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Johdanto 
 
Nuoren kirkon ensimmäinen toimintavuosi osoitti, että päätös, jonka Seurakuntien 
Lapsityön Keskus, Poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus tekivät järjestöjen 
yhdistymisestä, oli jäsenistöä palveleva ja oikea-aikainen.  Järjestön jäsenistöltä saama 
tuki näkyi sitoutumisena järjestön jäsenyyteen sekä positiivisissa palautteissa että 
odotuksissa, joita syntyneeseen järjestöön kohdistui. 
  
Kolmen järjestön yhdistyminen toteutui onnistuneesti. Perustajajärjestöjen (Suomen 
Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry 
ja Nuorten Keskus ry)  purkautuminen toteutui lopullisesti Nuorten Keskus ry:n 
purkautuessa toukokuussa. Hallitus urakoi uudistaen lukuisia sopimuksia hallinnon ja 
talouden perusrakenteen luomiseksi. Toiminnassa kolmen järjestön toimintatapojen 
yhdenmukaistaminen merkitsi erilaisten prosessien tarkastelua ja muuttamista niin 
että asiakkaat ovat jatkossa samanarvoisessa asemassa. Kaikkia yhdistymiseen liittyviä 
prosesseja ei saatu vielä Nuoren kirkon ensimmäisenä toimintavuotena valmiiksi, mutta 
kaikki keskeiset hallintoon tai henkilöstöön liittyvät asiat voidaan katsoa hoituneen 
hyvin. 
  
Järjestön toimintaa suunniteltiin ja kehitettiin sekä ikäkausitiimeissä että kaikki 
ikäkaudet yhteenkokoavissa työryhmissä. Uusi toiminnan osa-alue oli digitaalinen 
lapsi- ja nuorisotyö, joka käynnistyi osana vaikuttaminen ja viestintä -yksikköä. 
Järjestön viestintä uudistui sekä prosesseiltaan että henkilöstöltään vuoden aikana 
panostaen yhä enemmän digiviestintään muun muassa sosiaalisessa mediassa ja 
videotuotannoissa. Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvoivat isoiksi ja 
uutta tekemisen tapaa kiiteltiin laajasti niin talon sisältä kuin sidosryhmien taholta.  
  
Toiminnan suurimmat onnistumiset koettiin ulkopuolisuuden ehkäisyssä. Nelivuotisen 
Moottoripaja-hankkeen päättyessä ja toiminnan siirtyessä osaksi järjestöä voitiin sekä 
hankkeen myötä syntyneeseen toimintamalliin että toimintaan olla erittäin tyytyväisiä. 
Kuudesta autopajasta oli neljässä vuodessa kasvanut valtakunnallinen Moottoripajojen 
verkosto, joka kokoaa toiminnan piiriin viikoittain yli 200 nuorta sekä yli 20 alueelliseen 
tai valtakunnalliseen tapahtumaan sen lisäksi vuosittain yli 3000 nuorta. 
 
Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn tähtäävä PIKI-toimintamalli saavutti puolestaan 
merkittävästi jalansijaa varhaiskasvatuksen piirissä. PIKI-koulutukset olivat järjestön 
koulutustilastojen kärjessä: 16 paikkakunnalla toteutettuihin koulutuksiin osallistui 
561 varhaiskasvatuksen ammattilaista. 
  
Nuoressa kirkossa lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisella on vankka sijansa. 
Vaikka osallisuus on kaiken toiminnan läpileikkaavaa, kävi toimintavuoden aikana 
ilmeiseksi, että lasten ja nuorten kuulemisessa järjestön päätöksenteossa vielä 
tehtävää. Toimintavuonna 2018 käynnistyvä strategiaprosessi ja siihen liittyvät lasten 
ja nuorten osallisuus tuonee tähän ratkaisuja. 
 
Nuoren kirkon toiminta toteutui toimintavuoden aikana suunnitellusti joitakin 
yksittäisiä koulutusten peruuntumisia lukuun ottamatta. 
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1. Nuori kirkko tukee lasten ja nuorten kasvua ja osallisuutta  
 

Lasten ja nuorten ääni kuuluu kirkossa ja yhteiskunnassa 
 
Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen  on järjestön keskeinen toimintaperiaate 
ja läpäisee kaiken toiminnan. Nuori kirkko vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamistaitoja 
tukemalla seurakuntia kuulemaan lapsia ja nuoria sekä ottamaan heidät mukaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon omien edellytystensä ja ikäryhmälleen ominaisten 
toimintatapojen kautta.  

 
Toimintavuoden aikana järjestö tarjosi seurakunnille koulutusta, tapahtumia sekä 
työvälineitä lasten ja nuorten äänen kuulumiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. 

 
Nuori kirkko tuki jäsenistössään toteutuvaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA) ja 
lapsiasiahenkilöiden toimintaa yhdessä Kirkkohallituksen ja seurakunnallisten 
palvelujärjestöjen eli Kirnu-yhteisöjen kanssa. Kirnun koolle kutsuma Tyttöjen ja 
poikien oikeudet kirkossa (TPOK) -työryhmä järjesti lapsiasiahenkilöille 
valtakunnallisen koulutuspäivän ja informoi heitä materiaaleista, toimintaideoista ja 
lasten oikeuksien edistämiseen liittyvistä kampanjoista lapsiasiahenkilöiden 
uutiskirjeen kautta. 
 

 
INNOpoli-peliä pelattiin innolla SuomiAreenalla. Mukana oli nuoria, poliitikkoja ja 
vaikuttajia. Kuva Inka Lähteenaro. 
 

Lapset innovaattoreina -hankkeessa vuonna 2016 syntynyt INNOpoli-peli osoittautui 
monenlaisiin tilanteisiin soveltuvaksi osallisuuden vahvistamisen menetelmäksi. 
Menetelmää käytettiin Porin SuomiAreenalla nuorten ja poliitikkojen yhteisessä 
tulevaisuusinnovoinnissa sekä Lapsen oikeuksien päivänä #DigitTurku 
-hyvinvointitapahtumassa innostamassa 7-luokkalaisia kehittämään kotikaupunkiaan 
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nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta käsin. Nuori kirkko oli myös mukana järjestämässä 
Lapsen oikeuksien viikon Kato mua! -perhetapahtumaa Joensuussa.  

 
Järjestön osallisuustoimintoja sekä lapsen oikeuksien tunnettuuteen tähtäävää 
vaikuttamistoimintaa kehitettiin yhteistyössä Osallisuuden vahvistajat -verkostossa 
sekä LOS (Lasten oikeuksien sopimus) -viestintäverkostossa. Verkostot järjestivät 
yhdessä LOS-viikkoon liittyvän Reilu koulu -videokampanjan ja julkaisivat 
toimintavinkkejä LOS-viikolle. 

 
Nuoren kirkon koolle kutsuma Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI  käynnisti 
vuoden 2018 seurakuntavaalikampanjan suunnittelun kutsuen vaaliyhteistyöhön 
nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Mukaan vaaliyhteistyöhön sitoutuivat Suomen 
Nuorisovaltuustojen liitto - Nuva, Suomen Partiolaiset, Suomen Nuorisoyhteistyö - 
Allianssi, Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä Suomen NNKY-liitto. Yhteistyöverkosto 
tukee tulevissa vaaleissa nuorten ehdolle asettumista ja nuorten äänestämistä. Syksyllä 
julkaistiin NAVI-ryhmälle oma kaksikielinen suomi-ruotsi-nettisivusto 
www.naviryhma.fi , josta löytyy nuorten vaalimateriaali.  

 
Nuoria kirkollisessa päätöksenteossa kuuleva Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 
2025 järjestettiin toukokuussa Tampereella. Seminaariin kutsuttiin kaksi nuorta 
jokaisesta seurakunnasta visioimaan kirkon tulevaisuutta yhdessä 
kirkolliskokousedustajien kanssa. Keskustelun aiheina olivat kirkon avoimuus, kirkko 
osana yhteiskuntaa, nuorten vaikuttamisen halu ja mahdollisuudet sekä jäsenyyden 
kysymykset. Vaikka seminaarin osanottajamäärä jäi toivottua alhaisemmaksi, oli 
tapahtuma osallistujilleen innostava kohtaaminen. Tämä näkyi muun muassa siinä, 
kuinka nuoret toivoivat yksipäiväisen seminaarin olevan jatkossa pidempikestoinen.  

 
Pilvipedagogiikkaa rippikouluun  -koulutuksissa rippikouluja ohjaavat työntekijät 
oppivat hyödyntämään mobiiliteknologiaa sekä netin kautta käytettäviä järjestelmiä 
mielekkäästi vahvistaen nuorten osallisuutta ja oppimista. Paikalliset tilauskoulutukset 
toteutuivat toimintavuonna avoimia koulutuksia paremmin. 
 

Lasten ja nuorten kasvu ja spiritualiteetti saa tukea 
 

Nuori kirkko tuki lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia välillisesti 
varustamalla heidän parissaan työtä tekeviä ohjaajia ja vapaaehtoisia tiedoin, taidoin, 
materiaalein ja menetelmin, jotta heillä on valmiuksia tukea lasten ja nuorten kasvua. 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskiössä olivat heidän hengellisen kasvunsa tukeminen 
sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen. 

 
Lasten ja  nuorten sprititualiteetin tukeminen 
Nuoren kirkon ensimmäisenä toimintavuotena haettiin  yhteistä ymmärrystä siitä, mitä 
järjestössä ajatellaan spiritualiteetista, hengellisyydestä ja sen tukemisesta. Yhteinen 
ymmärrys on sitä, että hengellisyys on osa kokonaisvaltaista ihmisyyttä ja sen 
toteutuminen lomittuu kaikkeen toimintaan.  Pohdinta on tapahtunut erityisesti 
spiritualiteettityöryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Sen 
yhteydessä edistettiin myös jumalanpalveluselämään liittyen koulutusten ja 
materiaalien tuotantoa.  
 
Julkaisut Painiva Jumala ja Armoa!  -materiaalit, iltarukoukseen keskittynyt 
Mikkelinpäivän virikemateriaali ja iltarukousviikko antoivat eväitä seurakunnille. Ne 
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liittyivät myös reformaation merkkivuoden viettoon. Suomen Pyhäkoulun Ystävien 
kanssa tuotetut ilta- ja ruokarukouskuutiot kuuluvat myös tähän kokonaisuuteen. 
 
Jumalanpalveluselämään liittyvillä tilauskoulutuksilla tuettiin seurakuntien 
kehittämistyötä yli työmuotorajojen. Tapahtumiin osallistumalla tuettiin lasten 
osallisuutta seurakunnassa.  
 
Spiritualiteettityöryhmä kannatteli  lapsiteologista keskustelua. Sen puitteissa 
järjestettiin lukupiiri Paolo Freiren kirjasta Sorrettujen pedagogiikka. Alustajaksi 
kutsuttiin pastori Heli Inkinen. Tavoitteena on, että Nuori kirkko voisi olla aktiivinen 
ekumeenisessa keskustelussa ja monikulttuurisessa toiminnassa, jotta spiritualiteetin 
tuki olisi raikasta ja diakoniseen otteeseen avointa. Erityisenä haasteena on, kuinka 
spiritualiteettikeskustelu saadaan koko järjestön yhteiseksi ja aidosti toimintaan 
vaikuttavaksi. Merkittävä avaus tähän suuntaan on keskiviikkoiset henkilöstön 
vapaaehtoiset rukoushetket, jotka tukevat työntekijöiden hengellisyyttä.  
 
Nuori kirkko tarjosi seurakunnille lasten ja perheiden jumalanpalveluselämän tueksi 
monipuolista materiaalia muun muassa Pieni on suurin -lehdessä, palveli seurakunnissa 
toteutuvaa pyhäkoulutoimintaa sekä musiikkikasvatusta järjestämällä koulutuksia, 
tuottamalla materiaalia ja aineistoja lehtiin ja verkkosivuille. 
 
Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen 
Nuori kirkko vahvisti lasten ja nuorten sekä heidän kotiväkensä ja heidän parissaan 
työskentelevien ohjaajien vuorovaikutustaitoja järjestämällä aiheeseen liittyvää 
koulutusta.  
 
Nuori kirkko tukee nuorten vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja järjestämällä 
työntekijöille ja vapaaehtoisille ohjaajakoulutuksia sekä Nuisku – nuorten 
ihmissuhdetaitojen kursseihin että nuorten äXäri  – toimivaksi ryhmäksi -kursseihin. 
Toimintavuonna ohjaajakoulutuksia järjestettiin sekä aika ja paikka 
-ohjaajakoulutuksina että tilauskoulutuksina. Nuoren kirkon kouluttamat ohjaajat 
järjestävät nuorille Nuisku- ja äXäri-peruskursseja, joille Nuori kirkko välittää 
kurssimateriaalia. Ohjaajat ovat materiaalivälityksen perusteella järjestäneet kursseja 
aikaisempien vuosien tapaan.  
 
Nuori kirkko vahvistaa myös vanhempien ja kasvattajien vuorovaikutustaitoja 
kouluttamalla Toimiva Perhe -ohjaajia, jotka järjestävät Toimiva Perhe -kursseja omilla 
paikkakunnillaan. Toimintavuonna ei tarjottu ohjaajakoulutusta. Nuori kirkko välittää 
ohjaajille peruskurssimateriaaleja, joiden kysyntä on kahtena viime vuotena ollut 
selvästi aikaisempaa vilkkaampaa. 
 
Aikuisille tarkoitetun Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaajakoulutusryhmä oli 
toimintavuonna lähes täynnä. Ohjaajakoulutuksia kannattanee tarjota jatkossa 
vuosittain, sillä koulutus näyttää herättävän kiinnostusta. Toimiva Vuorovaikutus 
-peruskurssimateriaalin välitys vastasi aikaisempien vuosien keskiarvoa. Nuori kirkko 
vahvisti lisäksi seurakuntien vuorovaikutukseen liittyvää osaamista myös toteuttamalla 
Dialogisuus kirkon työssä -koulutuksen yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa.  
 
Koulutuksen aluetoiminta vahvistaa vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kurssien 
saatavuutta tarjoamalla ohjaajille osaamista ylläpitävää ja laajentavaa koulutusta sekä 
tukea kurssien järjestämiseen. Toiminta on STEAn rahoittamaa. Tuetun 
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kurssimateriaalin ja ohjaajakoulutuksen avulla vuorovaikutustaitojen kursseille pystyi 
osallistumaan ja ohjaajaksi kouluttautumaan myös ne, joiden taustayhteisöllä tai heillä 
itsellään ei ole mahdollisuutta taloudellisista syistä olla mukana toiminnassa.  
 
Nuori kirkko kutsui koolle osana koulutuksen aluetoimintaa Nuorten hyvinvoinnin 
asiantuntijaryhmän . Eri tahoja edustaneet jäsenet keskustelivat laajasti nuorten 
hyvinvointiin liittyvistä asioista. Näin Nuori kirkko vahvisti nuorten kanssa toimivien 
ymmärrystä vuorovaikutustaidoista ja pysyy itse ajan tasalla ajankohtaisista ilmiöistä. 
 

Ulkopuolisuuden ehkäisy 

Nuori kirkko vahvisti ja tuki ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntien nuorisotyössä 
vahvistamalla työntekijöiden osaamista yhdessä Kirkkohallituksen ja muiden 
järjestöjen kanssa. Vuoden alussa toteutuneen järjestöjen yhdistymisen myötä 
ulkopuolisuuden ehkäisyn huomiointi ja tukeminen mahdollistuivat koko kasvatuksen 
kentässä varhaiskasvatuksesta nuoriin aikuisiin. Matalan kynnyksen auttamistyö 
Moottoripaja-toiminta ja Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy PIKI sekä etsivää 
nuorisotyötä vapaaehtoisvoimin toteuttava Palveluoperaatio Saapas olivat 
ulkopuolisuuden ehkäisyn keskeisimmät välineet järjestössä. 

Nuoren kirkon työntekijät osallistuivat aktiivisesti erilaisiin ulkopuolisuuden ehkäisyyn 
keskittyneiden verkostojen ja työryhmien työskentelyyn. 

 
 
 
Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn toimintamalli PIKI 
tunnistettiin ja tunnettiin laajalti sekä yhteiskunnan että 
seurakuntien varhaiskasvattajien parissa. PIKI-toiminnan 
positiivinen vaikuttavuus varhaiskasvatuksen lapsiryhmien 
toiminnassa huomattiin ja järjestö sai siitä positiivista 
palautetta. PIKI-menetelmä oli laajasti esillä erilaisissa 
tapahtumissa, messuilla, koulutus- ja neuvottelupäivillä. 
PIKI-koulutusten kasvaneeseen kysyntään vastattiin 
rekrytoimalla palkkiotoiminen PIKI-kouluttaja. 

  
Syksyn aikana käynnistyi sekä PIKI-toiminnan laajentaminen tavoittamaan nykyistä 
enemmän myös pienten lasten vanhempia että lisämateriaalien suunnittelu. Syntyvä 
materiaali suunnataan koteihin lasten ja vanhempien väliseen työskentelyyn ja 
vuorovaikutukseen. 
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Moottoripaja-toiminta oli isosti esillä Nuoren kirkon messuosastolla 
Nuori2017-tapahtumassa Jyväskylässä. Kuva Pirjo Riipinen. 
 

