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SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET RY
====================================================================================
Hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 02.10.2021

1 STRATEGISET PAINOPISTEET 2023
Kasvava yksilö
Jatkettiin markkinointiyhteistyötä Seek-opetuslapseuskoulun kanssa.
Yhteistyössä Vapaakirkon kotimaantyön kanssa luotiin elinvoimainen seurakunta -prosessiin uusi tunnuspiirre
“Elinvoimainen seurakunta on kaikenikäisten yhteisö.”

Kasvava seurakunta
Luotiin alueelliset lapsi- ja nuorisotyön vertaistukiverkostot, Klaanit. Klaaneja on viisi ja niihin kuuluvat lapsi- ja
nuorisotyön paikalliset päävastuuhenkilöt.
Yhteistyössä Teologisen opiston kanssa toteutettiin lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot lukuvuonna
2019-2020. Noin 15 henkilöä suoritti opinnot.

Kasvava valtakunta
Vuoden aikana 53 seurakuntaa teki mitattavaa lapsi- tai nuorisotyötä. Tavoite on nostaa määrä 70:een.

2 YLEISTÄ
Toimintavuotta leimasi keväällä alkanut koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet
yhteiskunnassa. Useita toimintoja jouduttiin perumaan, siirtämään tai järjestelemään uudelleen.
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johtaa ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä.
”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
Levittää evankeliumia
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
Rakentaa seurakuntaa
Tuottaa kunniaa Jumalalle
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Arvot
Rohkeus
Aitous
Armahtavaisuus
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys
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3 VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 KOULUTUS
Vapiksen Valmennusviikonloppu, jonka kohderyhmänä ovat seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön vastuutiimit,
järjestettiin Teopoliksessa 24.-26.1.2020 33 osallistujan ja 5 tiimiläisen kanssa. Toteutettiin yhteistyössä
Mestari Id Oy:n (MCID) kanssa.
Vapiksen Voimaantumispäivät, jonka kohderyhmänä ovat seurakuntien palkatut työntekijät, järjestettiin
Kiponniemessä 9.-11.11.2020 kahdeksan osallistujan ja kahden tiimiläisen kanssa.
Vapiksen Verkostopäivien prosessi alueellisten yhteisöjen, Vapisklaanien, muodostamiseksi, vietiin loppuun
neljässä Zoom-tapaamisessa syksyn 2020 aikana.
Vapiksen Vaahtobileitä, eli kiitosjuhlaa leireillä ja tapahtumissa palvelleille, ei toteutettu vuonna 2020.
Nuorten aikuisten Tulisielu-konferenssia ei järjestetty vallinneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Seurakuntiin ei tehty koulutusvierailuja vuonna 2020.
Turvallisuuskoulutusyhteistyötä Suomen Vapaakristillisen neuvoston (SVKN) hyvinvointitoimikunnan kautta
jatkettiin, ja järjestettiin “Turvallisesti seurakunnassa” -webinaari 28.11.2020.
Yhteistyötä Suomen Teologisen Opiston (STO) kanssa jatkettiin puitesopimuksen mukaisesti. Toimihenkilöt
opettivat kevätlukukaudella 2020 useita nuorisotyön erikoistavia kursseja. Syyslukukaudella tuettiin niitä
opiskelijoita, jotka tekevät opinnäytetyönsä lapsi- ja nuorisotyöhön liittyen. Tuettiin Tulisielu-koulun
järjestämistä mahdollistamalla koulua tukevan vapaaehtoistiimin varainhankinta sekä hallinnoitiin
Tulisielukoulun lyhytaikaista lähetystoimintaa, eli aktiotoimintaa.
Versokoulutukset
Painopiste kehitystyössä oli ryhmänohjaajakoulutuksen kehittäminen ja panostaminen kurssivartionjohtajien
perehdyttämisen määrittelyyn ja sen toteuttamiseen syksyllä 2020.
Verso-ryhmänohjaajakoulutus, ROK0 ja ROK2, järjestettiin 18.-20.8.2020 Kiponniemessä. Mukana oli 27
osallistujaa, 6 kurssivartionjohtajaa ja 5 muuta vastuuhenkilöä, yht. 38 henkilöä.
Versojohtajapäivät järjestettiin 30.10.-1.11.2020 Sysmässä, Isorannan leirikeskuksessa, partiotoimikunnan
toimesta. Osallistujia 25.
3.2 TIEDOTUS
Ylläpidettiin www.vapis.fi -sivuja, sekä sivustoja www.tulisielu.com, www.kesäklubi.fi ja www.junnudynis.fi.
Lähetettiin seurakuntiin säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista. Versojen tiedote Versoposti
lähetettiin neljätoista kertaa lippukuntiin ja versotoiminnasta kiinnostuneille. Julkaistiin viikottain päivityksiä
sosiaalisessa mediassa (www.facebook.com/vapissuomi ja instagram-tili @vapissuomi). Lisäksi eri
