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SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET

Vapis - Aito ja rohkea

==============================================================================
Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 24.9.2016.
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. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee kaksi
nuorisosihteeriä.
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
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
Rakentaa seurakuntaa
Tuottaa kunniaa Jumalalle

Rohkeus
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Toimintavuoden 2017-2018 teema
Toimintavuoden teema nousee oppimistavoitteesta: “Tehtäväänsä toteuttava” ja se lanseerataan kesällä
2017. Teema ohjaa toimintakauden 2017-2018 koulutusten, leirien ja tapahtumien suunnittelua. Teemalle
tehdään juliste ja vapiksen nettisivulle kootaan teemaan liittyvää sisältöä.

1.1 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET 2017
1.1.1 Nuoria jo 70 vuotta -juhlavuosi
Toimintavuosi on yhdistyksen 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteina on lisätä lapsi- ja nuorisotyön
tunnettavuutta.
Juhlavuoden tapahtumat ja kampanjat
1) Kevätkausi:
a) Merkityksellinen Suomessa lanseeraus. Haastamme paikallisyhdistykset mukaan OKM:n
“Merkityksellinen Suomessa” toimintaohjelmaan ja erityisesti ohjelmakohtaan 10 joka haastaa
vuorovaikutukseen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Lisätään nuorille myös haaste
vuorovaikutukseen nuorten ja seniori-ikäisten välillä. Kannustetaan nuortenpiirejä järjestämään
yhdessä seurakunnan muun väen kanssa yhteisiä kokoontumisia - esimerkiksi nuortenilta,
jossa on läsnä koko seurakunta.
Haastetaan julkaisemaan toiminnoista kuvia sosiaalisessa mediassa hästägeillä
#merkityksellinensuomessa ja #nuoriajo70vuotta. Erityisinä kampanjan yhteistyötahoina ovat
Alpha Finland ja ViaDia ry., joiden kanssa haastetaan nuoria järjestämään monikulttuurisia
Nuorisoalfa-kursseja ja diakoniatempauksia.
b) Aloitetaan #3vapismuistoa somekampanja, jota tukemaan julkaistaan SVL:ssä pidempiä
kirjoituksia. Valmistetaan kampanjaa tukemaan mainosmateriaali seurakuntien kahvipöytiin.
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2) Kesäkausi: Järjestämme Tampereella kesäjuhlien yhteydessä Nuoria jo 70 vuotta juhlan, sekä
nuorisotyötä käsittelevän seminaarin. Nämä suunnitellaan erikseen keväällä.
3) Syyskausi: Järjestämme Nuoria jo 70 vuotta -seurakuntakierroksen. Tavoite on järjestää tietoisku
nuorisotyöstä ja nuorten äänen kuulemisesta 70 seurakunnassa. Ideana on ottaa jokaiseen vierailuun
mukaan jokin nuori kertomaan nuorisotyöstä. Syksyllä 2016 kirkon hallitus (ks. 1.1.2) on hyväksynyt
haasteen ja koko kirkon johto osallistuu kampanjaan. SVN valmistelee kampanjan ja tuottaa siihen
materiaalin. Mukana ovat hallituksen jäsenten lisäksi myös kirkon toimihenkilöt ja Suomen teologisen
opiston (STO) opiskelijaryhmät, jotka käyvät seurakunnissa nuorisotyön asialla.
4) Järjestetään juhlavuoden kampanja 70 uuden kuukausikannattajan saamiseksi yhdistykselle.
Kampanjoidaan erityisesti kesäjuhlien päätilaisuuksissa ja syksyn seurakuntakiertueella.
1.1.2 Uusi sukupolvi koko kirkon asiaksi
Suomen Vapaakirkon (SVK) toimialojen yhteiseksi painopistealueeksi on päätetty asettaa “nuori sukupolvi.”
Erityisesti halutaan edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kirkossa. Toimintavuonna SVN:n
toiminnassa tämä näkyy seuraavilla tavoilla:
- Perustetaan lapsityön toimikunta
- Kesäjuhlien nuorisotapahtuma Summerhope järjestetään juhlien päälavalla yhdessä aikuisten kanssa.
- Järjestetään USJ seminaari teemalla joka erityisesti kutsuu sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen.
Kutsutaan mukaan seurakuntien johtajia keskustelemaan nuorten kanssa.
- Kampanjoidaan nuorten äänen kuulemisen lisääntymiseksi kirkon päätöksenteossa.
- Luodaan vahva yhteistyö STO:n järjestämän Hope-raamattukoulun kanssa. Toimitaan koulussa
tuntiopettajina ja verkostoidutaan opiskelijoiden kanssa.
- Verkostoidutaan myös STO:n seminaarissa opiskelevien nuorten aikuisten kanssa ja toimitaan heille
mentoreina opiston mentorijärjestelmän puitteissa.
1.1.3. Polku316 -opetusmateriaali
Toimintavuoden aikana vastataan seurakuntien tarpeeseen saada helposti käytettävää opetusmateriaalia
lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön. Polku316 -materiaalityöryhmä jatkaa opetusmateriaalin tuottamista paikallisten
seurakuntien käyttöön toimihenkilöiden koordinoidessa työtä. Julkaistaan 72 uutta opetusta (kahden vuoden
kerhomateriaali), jotka julkaistaan vapis.fi -sivuston resurssipankissa, mistä se on vapaasti käytettävissä.

