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TOIMINTAKERTOMUS 2021 

SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET RY 

Esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 1.7.2022 

 

1 STRATEGISET PAINOPISTEET 2021-2023 

Kasvava yksilö 

Valtakunnalliset brändit on saatu pääosin selkeytettyä ja ne esitellään kiinnostavasti uusitulla 

nettisivustolla www.vapis.fi. Päätuotteemme lapsille ja nuorille ovat: Versot, Junnudynis, Seuris, 

fyeWKND, Valtakunta-tapahtuma, Kesäklubi, Tulisielukoulu ja Tulisielukonferenssi. Päätuotteemme 

työntekijöille ja ohjaajille ovat Polku316, sähköinen materiaalipankki, verkostotapaamiset, Vapiksen 

tiimivalmennus ja Vapiksen voimaantumispäivät. 

Ainoastaan lasten kesäjuhlien tuotteistus on vielä työn alla. 

Kaikissa työmuodoissa rohkaistaan ja varustetaan osallistujia olemaan esikuvia, ottamaan vastuuta 

itsestään nuoremmista ja hakeutumaan mukaan leirien ja tapahtumien vastuutehtäviin. 

Seek-opetuslapseuskoulu toteutui toimintavuonna 2021 YWAM Finlandin Ruurikkalan keskuksella 

ja käytännön yhteistyö rajoittui tiedotusyhteistyöhön. 

Kasvava seurakunta 

Luotiin seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tiimeille Vapiksen tiimivalmennus -prosessi. Toteutettiin 

pilotointiprosessi kolmen seurakunnan (Tampere, Hämeenlinna, Jyväskylä) nuorisotyön tiimien 

kanssa. 

Perustettiin Lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden hyvinvointityöryhmä. Tarkemmin kohdassa 4. 

Yhteistyössä Teologisen opiston kanssa käynnistettiin lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot 

syksyllä 2021. Noin 15 henkilöä aloitti opintolinjalla. 

Kasvava valtakunta 

Vuoden aikana 47 seurakuntaa teki mitattavaa lapsi- tai nuorisotyötä tavoittaen toimintaan 3172  

lasta ja nuorta sekä 664 ohjaajaa. Yhdistyksen alle kaksi viikkoa kestäviin valtakunnallisiin 

toimintoihin (leirit, tapahtumat, koulutukset) osallistui 961 henkilöä ja niissä toteutui 4814 

osallistumisvuorokautta. Lisäksi The Legacy Projectiin osallistui heinäkuussa 135 henkilöä, 24 

päivän ajan, yhteensä 3240 osallistumisvuorokautta ja Tulisielukouluun syys-joulukuussa 40 

henkilöä, noin 90 päivän ajan, yhteensä 3600 osallistumisvuorokautta. 

Päätettiin mennä kumppaniksi ViaDia ry:n lapsidiakonian kehityshankkeeseen. 

The Legacy Project 2021 toteutettiin 9.-31.7.2021. Tarkemmin kohdassa 3.5. 
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2 YLEISTÄ 

Toimintavuotta leimasi koko vuoden jatkunut koronapandemia ja sen aiheuttamat 

rajoitustoimenpiteet yhteiskunnassa. Edelleen useita toimintoja jouduttiin perumaan, siirtämään tai 

järjestelemään uudelleen. 

”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                           Rohkeus 

Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan            Aitous 

Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen     Armahtavaisuus 

Rakentaa seurakuntaa                             Yhteisöllisyys 

Tuottaa kunniaa Jumalalle                           Kokosydämisyys 

  

3 VARSINAINEN TOIMINTA 

3.1 KOULUTUS 

Luotiin valmennuksellinen prosessi, jonka tarkoituksena on kehittää paikallista työtä 

tiimivalmennuksen menetelmin. Ks. Strategia / Kasvava seurakunta. 

