen palkkatukena Sodankylän
vapaaseurakunnalle.

Vuonna 2016 versot osallistuvat SVK:n lähetyksen kanssa toimintavuoden aikana sovittuun kohteeseen.
Tavoitteena on kerätä yhteensä 1000 euroa välitettäväksi ko. hankkeeseen.

SVN julkaisee ja välittää materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön.

Resurssipankin kautta seurakuntien ja keskustoimiston tuottamaa materiaalia julkaistaan ilmaiseksi kaikkien
käyttöön.

Alkuvuonna julkaistaan uusi leirimateriaali (yhteistyössä Päivä osakeyhtiön kanssa).

Kauttamme voi tilata Verso-tuotteita (huivit, ansiomerkit), T-paitoja, ynnä muuta materiaalia.

●
●
●

●

Suomen evankelisen allianssin lapsityönverkosto. Nuorisosihteeri on mukana verkoston työskentelyssä.
Raamatunlukijain liitto (RLL). SVN on RLL:n jäsenjärjestö. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu.
SVKN:n puitteissa tehdään turvallisuuskoulutusyhteistyötä.
Suomen Vapaakirkon Nuoret ja Patmos Lähetyssäätiö tekevät yhteistyötä Operaatio Joulun Lapsi projektin puitteissa ja tunnustavat toisensa virallisina yhteistyökumppaneina. Yhteistyö on käytännössä
asian esillä pitämistä molempien osapuolien printti- ja mediajulkaisuissa, esimerkiksi radiossa ja
internetissä.

Sisältävät vain kuluja.
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Yhdistyksen toimisto sijaitsee kesään 2016 asti Hämeenlinnassa osoitteessa Lukiokatu 15 B. Kesällä
Vapaakirkkokeskuksen ja Teologisen opiston muuttaessa yhteisiin tiloihin myös SVN:n toimisto muuttaa
Tampereelle osoitteeseen Sairaalankatu 5-7. SVN ostaa taloushallinnon palvelut SVK-palvelut Oy:ltä.

Versotoiminnan ja sen tukirenkaan vakiinnuttua versotoiminnan henkilökulut siirretään vuoden 2016 alusta
projektitoiminnan kustannuspaikalta keskustoimiston kustannuspaikalle.
●
●

●

Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö
Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö
Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö

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.

Partiotoimikunta
● Partiotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka edustavat laajasti versolippukuntia. Se
kokoontuu kolmesti vuoden 2016 aikana kasvokkain ja pitää muut kokouksensa verkossa (skype).
● Partiotoimikunta organisoituu vuoden 2016 alusta niin, että kullakin toimikunnan jäsenellä on oma
vastuualueensa, jota hän tukee toiminnallaan. Näitä vastuualueita kutsutaan ministerinimityksiksi:
pääministeri, hengellisten asioiden ministeri, kilpailuministeri, koulutusministeri, leiri- ja retkiministeri,
markkinointi- ja viestintäministeri ja ohjelmaministeri. Varapääministeriksi valitaan joku muista ministereistä
vuodeksi kerrallaan.
● Partiotoimikunnan työvaliokunnan, joka valmistelee toimikunnan kokoukset, muodostavat pääministeri,
varapääministeri ja versosihteeri.

Nuorisotiimi
Toiminnanjohtajan apuna suunnittelee ja johtaa 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. Nykyinen
Kantokiltaraati valittiin Versosuurleirillä 2015 seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
SVK:n Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen työryhmä
Valtakunnallisesti kristillisen kasvatuksen työtä koordinoi Vapaakirkon alainen lasten ja nuorten kristillisen
kasvatuksen työryhmä yhdessä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n toimihenkilöiden kanssa.
Leirimateriaalin työryhmä
Leirimateriaalin työryhmä valmistaa seuraavan kalenterivuoden leirimateriaalin sisällöt.
Polku316-materiaalin työryhmä
Valmistaa opetusmateriaalia Polku316 -kasvatusohjelmaan.
Junnutiimi
Verkostoi vapaakirkolliset junnutoimijat. Tiimi on rakentamassa ja ideoimassa valtakunnallista toimintaa sekä
työstää yhdessä ideoita ja materiaalia. Junnutiimissä suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja JD-leirien osalta.
Kids' Action Night -johtotiimi
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Vastaa työmuodon operatiivisesta toiminnasta - verkoston ylläpitämisestä, koulutusten koordinoinnista,
resurssien jakamisesta.
Hope-tapahtuman johtoryhmä
Paikallisesta johtoryhmästä ja SVN:n toiminnanjohtajasta koostuva ryhmä vastaa tapahtuman suunnittelusta
sekä taloudesta.

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 seurakuntavierailujen yhteydessä.
○ Pohjois-Suomi:
18000€ (1500€/kk) ohjataan Sodankylän vapaaseurakunnan lapsityölle.
○ Versotyö:
22800€ (1900€/kk)
○ Kids’ Action Night:
500€
○ Nuorisoalfa:
1200€
○ Muut ja yleisviite:
27500€ (2333€/kk)
○ Yhteensä
70000€ (5833€/kk)
●
●
●
●
●

Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa 2016. Tavoite 30 000€, 600 lahjoittajaa.
Valtakunnallinen rahankeräyslupa - viitenumerot tukirengasesitteessä ja nettisivuilla. Tavoite 8000€.
SVK:n vuotuisten keräysten kohdentaminen. Tavoite 2700€.
SVK:n rahankeruulupa lapsi- ja nuorisotyölle. Mahdollisuus lahjoittaa SVK:n nettisivujen kautta. Tavoite
1000€.
Versojen kehitysyhteistyöhanke - tavoitteena kerätä 1000€ vuonna 2016.

●
●

Valtion yleisavustus, jonka arvioidaan palautuvan vuonna 2016 vuoden 2014 tasolle, 69000€.
Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja osallistujien määrän mukaan - vuonna 2016 10000€.

●

SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Tavoite 8000€.

●
●

Valtakunnallisten tapahtumien mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 10%. Budjetoidaan 0€.
Vapaakirkon kesäjuhlien mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 20%. Budjetoidaan 1000€.

●
●

Asunto-osake, Hatanpään puistokuja 30 A 3. Tuotto kulujen jälkeen 5000€.
Sijoitetaan SVK:lta purettu lapsi- ja nuorisotyön testamenttirahasto pitkäaikaisesti tuottavasti. Tutkitaan
mahdollisuuksia sijoittaa SVN:n tilillä alkuvuonna olevia varoja lyhytaikaisesti (esim. helmikuu-heinäkuu)
tuottavasti. Tavoite 1000€.

Toimiston muuttaessa kesäkuussa 2016 Hämeenlinnasta Tampereelle käytettävissä olevat neliöt kasvavat n.
1,5-kertaisiksi. Tässä yhteydessä varastoinnin ja oman kokoustilan osalta tarvittaneen tehdä
irtaimistohankintoja. Varataan muuttoa varten määräraha.

