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Vuosi 2018 toi Nuorelle kirkolle 
ensimmäisen strategian

Nuoren kirkon toinen toimintavuosi oli varsin työntäyteinen ja innostava: järjestö sai 
ensimmäisen strategiansa, jota lähdettiin jo syksyllä toimeenpanemaan. Hallitus päät-
ti käynnistää strategiaprosessin tammikuussa 2018. Alusta lähtien painotettiin lasten, 

nuorten ja jäsenkentän laajaa osallisuutta prosessissa. Työskentelystä toivottiin tiivistä, mutta 
osallistavaa. Materiaalin keruu sijoittui helmi-huhtikuulle 2018, yhteinen kiteytys ja työsken-
tely touko-kesäkuulle, kommentointiaika kesä-elokuulle ja strategian hyväksyminen Nuoren 
kirkon hallinnossa elokuulle päättyen strategian hyväksymiseen valtuuston ylimääräisessä ko-
kouksessa 30.8.2018. Koko työskentelyn ajan tukena oli myös sähköinen keskustelualusta, 
jossa kaikki prosessiin osallistuneet pystyivät käymään keskustelua ja seuraamaan prosessin 
etenemistä. Keskusteluun osallistuivat järjestön työntekijät, hallitus, valtuusto ja nuorten ai-
kuisten vaikuttamisryhmä NAVI. Keskustelua käytiin sähköisellä alustalla yhteensä 344 pu-
heenvuoron verran. 

Strategiaprosessista vastasi strategiaryhmä, johon hallitus kutsui valtuuston puheenjohtaja 
Jutta	Urpilaisen, hallituksen puheenjohtaja Heikki Arikan, varapuheenjohtaja Heli Pruukin ja 
järjestön operatiivisen johtoryhmän. Työskentelyn tueksi luotiin Innopoli-pelistä strategiape-
limalli, jota tarjottiin seurakunnille pelattavaksi kouluikäisten lasten kanssa. 13–29-vuotiaille 
nuorille luotiin sähköinen kysely tulevaisuuden kirkosta, johon vastasi 394 nuorta. Seurakun-
tien työntekijöille tehtiin järjestön toivotuista palveluista kysely, johon saatiin 105 vastaus-
ta. Taustamateriaalia ja nykytilanteen kuvausta haettiin myös yhdeksässä osaamisryhmässä, 
joissa järjestön työntekijät haastattelivat sidosryhmien edustajia. Lisäksi pidettiin työpajoja 
strategiasta muun muassa nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n kanssa. 

Järjestön arvopohja muotoutui uudessa strategiassa seuraavaksi: 

 •  Katsomme maailmaa lapsen ja nuoren näkökulmasta. 
 •  Yhdenvertaisuus on meille tärkeää – teemme työtä tasa-arvoisen 
     osallisuuden puolesta.
 •  Olemme rohkeasti kirkon työssä – usko näkyy arjessa.
 •  Palvelutyössämme välittyy ilo – haluamme antaa aikaa kohtaamiseen.
 •  Olemme luotettava, uudistuva ja innostava toimija.

Missio muotoutui jo sääntöjen pohjalta seuraavaksi: 

”Tuemme lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehitämme ja palve-
lemme evankelis-luterilaisten seurakuntien toimintaa lasten ja nuorten parissa sekä vaiku-
tamme  lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yh-
teiskunnassa.” 

 

Järjestön visioksi kiteytyi: 

 “Rohkeasti lasten ja nuorten asialla kirkossa ja yhteiskunnassa.” 

https://nuorikirkko.fi/jarjesto/strategia/
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Järjestön strategiset painopisteet vuoteen 2023 ovat: 

 •  Rakennamme lapsi- ja nuorilähtöisyyttä
 •  Ehkäisemme ulkopuolisuutta
 •  Vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnassa
 •  Palvelemme seurakuntia huomioiden toimintaympäristön muutoksen.

Syksyn aikana järjestö loi strategialle toimeenpanosuunnitelman, mittarit ja arviointimene-
telmät. Ensimmäisenä näkyvänä toimenpiteenä sisällöntuottajien työ organisoitiin uudestaan 
purkamalla ikäkausitiimit ja järjestäytymällä temaattisesti strategian painopisteiden mukaan. 
Myös vuoden 2020 koulutussuunnittelu on aloitettu strategian painopisteitä mukaillen ja vai-
kuttamistoimintaa halutaan strategiakaudella erityisesti panostaa. Lisäksi Nuori kirkko otti 
vahvan askeleen kohti nuorten osallisuutta painottamalla oman hallituksensa täydentämisessä 
alle 30-vuotiaita osaajia. Vuoden 2019 alussa hallituksen jäsenistä kolme kymmenestä edustaa 
kohderyhmäämme. Järjestö on sitoutunut tekemään työtä nuorten vaikutusmahdollisuuksien 
ja osallisuuden lisäämiseksi myös muualla kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Vuoden suurimpia asioita olivat uuden strategian lisäksi Palveluoperaatio Saappaan saama nuo-
risotyön tunnustuspalkinto, jossa kiitos kohdistui erityisesti nuorille vapaaehtoisille ympäri 
Suomen, Pisara-suurleirin suunnittelu ja uuden toiminnanjohtajan aloitus. Nuorisotyönohjaa-
ja, teologian maisteri Sami Ojala aloitti järjestössä vuoden alussa Lasse Halmeen siirtyessä 
eläkkeelle. Jäsenseurakuntien määrä pysyi miltei ennallaan hallinnollisia muutoksia lukuun ot-
tamatta muutaman seurakuntayhtymän liityttyä jäseneksi yhdistyneiden seurakuntien sijaan. 
Vaikka kirkon jäsenmäärän lasku ja entisestään kiristyvä taloustilanne vaikuttavat jonkin ver-
ran esimerkiksi koulutusten osallistujamääriin, voidaan arvioida, että Nuoren kirkon palvelut 
koettiin kentällä relevanteiksi ja jäsenyydelle nähtiin lisäarvoa. Seurakuntakentän lisäksi Nuori 
kirkko vahvisti rooliaan yhteiskunnallisissa verkostoissa lapsi- ja nuorisoalalla toimien yhä vah-
vemmin lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten puolesta. Tästä kehityksestä voi syystä-
kin olla ylpeä.

