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1 STRATEGISET PAINOPISTEET 2023
Kasvava yksilö
Vahvistetaan ja selkeytetään lapsi- ja nuorisotyön valtakunnallisia brändejä.
Mahdollistetaan lapselle ja nuorelle ehjä polku kulkea myös valtakunnallisten
työmuotojen osalta. Vahvistetaan työmuotojen yhteyttä niin, että syntyy myös “palvelun
polku” jossa nuoria varustetaan ottamaan vastuuta itseään nuoremmista. Yhteistyötä
Seek-opetuslapseuskoulun kanssa jatketaan ja 15-17 -vuotiaiden leiri perustetaan.
Yhteistyössä Vapaakirkon kotimaantyön kanssa varmistetaan että uusi sukupolvi on näkyvissä elinvoimainen
seurakunta-polun materiaaleissa ja käytänteissä.

Kasvava seurakunta
Vahvistetaan lapsi- ja nuorisotyön vastuullisten verkostoa. Vuoden 2020 alusta uudistetaan verkostobrändit ja
kehitetään niiden sisällä tapahtuvia oppimisen prosesseja.
Kehitetään palkattujen lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden hyvinvointia. Autetaan halukkaita mentorin ja
vertaistukihenkilön löytämisessä. Yhteistyössä Vapaakirkon kanssa luodaan ja levitetään johtamisen työkaluja.
Yhteistyössä Teologisen opiston kanssa toteutetaan lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot joka toinen
lukuvuosi, alkaen vuonna 2019.

Kasvava valtakunta
Aloitetaan lapsi- ja nuorisotyö noin 20 seurakunnassa niin että vuonna 2023 70 seurakuntaa tekee mitattavaa
lapsi- tai nuorisotyötä. Varustetaan ja valtuutetaan 10 kouluttajaa tähän seurakuntien tukemistehtävään.
Tuetaan istutettavia seurakuntia, jotta ne aloittavat lapsi- ja nuorisotyön mahdollisimman varhain ja hyvin.
Autetaan seurakuntia yhteistoimintaan pitäen yllä ajatusta alueellisista lapsi- ja nuorisotyöntekijöistä.
Haastetaan ja tuetaan seurakuntia aloittamaan lapsityötä uusilla alueilla (kylissä, lähiöissä) vaikka työn
tähtäimenä ei olisikaan uuden seurakunnan syntyminen.

2 YLEISTÄ
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johtaa ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Työstä vastaa
Vapaakirkon nuorisotyönjohtaja, joka on myös SVN:n toiminnanjohtaja. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee
kaksi nuorisosihteeriä.
”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§)
Unelma uudesta, Jumalaa rakastavasta sukupolvesta, joka muuttaa maailmaamme.
Perustehtävät

Arvot

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

Rohkeus
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

Sini Niemelä
puheenjohtaja

Tommi Koivunen
nuorisotyönjohtaja

Suomen Vapaakirkon Nuoret ry

Toimintasuunnitelma 2020

2(4)