Alueellisia avainjohtajien verkostoja, eli Klaaneja, toimi kolme kappaletta: Etelä- ja Kaakkois-Suomi, 

Keski-Suomi sekä Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi. Klaanit kokoontuivat joitakin kertoja kasvotusten 

sekä virtuaalitapaamisiin. Jatkoimme myös kuukausittaisia palkattujen työntekijöiden tapaamisia, 

Vapis-Zoomeja, joihin osallistui kerrasta riippuen 5-14 henkilöä. 

LaVa-toimikunta järjesti lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijöiden verkostotapaamisen Kiponniemessä 

28.09.2021 Työntekijäpäivien yhteydessä. 

Vapiksen Voimaantumispäivät järjestettiin Kiponniemessä 18.-20.5.2021 yhdeksän henkilön 

vahvuisina. 

Yhteistyössä Suomen Vapaakristillisen neuvoston (SVKN) hyvinvointitoimikunnan kanssa 

toteutettiin marraskuussa Nuorten mielenterveys -webinaari. 

Jatkettiin yhteistyötä Suomen Teologisen Opiston (STO) kanssa puitesopimuksen mukaisesti. 

Osallistuttiin STO:n nuorisotyön erikoistavien opintojen järjestämiseen konsultoimalla 

valmisteluvaiheessa ja toimimalla tuntiopettajina lukuvuonna 2021-2022. Toimihenkilöt vastasivat 

syyslukukaudella 2021 kuudesta kurssista (7 osp). 

Versokoulutukset 
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Verso-ryhmänohjaajakoulutusta ei järjestetty vuonna 2021.   

Versojohtajapäiviä ei järjestetty. Versokäräjät toteutettiin etäkokouksena 18.9.2021. 

3.2 TIEDOTUS 

Sähköisen tiedotuksen osalta uudistettiin vapis.fi -nettisivusto ja siirrettiin se WordPress-

julkaisualustalle. Jatkettiin sosiaalisen median vahvaa hyödyntämistä Facebook ja Instagram Vapis-

tilien ja toimintojen omien profiilien kautta. Jatkettiin verkostojen vahvistamista lukuisien Whatsapp-

ryhmien ja Zoom-ryhmäpuhelujen avulla. Johtokuntatyöskentelyä varten käytettiin Signal-ryhmiä. 

Jatkettiin Google Workspacen käyttämistä ei-sensitiivisen ryhmätyöskentelyn alustana. Siirryttiin 

sähköpostitiedotuksessa Campaign Monitor -työkalun käyttöön. 

Jatkettiin tiivistä yhteistyötä Vapaakirkon kenttäpostin ja Suomen Viikkolehden kanssa. Lähetettiin 

neljälle ikäryhmälle ikäkausikirjeet (11, 12, 15 ja 18 vuotta täyttävät). 

3.3 LEIRI- JA RETKEILYTOIMINTA 

Kukin leiri vastaa omien johtajiensa kouluttamisesta yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa. 

Uuden valtakunnallisen nuorisoleirin perustaminen siirtyi kokoontumirajoitusten tähden jälleen 

vuodella eteenpäin. 

Järjestettiin Seurikset Kiponniemessä ja Teopoliksessa kesäkuussa (14.-25.6.2021). Seuris 

toteutettiin kolmena pienempänä leirinä, kaksi leiriä Kiponniemessä (Leiriläisiä 37+36, ohjaajia 

16+16) Yhteensä ja City-Seuris Teopoliksessa (31 leiriläistä, 15 ohjaajaa).Yhteensä 104 leiriläistä ja 

47 ohjaajaa. Vähävaraisista perheistä tuleville myönnettiin avustusta sponsorijärjestelmän avulla. 

Kesän JunnuDynis järjestettiin Kiponniemessä, Jyväskylässä  2.-5.8.2021 yhteistyössä Espoon 

vapaaseurakunnan kanssa. 11-14-vuotiaita leiriläisiä 90, yli 15-vuotiaita henkilökunnan jäseniä 39. 

Talven JunnuDynistä ei järjestetty. 

Järjestettiin Versovaellus 2.-11.7.2021 Hetta-Pallas-Jerissuvanto -reitillä. Osallistujia 29.  