 
Sami Ojala

toiminnanjohtaja
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Nuori kirkko tukee lasten ja nuorten 
kasvua	ja	osallisuutta	

1.1  Lasten ja nuorten ääni kuuluu kirkossa ja yhteiskunnassa

Nuori kirkko nosti strategiassaan 2023 lapsi- ja nuorilähtöisyyden toimintansa paino-
pisteeksi. Strateginen valinta tulee vahvistamaan entisestään sitä toimintaa ja ajattelua, 
joka järjestön työssä on ollut jo ennestään. Vuoden 2018 toiminnassa lasten ja nuorten 
osallisuuden vahvistaminen toteutui paitsi läpileikkaavana tavoitteena kaikessa toimin-
nassa myös erityisinä toimenpiteinä, joiden kautta on raivattu tilaa lasten ja nuorten ää-
nen kuulumiselle sekä paikallisseurakuntien että koko kirkon päätöksenteossa. Viimeksi 
mainituista ehkä keskeisin oli nuorten aktiivisuuden tukeminen seurakuntavaaleissa sekä 
ehdokkaina että äänestäjinä. Nuorten äänestysaktiivisuus ja valittujen nuorten luotta-
mushenkilöiden osuus seurakunnissa kasvoi edellisiin vaaleihin verrattuna toisin kuin seu-
rakuntavaalien yleinen äänestysaktiivisuus, joka laski. Vaikka nuorten äänestysprosentti 
olikin alhainen, on nousua kuitenkin pidettävä hyvänä saavutuksena nuorten seurakunta-
vaalikampanjalle.

Nuorten tulevaisuusseminaari

Kymmenes Nuorten tulevaisuusseminaari nosti tärkeät, ajankohtaiset kysymykset yhteiseen 
keskusteluun kirkon päättäjien kanssa niin paikallistasolla kuin kokonaiskirkossa. Seminaarin 
aiheet olivat Seurakuntavaalit 2018, nuorten vaikuttaminen, erilaiset seurakunnat sekä yhden-
vertaisuus. Teemat valmisteltiin yhteistyössä nuorten kanssa. Myös piispa Repo ja kirkollisko-
kousedustajat olivat paikalla tapaamassa ja kuulemassa nuoria.

Nuoria osallistui tapahtumaan edellisvuosia enemmän. Seminaarin kaksipäiväiseksi muuttami-
nen oli toivottu ja onnistunut uudistus. Tapahtumajärjestelyt onnistuivat, mutta jatkossa to-
teutuspaikka etsitään leirikeskuksesta tai vastaavasta. Nuorten osuus valmisteluprosessissa oli 
onnistunut ja yhteistyöhön kirkkohallituksen kanssa on löydetty toimiva malli. 

1

https://nuorikirkko.fi/kirkko2025/
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Tulevaisuusseminaari toteutetaan jatkossa viikonlopun mittaisena. Tämä mahdollistaa osallis-
tujien keskinäisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen eri seurakunnasta tulevien nuorten välillä.  
Myös osallistujamäärää pyritään kasvattamaan erityisesti sen osalta, että nykyistä useammas-
ta seurakunnasta olisi edustaja tapahtumassa. Tapahtumaa kehitetään myös seminaarin jatko-
työskentelyn osalta ja vaikuttavuuteen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. 

Nuorten tulevaisuusseminaariin osallistui 90 nuorta 42 seurakunnasta ja kristillisestä järjes-
töstä. 

Nuorten	aikuisten	vaikuttamisryhmä	NAVI	ja	seurakuntavaalit	2018

Nuorten	aikuisten	vaikuttamisryhmä	NAVI:n toiminnan painopisteenä oli marraskuussa toteu-
tetut seurakuntavaalit. Kampanjointi keskittyi nuorten saamiseksi ehdokkaiksi sekä nuorten 
äänestysaktiivisuuden lisäämiseen. Vaalikampanjaa tehtiin laajalla yhteistyöverkostolla. Muka-
na olivat Suomen Partiolaiset, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Suomen Nuoriso-
valtuustojen Liitto ry, Suomen NNKY-liitto ry sekä Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat. 
Seurakuntien nuorisotyön ja nuorten avuksi tuotettiin laaja materiaali nettisivustolle. Kampan-
jan yhteydessä tuotettiin muun muassa nuorten vaikuttajien videosarja, jossa aktiiviset nuoret 
ympäri Suomen kannustivat nuoria lähtemään ehdolle ja vaikuttamaan vaaleissa. Erityisesti 
NAVI-ryhmän avulla Nuori kirkko tuotti monipuolista seurakuntavaalimateriaalia aina julisteis-
ta somemateriaaleihin ja lopulta äänestämään kannustavan yhteistyövideon tubettaja Joona 
Hellmanin kanssa. Hellmanin video tavoitti vuoden loppuun mennessä yli 55 000 katsojaa. 