_______________________________________________________________________________

3 VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 KOULUTUS
Järjestetään Vapiksen Valmennusviikonloppu, jonka kohderyhmänä ovat seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön
vastuutiimit. Teopoliksessa 24.-26.1.2020. Toteutetaan yhteistyössä Mestari Id Oy:n (MCID) kanssa.
Järjestetään Vapiksen Voimaantumispäivät, jonka kohderyhmänä ovat seurakuntien palkatut työntekijät.
Kiponniemessä toukokuussa.
Järjestetään kaksi Vapiksen Verkostopäivää, joiden kohderyhmänä ovat valtakunnallisen työn avainjohtajat.
Tehdään yhteistyötä SVK Mission verkostopäivien kanssa.
Järjestetään Vapiksen Vaahtobileet, eli kiitosjuhla leireillä ja tapahtumissa palvelleille. Paikka ja ajankohta
päätetään alkuvuonna.
Järjestetään nuorten aikuisten Tulisielu-konferenssi Kiponniemessä 1.-7.6.2020.
Vieraillaan seurakunnissa kouluttamassa kutsujen ja harkinnan mukaan. Järjestetään Polku316-koulutus
kuudella eri paikkakunnalla. Jatketaan seurakuntien työn tukemista valtuutettujen kouluttajien toimesta.
Jatketaan turvallisuuskoulutusyhteistyötä Suomen Vapaakristillisen neuvoston (SVKN) hyvinvointitoimikunnan
kautta.
Jatketaan yhteistyötä Suomen Teologisen Opiston (STO) kanssa puitesopimuksen mukaisesti. Tuetaan STO:ta
nuorisotyön erikoistavien opintojen järjestämisessä joka toinen vuosi, alkaen lukuvuodesta 2019-2020. Tuetaan
niitä opiskelijoita, jotka tekevät opinnäytetyönsä lapsi- ja nuorisotyöhön liittyen. Lisäksi tuetaan Tulisielu-koulun
järjestämistä mahdollistamalla koulua tukevan vapaaehtoistiimin varainhankinta ja mahdollinen muukin
varainhankinta. Mahdollisesti hallinnoidaan Tulisielukoulun lyhytaikaisten lähetystiimien rahaliikennettä.
Versokoulutukset
Painopiste kehitystyössä on ryhmänohjaajakoulutuksen kehittäminen ja panostaminen kurssivartionjohtajien
perehdyttämisen määrittelyyn ja sen toteuttamiseen keväällä 2020.
Järjestetään Verso-ryhmänohjaajakoulutus 24.-26.4.2020 Kiponniemessä. Vuosittainen ajankohta siirretään
pysyvästi elokuusta huhtikuun loppuun.
Järjestetään Versojohtajapäivät 30.10.-1.11.2020 partiotoimikunnan toimesta. Paikka selviää keväällä 2020.
Vieraillaan seurakunnissa ja lippukunnissa kouluttamassa kutsujen ja harkinnan mukaan.
3.2 TIEDOTUS
Sähköisen tiedotuksen osalta jatketaan internet-sivustojen hallinnointia ja kehittämistä. www.vapis.fi;
www.tulisielu.com ; www.junnudynis.fi ; www.kidsactionnight.fi. Jatketaan myös sosiaalisen median vahvaa
hyödyntämistä Facebook ja Instagram Vapis-tilien ja toimintojen omien profiilien kautta. Jatketaan verkostojen
vahvistamista lukuisien Whatsapp-ryhmien ja Skypen ryhmäpuhelujen avulla. Jatketaan Google-driven
käyttämistä ei-sensitiivisen ryhmätyöskentelyn alustana. Jatketaan SVK:n tarjoamien sähköpostiryhmien kautta
tapahtuvaa tiedotusta kohderyhmille (tiedotteet, versoposti, jne.)
Printtitiedotuksen osalta lähetetään seurakuntiin julisteita, esitteitä, versopostia ja mainoksia. Jatketaan tiivistä
yhteistyötä Vapaakirkon kenttäpostin ja Suomen Viikkolehden kanssa. Lähetetään kolmelle ikäryhmälle
ikäkausikirjeet (11, 15 ja 18 vuotta täyttäville).

