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SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET

Vapis - Aito ja rohkea

==============================================================================
Hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 29.6.2018
Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta

1 YLEISTÄ
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johti ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Työstä vastasi
kirkon nuorisotyönjohtaja, joka oli myös SVN:n toiminnanjohtaja. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli kaksi
nuorisosihteeriä. Toimintavuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi Teopoliksella Tampereella.
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 nousi oppimistavoitteesta: “Tehtäväänsä toteuttava” ja sen perusteella valmistettiin
kesäleirimateriaali. Muuten juhlavuonna pidettiin vahvasti esillä “Nuoria jo 70-vuotta” teemaa.

1.1 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET 2017
1.1.1 Nuoria jo 70 vuotta -juhlavuosi
Toimintavuosi oli yhdistyksen 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteena oli lapsi- ja nuorisotyön
tunnettuuden lisääminen ja lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen. Järjestimme kuusi kampanjaa.
Juhlavuoden tapahtumat ja kampanjat
1) Merkityksellinen Suomessa -kampanjassa haastoimme paikallisyhdistykset toteuttamaan kulttuurien
ja sukupolvien muurien ylittäviä tempauksia. Haasteen yhteydessä annoimme ideoita toteutustavoista ja
some-näkyvyydestä. Tulokset jäivät vaisuiksi.
2) #3vapismuistoa -kampanjassa haastoimme kaikkia vapaakirkollisia kertomaan muistojaan Vapiksen
lapsi- ja nuorisotyöstä somessa ja Suomen Viikkolehdessä. Valmistimme seurakuntien kahvipöytiin
esimerkkitarinoita sisältävät pöytäpuhujat. Vaikka emme saaneetkaan synnytettyä viraalia some-ilmiötä,
saimme nuorisotyön puheenaiheeksi seurakunnissa ja yli kaksikymmentä tarinaa jaettua.
3) Tampereella kesäjuhlien yhteydessä järjestettiin Yhdessä- jumis, joka oli kaikenikäisten yhteinen
jumalanpalvelus. Sen yhteydessä toteutettiin myös “Nuoria jo 70 vuotta” juhlahetki. Nuorisotyöaiheinen seminaari ei toteutunut. Lisää kesäjuhlista kohdassa 2.4.
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4) “Nuoria jo 70 vuotta” -seurakuntakierros onnistui loistavasti. Kirkon hallitus, johtoryhmä, sekä
muutamat erikseen kutsutut henkilöt toteuttivat seurakuntavierailun yli 60 seurakunnassa teemalla
“Seurakunta on kaikkien koti.” Valmistimme vierailuun materiaalin valtakunnallisesta nuorisotyöstä ja
lasten ja nuorten äänen kuulemisesta. Lähes jokaisen vierailun toteuttivat aikuinen ja nuori yhdessä.
Palaute oli kiittävää.
5) “Koti kuntoon” -kampanjassa haastoimme kirjeitse seurakuntien vanhimmistot kutsumaan lapsi- ja
nuorisotiimit yhteiseen työpajaan. Valmistimme materiaalin työpajan työskentelyn pohjaksi.
Kymmenisen seurakuntaa toteuttikin paikallisesti yhteisen kohtaamisen ja heiltä tuli kiittävä palaute.
6) 70 uuden kuukausikannattajan saaminen yhdistykselle juhlavuoden aikana toteutui vaisusti. Vain
seitsemän uutta kannattajaa saatiin, vaikka haaste esitettiin seurakuntakierroksella ja kaikissa
päätapahtumissa.
1.1.2 Uusi sukupolvi koko kirkon asiaksi
Suomen Vapaakirkon (SVK) toimialojen yhteiseksi painopistealueeksi on päätetty asettaa “nuori sukupolvi”
kirkon hallituksen taholta. Erityisesti halutaan edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kirkossa.
Toimintavuonna SVN:n toiminnassa tämä näkyi seuraavilla tavoilla:
- Perustettiin lapsi- ja varhaisnuorisotyön toimikunta eli LaVa-toimikunta.