Yhteistyön tuloksena nuorien luottamushenkilöiden määrä nousi 0,3 %, vaikka vaalien näky-
vyys ja äänestysprosentti yleisesti laskivat. Valtakunnallisesti alle 30-vuotiaita oli ehdolla kirk-
kovaltuustoihin yhteensä 814 henkeä  ja valituksi tuli 319 eli 39,19 %. Seurakuntaneuvostoi-
hin oli ehdolla 365 nuorta ja heistä 148 valittiin eli 40,55 %.  Yhteistyöverkosto järjesti myös 
joulukuussa perehdytyswebinaarin nuorille luottareille. Seurakuntavaaliviestintä ja järjestöyh-
teistyö oli sekä toimivaa että vaikuttavaa, mikä näkyi tuloksissa. Seurakuntavaalityöstä järjestö 
sai myös laajasti kiitosta sekä omalta jäsenkentältään että muualta yhteiskunnasta. Seuraavien 
vaalien kehityskohteena meidän on huomioitava aktiivisten ja valveutuneiden nuorten lisäksi 
myös ne, joita viestimme ei niinkään kiinnosta. Seurakuntavaaleista on osattava kertoa myös 
niille nuorille, jotka eivät ole valmiiksi kiinnostuneita vaikuttamisesta. 

NAVI-ryhmä toteutti kampanjan vapaaehtoisvoimin ja järjestön viestintäyksikkö huolehti mo-
nipuolisesti viestintään ja markkinointiin liittyvistä toimenpiteistä.  Vaalityö toteutui tuloksiin 
nähden hyvin maltillisin taloudellisin panostuksin. Sosiaalinen media onnistuttiin ottamaan 

http://www.naviryhma.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9g4Y1mv3mJqR5KWZQKpNwO_uJMKfCNFk
https://youtu.be/RIGex78udSc
https://nuorikirkko.fi/40-prosenttia-nuorista-ehdokkaista-tuli-valituksi-seurakuntavaaleissa/
https://youtu.be/5EnOlk_Bg4U
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haltuun  paremmin kuin aikaisemmin. Instagram ja Facebook olivat aktiivisesti käytössä, ja nii-
den kautta tavoitettiin sekä nuoria että seurakuntien työntekijöitä, myös Youtube-yhteistyö oli 
merkittävää. NAVI-ryhmän toiminta oli erittäin onnistunutta ja sitoutunutta, vaikka työryhmän 
jäsenet olivatkin kampanjan jälkeen paitsi tyytyväisiä myös väsyneitä. Jatkossa on mietittävä, 
kuinka vaalikampanjaan voidaan resursoida niin että vapaaehtoisilla on työnsä tukena aiempaa 
enemmän työntekijäresursseja. 

Navi jatkaa luottamushenkilöiden tukemista eri tavoin ja työtään nuorten osallisuuden ja vai-
kuttamisen edistämisessä.  NAVI suuntaa myös voimavarojaan nuorten aikuisten toiminnan 
kehittämiseen seurakunnissa. 

Lapsivaikutusten	arviointi

Lapsivaikutusten	arvioinnin toteutumista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tuet-
tiin vahvassa verkostoyhteistyössä. Tätä koordinoi kirkon puolella Tyttöjen ja poikien oikeudet 
kirkossa (TPOK) -työryhmä. Järjestön tuottama valtakunnallinen lapsiasiahenkilöiden koulutus 
pureutui osallisuutta vahvistavien toimenpiteisiin. Koulutuksessa syvennyttiin lasten hyvin-
vointiin ja yksinäisyyden torjumiseen professori Niina	Junttilan johdolla. Konsultatiivista kou-
lutusta LAVA:n juurruttamisesta hallintokulttuuriin toteutettiin Vantaan seurakuntayhtymässä. 
Lapsiasiahenkilöt saivat tukea ja tietoa uutiskirjeiden, sosiaalisen median sekä henkilökohtai-
sen yhteydenpidon avulla.

Nuori kirkko edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa edustaen laa-
jan jäsenistönsä kautta myös koko kirkkoa. Järjestö osallistui  vaikuttajille suunnattuun, lapsi-
järjestöjen yhteiseen Ääni: Lapsen oikeuksien foorumin toteuttamiseen ja sen julkilausumaan. 
Järjestö toteutti seminaarissa työpajat  nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä pien-
ten lasten katsomuskasvatuksesta hyvinvoinnin välineenä. Vaikuttavaa osallisuutta edistettiin 
myös Lapsen oikeuksien sopimuksen viestinnän (LOS) -verkostossa sekä järjestöjen Osallisuu-
den vahvistajat -verkostossa.

Lasten ja nuorten globaali vastuu oli  esillä kirkon #rauha-teemavuosien toteuttamisessa. 
Globaalikasvatusta edistettiin yhteistyössä paitsi kirkkohallituksen ja #rauha-ohjausryhmään 
kuuluvien muiden tahojen kanssa, myös kirkon globaalikasvatuksen yhteistyöryhmän ja Rau-
hankasvatusinstituutin kanssa.  

Vastuu	oikeudenmukaisuudesta,	rauhasta	ja	luomakunnasta	oli monin tavoin esillä koulutuk-
sissa, kuten kasvatuksen päivillä, varhaisnuorisotyön alueellisissa koulutuksissa ja Vihapuhees-
ta yhdenvertaisuuteen -koulutuksessa. Seurakuntien ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ja 
nuorten ympäristövastuun tukemiseksi käynnistettiin kahden uuden koulutuksen suunnittelu. 
Teemat olivat vahvasti läsnä myös kerhonohjaajapäivillä, Arvostan-taidekurssilla, Loiskis-leiril-
lä ja kansainvälisen rauhanpäivän jalkapallotapahtumassa. Materiaalien sisällöissä keskityttiin 
globaaliin vastuuseen, rauhaan ja luomakuntaan Lastenkirkossa, Pieni on suurin -lehdessä ja 
sen liitteissä, Kerhonohjaajan käsikirjassa sekä maksuttomissa koulu- ja jumalanpalvelusmate-
riaaleissa. Lapsille julkaistiin kirja Atte ja Anna – Rauha kantaa.

http://www.lapsivaikutukset.fi/lapsivaikutuksien-arviointi
http://lapsenoikeuksienfoorumi.fi/
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/2018-osallisuus/
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1.2		Lasten	ja	nuorten	kasvu	ja	spiritualiteetti	saa	tukea

Toimintavuoden elokuussa hyväksytty järjestön strategia nosti yhdeksi sisällölliseksi ta-
voitteeksi lapsi- ja nuorilähtöisen teologian kehittämisen. Nuori kirkko haluaa olla jatkossa 
entistä voimakkaammin vahvistamassa ajattelua, joka tarkastelee kirkon ja seurakuntien 
toimintaa lasten ja nuorten lähtökohdista. Järjestössä  lasten ja nuorten spiritualiteetin 
tuki nähdään lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävänä kasvun tuen elementtinä.  Merkit-
tävä osa edellä mainittua on myös lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vah-
vistaminen.