Moottoripaja-toiminta tarjoaa vahvaa sosiaalista tukea nuorille, jotka ovat vaarassa 
jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle tai joilla on muuten haasteita elämässään. 
Moottoripaja-toiminnassa lisätään nuorten hyvinvointia, tuetaan arjessa pärjäämistä ja 
vahvistetaan nuorten osallisuutta. Nuori kirkko tukee paikallisten moottoripajojen 
ohjaajien ja vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista ja kehittää moottoripajojen 
työkäytänteitä sekä toimintaa nuorten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. 
 
Moottoripaja-toimintaa on kehitetty nelivuotisessa STEAn rahoittamassa hankkeessa. 
Kun hanke päättyi toimintavuoden lopussa, sen voitiin todeta saavuttaneen 
tavoitteensa erinomaisesti sekä määrällisesti että sisällöllisesti. Toiminnassa oli vuoden 
lopussa mukana 25 pajaa, kun niitä hankkeen käynnistyessä oli 6. Toimintavuoden 
aikana käynnistyi 7 uutta pajaa. Nuoria oli mukana pajojen viikkotoiminnassa noin 200 
ja vapaaehtoisia ohjaajia yhteensä 50. Hankkeen päättyessä Moottoripaja-toiminnan 
voitiin katsoa vakiintuneen yhdeksi erityisnuorisotyön muodoksi. 
 
Moottoripaja-toiminnan perusta on paikallisessa, viikoittaisessa pajatoiminnassa. 
Pajatoiminnan lisäksi nuorilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja kilpailuihin. 
Moottoripaja-hankkeen synnyttämä mopoendurance-kilpailutoiminta on vakiintunut 
yhdeksi työmuodon toiminnalliseksi menetelmäksi. Toimintavuoden aikana 
Moottoripajanuoret osallistuivat 22 erilaiseen tapahtumaan.  

 
Jatkossa keskitytään uusien sekä olemassa olevien pajojen tukemiseen ja käytänteiden 
vahvistamiseen. Uutena yhteistyökumppanina mukaan Moottoripaja toimintaan tuli 
vuoden lopussa 4H-liitto. Liiton kanssa pilotoidaan vuonna 2018 
moottoripajatoimintaa 4H:n toiminta-alueen paikkakunnilla. 
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Palveluoperaatio Saappaan valtakunnalliset päivät pidettiin syyskuussa Partaharjulla. 

Palveluoperaatio Saapas vastaa nuorten välittömään avun tarpeeseen KatuSaappaan, 
FestariSaapaan, NettiSaapaan ja SaapasKahviloiden toiminnan avulla. Paikallisia 
Saappaan vapaaehtoisryhmiä on 21 paikkakunnalla. Ryhmissä toimivat täysi-ikäiset 
koulutetut vapaaehtoiset. Nuori kirkko kehitti ja tuki Saappaan toimintaa STEAn tuella. 
Tähän kuuluivat Saappaan markkinointi, viestintä, ohjaajakoulutus ja festivaaleilla 
toteutuneiden operaatioiden resursointi. Nuorilta tulleen palautteen perusteella 
Saappaan toimintaa tulisi jatkossa laajentaa kouluihin ja ostoskeskuksiin. Lisäksi 
Saappaan valmiuksia toimia erityisten kriisien keskellä tulisi vahvistaa. 

KatuSaappaaan toiminta vahvistui uusien ohjaajien ja uusien ryhmien myötä. 
Kohtaamisia oli hiukan edellisvuotta enemmän. FestariSaapas toimi 9 suurella 
festivaalilla. Kohtaamisten määrä putosi melkein puoleen edellisvuodesta. Kehitystä 
selittävät päivystäjien aiempaa pienempi määrä sekä pidemmät kohtaamiset nuorten 
kanssa. Jatkossa FestariSaappaan koulutuksissa painotetaan kohtaamisen taitoja 
entistä enemmän toiminnan painottuessa yhä enemmän keskustelullisiin kohtaamisiin. 
NettiSaapas toimi YouTubessa, Suomi 24:lla ja uutena alustana nuorten palautteen 
pohjalta Instagramissa. NettiSaappaan kohtaamiset kaksinkertaistuivat edellisestä 
vuodesta.  

Tekstaritupu  on valtakunnallinen matalan kynnyksen mobiiliauttamispalvelu 
koululaisille. Toimintavuoden aikana etsittiin uusia toimintatapoja tyttöjen ja poikien 
auttamiseen tekstiviestiauttamispalvelun rinnalle viestien radikaalisti vähennyttyä. 
Tarvetta mobiilipohjaiselle auttamiselle on kuitenkin enenevässä määrin. Tästä yhtenä 
osoituksena on Suomen Mielenterveysseuran Sekasin-chat, jossa pystytään vastaamaan 
alle puoleen yhteydenotoista. 
 
Nuori kirkko totesi, että on tärkeää yhdistää voimavaroja ja olla kohtaamassa lapsia ja 
nuoria siellä, missä he luontevasti ovat läsnä. Tekstaritupu-toiminnan hiipuessa eri 
puolilla Suomea päätettiin tarjota päivystäjien ammattitaitoa edellä mainittuun 
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Sekasin-chat-palveluun. Ensimmäiset tupupäivystäjät koulutettiin vuoden lopulla 
Sekasin-chat päivystäjiksi.  
 
Nettitupu on Tekstaritupun sovellus netissä. NettiTupu uudistettiin syksyllä.  
 

 

Lasten ja nuorten kasvu päiväkodeissa ja kouluissa saa tukea 
 
Elokuussa voimaan tulleen uuden VASUn myötä Nuori kirkko on ollut vahvasti 
tukemassa varhaiskasvattajia katsomuskasvatuksen sisältöjen  ja yhteisen uuden 
toimintamallin rakentamiseksi. Nuori kirkko on pitänyt teemasta useita koulutuspäiviä, 
julkaissut Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa ammattilaisille suunnatun käsikirjan 
ja valmistanut verkkoon materiaalia. Nuori kirkko järjestää jatkossakin 
katsomuskasvatuskoulutuksia sekä tukee paikallisten sopimuksien tekemistä kunnan ja 
seurakunnan välillä varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollistamiseksi. 
Katsomuskasvatukseen tehdään uutta materiaalia tukemaan varhaiskasvattajien 
omien arvojen peilaamiseksi ja pedagogisen suunnittelun toteutumiseksi. 
 

Kouluyhteistyön kehittämiseksi Nuori kirkko järjesti 
Koulureppu-kehittämiskoulutuksen . Kaksiosaisen kurssin etäjaksolla tehdyt 
kehittämistehtävät olivat monipuolisia ja antoivat lisämateriaalia kaikille osallistujille.  

Toimiva Koulu -kursseilla opettajat ja koulun muu henkilökunta vahvistaa 
vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja oman 
työyhteisön jäsenten kanssa. Nuori kirkko välitti peruskurssimateriaalia 
kouluttamilleen Toimiva Koulu -ohjaajille edellisvuosia enemmän. Toiminta on 
kuitenkin pienimuotoista, mikä selittynee sillä, että Toimiva Koulu -kurssi on kestonsa 
vuoksi hankala toteuttaa osassa kouluista. Kurssin rakenteen muuttamisesta kouluja 
paremmin palvelevaksi käydään neuvotteluja Gordonin toimivat ihmissuhteet - GTI:n 
kanssa. 

 

9 



Virsivisan voittajajoukkueet, 1. sija WEE, Kangasniemen Beckerin koulu, 2. sija Nimettömät, 
Haukiputaan koulu ja 3. sija Saarijärven Virsilinnut, Herajärven koulu. Kuva Merja Salonen. 

 

Peruskoulun 3.- ja 4.-luokkalaisille suunnattu Virsivisa toteutettiin kaudella 
2016–2017 8. kerran valtakunnallisesti. Kouluille suunnatussa hankkeessa halutaan 
innostaa oppilaita tutkimaan virsikirjaa osana esimerkiksi uskonnonopetusta tai 
kulttuurillista tietämystä. Virsivisaan osallistui noin 4200 koululaista. Hiippakunnittain 
osallistujamäärä vaihteli paljon. Virsivisaan ilmoittauduttiin luokkana tai uskonnon 
opetusryhmänä. 

Sisällöllisesti Virsivisan virsissä ja niihin liittyvissä tehtävissä huomioitiin reformaation 
merkkivuosi sekä lisävihkovirret. Ensimmäistä kertaa Virsivisan finaalissa olivat läsnä 
jokaisen finaalijoukkueen omat luokat. Yhteisölliset tavoitteet toteutuivat ja 
vahvistuivat Virsivisan vaiheiden loppuun asti. 

Virsivisan visailuvaiheet toteutettiin paikallisesti koulussa ja seurakunnassa ja 
aluevaihe hiippakunnittain. Tämän kauden finaali järjestettiin Tampereella yhteistyössä 
Tampereen Harjun seurakunnan kanssa. Virsivisan järjestää Nuori kirkko yhteistyössä 
Kirkkohallituksen kanssa. Paikallisesti visaa toteuttavat koulut, seurakunnat ja 
hiippakunnat. Asiantuntijana hankkeessa on Opetushallitus. 
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2. Nuori kirkko toimii lasten ja nuorten kanssa  
 

Lasten ja nuorten retket, leirit ja tapahtumat  
 

Nuoren kirkon kokoava toiminta lapsille ja nuorille koostuu valtakunnallisista ja 
alueellisista tapahtumista ja leireistä sekä kansainvälisistä rippikouluista. 
Toimintavuotta värittivät runsaslukuisesti osallistujia keränneet hiippakuntaleirit, 
päätös yhdistää valtakunnallinen nuorisotapahtuma Yhden hinnalla Partaharjun 
suurleiriin sekä edellä mainitun suurleirin valmistelujen käynnistäminen uudella 
konseptilla.  
 
Retket 
Kouluikäiset tytöt ja pojat kokoontuivat kahdelle hiippakunnalliselle kevätretkelle: 
perheretki Särkänniemeen ja poikien ja tyttöjen kevätretki Alahärmään. Retkien 
ohjelma muodostui kirkkohetkistä tai jumalanpalveluksesta sekä hauskanpidosta 
huvipuistossa. Osallistujia oli yhteensä  1721. 
 
Leirit ja rippikoulut 
 

 
Aarre-hiippakuntaleirillä oli reformaatiovuoden kunniaksi suosituksi tullut kuvauspaikka. 
Kuva Inka Lähteenaro. 
 
Kesä oli hiippakuntaleirien kesä. Kuudelle eri puolella Suomea järjestettäville leirille 
kokoontui liki tuhat 10–14-vuotiasta tyttöä ja poikaa ohjaajineen telttailemaan, 
viihtymään luonnossa ja hiljentymään yhdessä reformaation merkkivuoden tarjoamien 
teemojen ympärille. 
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Kansaiväliset rippikoulut toivat nuoria Partaharjulle kaikista maanosista. Kuva Anna 
Munsterhjelm. 
 
Kansainväliset rippikoulut tarjosivat ulkosuomalaisille nuorille mahdollisuuden osallistua 
rippikouluun yhdessä suomalaisnuorten kanssa. Toimintavuoden aikana kahteen 
useamman opetusryhmän muodostamaan rippikouluun osallistui 118 nuorta. 
Ulkosuomalaisia rippikoululaisista oli yli 60 %.  

 
Nuorten valtakunnallinen leiritoiminta toteutui rippikoulukesän päätteeksi toteutetun 
nuorten q-tis-leirin osalta. Rippikoulun isoskoulutuksien yhteydessä toteutettiin 
edellisvuosien tapaan Nuisku-kurssit nuorille. 

 
Toimintavuoden aikana käynnistettiin Partaharjussa 24.–29.7.2019 järjestettävän 
Pisara-suurleirin valmistelut. Leiri on järjestyksessään 18. suurleiri. Suurleirit ovat olleet 
tyttöjen ja poikien suurta juhlaa jo vuodesta 1951. Vuonna 2019 leiriä juhlitaan koko 
kasvun kaaren kanssa, omat kylänsä muodostuvat niin kouluikäisille, perheille kuin 
nuorillekin. Valtaosan osallistujista odotetaan muodostuvan edelleen 10–14-vuotiaista 
tytöistä ja pojista. 
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Tapahtumat 
 

 
Yhden hinnalla -tapahtuma jäi elämään historian lehdille vuoden 2017 jälkeen. 
 
Yhden hinnalla -tapahtuma (entinen Kirkon Nuorisopäivät) järjestettiin toukokuussa 
toistaiseksi viimeistä kertaa. Keskeisenä syynä perinteikkään tapahtuman 
päättymiseen oli valtakunnallisesti vähäinen osallistujien määrä. Suurin osa 
tapahtuman osallistujista oli Tampereen seurakuntien rippikoululaisia (1200 
rippikoululaista). Valtakunnallinen tapahtuma keräsi viimeisellä kerralla enää 400 
muualta tullutta maksavaa osallistujaa. Tapahtuman järjestämisen työmäärä ja siihen 
käytetyt resurssit eivät enää olleet järkevässä suhteessa kävijämäärään nähden ja siksi 
järjestö päätti, ettei tapahtuman järjestämistä enää jatketa. Nuorisotapahtuman 
järjestäjinä olivat Nuori kirkko ja Tampereen ev.lut. seurakunnat sekä 
yhteistyökumppaneina Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanavun 
Changemaker-verkosto. Tapahtuman osallistujat kutsuttiin Partaharjun suurleirille 
kesällä 2019. 
 
Hiippakunnalliset kerhonohjaajapäivät kokosivat nuoria seitsemään koulutuspäivään eri 
puolilla Suomea. Kerhonohjaajapäivä on monessa seurakunnassa osa 
kerhonohjaajakoulutusta ja päivän sisältö tukee vahvasti nuoren kasvua 
kerhonohjaajana, vahvistaa hänen ohjaamistaitojaan sekä antaa ideoita ja vinkkejä 
viikoittaisiin kerhokertoihin. Joissakin hiippakunnissa päivään osallistuu myös 
isoskoulutettavia. 

 
Musiikkitapahtumat 
Toimintavuoden aikana järjestettiin lukuisia musiikkitapahtumia ja jumalanpalveluksia, 
joissa Nuori kirkko oli järjestäjänä, toteuttajana tai yhteistyökumppanina. Kaikissa 
näissä tapahtumissa oli mukana lapsiryhmiä, muskariryhmiä tai lapsikuorolaisia 
osallisuusnäkökulma huomioon ottaen. Jumalanpalveluselämällä liityttiin osaksi myös 
jotakin muuta tapahtumaa. Näistä tapahtumista mainittakoon Helsingin 
Messukeskuksessa pidetyt Lapsimessut, jossa Nuori kirkko toteutti Taaperokirkon, 
Kirkkopäivien ohjelmaan kuulunut Muskaripyhis Turun tuomiokirkossa ja Porin 
SuomiAreena, jossa Nuori kirkko oli MTV3-lavalla laulattamassa Veisuja vauvoista 
vaariin -teemalla. 
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Muskarikuorojen päivä järjestettiin toista kertaa. Yhteistyökumppanina toimi Espoon 
tuomiokirkkoseurakunta. Muskarikuorotoiminnalla halutaan tarjota luonteva siirtymä 
muskareista kuoromaailmaan, myös alle kouluikäisille. Uusi päänavaus oli ensimmäisen 
valtakunnallisen Vauvojen päivän muskari Musiikkitalossa Helsingissä. Helsingin 
Mikaelin seurakunnan Ilopisarat-lapsikuoro oli mukana tekemässä lastenkirkko.fi– 
sivuston musiikkivideoita. Tämä tekeminen on lapsista hyvin motivoivaa. 

 
Nuorten musiikkitoiminnassa perinteinen Partaharjun Puhallinmusiikkikurssi järjestettiin 
toimintavuonna jo 63. kerran. Liki 80 soittajan ja yli kymmenen soitonopettajan voimin 
syntyi orkesteriteoksia, jotka esitettiin Suomi100-teemaisessa konsertissa Pieksämäen 
kulttuurikeskus Poleenissa. Kurssin musiikillisen sisällön suhteen on tehty yhteistyötä 
jo pitkään Suomen Puhallinorkesteriliiton kanssa.  

 

Digitaalinen lapsi- ja nuorisotyö  
 

Summer  on tietokonepelaajien ja -harrastajien elokuinen suurtapahtuma Helsingissä. 
Paikalla oli noin 8000 osallistujaa konepaikoilla ja vierailijoina. Nuori kirkko osallistui 
tapahtumaan Kirkon yhteisellä ständillä, Lataamossa. Siellä esiteltiin Fisucraftia ja 
järjestön digitaalisen nuorisotyön palveluja. Lataamo toimii myös tukipaikkana ja 
erilaisia keskusteluja ständillä käytiin runsaasti. Palaute kirkon läsnäolosta oli erittäin 
myönteinen niin järjestäjien kuin myös osallistujien keskuudesta. Toimintaa olisi 
mahdollista kehittää myös paikallisseurakuntia ja heidän ryhmiään palvelevaan 
suuntaan tukemalla seurakuntien ryhmien osallistumista ja Lataamon toimimista 
seurakuntien ryhmien tukikohtana. 
 