- Yhdistyksen johtokunta piti helmikuussa yhteisten työpajan SVK:n hallituksen kanssa uuden sukupolven
nostamisesta. Työpajan seurauksena päätettiin haastaa seurakunnat vastaavaan työpajaan. Tämä
toteutettiin syksyllä “Seurakunta on koti” kampanjan kautta. Tavoitteena oli nuorisotyön äänen
kuulemisen lisääntyminen seurakunnissa.
- Kesäjuhlilla useilla konkreettisilla toteutustavoilla. (ks. 2.4)
- USJ (Uuden sukupolven johtajat) seminaarissa teemana oli “koko seurakunta yhdessä paikkakuntansa
parhaaksi”. Lisää kohdassa 2.1.2.
- Toimimme vahvassa yhteistyössä Suomen teologisen opiston (STO) kanssa. Tavoitteemme on lisätä
seurakuntien tulevien työntekijöiden nuorisotyömyönteisyyttä jo heidän opintojensa aikana.
Toimihenkilöt olivat tuntiopettajina keväällä nuorten aikuisten Hope-raamattukoulussa ja syksyllä
Tulisielu-koulussa. Toiminnanjohtaja opetti lisäksi joitain teologisia aineita STO:ssa.
1.1.3. Polku316 -opetusmateriaali
Polku316 -materiaalityöryhmä jatkoi opetusmateriaalin tuottamista paikallisten seurakuntien käyttöön
toimihenkilöiden koordinoidessa työtä. Materiaalia saatiin luotua puolentoista vuoden toiminnan tarpeisiin.
Julkaisu vapis.fi -sivuston resurssipankissa siirtyi vuoden 2018 puolelle.

2 VARSINAINEN TOIMINTA
Hope-brändi ja nuorisoliike
Hopebrändin tulevaisuus joutui uuteen harkintaan, kun sekä Hopetapahtuma, että Hope-raamattukoulu (STO)
loppuivat toimintavuonna. Päätöksiä tulevasta brändäyksestä ei tehty.

2.1 KOULUTUS
SVN koulutti sekä vapaaseurakuntien ja versolippukuntien vapaaehtoisia, että päätoimisia työntekijöitä.
Aloitettiin koulutuksen moninkertaistaminen luomalla kouluttajarekisterin runko ja määritteet. Seurakunnat
voivat tilata kouluttajia käyttöönsä vapis.fi/koulutus sivuilta.
2.1.1 HopeNet
Valtakunnalliset HopeNet-päivät pidettiin Teopoliksessa 6.-8.1.2017. Tapahtumaan osallistui 90 henkilöä ja 24
tiimiläistä. Tapahtuma toteutettiin eri tavalla kuin aikaisemmin, eli valmentavilla metodeilla yhteistyössä MCID
yrityksen ja mestarivalmentaja -koulutuksen käyneiden kouluttajien kanssa. Sisällöt toteutettiin yhden
pääohjelman sijasta kolmena kanavana (johtajuus, oppiminen, sekä missionaalisuus). Toteutustavasta saatiin
paljon positiivista palautetta.
2.1.2 Uuden Sukupolven Johtajat -seminaari
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Järjestimme Hope-tapahtuman yhteydessä viikonlopun mittaisen Uuden sukupolven johtajat -seminaarin.
Seminaarin puhujina toimivat John Burke (Austin, USA), Kenno Leier (Espoo), Marko Martiskainen (Helsinki),
Pietu Korpelainen (Vantaa), Ida Tsokkinen (Turku). Seminaariin osallistui ennätysmäärä (n. 250) ihmisiä, jotka
edustivat sekä nuorta että vanhempaa sukupolvea. Seminaarin tavoitteena oli antaa työkaluja ja intoa palvella
koko seurakuntana omaa paikkakuntaa.
2.1.3 Hope in Action-ryhmänjohtajakoulutus
Ensimmäiseen Hope in Action -ryhmänjohtajakoulutukseen Tampereella (21.-23.4.2017) osallistui 39 kesän
leirien vastuullista (Junnudynis, Seuris 2) ja toiseen (19.-21.5.2017) 17 vastuullista (Seuris 1). Ensimmäinen
koulutusviikonloppu toteutettiin yhteistyössä SVK:n lähetystoimiston kanssa ja siihen osallistui Himalajan
aktiotiimi.