3.3 LEIRI- JA RETKEILYTOIMINTA
Kukin leiri vastaa omien johtajiensa kouluttamisesta yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa.
Järjestetään kaksi seurakuntakoululeiriä, eli Seurista Kiponniemessä (6.-17.7.2020 ja 20.-31.7.2020). Jatketaan
vähävaraisten tukemista sponsorijärjestelmällä. Yhteistyössä ViaDia ry:n kanssa mahdollistetaan erityistä tukea
tarvitsevien nuorten osallistuminen Seurikselle (Special-Seuris)
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Järjestetään kaksi JunnuDynis-leiriä 11-14 -vuotiaille ja jatketaan työtä kolmannen vuosittaisen leirin
aloittamiseksi muualla kuin Etelä-Suomessa.
Kesän JunnuDynis järjestetään Espoossa 8.-12.6.2020 yhteistyössä Espoon vapaaseurakunnan, Majakkaseurakunnan ja muiden pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa.
Talven JunnuDynis järjestetään Tampereella joulukuussa 2020 yhteistyössä Tampereen
Vapaakirkkoseurakunnan kanssa.
Järjestetään 15-18 –vuotiaille nuorille leiri kevään tai kesän 2020 aikana yhteistyössä Jyväskylän
vapaaseurakunnan kanssa.
Järjestetään Versovaellus 6.-13.6.2020 Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.
3.4 OHJELMATOIMINTA
Järjestetään yli 10-vuotiaille Versojen Hiljaiset päivät Kiljavan leirikeskuksessa 27.-29.3.2020. Tapahtuman
organisoi Espoon Leppäversot ry. Tapahtumaan odotetaan 120 osallistujaa.
Versot osallistuvat alueellisiin partioviikon tapahtumiin sekä piiriensä kevätkisoihin alueellaan.
Järjestetään Vapaakirkon kesäjuhlien lasten, varhaisnuorten ja nuorten ohjelma yhteistyössä Vapaakirkon ja
paikallisten seurakuntien kanssa Tampereella 26.-28.6.2020 Järjestetään nuorille tai nuorisotyön vastuullisille
soveltuvaa ohjelmaa kesäjuhlaviikolle. Partiotoimikunta päättää keväällä 2020, järjestääkö se mitään
partioaktiviteettia kesäjuhlaviikolla, kun viikon yksityiskohdat selviävät.
Järjestetään Valtakunta-tapahtuma Seinäjoella 4.-6.9.2020 yhteistyössä Seinäjoen Vapaaseurakunnan kanssa.
Versopartiolaisten partiotaitokilpailut järjestetään 18.-20.9.2020 Hangon seudulla. Mukaan haastetaan ainakin
Hangon ruotsinkielinen lippukunta. Käytännön järjestelyistä vastaa Hangon Meriversot ry. Järjestämisrajana
pidetään 10 kilpailuvartion osallistumista.
3.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Viralliset kansainväliset yhteistyötahot ovat IFFEC (International Fellowship of Free Evangelical Churches) ja
NBUKI (Nordiska Barn- och Ungdomskommittén i IFFEC). Toiminnanjohtaja on jäsen kahdesti vuodessa
kokoontuvassa NBUKI:n hallituksessa ja Vapaakirkon edustaja joka toinen vuosi järjestettävissä IFFECWorldwide konferensseissa.
Lähetetään noin 10 hengen ryhmä Saksan sisarpartion leirille 28.7.-4.8.2020 (7 vrk).
Jatketaan yhteistyötä neljän toimijan yhteisessä The Legacy Project hankkeessa (SVN, SVK-Missio, Operaatio
Mobilisaatio, YWAM-Finland) uuden sukupolven lähetysilmiön synnyttämiseksi. Seuraavana tavoitteena on
lähettää 500 suomalaista lyhytaikaiselle lähetysmatkalle kesällä 2021.
3.6 PROJEKTITOIMINTA
Tuetaan Tulisielukoulun järjestämistä mahdollistamalla koulun johtajan osa-aikainen palkkaus kannatusrenkaan
avulla.
LaVa-toimikunta jatkaa Kids’ Action -työmuodon koordinointia ja kehittämistä.
3.7 JULKAISUTOIMINTA
Yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa julkaistaan opetusmateriaali leireille ja lapsityöhön.
Jatketaan Polku316-materiaalin kirjoittamista ja levittämistä seurakuntien käyttöön vapis.fi resurssipankin
kautta. Jatketaan Polku316-materiaalin kehittämistä Tampereen seurakunnan palautteen avulla.
3.8 TARVIKEVÄLITYS
Jatkamme tarvikkeiden välittämistä seurakunnille ja lippukunnille (esim. versohuivit ja -ansiomerkit).
3.9 MUU YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TAHOJEN KANSSA
Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) lapsityöverkosto. Nuorisosihteeri on mukana verkoston työskentelyssä.
Raamatunlukijain liitto (RLL). SVN on RLL:n jäsenjärjestö. Pidetään esillä nuorten parissa toimiville suunnattua
Eräpolku Raamattuun-kurssia.
Operaatio Joulun Lapsi (OJL). Haastetaan yhdistyksiä mukaan OJL:ään tiedotuksen ja OJL:n läsnäolon kautta
tapahtumissa.
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Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) kanssa lisätään lasten ja nuorten tietoisuutta kehittyvien maiden
lasten oloista ja annetaan heille mahdollisuus vaikuttaa niihin.