Lasten	ja	nuorten	spiritualiteetin	tukeminen

Toimintavuoden aikana Nuori kirkko tuotti koulutuksia ja materiaalia, jotka vahvistavat seu-
rakuntia ottamaan huomioon lapset ja nuoret omaa perustehtävää toteuttaessaan niin että 
heidän on mahdollista olla aidosti osallisia seurakuntayhteydestä. Koulutusten sisällöissä pai-
nottuivat lasten spiritualiteettia tukevien menetelmien koulutukset sekä jumalanpalvelus- ja 
musiikkikasvatus. Toiminnallisesti tuettiin pyhäkoulutyön kehittämistä, Godly Play -menetel-
män käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla sekä Lastenkirkko-median uudistamista palvelemaan 
kotien kristillistä kasvatusta vielä nykyistä paremmin.

Musiikkikasvatukseen liittyvistä koulutuksista vetovoimaisimpia olivat Virsimuskari-koulutuk-
set. Uusia sisältöjä tarjottiin Ukulele soimaan -koulutuksissa ja erilaisissa musiikin ja liikkeen 
yhdistäneissä koulutuksissa kuten Pyhä tanssi -koulutuksessa.

Koulutusten lisäksi Nuori kirkko oli mukana toteuttamassa erityyppisiä jumalanpalveluksia. 
Kirkon johtamisforumin messussa tehtiin yhteistyötä Suomen Lähetysseuran Tanssiteatteri Xa-
riksen kanssa. Toteutus avasi seurakuntalaisille  kirkkotilan käyttöä uudella tavalla sekä lasten 
osallisuutta liturgian toteuttamisessa. Lapsimessujen kirkkohetki oli tänä vuonna Päkän ja Pul-
mun kirkkohetki.

Materiaalintuotanto oli osa jumalanpalveluskasvatuksen, jumalanpalveluselämän ja spirituali-
teetin tukemista. Pieni on suurin -lehteen tuotetut jumalanpalvelus- ja messusuunnitelmat 
auttavat työntekijöitä muuttamaan työskentelykulttuuria messujen tekemisen suhteen: seura-
kuntalaisia pyydetään mukaan jo suunnitteluvaiheeseen. Järjestön kolehtipyhiin tuotettiin ma-
teriaalia yli ikäkausirajojen. Mikkelinpäivän perinteisen perhemessumateriaalin lisäksi järjestö 
tuki seurakuntia tuottamalla uuden rippikoulusuunnitelman mukainen konfirmaatiomessun 
suunnitteluaineiston. Kouluikäisten jumalanpalveluselämää rikastutettiin tuottamalla aineisto 
leireillä toteutettaviin jumalanpalveluksiin. Laatijoina olivat Salla	Poropudas, Satu Reinikainen, 
Mari Torri-Tuominen ja Anita	Ahtiainen. Aineistot julkaistiin järjestön nettisivuilla kaikkien 
seurakuntien käyttöön.

Työala- ja ikäkausirajat ylittävälle koulutukselle on edelleen tarvetta niin musiikki- kuin juma-
lanpalveluskasvatuksessakin. Jatkossa tulee entistä ajankohtaisemmaksi myös sen pohtiminen, 
kuinka seurakunnan sekä yhteiskunnan päivähoidon ja koulujen yhteistyö jumalanpalveluselä-
män kehittämisessä toteutuu.  

Toimintavuoden aikana Nuori kirkko jatkoi lapsiteologia-ajattelun kannattelua järjestämällä lu-
kupiirejä aiheeseen liittyvistä teemoista ja valtakunnallisen seminaarin. Lukupiirit ovat saaneet 
positiivista palautetta. Keskustelu perheen teologiasta keväällä Emma	Audaksen ja Outi	Leh-
tipuun kanssa sekä syksyllä Spiritualiteetista lapsen hyvinvoinnin osana Aino-Elina	Kilpeläisen 
kanssa ovat antaneet mahdollisuuden pitää esillä toimintamme perusteita. Lukupiirit muuttu-

https://www.facebook.com/events/1891968557686703/
https://nuorikirkko.fi/jarjesto/kolehdit/
https://nuorikirkko.fi/jarjesto/kolehdit/
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vat enemmän keskustelutilaisuuksiksi, jotta osallistumiskynnys olisi matalampi. Uusi Uskonnon, 
katsomuksen ja kasvatuksen seura, joka perustettiin Diakin tiloissa syksyllä 2018 ja jonka jäsen 
Nuori kirkko on, tulee toivon mukaan tukemaan lapsiteologisen keskustelun toteutumista.

Lapsi ja teologia -koulutus, joka on osa kirkon kasvatuksen erityiskoulutuksen moduleita, oli 
sisällöltään merkityksellinen. Osallistujien palaute oli erinomainen. Haasteena oli se, että osal-
listujia  oli vain kuusi. Pitkiin koulutusprosesseihin, joissa on tarkoitus syventää ja kehittää, 
pitää motivoida myös seurakuntien johtajia. Jatkossa on mietittävä, tulisiko Nuorella kirkolla 
olla jokin ”kehittäjä”-koulutus, joka olisi vähän samanlainen konsepti kuin palvelumuotoilutut-
kinto. Koulutukseen liittyen tehtiin kehittämistehtävät, joista ainakin kolme oli sen luonteista, 
että niillä on paikallisseurakunnassa tai laajemminkin mitä todennäköisemmin pitkäaikainen 
vaikutus. 

