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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET RY  

Esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen syyskokouksessa 8.10.2022 -- LUONNOS 

Strategisena tavoitteena on lisätä paikallistason lapsi- ja nuorisotyön elinvoimaisuutta.  

Tämän toteuttamiseksi yhdistys ensinnäkin jatkaa määrätietoista valtakunnallisten lapsi- ja nuorisotyön 

brändien kehittämistä ja vahvistamista (JunnuDynis, Kesäklubi, Seuris, fyeWKND, Valtakunta, Tulisielu, 

Kids’ Action Night, Versot, Polku316).  

Vaikutusarvio: Valtakunnalliset leirit, tapahtumat ja koulutukset aktivoivat nuoria toimimaan ja ottamaan 

vastuuta itsestään ja toisista, sillä toimintoja varten rekrytoidaan ja koulutetaan satoja nuoria vuosittain 

vapaaehtoistehtäviin. Näitä taitoja he sitten käyttävät paikallistasolla ja kansalaisyhteiskunnassa 

toimiessaan. Ne myös mahdollistavat nuorille laajan ystäväpiirin ja nuorisotyöntekijöille verkostoitumisen, 

kouluttautumisen ja vertaistuen. Valtakunnallisissa tapahtumissa mallinnetaan kestäviä toimintatapoja ja 

muovataan kristillisen nuorisokulttuurin ilmettä ja identiteettiä. Isommat tapahtumat vähentävät nuorten 

syrjäytymistä, lisäävät osallisuuden kokemusta ja kannustavat nuoria aktiiviseen toimijuuteen. Isommat 

tapahtumat varustavat työtä paikallisella tasolla. Nuoret saavat näistä toiminnoista elämäntaitoja, ja monet 

ovat myös löytäneet ammatin esimerkiksi nuorisotyön, sosiaalityön tai tapahtumatuotannon alalta. 

Toiseksi yhdistys jatkaa työtä lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Edistetään 

ilman Vapaakirkon valtakirjaa työskentelevien lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden kouluttautumista ja 

pätevöitymistä yhteistyössä Suomen Vapaakirkon ja Suomen teologisen opiston (STO) kanssa. 

Korostetaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väylää jo työssä olevien 

valtakirjaprosessissa. Etsitään ratkaisuja työntekijöiden pitkäaikaisen työssä pysymisen kasvattamiseksi 

erityisesti kiinnittämällä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, selkeisiin työelämän pelisääntöihin ja 

työelämätaitoihin.  

Koska monessa paikallisyhdistyksessä työn päävastuuta kantaa vapaaehtoistyöntekijä, tuetaan myös 

heidän hyvinvointia, kouluttautumista ja mahdollisuutta olla mukana avainihmisten verkostossa. 

Vaikutusarvio: Työntekijän hyvinvointi ja pitkäkestoinen työssä jaksaminen ovat elinvoimaisen ja 

tuloksekkaan lapsi- ja nuorisotyön tukipilareita. 

Kolmanneksi tehdään tiivistä yhteistyötä STO:n kanssa lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen, ja 

koulutuksen kehittämisen hyväksi. Yhteistyössä STO:n kanssa toteutetaan lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat 

opinnot joka toinen lukuvuosi. 

Vaikutusarvio: Laadukas ja työelämälähtöinen koulutus tuottaa kutsumustietoisia ammattilaisia kristillisen 

lapsi- ja nuorisotyön kentälle. Heidän tekemänsä työ vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta 

yhteiskunnassa ja tukee sekä seurakunnan että yhteiskunnan kehittymistä. 
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Rohkaistaan ja tuetaan uusia seurakuntia aloittamaan lapsi- ja nuorisotyö sekä autetaan työtä jo tekeviä 

tavoittamaan toimintaansa uusia lapsia ja nuoria. Tavoitteena on, että seitsemänkymmentä seurakuntaa 

tekee mitattavaa lapsi- tai nuorisotyötä. Haastetaan ja tuetaan seurakuntia aloittamaan lapsityötä myös 

uusilla alueilla (kylissä, lähiöissä) vaikka työn tähtäimenä ei olisikaan uuden seurakunnan syntyminen. 

Vaikutusarvio: Kaksi uutta seurakuntaa aloittaa lapsi- tai nuorisotyön vuosittain. Toiminnassa mukana 

olevien lasten ja nuorten määrä kasvaa vuosittain 3%. 

Tarjotaan tukea ja koulutusta seurakuntien tarpeen mukaan. Jatketaan ja vahvistetaan vapaaehtoistiimeille 

suunnattua tiimivalmennuskonseptia, jossa eri paikkakuntien tiimit oppivat toisiltaan parhaita työtapoja.  

Vaikutusarvio: Seurakuntien valmiudet laadukkaan toiminnan järjestämiseen paranevat ja 

vapaaehtoisohjaajien määrä kasvaa. 

Vahvistetaan edelleen eri seurakuntien alueellista yhteyttä ja yhteistoimintaa. Tavoitteena luoda vertaistuen 

ja oppimisen ympäristöjä ja jakaa jo olemassa olevia resursseja. 