2.1.4 Tulisielu
Nuorten aikuisten Tulisielu-konferenssi järjestettiin Kiponniemessä 6.-12.6.2017. Tapahtumaan osallistui 168
aikuista (108 osallistujaa, 60 tiimiläistä) ja 5 lasta. Tulisielun tarkoituksena on varustaa nuoria aikuisia
elämään ja vaikuttamiseen. Konferenssi täytti tavoitteet sekä osallistujamäärän että sisällön suhteen. Omien
vastuullisten lisäksi eri yhteisöistä oli suuri joukko vierailijoita eri tehtävissä.
2.1.5 Teemakoulutukset ja seurakuntavierailut
● Nuoria jo 70 vuotta kiertueen lisäksi toimihenkilöt vierailivat toimintavuoden aikana Salossa, Seinäjoella,
Syke-seurakunnassa (TRE), Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Viitasaarella.
● Polku316-koulutuspäivä järjestettiin syksyllä Kouvolassa ja Vuosaaressa.
● Lisäksi versosihteeri vieraili toukokuussa Sarka-Versojen 25-vuotisjuhlassa Seinäjoella, marraskuussa
Joensuun Haka-Versojen 60-vuotisjuhlassa sekä Kauhavalla vapaaseurakunnan ja Kauhavan EräVersojen joulujuhlassa joulukuussa
2.1.6 Turvakasvatus
Välitimme turvakasvatuksen tietotaitoa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyönohjaajille. Toiminnanjohtaja on jäsen
kirkon Rikotut rajat -työryhmässä ja SVKN:n lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunnassa.
2.1.7 Versokoulutukset
Versokoulutuksen kehitystyö
● Vuonna 2017 versokoulutuksen kehitystyö keskittyi ROK0-konseptin luomiseen niin, että 2018 voidaan
järjestää ROK0 ROK1:n ja ROK2:n aikana.
● Kaivattua sovellusta etäkoulutukseen ei löytynyt vuoden 2017 aikana.
Järjestetyt versokoulutukset
● Verso-ryhmänohjaajakoulutus järjestettiin 25.-27.8.2017 Kiponniemessä. Koulutukseen osallistui 10
järjestäjää, 13 henkilöä ROK1-jaksolle ja 11 henkilöä ROK2-jaksolle.
● Versojohtajapäivät 18.-19.11.2017 järjestettiin Jämsän Mustingan kylätalolla. Käytännön järjestelyistä
vastasivat Jyväskylän Versot. Ohjelma koostui maastokisasta, ravintolaillallisesta ja kokoontumisesta
Jämsänkoskella. Mukana oli 24 versopartiojohtajaa ja 3 keittiöhenkilökuntaa.
2.1.8 Yhteistyö Suomen teologisen opiston kanssa
Opiston pyynnöstä yhteistyömme oli huomattavasti tavanomaista tiiviimpää. Tuotimme opistolle
koulutuspalveluita poikkeuksellisen paljon (seitsemän kurssia + luentovierailut), joka näkyy myös henkilökulujen
vähenemisenä yhdistyksen tuloksessa. Seurauksena oli luonnollista verkostoitumista opiskelijoiden kanssa.
Toiminnanjohtaja toimi lisäksi yhden nuorisotyön aihealueelta tehdyn opinnäytetyön toisena lukijana.
2.1.9 Toimihenkilöiden kouluttautuminen
Työntekijät osallistuivat Vapaakirkon työntekijäliiton opintopäiville Kiponniemessä 10.-12.10.2017.
Nana Kivimäki aloitti Johtajuuden erikoistutkinnon suorittamisen MCID:n mestarivalmentaja-ohjelmassa. Tähän
käytettiin yhdeksän työpäivää.
2.2 TIEDOTUS
Ostettiin kirkon tiedottajan työpanosta 10% työpanosta vastaava määrä ja käytettiin tätä työpanosta erityisesti
kiertuemateriaalin tuottamiseen. Loppuvuonna päätettiin palata käyttämään omia kanavia graafisen suunnittelun
ja tiedottamisen tarpeisiin.