Somecamp järjestettiin syyskuussa Turun seurakuntien Heinänokassa. Somecamp on 
digitaalisen nuorisotyön neuvottelu kuntien, seurakuntien ja järjestöjen edustajille. 
Teemana olivat teknologia ja aktiivinen kansalaisuus sekä teknologia ja osallisuus. 
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kontaktien luomiseen, koulutuksellista materiaalia 
ja ideoiden vaihtoa. Nuori kirkko toimi tapahtumassa yhtenä järjestäjänä Verken 
toimiessa pääorganisaattorina. Tapahtumaa kannattaa tulevaisuudessa markkinoida 
seurakuntien työntekijöille nimenomaan yhteistyön näkökulmasta. 
 
Seurakuntien digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön neuvottelu  järjestettiin ensimmäisen 
kerran järjestön toimistolla. Mukaan kutsuttiin seurakuntien digitaaliseen työhön 
orientoituneita työntekijöitä. Tilaisuudessa kartoitettiin, millaista työtä seurakunnissa 
tehdään ja millaista tukea Nuorelta kirkolta odotetaan.  
 
Mediakahvit 
Digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön tiimi katsoi heti alusta lähtien tärkeäksi tehtäväkseen 
luoda läheiset suhteet verkostoihin, joissa tehdään vastaavaa työtä. Mediakahveilla oli 
mukana kymmenkunta osanottajaa Koulukinosta, Mediakasvatusseurasta, Verkestä ja 
Nuoresta kinosta. Tapaamisesta toivottiin perinnettä. Media Metkan kanssa 
järjestettiin erillinen tapaaminen, jossa suunniteltiin mahdollista kouluttajayhteistyötä.  
 
Isosten mediateekki  -sivusto palvelee seurakuntien media-isosia, leirien mediasta 
vastaavia vapaaehtoisia. Sivusto sisältää itseoppimiseen soveltuvaa materiaalia 
videoiden ja blogien tekemiseksi sekä valokuvaamista varten. Sivustolle kerätään myös 
hyödyllisiä linkkejä eri työvälineisiin kuten mobiiliohjelmiin. 
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Jiipeenetti.fi on 10–14-vuotiaille suunnattu yleisaikakausjulkaisu verkossa. Materiaalia 
toimittavat ammattitoimittajat yhdessä 32 lehden pressiklubissa mukana olevan nuoren 
toimittajan kanssa. Julkaisu tavoittaa kuukausittain noin 7000–8000 yksittäistä 
kävijää. Aihepiirit nousevat kouluikäisen arjesta. Julkaisu palvelee myös seurakuntien 
kerhonohjaajia runsaalla peli-, leikki-, kilpailu-, resepti- ja hartausmateriaalilla. 
 
Syksyllä Jiipeenetin työnjakoa uudistettiin. Toimintakauden aikana aloitettiin myös 
jiipeenetti.fi:n uudistusprosessi. Jiipeenetti on ilmestynyt verkossa vuodesta 2012. 
Nopeasti muuttuvassa mediakentässä Jiipeenettiä uudistetaan palvelemaan entistä 
paremmin kouluikäisiä heidän kysymyksissään. 
 
Lastenkirkko-media tarjosi 8 kertaa vuodessa ilmestyvän Lastenkirkko-lehden, 
Lastenkirkko-verkkosivut sekä Minecraft-pelimaailman sisällä toimivan 
Fisucraft-ympäristön. Toimintavuoden aikana Nuori kirkko keskittyi palvelun 
kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen.  

 
Huhtikuussa julkaistiin uusi Lastenkirkon käyttöliittymä, jonka ulkoasu ja toimivuus on 
saanut kiitosta niin lapsilta kuin seurakuntien työntekijöiltä. Mobiililaitteissa toimivia 
applikaatioita ei pystytty resurssien puitteissa tarjoamaan. Sisällöt on kuitenkin ideoitu 
niin että resurssien lisääntyessä ne voidaan toteuttaa applikaationa. 

 
Sisällöntuotannossa Lauttasaaren seurakunnan iltapäiväkerholaisista kootulla 
lastentoimituksella on ollut keskeinen rooli. Lastenkirkkoa rahoittivat Espoon, 
Helsingin, Vantaan, Keravan, Lahden, Kuopion, Seinäjoen, Turun ja Kaarinan ja 
Jyväskylän seurakunnat sekä Kirkkohallitus ja Suomen Pyhäkoulun Ystävät. 
Rahoittajatahoilla on ollut edustajansa Lastenkirkon ohjausryhmässä.  
 

 
Fisucrafia suunnittelemassa vas. XX, Tiitus Hopia, Markus Kartano ja  
Vlada Laukkonen. Kuva Juha Kinanen. 

 
Fisucraft sai erityistä huomiota heti vuoden alussa, kun Kristillinen Medialiitto valitsi 
sen vuoden 2017 mediateoksi. Toiminnan kehityslinjana on ollut nuorten valvojien 
tukeminen selkeämmillä käytännöillä ja yhteydenpidolla ylläpitäjien, valvojien ja 
pelaajien kesken. Kirkko100-kisalla liityttiin Suomi 100 -juhlavuoden viettoon. 
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Palvelimen tekniset vaikeudet haittasivat kisan toteuttamista. Ylläpitoon vaikutti myös 
koordinaattorin vaihtuminen syksyllä. 

 
Lastenkirkon palvelujen tunnettuus on lisääntynyt, mutta ei tavoitellussa laajuudessa. 
Lastenkirkko-lehden nousutavoite oli nostaa levikkiä vuoden 2016 tasosta 100 
kappaleella numeroa kohden. Tähän ei ole päästy, vaan levikki on jatkanut laskuaan. 
Jatkossa on tärkeää tutkia, mitä seurakunnissa lehdestä ajatellaan. Kohtaamisissa 
sisällöstä tulee positiivista palautetta.  

 
Lastenkirkko.fi-palvelun määrällisiin tavoitteisiin päästiin osittain. Lapsia saatiin 
sivuston tekijöiksi tavoitellut 100. Sen sijaan sivustolla tavoiteltu kävijöiden määrä jäi 
tavoitteesta.  
 

Lapset ja nuoret liikkuvat 
 

Nuori kirkko jatkoi liikuntakasvatustyötä tukemalla terveitä liikunta- ja 
ravintotottumuksia. Toiminta-ajatuksena on lisätä liikunnan määrää ja edistää 
terveellisiä elämäntapoja sekä järjestön että sen jäsenistön toteuttamassa toiminnassa. 
 
Liikunta näkyi järjestön toiminnassa lisäksi muun muassa kilpahiihtäjille ja 
hopeasompahiihtäjille suunnattuna koko perheen hiihtoleirinä ja liikunta- ja 
salibandykerhojen ohjaajakoulutuksena ja sählyturnauksina. Varhaiskasvatuksen 
koulutuksissa liikunta yhdistettiin muihin varhaiskasvatuksen sisältöihin.  
 
Toimintavuoden alussa käynnistyi Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen  -hanke. 
Kaksivuotinen (2017–2019) hanke vahvistaa liikunnan osuutta lapsille ja nuorille 
suunnatussa seurakunnallisessa toiminnassa. Hankkeen tavoitteet ovat: 
1. Lisätä liikuntaa seurakuntien kerho- ja leirityössä 
2. Ehkäistä syrjäytymistä 
3. Kehittää liikunnallisia toimintamalleja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön 
toimintoihin 
4. Innovoida ja lanseerata uusi, liikuntaan ja pelillistämiseen pohjautuva kerhotyön 
malli seurakunnille. 
 
Ensimmäisenä hankevuonna toimintaa suunnattiin erityisesti 
liikunta-agenttitoimintamalliin. Kaikkiin hiippakuntiin rekrytoitiin liikunta-agentti 
edistämään hankkeen tavoitteita alueellaan. Hanke on haastanut istumisen kulttuuria 
monissa seurakuntien toimintatavoissa. Lisäksi liikunnan ilo ja liikuntaan liittyvä 
hiljainen tieto on tullut näkyväksi.  
 
Hanke liittyy Liikkuva seurakunta -tuoteperheeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Kirkkohallituksen ja Liikkuva seurakunta -ohjelman kanssa. Hankkeen rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista 
kehittämisavustuksista. 
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Lasten ja nuorten leiritoimintapalvelut 
 

 
 
Partaharjulla on käynyt vuosikymmenien saatossa reilut 200 000 leiriläistä. 
 
Partaharjun toimintakeskus on  Nuoren kirkon lasten- ja nuorten leiritoimintaan 
erikoistunut leiri- ja toimintakeskus. Pieksämäellä sijaitseva toimintakeskus tarjoaa 
tasokkaita majoitus-, täysihoito- ja leiripalveluita luonnonkauniissa ympäristössä 
keskellä Järvi-Suomea. Toimintakeskuksen vahvuudet liittyvät osaavaan ja joustavaan 
henkilöstöön,  maittavaan ja monipuoliseen  keittiöön ja etenkin leiripalveluita 
tukevaan ympäristöön.   
  
Partaharjun toimintakeskuksen lasten ja nuorten  harraste- ja rippileireille sekä 
viikonlopputapahtumiin osallistui noin 3000 lasta ja nuorta. Tämän lisäksi 
toimintakeskuksessa järjestettiin useita seurakuntien henkilöstökoulutus-  ja 
työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Majoitusvuorokausia kyseisistä tapahtumista 
kertyi 11 536 vuorokautta. Partaharju on lisäksi suosittu päiväretkikohde ja koulutus- 
ja kokouspaikka.  Kävijöitä päivätapahtumissa oli n. 9 000 henkilöä.   
  
Leirikeskuksen tilojen kehittämistä ja aktiviteettien lisäämistä etenkin lasten ja nuorten 
toimintaa ajatellen  suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Partaharju-säätiön kanssa. 
Toimintavuonna valmistunut uusi luontoreitistö ja iso-Parran esteetön luontopolku 
tilavine kotarakennuksineen tukee myös liikuntaesteisten lasten ja nuorten 
leiritoimintapalveluja. Reitistö tarjoaa miellyttävän taukopaikan Partaharjun 
asiakkaiden sekä Pieksämäen kaupungin asukkaiden virkistyskäyttöön. Ristikiven 
metsäkirkko oli vierailijoiden aktiivisessa käytössä. Ulkoilmakirkossa pidettiin lukuisia 
hartauksia, jumalanpalveluksia ja vihkimisiä. Kirkkoon tutustui myös tuhansia 
matkailijoita. 
  
Partaharjulla työskentelee 7 vakituista työntekijää  ja kesäaikana lisäksi muutamia 
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kausityöntekijöitä. Huone-  ja mökkimajoituspaikkoja toimintakeskuksessa on 219 
kappaletta.  
 
 

 
 

 
Tievatuvan pihasta pääsee suoraan niin vaeltamaan kuin talvella hiihtämään Saariselän 
alueen reitistöille. Kuva Inka Lähteenaro. 
 
 
Tievatupa on Saariselän alueella toimiva majoitus- ja täysihoitotoimintaa harjoittava 
retkeily- ja kurssikeskus. Ainutlaatuinen tunturiylänkö ja sen hyvät retkeily- ja 
hiihtomaastot, tunnelmallinen Tievakappeli ja rauhallinen ympäristö Saariselän 
lähialueella ovat toiminnan kulmakiviä. Retkeilykeskuksen vahvuudet liittyvät hyvään 
keittiöön ja joustavaan palveluun. Toiminnan päätavoite oli kilpailukykyisen täysihoidon 
ja majoituksen tarjoaminen Lapissa lähinnä lapsi- ja nuorisotyön, perhetyön ja 
diakoniatyön retkien ja leirin tarpeisiin. Lasten ja nuorten  harraste- ja rippileireille sekä 
viikonlopputapahtumiin osallistui noin 490 lasta ja nuorta. Tavoitteet toteutuivat sekä 
toiminnallisesti että taloudellisesti hyvin. Retkeilykeskuksen majoitusvuorokausien 
määrä oli 10 374 ja päiväkävijöitä oli 668.  
  
Tievatuvalla työskentelee 2 vakituista työntekijää ja sesonkiaikana 1–2 
kausityöntekijää. Kausivaihtelut ovat suuria.  Sesonkikauden vapaaehtoiset ovat 
elintärkeitä retkeilykeskuksen toiminnalle. Tievatuvan toinen vakituinen työntekijä, 
pitkäaikainen isäntä Pertti Tamminen jäi eläkkeelle toukokuussa. Uudeksi isännäksi 
valittiin Henry Välitalo. 
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Tievatuvalla on markkinointia varten oma www.tievatupa.fi -kotisivu ja retkeilykeskus 
kuuluu Kirkon paikkojen markkinointirenkaaseen. Toimintavuoden syksyllä lisättiin 
markkinointia sosiaalisessa mediassa. 
 
Tievatupa tarjoaa toista sataa yöpymispaikkaa savottakämpästä 
hotellitasoon. Toimintavuonna Tievatuvalla tehtiin pieniä perusparannustöitä.  

 
 
 

3. Nuori kirkko vahvistaa osaamista ja kehittää toimintaa  
 

Varhaiskasvatuksen osaamisalue 
 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu tuki 
Merkittävä osa varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattua tukea järjestössä ovat 
varhaiskasvatuksen koulutukset, joita Nuori kirkko järjestää sekä tilauskoulutuksena 
että kalenterikoulutuksina yhteistyössä Seurakuntaopiston 
Agricola-koulutuskeskuksen kanssa.  

  
Vuoden 2017 aikana Agricolan kanssa toteutuneita yhteistyökoulutuksia oli kaikkiaan 
13 (vuonna 2016 14). Vähäisen osallistujamäärän vuoksi peruttuja koulutuksia oli 4. 
Osallistujia koulutuksissa oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Varhaiskasvatuksen 
kalenterikoulutuksiin osallistujien määrä on laskenut vuosi vuodelta, vaikka osallistujat 
vaikuttavat olevan hyvin tyytyväisiä koulutuksiin. Osallistujamäärien laskuun 
vaikuttavat luultavasti seurakuntien taloudellinen tilanne ja määrärahojen 
väheneminen. Tulevien vuosien koulutuksia suunniteltaessa onkin entistä tärkeämpää 
pohtia kalenterikoulutusten sisältöjä ja määrää. 

  
Nuoren kirkon varhaiskasvatuksen tilauskoulutuksia vuoden 2017 aikana oli kaikkiaan 
57. Osallistujamäärät koulutuksissa vaihtelivat paljon (6–92). Tilauskoulutusten 
järjestäminen on järjestölle seurakuntien muuttuneessa tilanteessa taloudellisesti 
kannattavaa suhteessa kalenterikoulutuksiin. Tilauskoulutukset ovat usein myös 
seurakunnalle taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto. Tästä johtuen on tärkeää 
miettiä, miten voimme lisätä tilauskoulutusten määrää ja vaikuttavuutta Nuoren kirkon 
toiminnassa. Tilauskoulutuksista erityisesti uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja 
katsomuskasvatusyhteistyöhön liittyvät koulutukset, Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy 
-koulutus ja seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämiskoulutukset olivat kysyttyjä 
vuoden 2017 aikana. 

 
Nuori kirkko oli mukana järjestämässä Varhaiskasvatusmessuja Vanhassa satamassa 
Helsingissä. Järjestö tuotti messuille varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen 
suunnattua ohjelmaa ja luentoja. Messujen aikana kohdattiin satoja varhaiskasvatuksen 
ammattilaisia, ja Nuoren kirkon mukanaolo myös näkyvyyden ja koulutustoiminnan 
kehittämisen kannalta koettiin merkittävänä. 

 
Seurakuntien varhaiskasvatustiimien tuki  
Nuori kirkko tuki työnohjauksen ja varhaiskasvatuksen työyhteisökonsultaation kautta 
seurakuntien varhaiskasvatuksen tiimejä. Ns. tavallisen tiimityönohjauksen rinnalla 
uutena onnistuneena kokeiluna oli kolmen päivän työyhteisökoulutus, jonka jatkona 
toimi yhdessä seurakunnassa lähes vuoden kestävä tiimin Skype-työnohjaus. 
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Lisäksi Nuori kirkko tuki työyhteisöjä järjestämällä tilauksesta vuorovaikutustaitojen 
koulutusta. 

  
Lasten ja perheiden kohtaaminen 
Nuori kirkko kohtasi lapsia ja perheitä erityisesti Lapsimessuilla, jossa järjestöllä oli oma 
osasto. Osasto oli suunniteltu hyvän iltahetken ympärille. Päivien aikana tavoitettiin 
satoja perheitä ja kohtaamiset olivat positiivisia ja lämpimiä. Erityisesti ohjatut 
muskarihetket olivat suosittuja. Tavoitteena oli saada mukaan useampia 
pääkaupunkiseudun seurakuntien työntekijöitä pitämään esillä omaa toimintaansa. 
Tässä onnistuttiin kohtuullisesti, sillä jokaiselle päivälle saatiin mukaan 2–5 
seurakunnan työntekijää. 