Vahvistetaan lapsi- ja nuorisotyön vastuullisten verkostoa Klaaniryhmien kautta. Jatketaan monipuolisten 

verkkopohjaisten toimintojen, kuten kuukausittaisten zoom-tapaamisten, hyödyntämistä työntekijöiden ja 

vastuullisten varustamisessa. Autetaan seurakuntia yhteistoimintaan pitäen yllä ajatusta alueellisista lapsi- 

ja nuorisotyöntekijöistä. 

Vaikutusarvio: Työn mielekkyys lisääntyy verkostojen vahvistuessa. Toimivimmat mallit leviävät 

paikallisyhdistykseltä toiselle ja kehittyvät yhteisen oppimisen kautta. 

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. Yhdistyksen jäseniä ovat 

Suomen Vapaakirkon seurakunnat sekä niiden yhteydessä toimivat rekisteröidyt yhdistykset (Nuortenpiirit 

ja versolippukunnat) ja toimintaa järjestetään 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. 

Levittää evankeliumia                              Rohkeus  

Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan  Aitous 

Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen          Armahtavaisuus 

Rakentaa seurakuntaa                                  Yhteisöllisyys 

Tuottaa kunniaa Jumalalle                            Kokosydämisyys 
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Tiimivalmennus: Toteutetaan seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön vastuutiimeille räätälöity, vuoden mittainen 

(neljä lähitapaamista) valmennuksellinen prosessi, jonka tarkoituksena on kehittää paikallista työtä 

tiimivalmennuksen menetelmin. Tavoitteena saada kolmesta viiteen tiimiä mukaan prosessiin vuonna 2023. 

Klaanit: Vahvistetaan alueellisia avainjohtajien verkostoja (klaaneja). Jatketaan myös kuukausittaisia 

palkattujen työntekijöiden virtuaalikokoontumisia Zoom-ohjelmistoa hyödyntäen. 

Vapiksen Voimaantumispäivät järjestetään seurakuntien palkatuille työntekijöille Kiponniemessä 

toukokuussa. 

Kiitosjuhla leireillä ja tapahtumissa palvelleille järjestetään syksyllä 2023. Tarkempi paikka ja ajankohta 

päätetään alkuvuonna. 

Kohdennettua koulutusta seurakunnissa järjestetään tarpeen mukaan. Kouluttajina toimivat joko 

toimihenkilöt tai SVN:n valtuutetut kouluttajat. 

Turvallisuuskoulutusyhteistyötä jatketaan Suomen Vapaakristillisen neuvoston (SVKN) 

hyvinvointitoimikunnan kautta. 

Suomen Teologisen Opiston (STO) kanssa yhteistyö jatkuu puitesopimuksen mukaisesti. SVN:n 

toimihenkilöt toimivat tuntiopettajina sekä STO:n lapsi- ja nuorisotyön erikoistavissa opinnoissa että 

kurssilla Kristillisen kasvatuksen perusteet. Tuetaan opiskelijoita, jotka tekevät opinnäytetyönsä lapsi- ja 

nuorisotyöhön liittyen. 

Versojohtajapäivät ja versokäräjät järjestetään lokakuussa 2023. 

Sähköisen tiedotuksen osalta jatketaan internet-sivustojen hallinnointia ja kehittämistä. Jatketaan 

sosiaalisen median vahvaa hyödyntämistä Facebook ja Instagram Vapis-tilien ja toimintojen omien profiilien 

kautta. Jatketaan verkostojen vahvistamista lukuisien Whatsapp-ryhmien ja Zoom-ryhmäpuhelujen avulla. 

Jatketaan Google-driven käyttämistä ei-sensitiivisen ryhmätyöskentelyn alustana. Jatketaan Campaign 

monitorin käyttöä sähköpostitiedotuksessa. 

Jatketaan tiivistä yhteistyötä Vapaakirkon kenttäpostin ja Suomen Viikkolehden kanssa. Lähetetään 

kolmelle ikäryhmälle ikäkausikirjeet (11, 15 ja 18 vuotta täyttäville). 

Kukin leiri vastaa omien johtajiensa kouluttamisesta yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa.  

Versopartioleiri Vihje23 (ikäluokalle 7-14-vuotiaat) järjestetään Taipalsaaressa, Hepohiekassa 28.7.-

5.8.2023 

JunnuDynis (ikäluokalle 11-14-vuotiaat) järjestetään kesäkuussa 2023 Espoossa, yhteistyössä Espoon 

vapaaseurakunnan kanssa.  

Seurikset (15-vuotta täyttäville) järjestetään Kiponniemessä ja Teopoliksessa kesäkuussa (12.-22.6.2023). 