tapahtumille ja toiminnoille on omia sosiaalisen median tilejä (JunnuDynis, Kids’ Action Night, Versot,
Valtakuntatapahtuma, Kesäklubi).
The Legacy Project -sivusto (hallinointi SVK-missio): www.thelegacyproject.fi
Verkostoille on käytössä useita toimihenkilöiden hallinnoimia Whatsapp-ryhmiä (esim. nuorisotyöntekijät,
LaVa-verkosto, johtokunta, jne), joita käytettiin säännöllisesti verkostojen vahvistamiseen, tiedottamiseen ja
vertaistukeen.
Tuotettiin uusi “Maailmanmuuttaja”-esite ja toimitettiin sitä seurakuntiin. Tuotettiin runsaasti artikkeleita ja kuvia
Suomen Viikkolehteen. Tiedotettiin Vapaakirkon kenttäpostin kautta. Lähetettiin ikäkausikirje 15-vuotta
täyttäville.
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3.3 LEIRI- JA RETKEILYTOIMINTA
Kokoontumisrajoitusten tähden suunnitellun kahden seurakuntakoulun sijaan järjestettiin kolme Seurista
Kiponniemessä (23.6.-4.7.; 6.-17.7. ja 20.-31.7.). Kunkin leirin kokonaisvahvuus oli 50 henkilöä.
Vähävaraisista perheistä tuleville myönnettiin alennusta leirimaksuihin sponsorijärjestelmällä. Seuris-Special
ei toteutunut kysynnän puutteen vuoksi. Kukin Seuris järjesti henkilökunnalleen koulutuksen ennen leiriä.
JunnuDynis-leirejä ei järjestetty 11-14 -vuotiaille. Leiriä suunniteltiin sekä kesäkuulle että syyslomaviikolle,
mutta todettiin, ettei leirin ohjelmaa pystytä toteuttamaan leiriläisten kannalta mielekkäällä tavalla
koronarajoituksia noudattaen.
Pääsiäisen ajankohtaan suunniteltu uusi leiri 15-18 –vuotiaille nuorille leiri peruuntui kokoontumisrajoitusten
takia.
Versovaellus järjestettiin 6.-13.6.2020 Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, 14 osallistujaa.
3.4 OHJELMATOIMINTA
Versojen Hiljaisia päiviä ei järjestetty vuonna 2020.
Vapaakirkon kesäjuhlien aikuisten ohjelma toteutettiin televisiolähetyksinä 26.-28.6.2020. Lapsille ja
varhaisnuorille ei lähetetty omaa ohjelmaa. Nuorille toteutettiin omaa sisältöä uuden brändin “Kesäklubi” alla
Youtube ja Instagram-riiminä. Sisältöä tuottivat Joensuun, Jyväskylän ja Helsingin nuorisotyöt sekä
Tulisielukoulu. Livetuotannosta vastasi tiimi Tampereelta. Parhaat sisällöt jätettiin tallenteiksi Youtubeen.
Syksyn Valtakunta-tapahtuma Seinäjoella peruttiin, mutta suunniteltu sisältö pyritään toteuttamaan syksyllä
2021.
Versopartiolaisten partiotaitokilpailuja ei järjestetty.
3.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Toiminnanjohtaja osallistui kahteen IFFECin järjestämään globaaliin nuorisotyöntekijöiden
virtuaalitapaamiseen.
Saksan sisarpartion leiriä ei järjestetty 28.7.-4.8.2020, joten sinne ei voitu lähettää osallistujia.
The Legacy Project hankkeen suunnittelua jatkettiin (SVN, SVK-Missio, Operaatio Mobilisaatio, YWAMFinland) uuden sukupolven lähetysilmiön synnyttämiseksi.
3.6 PROJEKTITOIMINTA
Tulisielukoulun johtajalla on kannatusrengas, joka mahdollistaa hänen osa-aikaisen palkkauksensa. Aloitettiin
valmistelu Tulisielukoulun siirtymiseksi kokonaan SVN ry:n hallintoon.
3.7 JULKAISUTOIMINTA
Yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa julkaistiin opetusmateriaali “Hyviä ystäviä” leireille ja lapsityöhön.
Polku316-materiaalin kirjoittamista ja levittämistä seurakuntien käyttöön jatkettiin vapis.fi resurssipankin
kautta. Materiaalia julkaistiin 1,5 vuoden viikkotoimintaa vastaava määrä, yhdeksän opetusmoduulia. Lisäksi
julkaistiin kahdelletoista viikolle Polku316-materiaalin “kotipyhäkoulu”-versiot, joissa sisältöä oli muokattu
yksittäisen perheen käyttöön soveltuvaksi esimerkiksi videomateriaaleja hyödyntäen.
3.8 TARVIKEVÄLITYS
Välitettiin tarvikkeita seurakuntien ja lippukuntien käyttöön, pääasiassa partiohuiveja, perhepartiohuiveja ja
Verso-ansiomerkkejä.
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3.9 MUU YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TAHOJEN KANSSA
Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) lapsityöverkosto. Nuorisosihteeri oli mukana verkoston työskentelyssä
ja järjestämässä “Avaa ovi lapselle”-webinaaria 19.9.2020, n. 100 osallistujaa.
Pidettiin lisäksi esillä seuraavien yhteistyötahojen tarjontaa seurakunnille: Suomen Vapaakirkon
kummilapsitoiminta (KLK), Raamatunlukijain liitto (RLL), Operaatio Joulun Lapsi (OJL).