  
Varhaiskasvatuksen materiaaleja 
Nuori kirkko oli mukana suunnittelemassa seurakuntien varhaiskasvatukseen ja 
perhetoimintaan suunnattua Yhteisvastuukeräyksen materiaalia. Vuoden 2017 
Yhteisvastuukeräyksen teemana oli Ihmiskauppa. Materiaali on julkaistu verkossa 
Yhteisvastuukeräyksen nettisivuilla sekä Pieni on Suurin -lehdessä vuoden 2017 
aikana. 

 
Musiikki osana varhaiskasvatusta 
Musiikkikasvatus toimii ja tukee hyvin seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoitteita. 
Kirkkomuskarin tapainen toiminta on hyvin tavoittavaa ja suosittua seurakuntien 
toiminnassa. Musiikkikoulutuksista kirkkomuskarimateriaaleihin liittyvää koulutusta 
tilataan edelleen seurakuntiin.  
 
Seurakuntaopiston kanssa tehtävät musiikkikoulutukset olivat aiempaa laajempia ja 
aiheeltaan monipuolisempia. Musiikki oli myös osa Seurakuntaopiston muita 
koulutuksia. Kirkon koulutuskeskuksen ja Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön 
(KJY) kanssa toteutettiin yksi yhteinen koulutus. Painopisteenä oli virren käyttö ja 
merkitys koko kasvun kaarella.  

  
Materiaalin tuotannossa valmisteltiin Raamattulauluja lapsikuorolle -kokoelmaa 
reformaation merkkivuoteen liittyen. Musiikki liittyi myös uuteen mikkelinpäivän 
jälkeiseen Iltarukousviikko -hankkeeseen mikkelinpäivän materiaaleissa. Yhdessä 
kustantamon Lasten Keskus ja Kirjapajan kanssa valmisteltiin myös Iltahetki-kirjaa. 

  
Valtakunnalliset Kirkkomuskaripäivät järjestettiin 4. kerran, tällä kertaa yhteistyössä 
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa. Kirkkomuskaripäivät järjestetään joka 2. 
vuosi ja niille on selvästi oma paikkansa ja tarpeensa neuvottelupäivien kentässä.  

 
 

Kouluikäisten lasten parissa tehtävän työn osaamisalue  
 

Kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalueella ovat Nuoren kirkon ensimmäisenä 
toimintavuonna kulkeneet rinnakkain sekä tukeminen varhaisnuorisotyön 
perustoimintojen kehittämisessä että toiminnan kehittäminen vastaamaan entistä 
paremmin seurakuntien muuttuvia tarpeita. Erityisesti pyrkimys lapsen kasvun koko 
kaaren tukemiseen on avannut kouluikäisten parissa tehtävän työn näkökulmaa niin 
varhaiskasvatuksen kuin nuorisotyön suuntiin. Reformaation merkkivuosi ja armon eri 
sävyt värittivät vaihtuvateemaisia koulutuksia ja tapahtumia.  
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Piirit merkittävässä asemassa 
Järjestö tukee ja kehittää seurakuntien varhaisnuorisotyötä yhteistoiminnassa 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Nuoren kirkon 6 alueellista piiriä 
järjestäytyivät toimintavuonna uudelleen. Aluekouluttajat kohtasivat päivittäisessä 
työssään seurakuntien työntekijöitä, tukivat heitä työn kehittämisessä ja työssä 
jaksamisessa. Piirien kautta järjestö on kytköksissä suoraan lapsiin ja nuoriin 
vapaaehtoisiin, joilta se sai arvokasta palautetta. Myös nuorten vapaaehtoisten 
osallistaminen todettiin merkittäväksi esimerkiksi kerhotyön kehittämiselle. 

  
Tukea ja koulutusta työntekijöille ja vapaaehtoisille 

Järjestön tuki seurakuntien kerho- ja leirityön kehittämiseen toteutui yhtäältä 
ammatillisen täydennyskoulutusten ja työtä tukevien materiaalien, toisaalta 
yhteistyössä piirien, hiippakuntien ja seurakuntien kanssa järjestettävien 
vapaaehtoisille suunnattujen koulutusten sekä lasten leiritoiminnan kautta. 
Toimintavuonna järjestettiin 7 alueellista vapaaehtoisten kerhonohjaajien 
koulutuspäivää, joihin osallistui yhteensä lähes 800 nuorta vapaaehtoisohjaajaa.  

  
Kouluikäisten parissa toimiville järjestettiin kaksi KEK-kehittämiskoulutusta: 
Koulureppu - kouluyhteistyön kehittämiskoulutuksessa ja Varhaisnuorisotyö murroksessa 
-kehittämiskoulutus. Kehittämistyöhön panostaminen pitkäjänteisten koulutusten avulla 
näyttääkin olevan seurakuntien tämänhetkisessä todellisuudessa vain harvoille 
mahdollista. Lyhytkestoisemmat koulutukset ja kehittämispäivät tuntuvatkin olevan 
nyt paremmin työntekijöitä tavoittavia, ja sekä koulutuksen tarjoajan että toimintaansa 
kehittävän seurakunnan kannalta tehokkaimpia. Useimmat koulutukset toteutettiin 
1–3 päivän mittaisina tai tapahtumien sisään rakennettuina lyhyinä koulutussessioina, 
josta esimerkkinä kerhonohjaajapäivissä järjestetyt työntekijäkanavat. 

  
Toimintavuoden uusissa koulutuksissa korostui alakouluikäisten lasten 
kokonaisvaltainen tapa kokea asioita. Tarinallisuus toimii hyvin niin kristillisessä 
kasvatuksessa kuin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Tarinat työvälineenä 
-koulutuksessa osallistujat kehittivät omaa tarinankerrontaitoaan sekä hyvien 
tarinoiden kehittämistä elämän eri tilanteisiin. Martin matkassa -luontoretriitissä 
harjoiteltiin hiljaisuutta ja luontomeditaatioiden rakentamista käyttämällä niitä myös 
koulutuksen välineinä.  

  
Kouluikäisten kanssa toimiville seurakuntien työntekijöille tarjottiin tukea myös 
järjestämällä 4 varhaisnuorisotyön työkokousta yhteistyössä alueen hiippakunnan 
kanssa sekä teemaseminaari ja 2 kehittämispäivää yhdessä Nuoren kirkon piirien 
kanssa. Seurakuntien partiotyössä toimiville järjestettiin koulutukset valtakunnallisten 
Seppo-päivien ja yhden alueellisen Seppo-tapahtuman merkeissä. 
 
Seurakuntien kerhotyötä ja sen kehittämistä tuettiin tuottamalla Kerhonohjaajan 
käsikirja 2017–2018. Noora Kähkösen toimittaman kirja tarjosi innovatiivisella 
otteellaan virikkeitä ja uutta välineistöä niin kerhosisältöihin kuin lasten 
hartauselämään. Kirja eriytti alle ja yli 10-vuotiaille soveltuvia toimintoja. 
Monimuotoisissa kerhoteemoissa hyödynnettiin esimerkiksi lasten omaa luovuutta ja 
kiinnostusta luonnontieteellisiin kokeiluihin. 
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Nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue 
 
Nuori kirkko tukee nuorten parissa tehtävää työtä kehittämällä ja toteuttamalla 
ajankohtaisia koulutuksia alan ammattilaisille sekä osallistumalla työn sisältöjen ja 
menetelmien kehittämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 
Toimintavuoden aikana järjestö kehitti ja pilotoi Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
-koulutuksen, jossa rippikouluja ohjaavat työntekijät oppivat ohjaamaan 
ilmiötyöskentelyjä. Koulutus kytkeytyy uuteen rippikoulusuunnitelmaan tarjoten 
konkreettisen pedagogisen mallin, jonka kautta nuorten osallisuus, merkityksellinen 
oppiminen ja oppimisen ilo voivat vahvistua.  

  
Toinen toimintavuoden uutuuskoulutus oli Kertomusten kautta - Raamattu 
nuorisotyössä -koulutus, jossa työntekijät saavat välineitä vahvistaa vuoropuhelua 
nuorten elämän omien kertomusten ja raamatunkertomusten välillä. Koulutuksen 
käytännöllinen ote tuki osallistujien mukaan oppimista koulutuksessa.  
 

 
  

Isostoimintakoulutuksen osallistujat ovat kokeneet koulutuksen antoisina.  
Kuva Inka Lähteenaro. 
 
Edellä mainittujen koulutusten lisäksi Nuori kirkko on tukenut seurakunnissa 
tapahtuvaa nuoriso- ja rippikoulutyötä toimintavuonna toteuttamalla myös Haastavat 
nuoret rippikoulussa, Isostoiminnan kehittäminen - isosta aikuiseksi  - sekä Sielunhoito 
varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä -koulutuksia. Koulutusten osallistujat ovat 
palautteen mukaan kokeneet koulutukset antoisina oman ammattitaitonsa 
kehittymisen kannalta. Aika ja paikka -koulutuksiin on osallistunut kohtuullinen määrä 
seurakuntien työntekijöitä. 

  
Nuoren kirkon edustaja oli mukana uutta rippikoulusuunnitelmaa tehneessä 
työryhmässä. Lisäksi järjestössä tuotettiin Ihmetoimintaa - arviointimenetelmiä 
rippikouluun -materiaali yhteistyössä Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön kanssa. 
Materiaalissa tarjotaan työntekijöille mahdollisuuksia asettaa yhdessä nuorten kanssa 
tavoitteita rippikouluun ja arvioida niiden saavuttamista. 
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Materiaalituotanto  
 
Järjestö julkaisee yhteistyössä Lasten Keskus ja Kirjapajan kanssa seurakuntien ja 
yhteiskunnan kasvattajien työtä tukevaa ja kehittävää materiaalia ja lehtiä.  
 
Kirjat 
 

 
Toimintavuonna julkaistiin uuden isostoiminnan 
linjausten mukainen isoskoulutuksen ja -toiminnan 
opas Ihme isonen! Isostoiminnan kirja. Noora Kähkösen 
toimittama Kerhonohjaajan käsikirja 2017–2018 tarjosi 
varhaisnuorten kerhoihin kiinnostavia uusia 
teemakerhoja eri ikäisille eriytettynä sekä 
toiminnalliset kerhohartaudet.  
 

 
 

Raamattuun liittyviä kirjoja ilmestyi kolme: Painiva 
Jumala. Yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta käsittelee 
Raamatun kertomusten kautta nuorten kysymyksiä 
esimerkiksi itsenäistymisestä, vieraanvaraisuudesta ja 
jumalasuhteesta. Kerron sinulle raamattutarinan kääntää 
Raamattua nykyelämän tilanteisiin, jotka paljastavat, 
ettei Raamatun henkilöille ja kertomuksille ole vierasta 
mikään inhimillinen. Raamattuvartti tarjoaa puolestaan 
varhaisnuorten kerho- ja leiritoimintaan sekä 
kouluyhteistyöhön sopivia lyhyitä toiminnallisia 

sukelluksia Raamattuun. Kirja lähestyy Raamattua jumalanpalveluksen näkökulmasta.  
 

Kaikenikäisille sopivia leikkejä on julkaistu kirjasarjassa, jonka kolmas osa sai nimen 
Tepasteleva tuhatjalkainen. Ryhmätoimintaa pienille ja isoille. Pienimmille ilmestyi Kirsi 
Tapanisen toiminnallinen Väritä jouluseimi . Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön 
toiminnallisiin tarpeisiin julkaistiin lisäksi järjestön omana tuotantona Hyväntekijäkortit 
ja Leikkiliina. 

 
Pienten lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen ja kiusaamisen 
torjuntaan tähtäävään Piki-toimintamalliin liittyen toimintavuonna julkaistiin 
kasvattajille ja kotiväelle suunnattu Mun ja sun juttu! Lasten sosiaalisten taitojen 
vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä sekä Piki-materiaalipaketti. 

 
Varhaiskasvatus katsomusten keskellä on monipuolinen ammatillisen kehittämisen 
työkalu, joka avaa katsomuskasvatuksen merkitystä ja muotoja uusien 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kirja haastaa kasvattajan 
tiedostamaan toimintansa arvotaustoja sekä tarjoaa näkökulmia lapsen 
kokonaisvaltaisen kasvun edistämiseen.  
 
Lehdet 
Pieni on Suurin -lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden alussa. Lehteen oli yhdistetty 
vuoden 2016 lopussa Pyhäkoululehti ja Pikkuväki. Lehti suunnattiin palvelemaan 
seurakuntien kaikkea työtä lasten ja perheiden parissa – siten lehti huomioi sisällössään 

23 



sekä työntekijät että vapaaehtoiset toimijat. Lehti ilmestyi 6 kertaa. Numeroiden 1 ja 4 
liitteinä julkaistiin erityisesti pyhäkoulua varten Päkän ohjeet pienille ja suurille sekä 
numeron 2 liitteenä Pulmun jyväsiä -liite varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Lehteä 
kustansi Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy. 

 
Lehdelle perustettiin omat kotisivut ja lukijoita lähestyttiin myös Facebookissa. 
Lukijoille lähetettiin uutiskirjeitä ajankohtaisen tiedottamisen tarpeisiin. Loppuvuonna 
tilaajat pääsivät lukemaan lehden näköisversiota Lehtiluukku-palvelun kautta.  
 
Uuden lehden markkinoinnissa ja lanseeraamisessa onnistuttiin hyvin, ja levikki vastasi 
odotuksia. Kielteistä palautetta tuli jonkin verran pyhäkouluväen keskuudesta, joista 
osa jäi kaipaamaan omaa lehteään. Seurakuntien ammattikasvattajat ovat olleet 
tyytyväisiä uuteen lehteensä. Lukijapalautetta kerättiin muun muassa Valtakunnallisilla 
seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä. 
 
Villi – ihmisille nuorisotyössä on seurakuntien nuorisotyössä työskenteleville suunnattu 
ammattilehti. Lehden sisällöissä tartutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin 
nuorisotyön teemoihin. Lehti tuo esille nuorisotyön menetelmiä ja välineitä sekä ennen 
kaikkea tekee näkyväksi nuoren ja hänen elämänkysymyksensä. Toimintavuonna 
tarkasteltiin muun muassa digitaalista nuorisotyötä, ilon ja jaksamisen kysymyksiä, 
koulutyön mahdollisuuksia sekä maaseudun ja kaupunkien erilaisuutta 
toimintaympäristöinä. Villi-lehti ilmestyi 6 kertaa ja sen painosmäärä oli noin 2300 
kappaletta per numero. Lehteä julkaisevat yhteistyössä Kirkon kasvatus ja perheasiat 
sekä Nuori kirkko. Lehti toimitetaan maksutta kouluikäisten ja nuorten parissa 
toimiville seurakuntien ohjaajille.  

 
Kirkkomusiikki-lehti on kirkkokuorolaisia, kanttoreita ja kirkkomusiikin ystäviä palveleva 
julkaisu, joka tarjoaa lukijakunnalleen laaja-alaista ja ajankohtaista luettavaa 
kirkkomusiikin eri osa-alueilta. Ensimmäinen lehti ilmestyi tammikuussa 1925. Lehden 
julkaisijana toimivat Suomen Kirkkomusiikkiliitto, Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Nuori 
kirkko. Vuonna 2017 lehti ilmestyi kuusi kertaa. Nuorella kirkolla on lehdessä oma 
palsta, jonka kautta saadaan kuuluviin erityisesti musisoivien lasten ja nuorten ääni. 

 
Neuvottelupäivät, tapahtumat ja painopistetyöskentelyt 
 

Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät järjestettiin maaliskuussa Helsingissä. 
Neuvottelupäiviä värittivät sekä erityisnuorisotyön että Helsingin seurakuntien 
erityisnuorisotyön Snellun 50-vuotisjuhlat. Neuvottelupäivien juhlavuutta lisäsi ministeri 
Grahn-Laasosen ohjelmaosuus avajaisissa ja Helsingin kaupungin osallistujille järjestämä 
vastaanotto. Päivien ohjelmassa keskityttiin nuorten vankien parissa tehtävän työn 
kysymyksiin. Erityisnuorisotyön neuvottelupäivien pääjärjestäjänä oli Kirkkohallitus 
(KKP). Nuori kirkko sekä Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö toimivat KKP:n kanssa 
läheisessä yhteistyössä tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Nuorisotyön työalavastaavien seminaari järjestettiin marraskuussa Tuusulassa. 
Seminaarin työskentelyissä keskityttiin sisältöjohtamisen tukemiseen ja vertaistuen 
vahvistamiseen. Päivien teemoja olivat muun muassa työskentely oman kutsumuksen 
äärellä, nuorisobarometri, seurakunnallisen nuorisotyön tutkimustyö ja 
ilmiöpedagogiikka rippikoulutyössä. Päivillä esiteltiin myös Moottoripaja-hanketta, 
Nuoren kirkon liikunta-agenttitoimintaa ja lähetystyön uusia suuntia ja toimintamalleja. 
Seminaarin järjestäjinä olivat Nuori kirkko, KNT, Diak, KKP ja SLS. 