Jumalanpalvelusmateriaali	ja	pyhäkoulutoiminnan	virikkeet

Nuori kirkko tuotti Pieni on suurin -lehteen jumalanpalvelussuunnitelmia, joita pidetään kyse-
lyjen mukaan lehden merkityksellisimpinä sisältöinä. 

Nuori kirkko palveli seurakunnissa toteutuvaa pyhäkoulutoimintaa julkaisemalla Pieni on Suu-
rin -lehden liitteen nimellä Päkän vinkit pienille ja suurille pyhäkouluun ja muihin hyviin hetkiin 
sekä tuottamalla Rauha-teemasta materiaalia pyhäkouluihin. Nuori kirkko kehittää pyhäkoulu-
toimintaa yhteistyössä Suomen Pyhäkoulun Ystävien ja Seurakuntaopiston kanssa järjestämäl-
lä koulutuksia, pyhäkoulusymposiumin sekä vapaaehtoisten virkistyspäiviä.

Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:n rooli pyhäkoulutoiminnan kehittämisessä yhdessä Nuorten 
kirkon kanssa on ollut merkittävä. Pop up -pyhäkoulutoiminta on ollut onnistunutta ja sillä on 
vielä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

 Toivo ja Kalle tutkivat Tapuliin rakennettua Godly Play -tilaa.

Nuori kirkko toteutti Godly Playn kehittämisprojektin Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan ja 
Helsingin hiippakunnan kanssa. Tavoitteena oli, että menetelmän tunnettuus ja käyttö lisään-
tyvät. Tuomiokirkon tapuliin rakennettiin vuoden alussa Godly Play -oppimisympäristö, joka 
mahdollisti kehittämistyön ja yhteyksien rakentamisen. Godly Play -tila Helsingin tuomiokirkon 
tapulissa oli käytössä 15.1.–15.3.2018. Toiminnalla luotiin uudenlaista yhteistyötä Helsingin 
yliopiston ja Diakin kanssa. Jokaisesta tapaamisesta tuli paljon hyvää palautetta. Erityisen kiin-
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nostava oli Ruoholahden alakoulun vierailu, joka poiki myös Godly Play työskentelyn koululla 
Kirkko ja kaupunki-lehden kanssa tehtyyn lasten numeroon liittyen. Pysyvän Godly Play -tilan 
saaminen Helsinkiin olisi kehittämisen ja yhteistyön kannalta tärkeää. 

Nuoren kirkon kouluttaja Anita	Ahtiainen kirjoitti yhdessä Seurakuntaopiston kouluttaja Kaisa 
Aitlahden kanssa kirkon tulevaisuusselontekoon artikkelin liittyen kotien kristillisen kasvatuk-
sen tukemiseen. Artikkelista on tullut myönteistä palautetta ja se antaa hyvän pohjan kehittä-
mistyölle myös jatkossa.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen kautta tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja hy-
vinvointia sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nuori kirkko järjesti seuraavia tunne- ja vuoro-
vaikutustaitoihin liittyviä koulutuksia:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot kasvattajan työssä -koulutus, jossa ammattilaiset  
  vahvistavat taitojaan liittyen haastavissa tilanteissa toimimiseen. 
 • Lasten tunnetaitojen tukemiseen uudistetun Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä
  -koulutus, jossa seurakuntien ja päivähoidon työntekijät syventyvät kriisien ja 
  traumojen käsittelemiseen sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteisiin.
 • Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus, jossa työntekijät ja vapaaehtoiset pätevöityvät 
  ohjaamaan Toimiva Perhe -kursseja vanhemmille ja kasvattajille. 
 • K12-ohjaajakoulutus, jossa työntekijät ja vapaaehtoiset kouluttautuvat ohjaamaan
  K12-kasvukursseja noin 12-vuotiaille tytöille ja pojille.
 • Nuisku-ohjaajakoulutus, jossa työntekijät ja vapaaehtoiset pätevöityvät ohjaamaan
   Nuisku – nuorten ihmissuhdetaitojen kursseja oman alueen nuorille.
 • äXäri-ohjaajakoulutus, jossa työntekijät ja vapaaehtoiset kouluttautuvat ohjaamaan
  10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille äXäri-kursseja.

Näistä koulutuksista toteutuivat toimintavuonna muut paitsi Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
kasvattajan työssä sekä äXäri- ja K12-ohjaajakoulutus, jotka jouduttiin peruuttamaan vähäisen 
ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Avointen koulutusten lisäksi Nuori kirkko ry toteutti tilaus-
koulutuksina Nuisku- ja K12-ohjaajakoulutukset, Lapsen ja nuoren surun kohtaaminen -koulu-
tuksen sekä Työyhteisön vuorovaikutustaidot -koulutuksen. 

Uudistunutta Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä -koulutusta pilotoitiin ensimmäistä kertaa. 
Osallistujien määrä oli melko vaatimaton, mutta koulutuksen anti koettiin tärkeäksi. 

Nuori kirkko ry välittää peruskurssimateriaalia kouluttamiensa ohjaajien peruskursseille. 
Ohjaajat ovat peruskurssien materiaalivälityksen perusteella toteuttaneet Nuisku- ja äXä-
ri-peruskursseja aikaisempia vuosia vähemmän, tosin tähän laskuun oli varauduttu toiminta-
suunnitelmassa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä toimintamalleja ja materiaaleja on 
saatavilla aikaisempaa laajemmin, mikä saattaa selittää kurssien vähentymistä. Toimiva Perhe- 
ja K12-kursseja on järjestetty aikaisempien vuosien tapaan.
 