4 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
SVN:n toimisto sijaitsee Tampereella osoitteessa Sairaalankatu 5-7. Siivouksen ja kaluston sisältävää vuokraa
maksetaan Suomen Vapaakirkolle, joka omistaa kiinteistön. SVN ostaa taloushallinnon palvelut SVK-palvelut
Oy:ltä. Lisäksi yhdistyksellä on käytössään n. 30 m2:n varasto.
SVN:n palkattuina työntekijöinä toimivat Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja
nuorisotyö; Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö; Ari Kastepohja,
nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö, 31.5.2020 asti. Toimintavuonna rekrytoidaan uusi versosihteeri
erillisen suunnitelman mukaisesti. Hän aloittaa elokuussa. Toimihenkilöille järjestetään henkilökohtainen
työnohjaus.
HALLINTO
SVN:n hallituksena toimii johtokunta, joka on samalla Suomen Vapaakirkon nuorisotoimikunta. Työvaliokunta
valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat.
Johtokunta on nimennyt kaksi työalasta vastaavaa toimikuntaa, eli partiotoimikunnan (PTK) ja Lapsi- ja
varhaisnuorisotyön toimikunnan (LaVa). PTK:hon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja se
kokoontuu kolmena viikonloppuna ja kuutena Skype-kokouksena. Lava:an kuuluu puheenjohtaja, neljä jäsentä
ja kaksi varajäsentä. Nuorisosihteerit osallistuvat toimikuntien työskentelyyn.
Johtokunta on nimennyt seuraavia työryhmiä. Kantokiltaraati on versopartiotyön tukiryhmä (pj+neljä jäsentä).
Uusi raati valittiin Pleissi-leirillä 2019. Junnutiimi luo yhteisiä suuntaviivoja JD-leireille ja kesäjuhlien
Junnuohjelmalle. Lisäksi osallistutaan SVK:n Kristillisen kasvatuksen työryhmään, joka koordinoi ja kehittää
kirkon kasvatustyötä.

5 VARAINHANKINTA JA YLEISAVUSTUS
Yhdistyksen valtakunnallinen rahankeräyslupa loppuu 3.1.2020, ja yhdistys on anonut uutta lupaa.
Järjestetään lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa. Jokaiseen vapaakirkolliseen kotiin postitetaan
keräyskirje. Lisäksi lähetetään Vapis-tukirenkaan jäsenille (uutiskirjeen tilanneet) uutiskirje vähintään kuusi
kertaa vuodessa. Haastetaan ihmisiä ryhtymään säännöllisiksi lahjoittajiksi. Kaikki lahjoitusmahdollisuudet ovat
näkyvillä esitteissä ja nettisivuilla ja niistä tiedotetaan myös sosiaalisessa mediassa, lehti-ilmoituksin jne.
Tehdään yhteistyötä Suomen Vapaakirkon kanssa yhteisen lahjoitus-portaalin kautta (lahjoita.svk.fi)
Suomen Vapaakirkolla on oma rahankeräyslupa lapsi- ja nuorisotyölle, jonka tuotto tilitetään yhdistyksen
tekemään työhön vuosittain.
Yhdistys kerää jäseniltään vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Valtakunnallisten tapahtumien, joiden
taloudesta vastaa jokin muu kuin SVN, tuotosta tilitetään SVN:lle 10%. SVN on mukana jakamassa mahdollisia
tapahtumien tappioita 50%:lla. Vapaakirkon kesäjuhlien mahdollisesta tuotosta tilitetään SVN:lle 20%.
Yhdistys omistaa asunto-osakkeen (Hatanpään puistokuja 30 A 3, Tampere) jonka tuotot käytetään yhdistyksen
tekemään työhön. Yhdistyksellä on kaksi rahasto-omistusta (OP vuokratuotto ja OP sijoituspalvelu 50).
Yhdistys saa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta nuorisoalan järjestöjen toimintaan.
Vapaakirkko tukee seurakuntakoulujen järjestämistä osallistujamäärän mukaan.
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