Vuoden 2023 Versoleirin tekeminen alkoi Hepohiekan varaamisella leiripaikaksi. 

3.4 OHJELMATOIMINTA 

Versojen Hiljaisia päiviä ei järjestetty pandemiatilanteen estäessä valtakunnallisen kokoontumisen 

keväällä 2021.   

Vapaakirkon kesäjuhlien lasten, varhaisnuorten ja nuorten ohjelmaa ei järjestetty kesäjuhlien 

supistuttua videolähetyksiksi.  

Järjestettiin Valtakunta-tapahtuma Seinäjoella 1.-3.10.2021 yhteistyössä Seinäjoen 

Vapaaseurakunnan kanssa teemalla Jo nyt- Ei Vielä. Tapahtumaan osallistui 389 henkilöä ja 

vapaaehtoistehtävissä oli mukana n. 70 henkilöä. 

3.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

IFFECin alaisuudessa toimiva NBUKI järjesti kaksi virtuaalitapaamista: 18.2. ja 13.12.2021 joissa 

jaettiin tietoa nuorisotyön tilanteista Pohjoismaissa.  

The Legacy Project 2021 toteutettiin 9.-31.7.2021. Projektissa oli mukana yhteensä 21 tiimiä, joissa 

oli 135 osallistujaa. Neljä ulkomaan aktiota suuntasi Saksaan, Kreikkaan, Norjaan ja Venäjälle, ja 17 
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tiimiä eri puolille Suomea. The Legacy Project on usean toimijan yhteinen hanke (SVN, SVK-Missio, 

Operaatio Mobilisaatio, YWAM Finland, Fida International, Lähetysyhdistys Kylväjä) uuden 

sukupolven lähetysilmiön synnyttämiseksi. 

3.6 PROJEKTITOIMINTA 

Nimettiin kaksi työryhmää uudistamaan kahta kirjaa: Kohti elämää - seurakuntakoulun opas ja 

Turvallisesti seurakunnassa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi yhdistykselle erityisavustusta 14 000€ lasten ja nuorten 

kesäleiritoiminnan järjestämiseen. Rahat ohjattiin anomusten perusteella täysimääräisesti 13 

seurakunnalle ja sillä palkattiin 47 nuorta leiriohjaajaa. 

3.7 JULKAISUTOIMINTA 

Yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa julkaistiin opetusmateriaali “Matkalla yhdessä - varkit” 

leireille ja lapsityöhön. 

Polku316-materiaalia levitettiin seurakuntien käyttöön materiaalit.vapis.fi -sivuston kautta. 

3.8 TARVIKEVÄLITYS 

Välitettiin tarvikkeita seurakuntien ja lippukuntien käyttöön, pääasiassa partiohuiveja, 

perhepartiohuiveja ja Verso-ansiomerkkejä. 

3.9 MUU YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TAHOJEN KANSSA 

Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) lapsityöverkosto. Nuorisosihteeri oli mukana järjestämässä 

verkoston “Avaa ovi lapselle” webinaareja 17.4. ja 18.9. (n. 150 osallistujaa / webinaari) 

Pidettiin lisäksi esillä seuraavien yhteistyötahojen tarjontaa seurakunnille: Suomen Vapaakirkon 

kummilapsitoiminta (KLK), Raamatunlukijain liitto (RLL) ja heidän järjestämänsä Eräpolku 

Raamattuun-koulutus (yhteistyössä Karkun evankelinen opisto ja Wilderness Ministry Institute), 

Operaatio Joulun Lapsi (OJL). 

3.10 TULISIELU 

Kesäkuulle suunniteltu Tulisielukonferenssi jouduttiin jälleen perumaan kokoontumisrajoitusten 

tähden. 

Tulisieluliikkeen Sukujuhlat, eli koulun alumnitapaaminen, järjestettiin Kiponniemessä 6.-8.8.2021 ja 

niihin osallistui 60 henkilöä. 

Tulisielukoulu siirtyi hallinnon ja talouden osalta kokonaan SVN ry:n alaisuuteen 1.1.2021 alkaen. 