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2.2.1 Sähköinen tiedotus
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
● Kids´ Action Night -toiminnan sivusto: www.kidsactionnight.fi
● Tulisielu-konferenssin sivusto: www.tulisielu.com
● Verso-suurleirien sivustosta luovuttiin ja perustettiin seuraavaa versosuurleiriä varten oma sivunsa:
http://pleissi19.fi
Sähköposti
Versojen lippukuntaposti Versoposti lähetettiin 6 kertaa kaikille versotoiminnasta kiinnostuneille (n. 200
henkilölle). Versoposti oli 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 ja
Versopartio, Hope-tapahtuma, Nuoriso-Alfa, SummerHOPE).
Videopuhelut
Palkattujen nuorisotyöntekijöiden videopuheluita järjestettiin muutama toimintakauden aikana ajankohtaisiin
asioihin liittyen.
2.2.2 Printtitiedotus
Versoposti lähetettiin kuusi kertaa paperisena lippukuntiin sekä henkilöille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.
Lähetimme seurakuntiin julisteita ja mainoksia eri tapahtumiin ja koulutuksiin liittyen pääasiassa SVK:n
kenttäpostin liitteenä.
Muita tiedotuskanavia olivat Päivä Osakeyhtiön lehdet.
Toimintavuonna uusimme perusesitteemme ja loimme uuden vuosittain päivitettävän tapahtumaesitteen.
Lähetimme toimintavuonna kolme ikäkausikirjettä Vapaakirkon jäsenille. Kirjeillä tiedotettiin ikäkaudesta
seuraavaan siirtyville heille sopivista toimintamuodoista.
● Toimintavuonna 11-vuotta täyttäville keväällä
● Seuraavana toimintavuonna 15-vuotta täyttäville alkusyksyllä
● Toimintavuonna 18-vuotta täyttäville keväällä

2.3 LEIRI- JA RETKEILYTOIMINTA
2.3.1 Seurakuntakoululeirit
SVN vastaa Vapaakirkon valtakunnallisista seurakuntakoululeireistä. Järjestettiin kaksi Seurista
Kiponniemessä. Kokonaisleiriläismäärä oli 119 (tavoite 140, v. 2016 toteuma oli 128).
● 1. Seuris 10.-21.7.2017 (johtajat Frans Rautalahti ja Petteri Kangasluoma), 67 leiriläistä.
● 2. Seuris 24.7-4.8.2017 (johtajat Miika Hämäläinen ja Teemu Jortikka), 52 leiriläistä.
2.3.2 JunnuDynis
JunnuDynis on valtakunnallinen, opetuslapseuttava leiri 11-14 -vuotiaille varhaisnuorille. Nuorisosihteeri oli
mukana leirien suunnittelussa ja leireillä. Leirien talous kulki päävastuussa olevan seurakunnan kirjanpidon
kautta.
● Kesän JunnuDynis 13.-17-6.2017 Espoossa, Espoon vapaaseurakunnan ja Majakka-seurakunnan
kanssa. Osallistujia 127. Johtajat Tatu Koivukoski ja Maria Seppälä.
● Talven JunnuDynis 28.-31.12.2017 Lahdessa, Lahden vapaaseurakunnan kanssa. Osallistujia 73.
Johtajat Ullariina Mäntynen ja Anna Laakkonen.
2.3.3 Versojen suurleiri 2019
Versojen seuraavan suurleirin suunnittelua varten tehtiin maastokatselmus Padasjoella leirialueen maastossa
ja rekrytoitiin leirin staabiin jäseniä.
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2.4 OHJELMATOIMINTA
2.4.1 HOPE
● SummerHope 2017 lasten, varhaisnuorten ja nuorten kesäjuhlat järjestettiin Tampereella 30.6.2.7.2017. Osallistujamäärät olivat arviolta 450 lasta, 70 varhaisnuorta. Lasten ilmoittautuminen
toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti ja pitkälti vanhempien omien mobiililaitteiden kautta. Tämä
vähensi jonotusta merkittävästi. 3-6 -vuotiaiden lasten juhlat kulkivat nimellä HopeLop, sisältönään
toimintapisteitä ja lyhyitä ohjelmia. 7-11 -vuotiaille järjestettiin HopeKids, jossa oli isommille sopivaa
toimintaa sekä ohjelmaosuus, joka rakentui juhlien “Arvokas” -teeman ympärille.11-14 -vuotiaille
järjestettiin junnuSummerHope. Nuorten osallistujamääriä on hyvin vaikea arvioida, sillä päälavalla
järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui myös paljon aikuisia. Lauantaina Summerhopen tilaisuuksiin
osallistui yli 3000 henkilöä, joista useampi sata nuoria. Tapahtuman aikana nuoret pääsivät
ensimmäistä kertaa jakamaan ehtoollista, kun ehtoollisen jakoparin muodostivat kokenut pastori ja nuori
yhdessä. Nuorten klubilla, jossa oli bändejä ja seminaareja, kävi satoja nuoria. Nuorten tanssiprojektit
“The Legacy Project” ja “Not for Sale” esiintyivät lisäten tietoisuutta köyhyydestä ja ihmiskaupasta.