2 VARSINAINEN TOIMINTA
Hope-brändi ja nuorisoliike
Nostamme nuorisoliikettä Hope-brändin avulla. HOPE:n tuotteita ovat mm. Hope- ja SummerHope tapahtumat, HopeNet, Hope in Action, HopeKids-kesäjuhlat, JunnuHope - varhaisnuorten lehti (Päivä
Osakeyhtiö), Hope-raamattukoulu (Suomen teologinen opisto).
Tuetaan pääkaupunkiseudun seurakuntia StadiHope-tapahtuman järjestämisessä ja Seinäjoen seurakuntaa
LakeusHope-tapahtuman järjestämisessä. Rohkaistaan muitakin seurakuntia alueellisten Hopetapahtumien
järjestämiseen kevätkaudella.

2.1 KOULUTUS (-10 000€)
SVN kouluttaa sekä vapaaseurakuntien ja versolippukuntien vapaaehtoisia että päätoimisia työntekijöitä.
Aloitetaan koulutuksen moninkertaistaminen luomalla kouluttajarekisteri. Perehdytetään ja koulutetaan eri
alojen asiantuntijoita Vapiksen valtuuttamiksi kouluttajiksi. Seurakunnat voivat tilata kouluttajia käyttöönsä
vapis.fi sivuilta.
2.1.1 HopeNet (-1500€)
Valtakunnalliset HopeNet-päivät Teopoliksessa 6.-8.1.2017 Tavoitteena on 140 osallistujaa. Kehitetään
tapahtumaa nuorisotyökonferenssin suuntaan. Toteutetaan valmentavilla metodeilla yhteistyössä
Mestarivalmentaja-koulutuksen käyneiden kouluttajien kanssa. Sisällöt toteutetaan yhden pääohjelman sijasta
kolmena kanavana (johtajuus, oppiminen, missionaalisuus).
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2.1.2 USJ-seminaari (-500€)
Järjestämme Hope-tapahtuman yhteydessä viikonlopun mittaisen Uuden sukupolven johtajat -seminaarin.
Seminaarin tarkoitus on varustaa nuoria toimimaan vaikuttajina paikallisissa seurakunnissa.
2.1.3 Hope in Action-ryhmänjohtajakoulutus (leirien budjeteissa)
Järjestämme 21.-23.4.2017 Tampereella ryhmänjohtajakoulutuksen, joka varustaa nuoria toimimaan
järjestämillämme leireillä (JunnuDynikset, seurikset) ryhmänjohtajina. Koulutus toteutetaan yhteistyössä
SVK:n lähetystoimiston kanssa. Kesän aktioryhmien koulutus/orientaatio yhdistetään Hope in Actioniin.
2.1.4 Tulisielu (-5000€)
Nuorten aikuisten konferenssi järjestetään Kiponniemessä 6.-12.6.2017. Tavoitteena 110 osallistujaa eli
loppuunmyyty tapahtuma. Tulisielun tarkoituksena on varustaa nuoria aikuisia elämään ja vaikuttamiseen.
Tulisielun alijäämää vastaavat tulot ovat yksittäisiä lahjoituksia, jotka näkyvät valtakunnallisen rahankeräyksen
tuottoina.
2.1.5 Teemakoulutukset ja seurakuntavierailut (-2000€)
● Vierailemme seurakunnissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
● Polku316-koulutuksia järjestetään pyydettäessä sekä alueellisesti että yksittäisille seurakunnille.
2.1.6 Turvakasvatus
Välitämme turvakasvatuksen tieto-taitoa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyönohjaajille. Koulutustoiminnan
päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointikoulutuksen toteutuminen yhteistyössä SVKN:n ja STO:n
kanssa 2016-2017.
2.1.7 Versokoulutukset (-1000€)
Versokoulutuksen kehitystyö
● Etsitään lisää versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin (PJPK) kouluttajia. Seuraava PJPK
toteutetaan 2017 toukokuussa yhteistyössä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kanssa.
● Selvitetään edelleen etäkoulutuksen mahdollisuuksia versopartiossa.
Järjestettävät versokurssit
● Verso-ryhmänohjaajakoulutus järjestetään kolmena tai neljänä vuosittaisena viikonloppuna elokuussa vuonna 2017: 25.-27.8.2017 Kiponniemessä
● Versojohtajapäivät 18.-19.11.2017 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistolle.
● Tervetuloa Versopartioon -kurssi (4 h) 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
Yhteistyö STO:n kanssa on paljon sujuvampaa ja joustavampaa kuin ennen. STO:n tilat ovat yhdistyksen tilojen
kanssa samassa rakennuksessa. Tavoittena on muodostaa sujuvat ja toimivat käytännöt yhteistyölle.
Tavoitteena on tuottaa koulutuspalveluja STO:lle erityisesti lapsi- ja nuorisotyöstä sekä verkostoitua hyvin sekä
opiston henkilökunnan että opiskelijoiden kanssa. Tavoittena on myös teettää merkittävästi enemmän
harjoitustöitä ja opinnäytetöitä liittyen lapsi- ja nuorisotyöhön.