24 



 
Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestettiin 
Kuopiossa. Neuvottelupäivät toteutettiin yhteistyössä Kuopion hiippakunnan ja 
seurakuntayhtymän kanssa. Paikallinen seurakunta oli vahvasti läsnä päivien 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Päivien suosio yllätti tänäkin vuonna ja osallistujamäärä 
pysyi viime vuoden tasolla. Päivien teema oli Kasvokkain. Teemaan liittyen päivien 
ohjelmasisällöt sisälsivät näkökulmia Jumalan, lasten ja perheiden itsen kohtaamiseen. 
Edellisestä vuodesta poiketen päivien aikana osallistujilla oli mahdollisuus osallistua 
kahteen toiminnalliseen työpajaan, joiden tavoitteena oli tarjota virikkeitä ja osaamista 
käytännön työhön. Kanavat saivat osallistujilta kiitosta ja hyvää palautetta. Tästä johtuen 
Kuopion päivien ohjelmarakenne päätettiin huomioida myös vuoden 2018 päivien 
suunnittelussa. 
 
Nuori kirkko on yksi Helsingin Messukeskuksessa vuosittain järjestettävien 
Lapsimessujen toimeksiantajista. Kolmipäiväinen tapahtuma järjestettiin huhtikuussa. 
Järjestöllä oli tapahtumassa oma osastonsa, jonka yleisilmeellä nostettiin 
vauvamuskareiden, lapsen nimen ja kasteen merkitystä. Osastolla vieraili useita 
ammattikasvattajia niin seurakunnista kuin kuntapuolelta. Järjestö vastasi sunnuntaina 
pidettävästä taaperokirkkohetkestä, johon osallistui kymmeniä perheitä. Nuori kirkko 
ry:n nimi osastolla herätti uteliaisuutta ja ihmetystä – suurelle yleisölle seurakuntia 
palveleva järjestö osoittautui vieraaksi.  
 
Armoa! -reformaation merkkivuotta  vietettiin seurakunnissa, hiippakunnissa sekä 
valtakunnallisissa juhlissa. Nuori kirkko osallistui merkkivuoden päätoimikunnan 
työskentelyyn, piti merkkivuoden teemoja esillä sekä toiminnassaan että julkaisuissaan. 
Merkkivuoden päätöstapahtumassa Nuori kirkko isännöi juhliin kutsuttuja hiippakuntien 
nuorten edustajia. 

 
#rauha kirkon kasvatuksen teemana vuosina 2018–2019  
Nuori kirkko osallistui työskentelyyn, joka valmisteli rauhaa kirkon kasvatuksen teemaksi 
vuosiksi 2018–2019. Teemaa valmisteltiin työryhmässä, jonka koolle kutsujana oli 
Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikkö. 
 

 

4. Nuori kirkko vaikuttaa lasten ja nuorten hyvän elämän  
    edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa 
 
Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Ensimmäisenä toimintavuonnaan Nuori kirkko keskittyi tekemään järjestöä tunnetuksi 
kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa verkostoissa. Järjestön visuaalinen ilme ja sen 
erilaiset käyttömuodot monipuolistuivat ja tarkentuivat. Esimerkiksi Nuoren kirkon 
logoa nähtiinkin aina teologian opiskelijoiden haalareista purkkapusseihin messuilla. 
Lapset ja nuoret toimivat järjestön sisällöntuottajia erityisesti Jiipeenetin 
pressiklubissa, jonka toimintaan osallistui 33 alle 18-vuotiasta toimittajaa. Lisäksi 
Lastenkirkon lastentoimitukseen osallistui 14  7–8-vuotiasta iltapäiväkerholaista. 
Kesän leirien mediatuotantoon osallistui merkittävä määrä leiriläisiä.  

 
Nuori kirkko panosti näkyvyyteen isoissa tapahtumissa. Maaliskuun Nuori2017-messut 
Tampereella, toukokuun Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien yhteinen näyttelyosasto sekä 
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Muskaripyhis Turun Tuomiokirkossa ja koko viikon näkyvyys Porin SuomiAreenassa 
toivat järjestölle toivottua näkyvyyttä sekä kirkollisissa että yhteiskunnallisissa 
piireissä. Lisäksi järjestön omat tapahtumat eli kerhonohjaajapäivät alkuvuodesta, 
Virsivisa kevään mittaan ja varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät syyskuussa 
onnistuivat mukavasti myös uudessa tilanteessa. Nuorten Yhden hinnalla -seminaari 
Tampereella järjestettiin viimeisen kerran ja se keräsi 1800 osallistujaa.  

 

 
Lapset osana SuomiAreenan ohjelmaa Porin torin MTV3-lavalla . Kuva: Inka Lähteenaro.  

 
Järjestön viestintä on painottunut entistä enemmän digitaaliseen viestintään, 
sosiaaliseen mediaan ja videotuotantoihin. Tämä näkyi myös rekrytoinneissa: elokuussa 
järjestössä aloitti visuaaliseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä 
viestintäsuunnittelija Tuukka Joru. Lokakuussa järjestössä aloitti 
digiviestintäsuunnittelija Vlada Laukkonen, jonka vastuulla on erityisesti järjestön 
nettisivut ja digitaalisten medioiden kehittäminen. Järjestön viestintäpäälliköksi 
valittiin helmikuussa Anna Munsterhjelm, jonka työtä Katri Korolainen jatkoi elokuusta 
alkaen. Vuoden aikana viestintätiimiin liitettiin myös markkinointi- ja IT-vastuut 
digitaalisen työn lisäksi.  

 
Erityisen onnistunutta vuodessa 2017 on ollut viestinnän työtavan, -roolien ja 
palveluiden rakentaminen. Sosiaalisen median kanavat ovat kasvaneet relevantin 
kokoisiksi: järjestöllä oli Facebookissa 1120 tykkääjää, Instgramissa 580 tykkääjää ja 
Twitterissä 310 seuraajaa vuoden 2017 lopussa. Nuoren kirkon sivujen kävijämäärä oli 
vuoden lopussa 139 663 vierailua ja 99 573 uniikkia kävijää. Tammikuun 3603 kävijää 
nousi marraskuussa jo 13 013 uniikkiin kävijään. Järjestön visuaalinen ilme ja julkaisut 
printtiesitteistä videoihin, uusiin verkkosivuihin ja uutiskirjeisiin ovat olleet näyttäviä ja 
ammattimaisia. Jatkossa viestinnässä panostetaan suunnitelmallisuuteen, 
mediakontaktien parantamiseen ja yhä parempaan työnjakoon sisällöntuottajien 
kanssa. Vuoden 2017 mediatiedotteet löytyvät liitteestä 1.  
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Kotimainen yhteistoiminta 
 

Yhteistyöverkostot 
Nuori kirkko toimii laajassa yhteistyöverkostossa eri yhteiskunnallisten, kirkollisten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestön toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä varhaiskasvatus-, nuoriso- ja diakoniajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen, yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja koulutoimen, sosiaalitoimen, Suomessa 
toimivien kristillisten kirkkojen kasvatustyön, järjestöjen, kouluttavien laitosten, 
hiippakuntien, seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa. 

 
Yhteiskunnalliset yhteistyötahot 
Nuori kirkko saa vuosittaisen toiminta-avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
Järjestön toiminta liittyy yhteiskunnan linjauksiin ja kehittämisohjelmiin sekä lapsen 
oikeuksien sopimukseen. Järjestö osallistui aktiivisesti Lastensuojelun Keskusliiton 
toimintaan ja hallintoon. Nuoren kirkon johtaja on ollut vuonna 2017 lopussa päättyvän 
kauden LSKL:n hallituksen ja sen työvaliokunnan jäsen. Järjestön edustaja on myös liiton 
ehkäisevän työn neuvottelukunnassa. 

 
Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyhankkeessa (PIKI) ovat mukana yhteiskunnallisista 
järjestöistä Lastensuojelun Keskusliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Invalidiliitto ja 
Yhteiset Lapsemme. Opetushallituksen ja alakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä muun 
muassa Virsivisan ja lastenkirkko.fi-palvelun osalta. 

 
Valtakunnalliset lastenjärjestöt (Kansallinen Lastenliitto, Nuoret Kotkat, Suomen 
Demokratian Pioneerin Liitto, Suomen Nuorisoseurojen Liitto, Suomen Setlementtiliitto 
ja Vesaisten Keskusliitto) muodostavat toisen valtakunnallisen yhteistyöverkoston. 
Verkosto järjesti yhteistyössä lasten viikon 13.-25.11.2017 (www.lastenviikko.fi ). Viime 
vuosina on vahvistunut yhteistyö Suomen Partiolaisten kanssa. Edustaja osallistuu 
seurakuntien partioyhteyshenkilöiden (Seppo) verkoston toimintaan, ja olemme olleet 
synnyttämässä alueellisia Seppo-tapaamisia yhteistyössä Partion piirien kanssa.  

 
Nuori kirkko on aktiivinen jäsen Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa. Järjestö on myös 
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö 
sekä Kirkkopalvelujen ja Lastensuojelun Keskusliiton jäsen. Lisäksi teemme yhteistyötä 
lukuisten muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa. 
 
Kirkkohallitus 
Yhteistyö Kirkkohallituksen kanssa pohjautuu yhteistyösopimukseen, jonka 
yhteistyöalueina ovat seurakuntien kasvatustyö, lasten ja perheiden 
jumalanpalveluselämä ja musiikki sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja 
kehittäminen. Kirkkohallituksen kanssa tehtiin yhteistyötä Kirkko ja järjestöt 
-neuvottelukunnassa, johtajien kokouksessa, yhteisissä suunnittelupäivissä, 
Seurakuntaopiston Agricolan toimikunnassa, kirkon kasvatuksen yhteistapaamisessa, 
verkostokokouksessa ja Suuntaseminaarissa, yhteisten hankkeiden työryhmissä ja eri 
työalojen suunnitteluryhmissä. 

 
Kirnu 
Kirnu-yhteistyötä jatketaan Suomen Lähetysseuran, Kirkon kasvatus ja perheasiat 
-yksikön sekä Kirkkohallituksen ruotsinkielisen työn kanssa. Yhteistyötä tehdään 
neuvottelupäivien ja kasvatuksen verkostokokouksen ja muiden tapaamisten 
valmistelussa sekä koulutuksen suunnittelussa ja koordinoinnissa. Lapsivaikutusten 
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arviointia ja lapsiasiahenkilöiden toimintaa edistetään yhdessä. Kehittämisasiakirjojen 
pohjalta tuetaan seurakuntien toiminnan suunnittelua muuttuvassa 
toimintaympäristössä. 
 

 
Koulutussuunnittelua Seurakuntaopiston Hanna Pulkkisen (oik.) kanssa. Vas. takana Maara 
Kosonen ja Jukka Jylhä, edessä Suvielise Nurmi ja Markku Autio. Kuva Juha Kinanen. 

 
 
Kirkkopalvelut, Seurakuntaopisto/Agricola 
Nuori kirkko tekee tiivistä yhteistyötä Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa. Laajaa 
yhteistoimintaa jatkettiin erityisesti varhaiskasvatuksen koulutustoiminnan osalta. 
Lisäksi Nuorella kirkolla on edustaja Seurakuntaopiston johtokunnassa. 

 
Muut kirkolliset yhteydet 
Hiippakunnat ovat perinteisesti tärkeä yhteistyötaho kasvatuskenttää koskevissa 
suunnitelmissa sekä koulutuksen ja neuvottelupäivien järjestämisessä. Nuori kirkko 
osallistuu kasvatuksen yhteistapaamisen valmisteluun, jossa mukana ovat kirkon 
kasvatus ja perheasiat -yksikkö, hiippakunnat, seurakunnat ja Kirnu-järjestöt. 

 
Yhteistyöverkostot kootusti 
• Kasvatuksen yhteistapaaminen 
• Kasvatuksen verkostokokous 
• Suuntaseminaari 
• Seurakuntaopiston Agricolan toimikunta 
• Mun Talous -verkosto 
• Nuorille suunnatun verkkonuorisotyön foorumi (NuSuVeFo) 
• Nuorisotutkimusverkosto 
• Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä 
• Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus (Verke) 
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- Olympiakomitean koulu harrastuspaikkana -verkosto 
 

Yhteistyökumppanit 
• AKK Motorsports 
• A-klinikkasäätiö 
• Aller Media / Suomi24.fi 
• Betanian lastenkoti 
• Centria-ammattikorkeakoulu 
• Changemaker 
• DIAK 
• Folkhälsan 
• Gordonin toimivat ihmissuhteet (GTI) 
• Helsingin NMKY:n kehittämisyksikkö 
• Helsingin seudun erilaiset oppijat 
• Hiippakunnat 
• Kalliolan nuoret 
• Kirkkohallitus 
• Kirkon Ulkomaanapu (KUA) 
• Lasten Keskus – Kirjapaja Oy 
• Making People Happy Oy 
• Nuorten Akatemia 
• Nuorten Palvelu  
• Oikeusministeriö 
• Opetus- ja kulttuuriministeriö 
• Preventiimi 
• Seurakunnat 
• Seurakuntaopisto 
- Suomen Ekumeeninen neuvosto 
• Suomen Kirkkomusiikkiliitto 
• Suomen Lions-liitto 
• Suomen Merimieskirkko 
• Suomen Moottorilliitto 
• Suomen Partiolaiset 
• Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY  
• Suomen Setlementtiliitto 
• Valtion nuorisoasiain neuvosto (NUORA) 
• WWF 
• Väestöliitto 

 
Jäsenyydet  
Nuori kirkko ry on seuraavien yhteisöjen jäsen: 
• Kirkkopalvelut 
• Lastensuojelun Keskusliitto 
• Suomen Lähetysseura 
• Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi  
• Taksvärkki  
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Kansainvälinen yhteistoiminta 
 

Nuori kirkko jatkoi taustajärjestöjen perinteistä lähialueyhteistyötä tukemalla 
toiminnallisesti ja taloudellisesti Viron kirkon Lapsi- ja nuorisotyönyhdistystä (EELK 
LNÜ). Yhteistyötä koordinoi Kirnun Viro-työryhmä. Yhteistyömuotoja olivat 
koulutukset, leirityön ja tapahtumien tukeminen sekä materiaalituotanto. Nuori kirkko 
kutsui Viron kirkon nuorisotyön edustajia Suomessa järjestettäviin koulutuksiin, 
tapahtumiin sekä seminaareihin. 

 
Nuori kirkko on jäsenenä European Fellowship (EF) -verkostossa, joka kokoaa 
eurooppalaisia kristillisiä nuorisojärjestöjä vuosittaisiin tapaamisiin. Nuoren kirkon 
edustajat osallistuivat EF:n vuosikokoukseen Berliinissä. EF järjesti pääsiäiskurssin 
Tanskan Vejlessä. Teemana oli Playing Our Way to Democratic Participation. Suomen 
ryhmä oli huomattavasti aiempaa suurempi, kun Kauhajoen seurakunnan 
varttuneemmat nuoret aktivoituivat osallistumaan kurssille runsaslukuisesti. 

 
ECIC järjestettiin vuonna 2017 Varsovassa Puolassa 25.–28.4.2017 teemalla Internet as 
Public Space - Extended Reality and Public Theology. Suomesta konferenssiin osallistui 
kirkkohallituksen ja paikallisseurakuntien verkkotyöstä vastaavia työntekijöitä. 

 
Nuori kirkko on mukana Pohjoismaisten pyhäkoulujärjestöjen 
yhteistoimintaverkostossa, Nordic Sunday School Network, jolla oli tapaaminen 
Oslossa 2.–4.5.2017. Suomea tapahtumassa edustivat Nuori kirkko, KCSA sekä SLEF 
Finland. Tapahtumassa tutustuttiin eri järjestöjen toimintaan ja suunniteltiin tulevaa 
yhteistyötä.  
 
 

5. Hallinto ja talous   
 

Hallinnon, HR-toimintojen ja taloushallinnon osalta Nuoren kirkon ensimmäinen 
toimintavuosi on painottunut toimintojen yhtenäistämiseen ja uusien järjestelmien 
käyttöönottoon. Voimavarat on priorisoitu järjestön toiminnan kannalta kaikkein 
akuuteimpiin tarpeisiin. Tämä on väistämättä tarkoittanut hallinnollisten ja 
taloushallinnon toimintojen kehittämisen ensisijaisuutta. Näiden rinnalla on aloitettu 
HR-toimintojen perusrakenteiden luominen ja vahvistaminen, integroiden ja 
yhtenäistäen edeltäjäjärjestöjen henkilöstöjohtamisen käytänteitä. 
 