● Hope-tapahtuma järjestettiin Turussa 29.9.-1.10.2017. Tapahtuma toteutettiin kahtena
ohjelmakokonaisuutena eli streamina (nuorille aikuisille USJ ja teineille HOS). Osallistujamäärä nousi
edelllisvuodesta noin 800:aan. Pääpuhujana oli John Burke (US) ja muina puhujina Niklas Niemelä
(Houm) ja Jussi Hyvösaho (Hope). Lisäksi oli kanavia, verkostoitumisiltoja, ym. Tapahtumassa
julkaistiin Hope Soundin levy sekä Legacy Project -dokumenttielokuva. Päätettiin Turun seurakunnan
aloitteesta tämän olleen viimeinen Hopetapahtuma.
● Aloitettiin uuden nuorisotapahtuman suunnittelu yhteistyössä Seinäjoen seurakunnan kanssa.
2.4.2 Versotapahtumat
● Versopäivät (ex.Hiljaiset päivät) 17.-19.3.2017 Teopoliksessa Tampereella keräsivät kaikkiaan 120
henkilöä. Ohjelman ytimenä oli lauantain maastokisa. Merkittävästä osasta järjestelyistä vastasivat
Tampereen Versot. Taloudesta vastasi SVN.
● Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetti VGU 30.6.-2.7.2017 oli Tampereen Teopoliksella (mm.
lähetysmaiden lippujen kantaminen järjestettiin pienen 11 henkilön iskujoukon voimin.) Tavoitteena ollut
versopartiotyön tunnetuksi tekeminen onnistui varsin hyvin.
● Versovaellus Luiro’17 järjestettiin 19.-26.7.2017 UKK-puistossa Sodankylässä Christian Kivimäen ja
Tuomas Luotolan johdolla. Mukana helteisellä retkellä oli kaikkiaan 21 henkilöä neljästä
versolippukunnasta.
● Versojen partiotaitokisat 9.-10.9.2017 pidettiin Nuuksion kansallispuistossa Helsingin Versoveikkojen
ja -siskojen järjestäminä. Kisassa oli 12 kisavartiota eli n. 40 henkilöä ja järjestämässä oli n. 30
henkilöä.
2.4.3. Nuoria jo 70 vuotta juhlavuosi
Juhlavuonna toteutettiin kuusi kampanjaa (ks. 1.1.1) ja juhlahetki Vapaakirkon kesäjuhlilla. Kaikki esitteet
uusittiin ja tuotettiin sekä painettua että sähköistä materiaalia seurakunnille.

2.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
2.5.1. IFFEC-yhteistyö
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 kokoontui kerran marraskuussa 2017.
2.5.2 Sisarkirkkojen partiotyö
Partiomatkan järjestämisestä Norjan kansalliselle partioleirille luovuttiin vähäisen kiinnostuksen johdosta.
Loppuvuodesta 2017 löydettiin Saksan sisarkirkon partiosta henkilö, joka lähti mukaan järjestämään vuodelle
2018 versopartiodelegaation tapaamista Saksaan. Valmisteluja EU-hankehakemuksen aikaansaamiseksi
pohjoismaisten sisarpartioiden kanssa jatkettiin.
2.5.3 Aktiotoiminta
Annettiin koulutus- ja konsultaatiotukea Tulisielukoulun aktiotiimeille, jotka tekivät kolmen viikon matkat New
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Yorkiin ja Fuengirolaan. Toimittiin The Legacy Project - neljän viikon tanssiaktiomatka Brasiliaan johtajien
mentoreina. Lisäksi lähetystoimiston Himalajalle menevä aktiotiimi osallistui huhtikuun Hope in Action
koulutukseemme. Partiotoimikunta valmisteli Erasmus-hakemusta yhdessä pohjoismaiden sisarjärjestöjen
kanssa.