2.2 TIEDOTUS (-5000€)
Siirrytään kohti kirkon yhteistä strategiaa tehdä Päivä Osakeyhtiöstä kirkon kaikkia toimijoita palveleva
mediakeskus. Ostetaan tiedottajan työpanosta Päivästä ja käytetään tätä resurssia tiedotuksen ja markkinoinnin
tarpeisiin. (-4000€)
2.2.1 Sähköinen tiedotus (-500€)
Nettisivut
Vapiksen keskeisille toiminnoille ja tuotteille löytyy omat alasivunsa www.vapis.fi -sivuilla SVN:n projekteilla ja
tuotteilla on lisäksi erillisiä internet-sivustoja.
● Nuoriso-Alfan tiedotus tapahtuu sekä Facebookin sekä kokeilealfaa.fi -sivun kautta
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●
●
●

Kids´Action Night -toiminnan sivusto: www.kidsactionnight.fi
Tulisielu-konferenssin sivusto: www.tulisielu.com
Verso-suurleirien sivusto: www.versoleiri.fi

Sähköposti
Lähetetään päätoimisille ja vapaaehtoisille ohjaajille säännöllisesti sähköpostitse tietoa ajankohtaisista
asioista.
Versojen lippukuntaposti Versoposti lähetetään kaikille (n. 6 kertaa vuodessa) versotoiminnasta kiinnostuneille
(n. 200 henkilölle). Versoposti on luettavissa myös www.vapis.fi/versot -sivulta.
Sosiaalinen media
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).
Videopuhelut
Vuonna 2016 aloitettiin palkattujen nuorisotyöntekijöiden videopuhelut. Tunnin mittainen puhelu järjestetään
Hangouts-videoneuvottelutyökalun avulla kahden viikon välein. Tavoite on vahvistaa työn omistajuutta ja
verkostoa tiedottamalla ajankohtaisista asioista ja keskustelemalla niistä yhdessä.
2.2.2 Printtitiedotus (-500€)
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.
Lähetämme toimintavuonna kolme ikäkausikirjettä Vapaakirkon jäsenille. Tavoite on tiedottaa ikäkaudesta
seuraavaan siirtyvälle hänelle sopivista toimintamuodoista.
● Toimintavuonna 11-vuotta täyttäville keväällä
● Seuraavana toimintavuonna 15-vuotta täyttäville alkusyksyllä
● Toimintavuonna 18-vuotta täyttäville keväällä