Vuorovaikutustaitojen ohjaajakoulutukset rakentavat osallistujien osaamista ja ammattitaitoa. 
Sekä lasten ja nuorten omat tunne- ja vuorovaikutustaidot että heidän lähellään olevien ai-
kuisten taidot vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin niin olennaisesti, että Nuori kirkko ry 
pitää tärkeänä jatkaa tähän osa-alueeseen liittyviä koulutuksia. Tällä hetkellä järjestön tarjonta 
on laajaa, erityisesti vuorovaikutustaitojen ohjaajakoulutuksia tarjotaan useita erilaisia. Jotta 
koulutukset voidaan toteuttaa niukkenevien koulutusmäärärahojen keskellä, lienee tarpeellista 
arvioida vuorovaikutustaitojen kurssitarjonnan kokonaisuutta ja sisältöjä suhteessa seurakun-
tien osaamistarpeisiin. Vähenevien resurssien keskellä on myös tarpeen käydä keskustelua oh-

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/maageja-pyha-perhe-ja-viiden-valon-salaisuus-ruoholahden-alakoululaiset-rakentavat-joulun-kertomuksen
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/maageja-pyha-perhe-ja-viiden-valon-salaisuus-ruoholahden-alakoululaiset-rakentavat-joulun-kertomuksen
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jaajakoulutusten immateriaalioikeudet omistavan Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:n kanssa 
siitä, miten koulutuksia voidaan kehittää.

Nuori kirkko ry:n tavoitteena oli lisätä vuorovaikutustaitoja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskuksen (STEAn) avustaman koulutuksen aluetoiminnan avulla. Koulutuksen aluetoimin-
ta vahvistaa vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kurssien saatavuutta tarjoamalla ohjaajille osaa-
mista ylläpitävää ja laajentavaa toimintaa sekä tukea kurssien järjestämiseen.

Aluetapaamisiin osallistuneet ohjaajat ovat kokeneet tapaamiset merkittäviksi oppimisen ja 
taitojen kertaamisen paikaksi, jossa he voivat vahvistaa asiantuntijuuttaan. Tuettujen kurs-
simateriaalien ja ohjaajakoulutusten avulla vuorovaikutustaitojen peruskursseille ja ohjaaja-
koulutuksiin osallistuu myös sellaisia henkilöitä, joiden osallistuminen ilman avustusta olisi 
taloudellisista syistä vaikeaa. Tukea ohjaajakoulutuksiin näyttää olevan helpompi hakea kuin 
materiaalitukea ryhmälle. 

Koulutuksen aluetoiminta kuuluu Elämäntaito-verkostoon, jonka kautta yhteistyötahojen ym-
märrys vuorovaikutustaitojen merkityksestä lasten ja nuorten hyvinvoinnille vahvistuu. Osana 
Koulutuksen aluetoimintaa Nuori kirkko ry kokoaan yhteen Nuorten hyvinvoinnin asiantunti-
jaryhmän, jossa käyty keskustelu on osallistujien kokemuksen perusteella ollut heille merki-
tyksellistä.

1.3		Lasten	ja	nuorten	ulkopuolisuus	vähenee

Nuoren kirkon toiminnassa ulkopuolisuuden ehkäisy on lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
vahvistamisen keskeinen tekijä. Kaiken lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia edis-
tävän toiminnan voidaan katsoa olevan myös ulkopuolisuuden ehkäisyä. Samanaikaisesti 
tarvitaan kuitenkin  toimia, joilla tuetaan erityisesti niitä  lapsia ja nuoria, joilla on riski jou-
tua syrjäytetyiksi tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Nuori kirkko keskittyi vuoden 2018 toimin-
nassa ehkäisemään ulkopuolisuutta erityisesti Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn (Piki) 
-toimintamallin sekä Moottoripaja- sekä Palveluoperaatio Saappaan toiminnan kautta.

PIKI-toiminta

PIKI-toiminnan (pienten lasten kiusaamisen ehkäisy) tavoitteena on lisätä varhaiskasvattajien 
tietoisuutta kiusaamisen ehkäisyssä ja tarjota menetelmiä sen toteuttamisessa varhaiskasva-
tuksen vertaisryhmissä. PIKI-toimintamallia on vuoden aikana edistetty varhaiskasvatuksen eri 
koulutuksissa, seminaareissa ja tapahtumissa. 

PIKI-menetelmän koulutuskysyntä oli vilkasta sen myötä, että uuteen varhaiskasvatussuun-
nitelmaan oli ensimmäistä kertaa kirjattu velvoite puuttua kiusaamiseen. Nuori kirkko reagoi 
koulutuskysyntään tarjoamalla lisäkoulutuksia. Näistä ehdittiin toteuttaa vuoden 2018 aikana 
kolme:  Helsingissä kaksi ja ja Tampereella yksi. Koulutukset saivat suuren suosion. Kaikkiaan 
PIKI-koulutuksia järjestettiin 11 ja niihin osallistui 543 henkilöä.

PIKI II -materiaalin suunnittelu ja valmistelu jatkui. Materiaalin toteuttamiseen lupautui tule-
maan mukaan myös Vanhempainliitto. 

PIKI-toimintamalliin pohjautuva Kaverin puolesta (KaPu), koulukiusaamisen uusi toimintamalli, 
edistyi syksyn aikana. Nuori kirkko kehitti KaPu-toimintaa yhdessä jyväskyläläisen Keltikan-

http://www.pikitoimintamalli.fi/
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kaan koulun kanssa. Tavoitteena on mallintaa toiminta yhdessä Keltikankaan koulun opetta-
jien, oppilaiden ja vanhempien kanssa vuoden 2019 aikana sekä tuottaa siitä materiaali, jotta 
myös muut koulut ja paikkakunnat voivat ottaa menetelmän käyttöönsä.