Aloitettiin Legacy 2019-projekti, jonka tavoitteena on lähettää 100 nuorta aktioon kuuteen eri maanosaan
kesäkuussa 2019. Projekti toteutetaan yhdessä SVK mission, Operaatio Mobilisaation (OM) ja YWAM
Finlandin kanssa.
2.6 PROJEKTITOIMINTA
Pohjois-Suomen lapsityön projekti siirtyi vuonna 2016 Sodankylän Vapaaseurakunnan hallinnoitavaksi. Vielä
vuonna 2017 SVN:lle tulleet varat ko. tarkoitukseen tilitettiin vuoden lopussa Sodankylään. Maksajia
muistutettiin tiliyhteyden muuttumisesta.
2.6.1 Nuoriso-Alfa
Nuoriso-Alfa-koordinaattori jatkoi työmuodon kehittämistä oman toimen ohella yhteistyössä Suomen Alfatoimiston kanssa.
2.6.2 Kids’ Action Night -verkosto
Kids’ Action -työn kehittämisestä keskusteltiin LaVa-toimikunnassa.
2.7 JULKAISUTOIMINTA
SVN julkaisi ja välitti materiaalia seurakuntien ja nuortenpiirien käyttöön.
JunnuHope-lastenlehteen (julk. Päivä Oy) versosihteeri huolehti aukeaman jutun joka numeroon vuorotellen
eri versolippukunnista.
2.7.1 Sähköinen materiaali
Materiaalia julkaistiin ilmaiseksi kaikkien käyttöön resurssipankin kautta.
2.7.2 Painettu materiaali
Alkuvuonna julkaistiin uusi leirimateriaali yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa.

2.8 TARVIKEVÄLITYS
Kauttamme tilattiin Versohuiveja ja versoansiomerkkejä. Versoansiomerkkeihin päätettiin tehdä lisäys, kun
löytyi tekijä 24 cm korkeille leipäpoikapatsaille. Versojen ansiomerkkisääntöä tullaan muuttamaan, kun
patsaita on valmistunut pieni määrä.

2.9 YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TAHOJEN KANSSA
● Suomen Evankelinen Allianssi (SEA). Nuorisosihteeri osallistui lapsityöverkoston työskentelyyn.
● Reformaation Armoa2017-merkkivuosi. Rohkaistiin paikallisyhdistyksiä merkkivuoden tapahtumiin.
● Raamatunlukijain liitto (RLL). SVN on RLL:n jäsenjärjestö.
● SVKN:n hyvinvointitoimikunnan puitteissa jatkettiin turvallisuuskoulutusyhteistyötä.
● Suomen Ekumeeninen neuvosto (SEN). Tiedotettiin paikallisyhdistyksille ekumeenisesta vastuuviikosta.
● Operaatio Joulun Lapsi (OJL). Markkinoitiin kampanjaa kesäjuhlien näyttelyalueella ja Vapis.fi
nettisivustolla.
● ViaDia ry:n kanssa toteutettiin perheiden joulukalenteri sosiaalisessa mediassa.
● Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK) kanssa luotiin kumppanuussopimus jonka tavoitteena on
lisätä nuorten tietoisuutta kehitysmaiden lasten oloista ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa niihin.
Tiedotettiin mahdollisuudesta paikallisyhdistyksiä sekä lisättiin KLK:n tietoa Vapis.fi nettisivustolle.
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3 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
3.1 KESKUSTOIMISTO
SVN:n toimisto sijaitsi Tampereella osoitteessa Sairaalankatu 5-7, huoneessa E207, josta maksettiin
siivouksen sisältämää vuokraa Suomen Vapaakirkolle. Yhdistyksellä oli lisäksi käytössään varastotilaa
kellarikerroksessa. SVN osti taloushallinnon palvelut SVK-palvelut Oy:ltä.
3.2 TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksessä toimi vuonna 2017 kolme palkattua toimihenkilöä.
● Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö.
● Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö.
● Ari Kastepohja, nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö.
Yhdistyksessä oli työkokeilussa monipuolisissa tehtävissä Jenni Kleemola ajalla 1.4.-27.8.2017.