2.3 LEIRI- JA RETKEILYTOIMINTA (-3300€)
2.3.1 Seurakuntakoululeirit (-2000€)
SVN vastaa Vapaakirkon valtakunnallisista seurakuntakoululeireistä. Järjestetään kaksi leiriä Kiponniemessä
uudistetulla Seuris brändillä. Tavoitteena on yhteensä 148 leiriläistä (vuonna 2016 leiriläisiä oli 128). Toisen
leirin siirtyminen Santalasta Kiponniemeen tarkoittaa myös taloudellisen riskin suurentumista.
● 1. Seuris 10.-21.7.2017 (Pohjoisemmat seurakunnat, johtajat Frans Rautalahti ja Petteri Kangasluoma)
● 2. Seuris 24.7-4.8.2017 (Eteläisemmät seurakunnat, johtajat Miika Hämäläinen ja Teemu Jortikka)
2.3.2 Junnudynis (-800€)
Junnudynis on valtakunnallinen, opetuslapseuttava leiri varhaisnuorille eli 11-14 -vuotiaille. Nuorisosihteeri on
mukana leirien suunnittelussa ja leireillä. Leirien talous kulkee päävastuussa olevan seurakunnan kirjanpidon
kautta.
TalviJunnuDynis järjestetään Lahdessa joulun ja uudenvuoden välissä yhteistyössä Lahden
vapaaseurakunnan kanssa. Leirin johtajina toimivat Ullariina Mäntynen ja Johannes Erkkilä.
KesäJunnuDynis järjestetään yhteistyössä Järvenpään vapaaseurakunnan ja muiden pääkaupunkiseudun
seurakuntien kanssa. Leirin johtajana toimii Tuomo Teiniranta.
2.3.3 Versojen suurleiri 2019 (-500€)
Versojen suurleirin suunnittelukuluihin varataan määräraha jo vuodelle 2017.

2.4 OHJELMATOIMINTA (-10 000€)
SVN järjestää yhdessä paikallisseurakuntien kanssa sellaisia lasten ja nuorten valtakunnallisia
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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.
2.4.1 HOPE (-6000€)
● SummerHope 2017 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat Tampereella 30.6.-2.7.2017.
Juhlavuoden ohjelmaan kesäjuhlilla varataan 4000€ määräraha.
● Hope-tapahtuma Turussa syyskuussa 2017. Pääpuhujana John Burke (US).
2.4.2 Versotapahtumat (-1000€)
● Versopäivät (ex.Hiljaiset päivät) 17.-19.3.2017 Teopoliksessa Tampereella - taloudesta vastaa SVN.
● Valtakunnallinen partioviikko on huhtikuussa viikolla 16. Lippukuntiin lähetetään ideapaketti
versokirkkoa ja versotoiminnan esilläpitämistä varten. Lisäksi lippukunnat osallistuvat piirin järjestämiin
tapahtumiin.
● Versot osallistuvat aktiivisesti piiriensä kevätkisoihin (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) toukokuun
alussa.
● Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetit 30.6.-2.7.2017 Tampereella (mm. lähetysmaiden lippujen
kantaminen, toinen palvelutehtävä) järjestetään yhdessä Kantokillan kanssa.
● Versovaellus järjestetään 19.-26.7.2017 UKK-puistossa Sodankylässä. Mukaan pyydetään myös
sisarkirkkojemme partiolaisia.
● Versojen partiotaitokisat 9.-10.9.2017 pääkaupunkiseudulla. Taloudesta vastaa Helsingin Versoveikot ja
-siskot ry.
2.4.3. Nuoria jo 70 vuotta juhlavuosi (-4000€)
Varataan määräraha juhlavuoden kevät- ja syyskampanjan toimintojen toteuttamiseen (ks. 1.1.1).