11 PIKI-koulutukseen osallistui 543 henkilöä.

Sekä PIKIä että KaPua pidetään esillä kaikissa Nuoren kirkon verkko- ja sometileillä ja näin 
edistetään kiusaamisen ehkäisyä ja sen tietoisuuden avaamista sekä ammattikasvattajille että 
vanhemmille. Koulutuspäivien iltoihin suunnataan mahdollisuuksien mukaan lisää vanhempai-
niltoja aiheesta.

Moottoripaja

Moottoripajatoiminta tarjoaa vahvan sosiaalisen tuen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja 
koulutuspalvelujen ulkopuolelle tai joilla on muuten haasteita elämässään. Moottoripajatoi-
minta lisää nuorten hyvinvointia ja tukee arjessa pärjäämistä tarjoamalla matalan kynnyksen 
paikan kaikille halukkaille. Moottoripaja on sekä suora tuki nuoren arjessa että tarvittaessa 
linkki palvelujärjestelmän tarjoamiin tukipalveluihin.

Moottoripajatoiminta on vakiintunut merkittäväksi valtakunnalliseksi toiminnaksi seurakun-
tien ja kuntien erityisnuorisotyön menetelmänä. Alueellisen toiminnan vahvistaminen vaatii 
edelleen kehittämistä, jotta uusien käynnistyvien pajojen tuki toteutuisi nykyistä paremmin. 
Pullonkaulana toiminnan laajenemisessa on ollut henkilöresurssien puute. Nykyisellä henki-
löresurssilla ei pystytä vastaamaan sekä olemassa olevien pajojen kehittämis- että uusien pa-
jojen käynnistämisvaiheen tuen tarpeeseen. Järjestö on pyrkinyt ratkaisemaan resurssivajetta 
hakemalla toimintaan lisäresurssia siinä kuitenkaan onnistumatta.

	 Moottoripajatoiminta	2018

  30		 pajaa, joista 5 uutta pajaa (Orimattila, Raahe, Karkkila, Juuka ja Nurmes)
  350  nuorta mukana säännöllisessä viikkotoiminnassa (yli 90 % poikia tai miehiä)
  55  järjestöltä tukea saavaa vapaaehtoista	ohjaajaa

 Paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä järjestetyissä
  12  ajoharjoittelutapahtumassa ja 
  5  muussa erillisessä tapahtumassa oli
  2905  osallistujaa
  6  moottoripajatoiminnan koulutusta vapaaehtoisille ja ohjaajille

https://youtu.be/WCl0TvC7sX8
https://nuorikirkko.fi/moottoripaja/
https://nuorikirkko.fi/moottoripaja/


13

Moottoripajatoiminta sai alkunsa autopajatoiminnasta. Autopajatoimintaa on edelleen 10 paik-
kakunnalla (Kajaani, Kalajoki, Liminka, Nivala, Sodankylä, Kokkola, Karjaa, Lempäälä, Lahti, Hat-
tula). Pajatoiminnan kohderyhmänä on pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat nuoret. Mopopajatoi-
minta on koettu helpoksi tavaksi aloittaa moottoripajatoiminta ja siihen liittyvä mopoenduracen 
kilpailu-/ajoharjoittelutoiminta on laajentunut ja tullut säännölliseksi valtakunnalliseksi toimin-
naksi. Toimintavuoden aikana käynnistyi yhteistyö Me-säätiön kanssa moottoripajatoiminnan 
kehittämiseksi osaksi vakiintunutta Me-talo-toimintaa. Liikkeelle lähdettiin Porin Me-talosta. 
Lisäksi Moottoripajatoiminta solmi yhteistyösopimuksen 4H-liiton kanssa. Tällä sopimuksella 
tuetaan 4H-paikkakunnilla  käynnistyvää moottoripajatoimintaa.

AKK-Motorsportin Turvassa Tiellä -toiminta ja moottoripajatoiminta solmivat yhteistyösopi-
muksen, joka mahdollistaa moottoripajan kilpailutoiminnalle tukea sekä liikenneturvallisuuden 
edistämistä. Moottoripajatoimintaa ja brändin tunnettavuutta nostettiin esiin valtakunnallises-
ti eri medioissa.

Saapas

Palveluoperaatio Saapas vastaa nuorten välittömään fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen 
avun tarpeeseen. Toimijoina ovat täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kansalaistiedoin ja 
-taidoin. Toimintaympäristöjä on neljä: nuorten suosimat oleskelupaikat asuinalueilla (KatuS-
aapas), festivaalit (FestariSaapas), Internet (NettiSaapas) sekä viidellä paikkakunnalla toimivat 
SaapasKahvilat. Toiminnan tavoitteena on, että nuoret tulevat autetuksi soveltuvin keinoin tar-
koituksenmukaisesti.

Saappaalle myönnettiin nuorisotyön tunnustuspalkinto, joka oli upea 
kunnianosoitus ja kiitos erityisesti Saappaan vapaaehtoistyöntekijöille.

Saapas kohtasi kaikilla työmuodoillaan suuremman määrän nuoria kuin edellisvuonna. Myös 
Saappaan ohjaajakoulutuksessa koulutettiin ennätysmäärä vastaavia ohjaajia. Saapastoimin-
nan kasvu selittyy osittain uusien Katu-ja FestariSaappaan ryhmien aktivoitumisella, useam-
malla festivaalioperaatiolla sekä NettiSappaan alustojen lisääntymisellä ja toiminnan kehittä-
misellä. Tilastojen mukaan nuoria myös liikkui ja kokoontui selkeästi edellisvuotta enemmän. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl76XbYr2gE&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=8vKBZAiTFl4
https://www.youtube.com/watch?v=8vKBZAiTFl4
https://www.youtube.com/watch?v=y9v3hr6eO98
https://www.youtube.com/watch?v=mFpDhOEIdlI


14

Saapas kohtasi 16 611 nuorta vuonna 2018 (13 413 vuonna 2017).