3.3 HALLINTO
SVN:n hallituksena toimi johtokunta, joka kokoontui yhdeksän kertaa. Se on samalla Suomen Vapaakirkon
nuorisotoimikunta. Työvaliokunta (pj, vara-pj, toimihenkilöt) valmisteli johtokunnassa käsiteltävät asiat.
Jatkettiin johtokuntavetoisesti yhdistyksen strategiatyötä. Järjestettiin ensimmäinen strategiafoorumi 11.11.2017
Tampereella, johon osallistui 20 avainjohtajaa. Päätettiin järjestää jatkossa kaksi strategiafoorumia vuodessa.
Toimikunnat vuonna 2017
Partiotoimikunta
● Partiotoimikuntaan kuului puheenjohtaja ja neljä jäsentä, jotka edustavat laajasti versolippukuntia.
Kaksi paikkaa oli täyttämättä. Se kokoontui kolmesti vuoden 2017 aikana kasvokkain ja piti 4
verkkokokousta.
● Partiotoimikunnan työvaliokunnan, joka valmistelee toimikunnan kokoukset, muodostavat pääministeri,
varapääministeri ja versosihteeri
LaVa-toimikunta eli lapsi- ja varhaisnuorisotyön toimikunta
Lapsi- ja varhaisnuorisotyön toimikunta perustettiin 7.1.2017 edistämään lapsityöntekijöiden keskinäistä
verkottumista ja tukemaan valtakunnallisten lapsi- ja varhaisnuorisotyön tapahtumien järjestämistä.
Toimikunnan muodostavat puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Se kokoontui vuoden aikana viisi
kertaa. Toimikunta järjesti vuoden aikana kaksi verkostoitumistapahtumaa eli LaVa-piknikiä lapsi- ja
varhaisnuorisotyön vastuunkantajille ja oli mukana lasten kesäjuhlien järjestämisessä.
Työryhmät vuonna 2017
Nuorisotiimi
Nuorisotiimi kokoontui toimintavuonna vain kerran ja sen toiminta laitettiin tauolle.
Kantokiltaraati
Versopartiotyön tukiryhmän eli Kantokillan hallituksena toimi viisihenkinen kiltaraati kiltamestarin johdolla.
Raati suunnitteli vuoden 2018 matkaa Gilwell Parkkiin Lontooseen. Samoin raati järjesti kantokiltalaisten
tapaamisen kesäjuhlilla 2017. Versosihteeri on raadin kiinteä jäsen. Nykyinen kantokiltaraati valittiin Versojen
suurleirillä 2015 seuraavaan versosuurleiriin asti.
SVK:n Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen työryhmä
Kokoontui vuoden aikana neljästi.
Polku316-materiaalin työryhmä
Kokoontui vuoden aikana neljästi työstämään opetusmateriaalia.
Junnutiimi
Tiimi kokoontui vuoden aikana kerran työstämään JunnuDynisten arvoja ja suunnittelemaan työn tulevaisuutta
vuosina 2018-2020.
Kids' Action Night -johtotiimi
Johtotiimin tehtäviä on vuoden ajan hoitanut LaVa-toimikunta.
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Hope-tapahtuman johtoryhmä
Kokoontui kuusi kertaa ennen tapahtumaa vastaten tapahtuman suunnittelusta ja taloudesta.

4 VARAINHANKINTA JA YLEISAVUSTUS
Tukirenkaalle lähetettiin kuusi kertaa tiedotuskirje, jossa kerrottiin työstä ja rukousaiheista. Lisäksi heille
lähetettiin kymmenen lyhyttä videotervehdystä tapahtumista.
Muut asiat on selvitetty talouden toimintakertomuksessa.

5 KALUSTOHANKINNAT JA INVESTOINNIT
5.1 Kalustohankinnat
Vuonna 2016 käynnistetty leirivartioiden kalustohanke jatkui prototyyppien suunnittelemisella vuoden 2017
aikana. Kaasupulloja varten saatiin Teopolikselle palavien aineiden säilytyskaappi pihalle kesällä 2017.
Kokonaisuus luodaan testikäyttöön vuoden 2018 versoalueleireille, ja toteutetaan laajamittaisesti vuoden 2019
versosuurleirillä.
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