2.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (-1000€)
2.5.1. IFFEC-yhteistyö (-500€)
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, mikäli ne järjestetään.
2.5.2 Sisarkirkkojen partiotyö (-500€)
Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa kehitetään. Innostetaan
Versolippukuntia lähettämään osallistujia Norjan sisarkirkkomme partion yhteyteen Nord2017Norgejamboreelle 1.-8.7.2017 Bodöhön (n. 12000 partiolaista). Järjestetään ryhmämatka Suomesta leirille ja
takaisin. Matkalla etsitään toimivia yhteistyömalleja norjalaisten kanssa sekä arvioidaan heidän
leirikonseptiaan, olisiko siitä jotakin meille otettavaa.
Vuonna 2016 luotua yhteyttä Saksan sisarkirkkomme partiolaisiin jatketaan hakemalla sopivaa tapaamista
Saksassa ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia.
Versovaellukselle 2017 kutsutaan sisarkirkkojemme partiolaisia mukaan.

2.6 PROJEKTITOIMINTA (-1700€)
Pohjois-Suomen lapsityön projekti siirtyi vuonna 2016 Sodankylän Vapaaseurakunnan hallinnoitavaksi.
Projekteja vastaavat samansuuruiset tulot ovat varainhankinnassa.
2.6.1 Nuoriso-Alfa (-1200€)
Nuoriso-Alfa-koordinaattori jatkaa työmuodon kehittämistä oman toimen ohella yhteistyössä Suomen Alfatoimiston kanssa.
2.6.2 Kids’ Action Night -verkosto (-500€)
Kids’ Action -johtoryhmä. jatkaa työmuodon koordinointia ja kehittämistä.
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2.7 JULKAISUTOIMINTA (0€)
SVN julkaisee ja välittää materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön.
2.7.1 Sähköinen materiaali (0€)
Resurssipankin kautta seurakuntien ja keskustoimiston tuottamaa materiaalia julkaistaan ilmaiseksi kaikkien
käyttöön.
2.7.2 Painettu materiaali (0€)
Alkuvuonna julkaistaan uusi leirimateriaali yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa.

2.8 TARVIKEVÄLITYS (500€)
Kauttamme voi tilata Verso-tuotteita (huivit, ansiomerkit), ym. materiaalia.

2.9 YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TAHOJEN KANSSA
● Suomen Evankelinen Allianssi (SEA). Nuorisosihteeri on mukana lapsityöverkoston työskentelyssä.
● Reformaation Armoa2017-merkkivuosi. Haastetaan paikallisyhdistyksiä paikallisiin ja valtakunnallisiin
merkkivuoden tapahtumiin.
● Raamatunlukijain liitto (RLL). SVN on RLL:n jäsenjärjestö. Yhteistyö jatkuu.
● SVKN:n puitteissa tehdään turvallisuuskoulutusyhteistyötä.
● Suomen Ekumeeninen neuvosto (SEN). Haastetaan paikallisyhdistyksiä osallistumaan ekumeeniseen
vastuuviikkoon.
● Operaatio Joulun Lapsi (OJL). Jatketaan kampanjan esillä pitämistä ja yhteistyötä erityisesti
tapahtumissa.
● ViaDia ry:n kanssa toteutetaan Merkityksellinen Suomessa kampanja Vapaakirkon piirissä.
● Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) kanssa luodaan kumppanuus. Tavoitteena on lisätä
nuorten tietoisuutta kehitysmaiden lasten oloista ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa niihin.

3 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO (-146 500€)
3.1 KESKUSTOIMISTO (-23 500€)
SVN:n toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Sairaalankatu 5-7, huoneessa E207. Uutena kulueränä
maksetaan siivouksen ja kaluston sisältävää vuokraa Vapaakirkolle. SVN ostaa taloushallinnon palvelut SVKpalvelut Oy:ltä.
3.2 TOIMIHENKILÖT (-123 000€)
● Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö.
● Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö.
● Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö.
3.3 HALLINTO (-5000€)
SVN:n hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, joka yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja
yhdistyksen vuosikokousten päätösten mukaan. Johtokunta kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa. Se on
samalla Suomen Vapaakirkon nuorisotoimikunta.
Työvaliokunta, jonka muodostavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimihenkilöt,
valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat.
Toimikunnat vuonna 2017
Partiotoimikunta
● Partiotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka edustavat laajasti versolippukuntia. Se
kokoontuu kolmesti tai neljästi vuoden 2016 aikana kasvokkain, muut kokoukset ovat verkossa (skype).
● Partiotoimikunnan työvaliokunnan, joka valmistelee toimikunnan kokoukset, muodostavat pääministeri,
varapääministeri ja versosihteeri.
Lapsityötoimikunta
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●