 Jäsenseurakunnat ja -yhteisöt 
 

Nuoren kirkon jäsenkunta muodostuu seurakunnista ja seurakuntayhtymistä, 
joistakin kasvatuksen järjestöistä sekä Nuoren kirkon piirijärjestöistä. Lisäksi edelleen 
Nuoren kirkon  jäseninä on yksityishenkilöitä, jotka ovat aikanaan tulleet juridisen 
edeltäjäjärjestön, Seurakuntien Lapsityön Keskuksen jäseniksi. Uusia henkilöjäseniä 
Nuori kirkko ei ota.  Yli 90 % suomenkielisistä seurakunnista ja seurakuntayhtymistä 
on Nuoren kirkon jäseniä. 
 
Seurakuntien jäsenmaksuksi vahvistettiin 0,037 euroa seurakuntien jäsentä kohti. 
Tämän päätöksen myötä keskimääräinen jäsenmaksu asettui aikaisempia, 
yhteenlaskettuja jäsenmaksuja alemmalle tasolle. Jäsenmaksutuotot olivat vuonna 
2017 budjetoidun mukaiset, 126 500 euroa. Vuoden kuluessa jäseniksi liittyivät 
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Vaara-Karjalan seurakunta sekä Porin seurakuntayhtymä, jonka jäsenyyden myötä 
kaikki Porin seurakunnat ovat nyt jäseniä yhtymän edustaessa heitä. Yksikään 
yhteisöjäsen ei luopunut jäsenyydestä vuoden 2017 aikana. 
 
Luottamushenkilöhallinto 
Nuoren kirkon valtuusto kokoontui kaksi kertaa. Nuoren kirkon sääntöjen mukaisesti 
valtuusto käyttää jäsenistön valtaa niinä vuosina, kun jäsenkokousta ei järjestetä. 
Siten valtuustolle kuului vuonna 2017 lopullinen päätäntävalta järjestön 
toimintasuunnitelman, budjetin, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suhteen. 
Valtuuston työskentely muodostui alusta saakka aktiiviseksi ja keskustelevaksi. 
Valtuusto on ottanut alusta saakka sen roolin, jota siltä yhdistymisneuvotteluissa 
toivottiin – se toimii jäsen- ja yhteiskuntasuhteita rakentavana sekä järjestön 
työskentelyä sparraavana päätöksentekijänä. 
 

 
Nuoren kirkon ensimmäinen hallitus. Vas. Heli Pruuki, Juha Silander, Kimmo Reinikainen, 
Liisa Sahi,  puheenjohtaja Heikki Arikka, Jari Pulkkinen, Ari Tähkäpää, Salme Kuukka ja 
Katri Korolainen. Kuva Pirjo Riipinen. 

 
Nuoren kirkon hallitus piti 9 kokousta, joista kaksi toteutettiin sähköpostikokouksena. 
Hallituksen työskentely painottui toimintaansa aloittavan järjestön hallinnon ja 
talouden perusrakenteen luomiseen lukuisine sopimuksineen sekä hallinnollisine 
ilmoituksineen. Toinen merkittävä hallituksen työkokonaisuus liittyi rekrytointeihin. 
Hallitus valitsi syksyn rekrytointiprosessin päätteeksi uudeksi johtajaksi Sami Ojalan. 
Lisäksi hallituksen työvaliokunta toimi rekrytoijana viestintäpäällikön ja Tievatuvan 
isännän valinnoissa. Hallitus päätti myös käynnistää toiminta- ja leirikeskuksia 
koskevan taustaselvitys- ja kehittämishankkeen, joka integroituu vuoden 2018 aikana 
toteutettavaan strategiatyöskentelyyn. 
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Henkilöstö 
 
Nuorella kirkolla oli vuonna 2017 keskimäärin 45 kuukausipalkkaista työntekijää. 
Lisäksi järjestön toiminnalle on tyypillistä palkkiotoimisten työntekijöiden työskentely 
muun muassa kouluttajina, leirien ja tapahtumien toteuttajana sekä erilaisten 
mediasisältöjen tuottajina. 
 
Henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtamisen painopisteenä oli järjestöjen 
toimintatapojen integrointi uuteen kokonaisuuteen. Tässä työssä merkittävä rooli oli 
työnantajan ja työntekijöiden nelijäsenisellä yhteistoimintaryhmällä. Alusta saakka 
uusi järjestö omaksui nk. jatkuvan yhteistoiminnan toimintatavakseen. Keväällä 
neuvotteluiden jälkeen henkilöstö hyväksyi osaltaan yksimielisesti talossa 
sovellettavat henkilöstöjohtamisen käytänteet. Palkkahallinto ulkoistettiin osittain, ja 
järjestössä otettiin käyttöön uusi palkkahallinnon ohjelmisto sekä pääosin sähköiseen 
tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn perustuva toimintatapa. Työterveyshuollon 
järjestäminen oli jossakin määrin haastavaa molemminpuolisten fuusioiden takia: 
Diacor integroitui osaksi Terveystalon organisaatiota. Lauttasaaren toimipisteessä 
toteutettiin työpaikkaselvitys. Uusi työterveyden toimintasuunnitelma laadittiin sen 
ja aiemmin Pieksämäen Terveystalon asiakkaana olleen Partaharjun työterveyden 
toimintasuunnitelmien pohjalta. Erityisenä painopisteenä työhyvinvoinnin 
johtamisessa on riittävä palautuminen ja psyko-sosiaalisen kuormituksen hallinta sekä 
fyysinen työturvallisuus niissä työtehtävissä, joissa kyseisten riskien taso on 
korkeampi. Työterveyspalveluita täydennetään sairauskuluvakuutuksella sekä 
kulttuuri- ja virkistysseteleitä tarjoamalla. Työsuojelun osalta järjestöön 
muodostettiin nyt nelijäseninen työsuojelutoimikunta. 

 

Talous 
 
Edeltäjäjärjestöjen hallinnot tekivät lopulliset päätökset järjestöjen yhdistymisestä 
vasta joulukuussa 2016. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että järjestöt laativat 
toimintasuunnitelmat ja budjetit itsenäisesti, mutta sovittujen linjausten mukaisesti 
yhtenäistettynä. Yhdistymispäätösten tultua voimaan Nuoren kirkon vuoden 2017 
toimintasuunnitelma ja talousarvio laadittiin yhdistämällä järjestöjen erilliset 
suunnitelmat. Ensimmäisen toimintavuoden kuluissa varauduttiin siihen, että 
yhdistymisprosessi aiheuttaa ylimenovaiheen ajaksi merkittävästikin lisäkuluja. 
Olihan kevään 2017 tilinpäätöskaudella vielä käytössä kolme aiempaa 
talousjärjestelmää, kun tilinpäätökset laadittiin ja tilintarkastus tehtiin jokaisen 
edeltäjäyhdistyksen osalta erikseen. Nuorten Keskuksen osalta tilinpäätös ja 
loppuselvitys tehtiin per 6.5.2017, jolloin järjestö lopullisesti purkautui. 
 
Järjestön taloudellinen tulos muodostui kohtuulliseksi. Toiminnan, hallinnon ja 
viestinnän tuotot ja kulut olivat ennakoidulla tavalla tasapainossa. Avustustuottojen 
taso säilyi aikaisempien vuosien tasolla. Toiminta- ja leirikeskusten toiminnan volyymi 
jäi jonkun verran tavoitellusta, jolloin niiden tulos muodostui jossakin määrin 
tappiolliseksi.  Tilivuoden päättyessä tarkasteltiin joidenkin omaisuuserien tasearvoja, 
ja niitä tarkistettiin sekä ylös- että alaspäin. 
 
Uuden järjestön taloushallinto rakennettiin kokonaan uudelta pohjalta alihankintaan 
ja sähköiseen taloushallintoon perustuvaksi. Netvisor-ohjelmakokonaisuuden avulla 
hoidetaan ostoreskontra, myyntireskontra, kirjanpito sekä matka- ja kululaskutus. 
Lisäksi ohjelmistoa käytetään palkkahallinnossa.  Järjestön toimintoja 
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käynnistettäessä nopeasti luotu sisäisen laskennan kustannuspaikkarakenne 
osoittautui ongelmalliseksi, joten kustannuspaikkarakenne luotiin kokonaan 
uudelleen vuotta 2018 varten. Taloushallinnon raportointia varten otettiin käyttöön 
Accuna-järjestelmä. 
 
Hyvin monista eri toiminnoista koostuva järjestön toiminta haastaa taloushallinnon 
toimintaprosessit. Vuoden kuluessa rakennettiin järjestön taloushallinnon 
perustoimintojen lisäksi laajalti ratkaisuja niin piiriyhdistysten taloushallintoon, 
toimintakeskusten oman ja ulkopuolisen elinkeinotoiminnan raportointitarpeisiin 
sekä hankkeiden ja projektien taloussuunnitteluun ja -seurantaan. 

   

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 
 

Seurakuntien Lapsityön Keskuksen ja Nuorten Keskuksen omistamat Lasten Keskus 
ja Kirjapaja Oy:n osakkeet siirtyivät Nuorelle kirkolle, joka vahvisti 
enemmistöomistajan rooliaan ollen nyt 55 % osuudellaan. Lasse Halme toimi 
yhdistyksen johtajan tehtävänsä myötä myös kustannusyhtiön hallituksen 
puheenjohtajana. Vuoden päättyessä nämä tehtävät siirtyivät Sami Ojalalle. 
 
Konserniin kuuluvan yrityksen investointien taso oli edelleen korkea. Erityisenä 
kasvualueena nähtiin oppikirjaliiketoiminta. Seurakuntien työntekijöille suunnattu 
kirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuus samoin kuin lehtien kustantaminen 
ovat vahvoja sisällöllisen yhteistyön alueita. 

  

Partaharju-säätiö 
  

Partaharju-säätiön säännöt uudistettiin uuden säätiölain mukaisiksi. Säätiön 
seitsenjäseniseen hallitukseen valittiin nyt neljä jäsentä Nuoren kirkon valtuuston 
toimesta. Näin ollen säätiö kuuluu aiempaa tiiviimmin Nuoren kirkon konserniin. 
Säätiön hallinto- ja talouspalvelut tuotetaan yhteistyösopimuksen mukaisesti 
Nuoren kirkon toimesta. Säätiö keskittyy kiinteistöjen omistukseen, ja Nuori kirkko 
organisoi kaiken toiminnan alueella.  Säätiön toimitusjohtajana toimii Nuoren 
kirkon johtaja. 

 

Kirkkopalvelut ja Seurakuntaopiston Säätiö 
  

Yhteistyösopimuksen perusteella Nuorella kirkolla on hallituspaikat sekä 
Kirkkopalveluiden että Seurakuntaopiston Säätiön hallituksissa. Näihin 
luottamustehtäviin oli nimetty järjestön johtaja. Hallinnollinen vaikuttaminen tukee 
tiivistä toiminnallista yhteistyötä. 
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Liite 1: Nuori kirkko ry:n mediatiedotteet 1.12.2016–31.12.2017 
 
 1.12.2016 Kolme ev.lut. kirkon palvelujärjestöä yhdistyi.  Nuori kirkko ry on syntynyt 

 16.1.2017 NAVI: Nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa voi parantaa 

 25.1.2017 Fisucraft on vuoden kristillinen mediateko 2016 

     7.2.2017 Moottoripajat kisaavat jääradalla 

7.4.2017 Vauhtia moottoripajanuorten Endurance-ajoissa 

13.4.2017 Moottoripaja aloittaa toiminnan Limingassa 

 21.4.2017 Nuorille on tehtävä tilaa tulevaisuuden kirkossa 

 26.4.2017 Koululaisten Virsivisan voitto ratkaistaan Tampereella toukokuussa 

 28.4.2017 Palveluoperaatio Saapas päivystää taas vappuna 

 7.5.2017 Kauden 2017 Virsivisan voitto Mikkelin hiippakunnan WEE-joukkueelle 

 7.5.2017 Vaikuttaminen ja aito avoimuus puhututtivat Nuorten tulevaisuusseminaarissa 

 8.5.2017 Nuorten 9,5 teesiä kirkon uudistamiseksi 

9.5.2017 Liikenneturvallisuutta yläkouluikäisille 

 11.5.2017 Nuoren kirkon valtuusto muistuttaa uusia kuntapäättäjiä lapsi- ja  

sukupolvivaikutusten huomioimisesta 

   12.5.2017 Moottoripaja käynnistyy Nivalassa 

22.5.2017 Rata-ajoa ja liikenneturvallisuutta mopoilijoille 

 30.5.2017 Saapas päivystää viikonloppuna 17 paikkakunnalla 

 2.6.2017 Harrikkaharrastajat keräsivät Possupinsseillä rahaa moottoripajoille 

 6.6.2017 Laitilalaisesta Lahja Pavelasta vuoden pyhäkoulunohjaaja 

 12.6.2017 Tuukka Joru on valittu Nuoren kirkon viestintäsuunnittelijaksi 

 21.6.2017 Katri Korolainen johtamaan Nuoren kirkon viestintää ja vaikuttamista 

   30.6.2017 Kesän iltakirkot Ristikiven kirkossa Partaharjulla Pieksämäellä 

   20.9.2017 Saappaan vapaaehtoiset koolla 22.24.9.2017 Partaharjulla 

 20.9.2017 Vlada Laukkonen valittu Nuoren kirkon digiviestintäsuunnittelijaksi 

 26.9.2017 Lapsella on oikeus katsomuskasvatukseen: Kuopiossa hyvä lapsuus yhdistää kunnan 

ja seurakunnan kasvatustyön 

    9.10.2017 Mopofiksausta ja yksinäisyydentorjuntaa: Moottoripajoilla opetellaan tekniikan      

lisäksi  myös vuorovaikutustaitoja 

  10.11.2017  Sami Ojala Nuoren kirkon johtajaksi 
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http://nuorikirkko.fi/nuori-kirkko-ry-syntynyt/
http://nuorikirkko.fi/navi-nuorten-vaikutusmahdollisuuksia-kirkossa-parantaa/
http://nuorikirkko.fi/fisucraft-kristillinen-mediateko-2016/
http://nuorikirkko.fi/?p=9864&preview=true
http://nuorikirkko.fi/vauhtia-moottoripajanuorten-endurance-ajoissa/
http://nuorikirkko.fi/moottoripaja-aloittaa-toiminnan-limingassa/?preview_id=9872&preview_nonce=e86a79557a&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://nuorikirkko.fi/nuorille-tehtava-tilaa-tulevaisuuden-kirkossa/
http://nuorikirkko.fi/koululaisten-virsivisan-voitto-ratkaistaan-tampereella-toukokuussa/
http://nuorikirkko.fi/6859-2/
http://nuorikirkko.fi/kauden-2017-virsivisan-voitto-mikkelin-hiippakunnan-wee-joukkueelle/
http://nuorikirkko.fi/vaikuttaminen-aito-avoimuus-puhututtivat-nuorten-tulevaisuusseminaarissa/
http://nuorikirkko.fi/nuorten-95-teesia-kirkon-uudistamiseksi/
http://nuorikirkko.fi/?p=9860&preview=true
http://nuorikirkko.fi/valtuusto-muistuttaa-lapsivaikutuksista/
http://nuorikirkko.fi/valtuusto-muistuttaa-lapsivaikutuksista/
http://nuorikirkko.fi/moottoripaja-kaynnistyy-nivalassa/?preview_id=9875&preview_nonce=3d62fa572a&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://nuorikirkko.fi/valtuusto-muistuttaa-lapsivaikutuksista/
http://nuorikirkko.fi/rata-ajoa-ja-liikenneturvallisuutta-mopoilijoille/
http://nuorikirkko.fi/saapas-paivystaa-viikonloppuna-17-paikkakunnalla/
http://nuorikirkko.fi/harrikkaharrastajat-kerasivat-possupinsseilla-rahaa-moottoripajoihin/
http://nuorikirkko.fi/laitilalaisesta-lahja-pavelasta-vuoden-pyhakoulunohjaaja/
http://nuorikirkko.fi/tuukka-joru-valittu-nuoren-kirkon-viestintasuunnittelijaksi/
http://nuorikirkko.fi/katri-korolainen-johtamaan-nuoren-kirkon-viestintaa-vaikuttamista/
http://nuorikirkko.fi/kesan-iltakirkot-ristikiven-kirkossa-partaharjulla-pieksamaella/?preview_id=9884&preview_nonce=4a71fcb6fb&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://nuorikirkko.fi/saappaan-vapaaehtoistyontekijat-koolla-partaharjulla/
http://nuorikirkko.fi/vlada-laukkonen-valittu-nuoren-kirkon-digiviestintasuunnittelijaksi/
http://nuorikirkko.fi/lapsella-oikeus-katsomuskasvatukseen-kuopiossa-hyva-lapsuus-yhdistaa-kunnan-seurakunnan-kasvatustyon/
http://nuorikirkko.fi/lapsella-oikeus-katsomuskasvatukseen-kuopiossa-hyva-lapsuus-yhdistaa-kunnan-seurakunnan-kasvatustyon/
http://nuorikirkko.fi/mopofiksausta-ja-yksinaisyydentorjuntaa-moottoripajoilla-opetellaan-tekniikan-lisaksi-myos-vuorovaikutustaitoja/?preview_id=9881&preview_nonce=6d606b2770&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://nuorikirkko.fi/mopofiksausta-ja-yksinaisyydentorjuntaa-moottoripajoilla-opetellaan-tekniikan-lisaksi-myos-vuorovaikutustaitoja/?preview_id=9881&preview_nonce=6d606b2770&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.epressi.com/tiedotteet/hanketiedotteet/mopofiksausta-ja-yksinaisyydentorjuntaa-moottoripajoilla-opetellaan-tekniikan-lisaksi-myos-vuorovaikutustaitoja.html
http://nuorikirkko.fi/sami-ojala-nuoren-kirkon-johtajaksi/
http://nuorikirkko.fi/sami-ojala-nuoren-kirkon-johtajaksi/