Tutkitaan mahdollisuuksia järjestää eräilyteemainen Seuris lähivuosina. Jatketaan vähävaraisten tukemista 

sponsorijärjestelmällä. 

fyeWKND (ikäluokalle 15-19-vuotiaat) järjestetään 5.-7.5.2023 yhteistyössä Jyväskylän vapaaseurakunnan 

kanssa. 
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Versojen Hiljaiset päivät (ikäluokalle 10-15-vuotiaat) järjestetään Seinäjoella 21.-23.4.2023.  

Vapaakirkon kesäjuhlien lasten, varhaisnuorten ja nuorten ohjelma järjestetään yhteistyössä Vapaakirkon ja 

paikallisten seurakuntien kanssa Tampereella. 

Valtakunta-tapahtuma (ikäluokalle 15-25-vuotiaat) järjestetään Seinäjoella syksyllä 2023 yhteistyössä 

paikallisen Vapaaseurakunnan kanssa. 

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 IFFEC-

Worldwide konferensseissa. 

Jatketaan yhteistyötä usean toimijan yhteisessä The Legacy Project hankkeessa (SVN, SVK Missio, 

Operaatio Mobilisaatio, YWAM Finland, Fida, Lähetysyhdistys Kylväjä) jonka tavoitteena on mobilisoida 

uusi sukupolvi vastaamaan Jumalan kutsuun ja Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Kesällä 2023 

lähetetään The Legacy Projectin kautta eri puolille maailmaa suuri joukko tiimejä lyhytaikaiselle 

lähetysmatkalle eli aktioon. 

Yhteistyössä Päivä Osakeyhtiön kanssa julkaistaan opetusmateriaali leireille ja lapsityöhön. 

Jatketaan Polku316-materiaalin kirjoittamista ja levittämistä seurakuntien käyttöön materiaalit.vapis.fi 

kautta. Jatketaan Polku316-materiaalin kehittämistä Tampereen seurakunnan palautteen avulla. 

Edistetään aloitettuja kirjojen uudistushankkeita, Kohti elämää - Opas seurakuntakouluun ja Turvallisesti 

seurakunnassa.  

Jatkamme tarvikkeiden välittämistä seurakunnille ja lippukunnille (esim. versohuivit ja -ansiomerkit). 

Tulisielukoulu (18-30-vuotiaille) järjestetään Järvenpäässä yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa. 

Koulu järjestetään syksyllä 2023 ja siihen kuuluu kolmen kuukauden teoriajakso, kolmen viikon käytännön 

harjoittelu (aktiomatka) ja yhden viikon reflektointi. Koulusta vastaa koulun johtaja yhdessä johtotiimin 

kanssa. Lisäksi kussakin koulussa palvelee noin 15 vapaaehtoisen tiimi. Koulun johtajalla on oma 

kannatusrengas, joka yhdessä koulun tuottojen kanssa mahdollistaa työsuhteen SVN ry:een. Koululla on 

myös omaa kannatustuotemyyntiä. 

Tulisielukonferenssi järjestetään (18-30-vuotiaille) Kiponniemessä 5.-11.6.2023. 

Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) lapsityöverkosto. Nuorisosihteeri on mukana verkoston 

työskentelyssä, mm. Avaa ovi lapselle -webinaarien suunnittelussa.. 

Raamatunlukijain liitto (RLL). SVN on RLL:n jäsenjärjestö. Pidetään esillä nuorten parissa toimiville 

suunnattua Eräpolku Raamattuun -kurssia ja muita RLL:n palveluita. 
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Operaatio Joulun Lapsi (OJL). Haastetaan yhdistyksiä mukaan OJL:ään tiedotuksen ja OJL:n läsnäolon 

kautta tapahtumissa. 

SVK Mission kanssa lisätään lasten ja nuorten tietoisuutta kehittyvien maiden lasten oloista ja annetaan 

heille mahdollisuus vaikutaa niihin erityisesti kummilapsitoiminnan kautta. 

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 sekä Henna 

Saarinen, Tulisielukoulun johtaja. Päätetään osa-aikaisen Versokoordinaattorin työn jatkamisesta keväällä. 

Lisäksi voidaan palkata osa-aikaisia työntekijöitä Tulisielukoulun johtotiimiin ja projektityöntekijä keräämään 

jäsentilastot seurakunnilta.  

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:aan kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. 

LaVa:an kuuluu puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Nuorisosihteeri osallistuu toimikuntien 

työskentelyyn. 

Johtokunta on nimennyt seuraavia työryhmiä: versopartiotyön tukiryhmä Kantokiltaraati, työntekijöiden 

hyvinvointityöryhmä. Lisäksi osallistutaan SVK:n Kristillisen kasvatuksen työryhmään, joka koordinoi ja 

kehittää kirkon kasvatustyötä. 

Yhdistyksellä on poliisihallituksen myöntämä valtakunnallinen rahankeräyslupa.  

Järjestetään lapsi- ja nuorisotyökeräys helmi-maaliskuussa. Jokaiseen vapaakirkolliseen kotiin postitetaan 

keräyskirje. Lisäksi lähetetään Vapis-tukirenkaan jäsenille uutiskirje kuukausittain. 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. 