Tutkitaan mahdollisuuksia perustaa uusi toimikunta kehittämään erityisesti lapsityöntekijöiden ja
lapsityön haasteita.

Työryhmät vuonna 2017
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 työtä. Versosihteeri on raadin kiinteä jäsen. Nykyinen
Kantokiltaraati valittiin Versojen suurleirillä 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 rakentaa ja ideoi valtakunnallista toimintaa sekä työstää yhdessä
ideoita ja materiaalia. Junnutiimissä suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja JD-leireille.
Kids' Action Night -johtotiimi
Vastaa työmuodon operatiivisesta toiminnasta - verkoston ylläpitämisestä, koulutusten koordinoinnista,
resurssien jakamisesta.
Hope-tapahtuman johtoryhmä
Paikallisesta johtoryhmästä ja SVN:n toiminnanjohtajasta koostuva ryhmä vastaa tapahtuman suunnittelusta
ja taloudesta.

4 VARAINHANKINTA JA YLEISAVUSTUS (182 000€)
4.1 TUKIRENGAS JA KERÄYKSET
SVN on taloudellisesti erittäin riippuvainen omasta varainhankinnastaan. Varainhankinnan tukijalat ovat:
● VAPIS-tukirengas. Tukirenkaalle lähetetään tiedotuskirje kuusi kertaa toimintakaudessa ja viikoittain
lyhyt videotervehdys. Uusien kannattajien saamiseksi järjestetään “Nuoria jo 70 vuotta” -kampanja.
○ Yleisviite: 30 000€ (2500€/kk)
○ Versotyö: 22 800€ (1900€/kk)
○ Kids’ Action Night: 500€
○ Nuorisoalfa: 1200€
○ Muut viitteet 500€
○ Yhteensä 55 000€ (4583€/kk)
●
●
●

Lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa 2017. Tavoite 27 000€.
Valtakunnallinen rahankeräyslupa - viitenrot esitteissä ja nettisivuilla. Tavoite 10 000€.
SVK:n rahankeräyslupa lapsi- ja nuorisotyölle, mahdollisuus lahjoittaa SVK:n nettisivujen kautta.
Tavoite 1000€.

4.2 AVUSTUKSET
● Valtion yleisavustus, jonka arvioidaan nousevan juhlavuonna 69000€ eurosta 82 000€:oon.
● Vapaakirkko tukee seurakuntakouluja osallistujien määrän mukaan - vuonna 2017 16 280€. Budjetoitu
leiritoiminnan kustannuspaikalle.
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4.3 JÄSENMAKSU
● SVN kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Tuottotavoite on 8000€.
4.4 VALTAKUNNALLISTEN TAPAHTUMIEN TUOTOT (0€)
● Valtakunnallisten tapahtumien, joiden taloudesta vastaa jokin muu kuin SVN, tuotosta tilitetään SVN:lle
10%. Budjetoidaan 0€.
● Vapaakirkon kesäjuhlien mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 20%. Budjetoidaan 0€.
4.5 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA (6000€)
● Asunto-osake (Hatanpään puistokuja 30 A 3, Tampere). Tuottotavoite 5000€.
● SVN:n pitkäaikaiset sijoitukset (OP vuokratuotto ja OP sijoituspalvelu 50). Tuottotavoite 1000€.

5 KALUSTOHANKINNAT JA INVESTOINNIT
5.1 Kalustohankinnat (0€)
Vuonna 2016 käynnistetty leirivartioiden kalustohanke jatkuu prototyyppien tekemisellä vuoden 2017 aikana.
Luodaan kokonaisuus testikäyttöön vuoden 2018 versoalueleireille, ja toteutetaan laajamittaisesti vuoden
2019 versosuurleirillä.
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