 17.11.2017 NettiSaappaalla etsivää nuorisotyötä Instagramissa 

 20.11.2017  NAVIn uudet puheenjohtajat: Kirkon on pakko saada nuoret mukaan! 

 24.11.2017 Nuoren kirkon valtuusto: perheiden hyvinvoinnin tukeminen ensisijaista 

   1.12.2017 Niin mieli hellä on ihmisellä: Lastenkirkon adventtikalenteri jakaa hyvää 

   5.12.2017 Tekstaritupu mukaan Sekasin-Chatiin  

 

Yhteensä 32 mediatiedotetta  
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Liite 2: Vuonna 2017 Nuoren kirkon järjestämät leirit, koulutukset ja 
tapahtumat 
 

 
Koulutuksen/tapahtuman nimi Ajankohta  Paikkakunta Osallis- Yhteistyö- 

    tuja- kumppani 
määrä  

Lasten musiikkitapahtumat 
Muskarikuorojen konsertti 22.4. Espoo 300 Espoon tuomiokirkkosrk 
Lasten kirkko -videointi 18.9. Helsinki 22 Mikaelin srk:n lapset 
Lasten kirkko -videointi 2.11. Helsinki 25 Mikaelin srk:n lapset  
Virsivisan finaali 4.5. Tampere 260 Tampereen Harjun srk,  
Valtakunnallinen 8. virsivisa 4200 Kirkkohallitus 
 
Hiippakuntaleirit  
Tarmo - Lapuan hiippakunnan  
hiippakuntaleiri 25.-28.7.  Ähtäri  101  Nuoren kirkon Keski-Suomen ja 

      Pohjanmaan piiri, Lapuan hpk,  
      Ähtärin srk, Suomen Lähetys- 
      seura ja Agricola-opintokeskus 

Loiskis-leiri 2017  1.-4.8. Kiikka 69  Nuoren kirkon Varsinais-  
Suomen ja Satakunnan piiri 

Pihka4 - Tampereen hiippakuntaleiri 24.-28.7.  Hollola 122 Nuoren kirkon Hämeen piiri,  
Lahden seurakunnat 

Lapin liekki - Oulun hiippakunnan  26.-29.6. Tievatupa, 60 Oulun hpk, Lapin rovastikunta 
hiippakuntaleiri Saariselkä  ja Agricola-opintokeskus  
Lahja -iloisia yllätyksiä Kuopion ja  28.6.-3.7. Partaharju, 330  Nuoren kirkon Itä- ja Kaakkois- 
Mikkelin hiippakuntien  Pieksämäki Suomen piirit,  
hiippakuntaleiri Mikkelin ja Kuopion hpk:t,  

Suomen Lähetysseura ja  
Seurakuntaopisto 

Aarre 2017 - Espoon ja Helsingin  19.-22.6. Partaharju, 260 Nuoren kirkon Uudenmaan- 
Hiippakuntien hiippakuntaleiri  Pieksämäki Helsingin piiri,  

Seurakuntaopisto 
 
Tapahtumat  
Koko perheen kevätretki 7.5. Särkänniemi, 410 Nuoren kirkon piirit (Etelä- 
(Etelä-Suomi) Tampere Suomi) + Hämeen  Partiopiiri   
Hiippasähly 6.5. Pieksämäki 125  Nuoren kirkon Itä-Suomen piiri, 

      Kuopion hpk ja Pieksämäen srk 
Poikien ja tyttöjen kevätretki 6.5. Alahärmä 1311 Nuoren kirkon Keski-Suomen ja 

      Pohjanmaan piiri, Kauhavan srk,   
      Markki-Partio ja Lapuan hpk 

ITK-messut 6.-7.4.  Aulanko 400 Hämeen amk 
Summer Assembly 3.-6.8.  Helsinki 4000 Assembly 
SomeCamp 19.-20.9.  Turku 80 Verke, KKP 
Lapsimessut 21.-23.4. Helsinki x?  
 
Kerhonohjaajapäivät   
Arkkihiippakunnan kerhonohjaajapäivä 4.2. Pori 79 Nuoren kirkon Varsinais- 

Suomen ja Satakunnan piiri 
Porin srk:t ja Agricola- 
Opintokeskus 
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Oulun hiippakunnan kerhonohjaajapäivä 4.2. Rovaniemi 37 Oulun hiippakunta, Rova- 
niemen srk, Agricola-   
opintokeskus 

Oulun hiippakunnan kerhonohjaajapäivä 28.1. Oulainen 66 Oulun hpk, Kalajoen  
rovastikunta 

Kuopion hiippakunnan kerhonohjaaja- 28.1. Pieksämäki,  264 Nuoren kirkon Itä-Suomen 
päivä Seurakuntaopisto piiri, Kuopion hpk,  

  Seurakuntaopisto,  
Suomen Lähetysseura ja  
Agricola-opintokeskus 

Tampereen hiippakunnan kerhon- 21.1. Tampere 113 Nuoren kirkon Hämeen piiri, 
ohjaajapäivä   Tampereen seurakunnat 
Lapuan hiippakunnan kerhonohjaaja- 21.1.  Virrat 149 Nuoren kirkon Keski-Suomen ja 
päivä  Pohjanmaan piiri, Lapuan hpk, 

      Agricola-opintokeskus 
Mikkelin hiippakunnan kerhonohjaaja- 21.1. Savonlinna 179  Nuoren kirkon Kaakkois- 
päivä Suomen piiri, Mikkelin hpk, 

Savonlinnan rovastikunta,  
Suomen Lähetysseura ja  
Agricola-opintokeskus 

 
Nuorten leirit, rippikoulut ja tapahtumat  
Talvileiri 6.-8.1. Partaharju 16 

Pieksämäki  
Nuisku-kurssi nuorille 2. jakso 7.-9.4. Partaharju 5 

Pieksämäki 
Isoskoulutus 2. jakso 7.-9.4. Partaharju 38 

Pieksämäki 
Rippikoulu Kv66 17.-27.7. Partaharju 88 

Pieksämäki 
Rippikoulu Kv67 27.7.-6.8. Partaharju 70 

Pieksämäki 
Q-tis-leiri nuorille 1.-3.9. Partaharju 17 

Pieksämäki  
Nuisku-kurssi nuorille 1. osa 29.9.-1.10. Partaharju 14 

Pieksämäki  
Isoskoulutus 1. jakso 29.9.-1.10. Partaharju 21 

Pieksämäki 
Yhden hinnalla -tapahtuma 5.-7.5. Tampere 1800*)  Tampereen ev.lut. srk, 

Suomen Lähetysseura, 
KUAn Changemakerverkosto 

Nuorten tulevaisuusseminaari  6.5. Tampere 45 KKP ja NAVI 
*) maksaneet 420  

 
Moottoripajatoiminta  
ARC-ralli 10.-12.2. Kajaani 40 Kajaanin srk 
NUORI2017, Moottoripaja-workshop 28.3. Tampere 60  
Yhden Hinnalla 5.5. Tampere 150  
Kouluvierailu 12.5. Kalajoki 320 Kalajoen srk 
Mopomiitti 12.5. Kalajoki 30 Kalajoen srk 
Parola Traffic 18.5 Hattula 348  
Kevätajot 20.5. Tampere 70 Tampereen ev.lut. srk 
Mopomiitti 27.5. Kajaani 35  
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Mopomiitti 19.8. Lempäälä 400 Lempäälän kunta
 

Mopomiitti 26.8. Kouvola 250  
Kouluvierailu 13.9. Kajaani 580 Kajaanin srk ja kunta  
Syysrälläkkä  9.9. Lahti 55 Lahden srk 
Toiminnan iloa liikunnasta päivä  
varuskunnassa  12.-13.9. Säkylä 635 NMKY, Puolustusvoimat   
DIAK, toiminnan esittely  12.9. Pori 45  
DIAK, toiminnan esittely  28.9. Pori 45  
Moottoripajaohjaajien työkokous 10.-11.10. Lempäälä 26  
Moottoripaja, VarikkoStop 10.11. Tampere 50  
Mopoendurance 28.10. Ylöjärvi 27 Dynaset areena  
Alueellinen ohjaajatapaaminen,  15.11. Ylivieska 20 Ylivieskan srk ja kunta  
pohjoinen   
#Liikenteessä -ilta 16.11. Liminka 15 Limingan moottoripaja

 
 
 

Leirit, retket ja lasten ja nuorten kurssit ja tapahtumat,  
joissa Nuori kirkko yhteistyökumppanina 
 
DigItTurku 20.11. Turku 500*)  Turun Kaarinan srk-yhtymä 
 
European Fellowshipin pääsiäiskurssi 9.-16.4. Tanska, Vejle 48 European Fellowship 
Perhemessu 8.1. Karvia 110 Karvian srk, 

Parkanon lapsikuoro 
Laula, leiki lasten virsi -konsertti 8.1. Karvia 100 Karvian srk, 

Parkanon lapsikuoro 
Taaperokirkko 23.4. Helsinki 90 Lapsimessut, Hakunilan

srk:n lapsikuoro  
Muskaripyhis 20.5. Turku 350 Kirkkopäivät, 

Turun srk-yhtymä 
Muskaripyhis 20.6. Helsinki 25 Hakunilan srk 
Laula, leiki lasten virsi -konsertti 10.7. Pori 140 Porin srk-yhtymä, 

Parkanon srk:n lapset 
Veisuja vauvoista vaariin 10.7. Pori 200 Kirkkohallitus, MTV3, 

Parkanon srk 
Lapsikuoroharjoitukset 20.9. Vantaa 25 Hakunilan srk:n lapsikuoro 
Vauvamuskari 29.9. Helsinki 120 Kirkkohallitus, Vauvan- 

päivä-organisaatio 
Mikkelinpäivän Tuomasmessu 1.10. Helsinki 400 Tuomas-yhteisö, 

Hakunilan srk:n lapsikuoro 
Muskari 28.10. Helsinki 20 Musiikki-Kasvatusseura - 

FisMe 
Taaperomessu 29.10. Helsinki 190 Töölön srk, FisMe 
Iltahetki-laulut 6.10. Helsinki  70  Varhaiskasvatusmessut 

Turun kaupunki 
*) joista Nuoren kirkon pajaan osallistui 150 pelaajaa 
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Nuoren kirkon järjestämät koulutukset 2017  
 
Koulutuksen nimi Ajankohta  Paikkakunta Osallis- Yhteistyö- 

        tuja- kumppani 
 määrä  

 
Haastavasti käyttäytyvät nuoret 
rippikoulussa 19.4. Kerava 58 Tuusulan rovastikunta 
Ilmiöpedagogiiikkaa rippikouluun 6.-7.3. ja  

14.9. Espoo 10 Espoon srk-yhtymä 
Isoskoulutus - mediatyöpaja 1.4. Hämeenlinna 38 Hämeenlinnan srk 
Jumalanpalveluskoulutus 13.9. Pälkäne 15 Pälkäneen srk 
Jumalanpalveluskoulutus 17.-18.5. Kuopio 15 Kuopion Puijon srk 
K12  2.osa tilauskoulutus 24.-26.1. Lappeenranta 11 Gordonin Toimivat  

Ihmissuhteet 
Kertomusten kautta - Raamattu  8.-10.3. Helsinki 15 Helsingin srk-yhtymä 
nuorisotyössä  
Kirkkomuskari 2 -koulutukset 4.1. Eura 27 Euran srk 

6.3. Mikkeli 45 Mikkelin srk-yhtymä 
10.8. Pietarsaari 13 Pietarsaaren srk 

15.-16.8. Ylivieska 45 Raudaskylän opisto 
11.11. Valkeakoski 13 Sääksmäen srk 

Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät 26.-27.10. Lappeenranta 63 Lappeenrannan  
srk-yhtymä 

Kirkkomuskarin perusteet 12.5. Kankaanpää 12  Kankaanpään srk 
Koulureppu - kouluyhteistyön  
kehittämiskoulutus 21.-23.3. ja  

1.-2.11. Helsinki 12 KKP 
Lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen  7.10. Lahti 49 Seurakuntaopisto,  
seminaari KKP, KCSA 
Liikuntakoulutus 4.8. Helsinki 80  
Luento varhaisnuorisotyöstä ja  3.5. Diak itä,  11 Diak  
Nuoresta kirkosta Pieksämäki  
Luovuudenpäivät 2.-3.2. Vantaa 15 Vantaan kulttuuri 
Moottoripaja: Ohjaajakoulutus 30.10. Ylivieska 20 
Muskarikuorojen päivä 22.4. Espoo 120 Espoon tuomiokirkkosrk 
Nuisku-ohjaajakoulutukset 10.2. Ylivieska 12 Centria-ammatti-korkea- 

koulu, Gordonin Toimivat  
Ihmissuhteet 

16.5. Ylivieska 16 Centria-ammatti-korkea- 
koulu, Gordonin Toimivat  
Ihmissuhteet 

15.12. Ylivieska 14 Centria-ammatti-korkea- 
koulu, Gordonin Toimivat  
Ihmissuhteet 

Nuori2017 - workshop 29.3. Tampere 12 Allianssi, KH 
Pedagoginen päivitys -koulutukset 5.1. Helsinki 78 

26.4. Vantaa 12 
8.8. Vantaa 14 

26.9. Vantaa 20 
16.10. Kokkola 6 
14.11. Äänekoski 27 

 
Piikki Tampereen hiippakunnan  16.11. Tampere 10 Nuoren kirkon Hämeen piiri, 
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kehittämispäivä Agricola-opintokeskus 
Piikki Helsingin ja Espoon hiippa- 
kuntien kehittämispäivä 23.11. Helsinki 15 Nuoren kirkon Uudenmaan- 

 Helsingin piiri  
Piikki Turun arkkihiippakunnan 
kehittämispäivä 9.11. Sastamala 26 Nuoren kirkon Varsinais- 

Suomen ja Satakunnan piiri,   
Agricola-opintokeskus 

PIKI-koulutukset 4.1. Espoo 64 Espoon srk-yhtymä 
26.1. Parkano 26 Parkanon srk 

3.2. Helsinki 15 Helsingin hpk 
22.-23.2. Imatra 24 Imatran srk 
19.-20.4. Jyväskylä 25 Jyväskylän srk 

8.7. Jyväskylä 30 Jyväskylän srk 
4.8. Kouvola 34 Kouvolan srk-yhtymä 

17.8. Kempele 50 Kempeleen srk 
15.-16.9. Lapua 90 Lapuan kristillinen opisto 

18.9. Haapajärvi 25 Haapajärven srk 
4.10. Pieksämäki 25 Pieksämäen srk 
7.10. Hyvinkää 20 Hyvinkään kaupunki 

7.-8.11. Kouvola 50 Kouvolan srk-yhtymä 
9.11. Helsinki 25 Helsingin srk-yhtymä 

15.11. Kouvola 18 Kouvolan srk-yhtymä 
16.11. Kouvola 40 Kouvolan srk-yhtymä 
16.11. Kotka 30 Kotkan srk 

Pilvipedagogiikkaa rippikouluun  
-koulutukset 4.1. Turku 14 Martin srk 

9.3. Helsinki 8 Agricola-opintokeskus 
4.4. ja 12.9. Kuopio 24 Kuopion hpk 
7.4. ja 29.8. Helsinki 19 Helsingin hpk, Diak 

24.4. Helsinki 12 Herättäjä-yhdistys 
18.5. Espoo 20 Espoon hpk 

Raamattuleikki ja lattiakuvat 1.-2.9. Raahe 20 
Reformaation etiikka ja ympäristö 29.5. Helsinki 45 Reformaatio 2017,  

ProFini-verkosto, Helsingin 
yliopisto ilmakehätieteet, 
Luonnontieteilijät ja teologit 

Saapas-ohjaajakoulutus 3.-4.10. Tampere 7 Kalajoen rovastikunnan 
erityisnuorisotyö 

Some-koulutus 7.2. Helsinki 7 Sana-lehti 
Some-päivä 12.1. Vivamo 12 KRS 
Some-päivä 24.1. Tampere 8 KRS 
Tekstaritupukoordinaattoreiden  
valtakunnallinen tapaaminen 8.-9.5. Utajärvi  14  
Valtakunnalliset Seppo-päivät 31.10.-2.11. Turku 55 KKP, Lounais-Suomen  