Keväällä ja kesällä tehtiin suunnittelutyötä, sekä toteutettiin Tulisielukoulun siirto Tampereelta 

Järvenpään Vapaaseurakunnan tiloihin. Syyskuun alussa 2021 alkoi kahdeksas Tulisielukoulu 

Järvenpäässä, jossa oli 21 opiskelijaa ja 19 tiimiläistä. Tiimin koulutus järjestettiin 11.8.-31.8., koulun 

teoriajakso 1.9.-19.11. aktiot 20.11.-12.12., aktioiden purku 13.-17.12. Koulun päättäjäiset 

järjestettiin 14.1.2022. 

 

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 
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Vapaakirkolle, joka omistaa kiinteistön. SVN ostaa taloushallinnon palvelut SVK-palvelut Oy:ltä. 

Lisäksi yhdistyksellä on käytössään n. 30 m2:n varasto. 

SVN:n palkatut työntekijät toimintavuonna 2021 

Tommi Koivunen, toiminnanjohtaja, vastuualueena hallinto ja nuorisotyö (1.5.-31.12.2021 60% 

työaika). Toiminnanjohtaja kutsuttiin vuoden kestävään 40% työsuhteeseen Vapaakirkon viestinnän 

kehittämisen hankkeeseen 1.5.2021 alkaen.  

Nana Kivimäki, nuorisosihteeri, vastuualueena lapsi- ja varhaisnuorisotyö 

Minna Koivukoski, leiri- ja tapahtumakoordinaattori (1.8.2021 alkaen 40% työajalla). 

Henna Saarinen, Tulisielukoulun johtaja (1.1.2021 alkaen 50% ja 1.8.2021 alkaen 80% työajalla). 

Riikka Nieminen ja Tiia-Mari Alastalo Tulisielukoulun johtotiimi (1.9.2021-31.5.2022, 20% työajalla). 

Heidi Poikonen projektityöntekjiä, tilastojen kerääminen (1.12.2020-31.3.2021, 20%). 

Versotyöstä vastaavaa nuorisosihteeriä ei palkattu vuonna 2021, vaan välttämättömimmät tehtävät 

jaettiin toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten työntekijöiden kesken. 

HALLINTO 

SVN:n hallituksena toimi johtokunta, joka on samalla Suomen Vapaakirkon nuorisotoimikunta. 

Työvaliokunta valmisteli johtokunnassa käsiteltävät asiat. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, kerran läsnäolokokoukseen, seitsemään 

etäkokoukseen ja yhteen sähköpostikokoukseen. 

Johtokunta on nimennyt kaksi työalasta vastaavaa toimikuntaa, eli partiotoimikunnan (PTK) ja lapsi- 

ja varhaisnuorisotyön toimikunnan (LaVa). PTK:hon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja se 

kokoontui kuuteen etäkokoukseen. LaVa:an kuului puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kolme 

varajäsentä, ja se kokoontui seitsemään etäkokoukseen. Toimihenkilöt 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. 

Työntekijöiden hyvinvointityöryhmä 

Johtokunta nimesi uuden työryhmän, jonka tehtävänä on edistää laaja-alaisesti lapsi- ja 

nuorisotyöntekijöiden hyvinvointia.  Työryhmän esityksestä tehtiin muutoksia Vapaakirkon 

työsopimuspohjaan, Seurakunta työnantajana -dokumenttiin sekä palkkasuosituksiin. Lisäksi 

aloitettiin prosessi leirivapaaohjeiden uudistamiseksi. Työryhmään nimettiin toiminnanjohtaja, kaksi 

edustajaa johtokunnasta ja kaksi edustajaa Lava-toimikunnasta. 

 

5 VARAINHANKINTA JA YLEISAVUSTUS 

Tukirenkaalle lähetettiin 11 kertaa vuoden aikana “Vapis-uutisia” -tiedotuskirje. Muut 

varainhankinnan asiat selvitetty talouden toimintakertomuksessa. 