4 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
SVN:n toimisto sijaitsee Tampereen Teopoliksessa, Sairaalankatu 5-7, osana uuden sukupolven yhteisöllistä
työtilaa “Hubia”. 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, sekä Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö. Ari Kastepohja
toimi versopartiotyöstä vastaavana nuorisosihteerinä eläköitymiseensä, 31.5.2020 asti. , Uuden henkilön
saamiseksi toteutettiin rekryprosessi, joka ei tuottanut tulosta. Johtokunta päätti keväällä jäädyttää prosessin
ja marraskuussa keskeyttää sen.
Toimihenkilöille järjestettiin henkilökohtainen työnohjaaja.
HALLINTO
SVN:n hallituksena toimi johtokunta, joka on samalla Suomen Vapaakirkon nuorisotoimikunta. Työvaliokunta
valmisteli 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
kokoontui kahteen viikonloppukokoukseen, viiteen virtuaalikokoukseen ja yhteen sähköpostikokoukseen.
Lava:an kuului puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Nuorisosihteerit osallistuivat toimikuntien
työskentelyyn.
Kantokiltaraati
Versopartiotyön tukiryhmän eli Kantokillan hallituksena toimi viisihenkinen kantokiltaraati kiltamestarin
johdolla. Kantokiltaaati kokoontui tarvittaessa suunnittelemaan työtä. Versosihteeri on kantokiltaraadin kiinteä
jäsen. Seuraavan kerran kantokiltaraadin jäseniä valitaan Versoleirillä 2023.
SVK:n Kristillisen kasvatuksen työryhmä
Valtakunnallisesti kristillisen kasvatuksen työtä koordinoi Vapaakirkon alainen kristillisen kasvatuksen
työryhmä yhdessä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n toimihenkilöiden kanssa.

5 VARAINHANKINTA JA YLEISAVUSTUS
Tukirenkaalle lähetettiin kahdeksan kertaa tiedotuskirje, jossa kerrottiin työstä ja rukousaiheista. Muut asiat on
selvitetty talouden toimintakertomuksessa.

6 KALUSTOHANKINNAT JA INVESTOINNIT
Ei kalustohankintoja tai investointeja vuonna 2020.
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