Partiolaiset 
Toimiva Vuorovaikutus -ohjaaja 4.-5.10. ja  Helsinki 19 Gordonin Toimivat 
Ihmissuhteet, 
koulutus 14.-15.11. Agricola-opintokeskus 
Turun arkkihiippakunnan 26.1. Sastamala 25 Nuoren kirkon Varsinais- 
Seppo-päivät Suomen ja Satakunnan piiri, 

  Agricola-opintokeskus ja  
Lounais-Suomen Partiopiiri 

Työyhteisökoulutus 15.-17.2. Kuusamo 8  
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Vantaan seurakuntien kerhonohjaaja- 
koulutuksen starttipäivä 15.1. Vantaa 35 Vantaan seurakunnat 
Varhaisiän musiikkikasvatus 18.8. Loimaa 25 Loimaan srk 
Varhaisiän musiikkikasvatus 26.9. Kauhajoki 21 Kauhajoen srk 
VASU ja uudet yhteistyökäytännöt  
kunnan varhaiskasvatuksen  
kanssa -koulutukset 7.7. Jyväskylä 60 Jyväskylän srk 

3.8. Tikkurila 33 Tikkurilan srk 
10.8. Lahti 14 Lahden srk-yhtymä 
29.9. Lapua 55 Lapuan hpk 
9.11. Helsinki 25 Helsingin srk-yhtymä 

VASU ja vuorovaikutustaidot 1.-2.8. Mäntsälä 15 
Virsiä monipuolisesti seurakunnassa 2.-5.10. Järvenpää 19 KK, KJY 
äXäri-ohjaajakoulutus 15.-17.11.2016 ja 

16.-17.1. Kerava 7 Keravan srk 
 
 
 
 
Nuoren kirkon yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa järjestämät koulutukset 2017 
  
 
Koulutuksen nimi Ajankohta  Paikkakunta Osallis- Yhteistyö- 

        tuja- kumppani 
määrä  

 
Haastavat nuoret rippikoulussa 30.-31.3. Järvenpää 9 Seurakuntaopisto, 
  Agricola-opintokeskus 
Isostoiminnan kehittäminen  11.-13.1. ja  10 
- isosta aikuiseksi 22.-23.5. Järvenpää Seurakuntaopisto, Diak 
Kehittyvä uskonto- ja katsomus- 
kasvatuksen mentori 10.3. Helsinki 38 Seurakuntaopisto, KKP 
Kehittyvä uskonto- ja katsomus- 
kasvatuksen mentori 17.3. Oulu 10 Seurakuntaopisto, KKP,  
  Kalajoen kristillinen opisto 
Kerronnan keinot käyttöön 14.-16.8. Järvenpää x? Seurakuntaopisto 
Kertomusten kautta - Raamattu  30.10.-1.11. 
nuorisotyössä Järvenpää 13 Seurakuntaopisto, Agricola- 

opintokeskus, Helsingin hpk  
Lapsen ja perheen hengellisen  5.-7.4. ja  
kasvun tukeminen 4.-6.10. Järvenpää 9 Seurakuntaopisto 
Lapsen ja perheen kohtaaminen  
kriisissä -koulutukset 6.-8.2. Järvenpää 12 Seurakuntaopisto 

20.-21.3. Järvenpää 12 Seurakuntaopisto 
Lasten ja perheiden hartaudet ja  15.-17.11. Järvenpää 18 Seurakuntaopisto 
jumalanpalvelus  
Lasten virsi ja kirkkomuskari 21.-23.8. Järvenpää 18 Seurakuntaopisto 
Lattiakuvien peruskoulutus 28.-29.9. ja 

23.-24.11. Järvenpää 10 Seurakuntaopisto  
Martin matkassa -luontoretriitti 12.-14.9. Pieksämäki 16 Seurakuntaopisto 
Monimuotoinen perhekerho 9.-11.10. Järvenpää 15 Seurakuntaopisto 
Musiikki on rytmiikkaa 19.-20.1. Järvenpää 21 Seurakuntaopisto 
Nuisku-ohjaajakoulutus 13.-15.2. ja  

23.-24.3. Järvenpää 14 Seurakuntaopisto 
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Partaharjun 63. puhallinmusiikki- 10.-16.7. Pieksämäki 77 Seurakuntaopisto, Suomen 
kurssi Puhallinorkesteriliitto 
Perhetoiminta muutoksessa 1.-3.2. Järvenpää 10 Seurakuntaopisto 
Pyhäkoulusymposium -  
Tehdään yhdessä! 28.-29.1. Järvenpää x? Seurakuntaopisto  
Raamattuleikki 2.-4.5. Järvenpää x? Seurakuntaopisto 
Rukoushelmikoulutus 8.-10.11. Järvenpää 11 Seurakuntaopisto 
Sielunhoito varhaisnuoriso-,  
rippikoulu- ja nuorisotyössä 18.-20.9. ja  

20.-21.11. Järvenpää 12 Seurakuntaopisto 
Tarinat työvälineenä - koulutus 7.-9.11. Pieksämäki,  14 Seurakuntaopisto,  

Partaharju Kuopion ja Mikkelin hpk:t 
Täyttä armoa? Espoon ja Helsingin 21.1. Järvenpää 98 Seurakuntaopisto, Espoon 

hiippakuntien lapsi- ja perhe- 
työntekijöiden koulutuspäivä
ja Helsingin hpk:t  

Valtakunnalliset seurakuntien var- 20.-21.9. Kuopio 300 Seurakuntaopisto, Kirkon 
haiskasvatuksen neuvottelupäivät Lastenohjaajat, Kuopion 

srk-yhtymä ja lähialueen srk:t,  
Kuopion hpk, KKP 

Varhaiskasvatuksen kokonais- 4.-6.9. Järvenpää 14 Seurakuntaopisto 
suunnittelu seurakunnassa  
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 10.-11.11. Lapua 45 Seurakuntaopisto, Lapuan 

kristillinen opisto 
 
 
 
 

Nuoren kirkon järjestämät tapahtumat ja työkokoukset  
 
Koulutuksen nimi Ajankohta  Paikkakunta Osallis- Yhteistyö- 

        tuja- kumppani 
määrä  

 
Alueohjaajien ohjaajaseminaari 18.3. Helsinki 13 Gordonin Toimivat Ihmissuhteet 
Alueohjaajien tapaaminen  16.9. Helsinki 14 Gordonin Toimivat Ihmissuhteet 
"Voimaa mielenterveydestä"  
Alueohjaajien tapaaminen  28.3. Tampere 2 Gordonin Toimivat Ihmissuhteet 
Nuori2017-päivillä  
Etelä-Suomen piirien teema- 12.-13.1. Tampere 36 Nuoren kirkon Uudenmaan- 
seminaari/työkokous Helsingin, Hämeen ja 

Varsinais-Suomen ja  
Satakunnan piirit 

Kuopion hiippakunnan varhais- 26.-27.4. Sotkamo 15 Nuoren kirkon Itä-Suomen piiri 
nuorisotyön työkokous Kuopion hpk ja Agricola-  

opintokeskus 
Heinolan kerhonohjaajapäivän 
työntekijäpaja 20.1. Heinola 23  Mikkelin hpk 
Kuopion kerhonohjaajapäivän  20.1.  Kuopio  27  Kuopion hpk 
työntekijäpaja   
Lapuan ja Oulun hiippakuntien  12.-13.1. Ylivieska 31 Nuoren kirkon Keski-Suomen 
varhaisnuorisotyön työkokous ja Pohjanmaan piiri, Oulun hpk 
Mikkelin hiippakunnan varhais- 11.-12.1.  Hirvensalmi 30 Nuoren kirkon Kaakkois- 
nuorisotyön työkokous Suomen piiri, Mikkelin hpk  
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ja Agricola-opintokeskus 
Johtavien nuorisotyönohjaajien 6.-7.11. Tuusula 27  
työkokous  
Saappaan työkokous 21.-23.11. Lapinlahti 20 
Saappaan vapaaehtoisten  22.-24.9. Pieksämäki 62 
valtakunnalliset päivät  
 
 
Vuonna 2017 toteutuneet tapahtumat ja koulutukset,  
joissa Nuori kirkko oli yhteistyökumppanina 
 
Kirkon erityisnuorisotyön  14.-16.3. Helsinki 50 Kirkkohallitus/Snellu  
neuvottelupäivät 2017 
Huomisen ratkaisijat -ratkaisupaja  13.7.2017 Pori 10*) Kirkkohallitus, MTV3 
SuomiAreenan Muutosterassilla  
Dialogisuus kirkon työssä 30.-31.1. ja  

17.-19.5. Järvenpää 20 KKP 
Erityisnuorisotyön perehdytyspäivä 13.1. Helsinki 7 KKP 
Varhaisnuorisotyö muutoksessa  28.-30.8. ja  
-kehittämiskoulutus 14.-15.11. Helsinki 9 KKP 
Yhteisöllisyys- ja erityiskasvatus 6.-8.2 ja  

24.-25.4. Järvenpää 16 KKP 
 
*) 10 innovaattoria (6 nuorta, 2 valtiollista päättäjää, 2 kirkollista päättäjää), kuulijoita n. 50, koko 
tapahtumassa 74 000 hlöä. 
 
 
Palveluoperaatio Saappaan toiminta 
 
KatuSaappas, 189 päivystystä, joissa kohdattiin 8611 nuorta  
FestariSaapas toimi 9 suurella festivaalilla, kohtaamisten määrä oli 2206  
NettiSaapas toimi 44 päivystyskertaa ja 820 kohdattua nuorta 
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Liite 3: Nuori kirkko ry:n luottamushenkilöt ja henkilökunta 2017 
 
Hallitus  
 
Kirkkoherra Heikki Arikka,  Helsinki, puheenjohtaja 
 
Jäsenet: 
kärkihankekoordinaattori Katri Korolainen, Vantaa; varapuheenjohtaja, 20.6. asti  
johtava perheneuvoja Heli Pruuki Janakkala, Helsinki; varapuheenjohtaja 25.9. alkaen 
johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka, Sastamala;  
toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Kokkola;  
kasvatustyön pastori Jari Pulkkinen, Tampere;  
kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Ylöjärvi;  
ylitarkastaja Liisa Sahi, Helsinki;  
talousjohtaja Juha Silander, Vaasa;  
hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää, Mikkeli. 
 
Valtuusto 
 
Kansanedustaja Jutta Urpilainen, Kokkola, puheenjohtaja 
 
Varsinaiset jäsenet:  
nuorisotyönohjaaja Jani Ahonen, Rauma;  
hiippakuntasihteeri Juha Antikainen Kuopio;  
professori Heikki Hiilamo, Helsinki;  
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Päivi Hyystinmäki-Suomi, Lahti;  
opetusneuvos Pekka Iivonen, Helsinki;  
opiskelija Noora Isoranta, Helsinki;  
kokemusohjaaja Niina Jääskeläinen, Oulu;  
nuorisotyönohjaaja Petri Katko, Muurame;  
varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä, Kempele;  
nuorisotyönohjaaja Outi Kivistö, Vantaa;  
hallintojohtaja Timo Korhonen, Kuopio;  
nuorisotyönohjaaja Anna Kärri, Joutseno;  
projektipäällikkö Terhi Jormakka, Seinäjoki;  
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Mikkeli;  
nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen, Seinäjoki;  
nuorisotyönohjaaja Eppu Rantala, Helsinki;  
lapsityön johtaja Kaisa Rantala, Turku;  
nuorisotyönohjaaja Johanna Saarela, Oulainen;  
musiikinopettaja Taina Tammekann, Kuopio;  
erityisnuorisotyönohjaaja Tarja Vehkaoja, Kajaani;  
oppilaitospastori Mikko Wirtanen, Kouvola. 
 
Valtuuston varajäsenet: 
nuorisotyönohjaaja Tiina Haapiainen, Mikkeli;  
teol. kand. Katri Malmi, Helsinki;  
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, Pirkkala;  
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opiskelija Anton Sutinen, Joensuu;  
varhaiskasvatuksen johtaja Pirjo Tiippana, Imatra;  
varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Yli-Korpela, Helsinki. 
 
Henkilökunta 
 
Johtaja Lasse Halme 
Johtaja (kehittäminen ja palvelut) Eija Kallinen 
Johtaja (viestintä ja vaikuttaminen) Eero Jokela, toimivapaalla 28.2. asti,  
vs. johtaja Jukka Jylhä 31.3. asti 
Hallinto- ja talouspäällikkö Timo Tulisalo 
Viestintäpäällikkö Anna Munsterhjelm, 1.4.–31.8. 
Viestintäpäällikkö Katri Korolainen, 28.8. alkaen 
 
Kehittäminen ja palvelut 
 
Varhaiskasvatuksen osaamisalue 
Kouluttaja Tiina Haapasalo 
Kouluttaja Johanna Heikkinen 
Kouluttaja Mari Torri-Tuominen 
Toimitussihteeri Marjo Suominen 
  
Kouluikäisten parissa tehtävän työn osaamisalue 
Kouluttaja Maara Kosonen 
Kouluttaja Jukka Jylhä, sijaisena Eila Musikka 28.2. asti 
Kouluttaja Markku Autio 
Kouluttaja Suvielise Nurmi, opintovapaalla 28.2. asti, osittaisella opintovapaalla 1.3.–30.4. 
  
Nuorten parissa tehtävän työn osaamisalue 
Nuorisosihteeri Tarja Liljendahl 
Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, toimivapaalla 1.8.–31.12.,  
sijaisena Milla Mäkitalo 7.8.–31.12. 
Kurssisihteeri Elise Kyttä 
Erityisnuorisotyön sihteeri (Saapas) Ville Viljakainen 
Navi-sihteeri Katri Riikonen, toimivapaalla 21.8. alkaen 
Harjoittelija Saara Latvala, 6.2.–31.5.  
 
Moottoripaja-hanke 
Projektipäällikkö Veijo Kiviluoma 
Aluetyöntekijä, ma., Anne Heilala, 31.12. asti 
Aluetyöntekijä, ma., Sanna Nygård, 31.12. asti 
Aluetyöntekijä, ma. (Häme-Pirkanmaa) Elina Plihtari, toimivapaalla, sijaisena 
Kaisla Jousimo 31.10. asti  
Vertaisohjaaja Roni Helvilä 
Vertaisohjaaja Harry Nurminen 
Vertaisohjaaja Jani Sirviö 
Vertaisohjaaja Masa Korpela, 9.3. asti 
Vertaisohjaaja Jesse Kärki, 28.2. asti 
Vertaisohjaaja Joonas Pohjola, 30.4. asti 
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Viestintä ja vaikuttaminen 
Viestintä 
Viestintäsuunnittelija Tuukka Joru, 28.8. alkaen 
Tiedottaja, ma. Inka Lähteenaro, 16.5.–6.9. 
Tiedottaja Emilia Mänttäri, 7.5. asti 
Tiedottaja, ma. Sohvi Hellstén, 31.5. asti 
Tiedottaja Pirjo Riipinen 
 
Digitaalinen lapsi- ja nuorisotyö 
Kouluttaja, webkoordinaattori, Jiipeenetin päätoimittaja Juha Kinanen 
Digiviestintäsuunnittelija Vlada Laukkonen, 3.10. alkaen 
Kouluttaja, Lastenkirkon päätoimittaja Anita Ahtiainen 
Verkkosuunnittelija, ma., Tommi Heinäjärvi, 30.9. asti 
It-tukihenkilö Markus Oksanen, 7.12. asti 
 
Hallinto ja talous 
Controller Kristina Fabritius 
Controller, ma.,  Ari Hellstén 
Kirjanpitäjä Tuula Kinnunen, 31.12.2017 asti 
Koulutuksen assistentti Christina Alho 
Koulutuksen ja viestinnän assistentti, ma., Virve Luomaniemi, 28.2. asti 
Toimistonhoitaja Annika Väänänen 
Toimistoassistentti Pia Ruuskanen 
Toimistosihteeri ma., Anna Mylläri, 31.3. asti 
  
Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa 
Isäntä Pertti Tamminen, 31.8. asti 
Isäntä Henry Välitalo, 1.5. alkaen 
Emäntä Inga-Liisa Uutela 
Ruuhka-apulainen Vili Koskinen 
Ruuhka-apulainen Sirpa Laitinen 
Ruuhka-apulainen Heidi Tuomela 
  
Partaharjun toimintakeskus 
Isäntä, markkinointipäällikkö Eija Sorjonen 
Toimistosihteeri Saija Vauhkonen 
Myyntisihteeri, ma. Henna Heikkinen, 31.3. asti 
Emäntä Arja Häkkinen 
Kokki Annemari Kaikkonen 
Kokki Marja-Leena Kervinen 
Siivooja Liisa Koistinen 
Talonmies Usko Korhonen 
Kesätyöntekijä Sinikka Hokkanen 
Kesätyöntekijä Hanne Kervinen 
Kesätyöntekijä Minna Paloniemi 
Siviilipalvelushenkilö Slava Esko, tammi-lokakuu  
Siviilipalvelushenkilö Mika Lindfors, tammi-lokakuu  
Siviilipalvelushenkilö Jari Hyötyläinen, syyskuu- 
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