KatuSaappaaan toiminta vahvistui ja tehostui uusien ryhmien myötä. Saapas kohtasi kaduilla 
nuoria noin 15 % edellisvuotta enemmän. 

Saapas toimi 12 suurella festivaalilla. Kohtaamisten määrä festivaaleilla nousi 33 % edellisvuo-
desta. Ilahduttavaa oli uusia päivystyspaikkakuntien mukaantulo (Oulu, Hämeenlinna ja Joen-
suu). Verkossa Saapas toimi YouTubessa, Suomi 24:lla Instagramissa sekä uutena alustana Suo-
men Mielenterveysseuran ylläpitämässä Tukinet.net-ympäristössä, jossa aloitettiin Saappaan 
ryhmä-chatit. NettiSaappaan kohtaamismäärät kasvoivat noin 12 % edellisvuoteen verrattuna.

Nuori kirkko markkinoi Saappaan toimintaa tehokkaasti ja Saapas saikin runsaasti näkyvyyttä. 
Tätä lisäsi myös nuorisosasioista vastaavan ministerin Sampo	Terhon myöntämä nuorisotyön 
tunnustuspalkinto, joka oli upea kunnianosoitus ja kiitos erityisesti Saappaan vapaaehtoistyön-
tekijöille. Tällä palkinnolla pystytään tukemaan vapaaehtoisten osallistumista valtakunnalliseen 
tapahtumaan. Edellä mainittu tapahtuma voitiin järjestää osallistujille ensimmäistä kertaa mak-
suttomana, mikä onkin ollut kauan tavoitteena. Tästä seurasi, että tapahtuman osallistujamäärä 
oli ennätyksellisen korkea.

NettiSaappaan päivystysalustojen runsaudesta johtuen ryhmät saattoivat halutessaan erikois-
tua joihinkin alustoihin. Tämä lisäsi alustakohtaista kehittämistä ja auttoi rakentamaan yhä pa-
rempia tapoja kohdata nuoria erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Saapas toteutti jälleen kyselyn toiminnan kehittämisestä. Kysely suunnattiin nuorille ja toteu-
tettiin mobiilisti. Nuorilta saadun palautteen perusteella Saappaan toimintaa tulisi lisätä kaup-
pakeskuksissa ja toimintaa tulisi pilotoida kouluissa. NettiSaappaan kasvun myötä toimintaa 
on kehitettävä ja uudistettava käytäntöjä sekä toimintamalleja, jotta voidaan kohdata nuoria 
verkossa entistä laajemmin. Nuorille kolmena perättäisenä vuotena tehtyjen kyselyiden perus-
teella suurin paine on Saapas tietoisuuden lisääminen erityisesti nuorten keskuudessa.

Palveluoperaatio	Saapas	2018	

19	saapasryhmää
	16	611	vapaaehtoisten	kohtaamaa	nuorta (2017/13413)

			KatuSaapas  FestariSaapas
 10	220		 kohdattua	nuorta (2017/8611)    3	294		 kohdattua	nuorta (2017/2206)
 174		 eri	päivystystä 12		 festarioperaatiota
 785		 vapaaehtoisten	päivystyskertaa  103		 vapaaehtoista	päivystäjää

			SaapasKahvilat                                                 Nettisaapas
	 5		 paikkakuntaa
	 2	180		 kohdattua	nuorta	(2017/1176)	 917		 kohdattua	nuorta	(2017/820)
	 123		 kertaa	avoimina	 63		 päivystyskertaa
	 391		 vapaaehtoisten	päivystyskertaa	 128		 vapaaehtoisten	päivystyskertaa
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Koululaisten	auttamispalvelu	Tupu

Tekstaritupu on 14 vuotta toiminut valtakunnallinen matalan kynnyksen mobiiliauttamispal-
velu koululaisille. Tupu on auttanut ja tukenut lapsia erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisten 
elämänkysymysten äärellä tekstiviestein ja Nettitupun chat-palvelun kautta. Toimintavuoden 
aikana toiminta on loppunut monilla paikkakunnilla tekstiviestien vähäisyyden takia. Teksti-
viestiauttaminen ei ole enää tätä päivää. Tekstaritupun toiminta on sovittu päättyvän koko-
naan vuoden 2019 lopussa.

Tekstaritupu toiminnan hiipuessa vuoden aikana etsittiin vaihtoehtoisia auttamistapoja. Kerto-
musvuonna aloitettiin yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran kanssa Sekasin-chatin tiimoil-
ta. Osa Tekstaritupun päivystäjistä ja Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön työntekijöistä 
aloitti Sekasin-päivystykset. Kokemukset olivat hyviä ja toiminta nähtiin merkittävänä ja tar-
peellisena. 

Suomen Mielenterveysseura koulutti alkuvuodesta kolmessa koulutuksessa (yksi etäkoulutus) 
yhteensä 28 Tekstaritupu-päivystäjää Sekasin-chat toimintaan. Säännölliseen päivystystoimin-
taan osallistui vuoden aikana 22 työntekijää ja päivystyskontakteja oli 264.

Nettitupu on jatkanut toimintaansa ja on palvellut niin offline- kuin online-viestein koului-
käisten kysymyksissä. Kuluneella kaudella Nettitupu on päivystänyt torstai-iltapäivisin. Uu-
den kouluikäisten median Ttilan ja Nettitupu-päivystyksen yhdistämistä livelähetyksiin tullaan 
kokeilemaan lähetysten käynnistyttyä 2019. Säännölliset livelähetykset mahdollistaisivat sen, 
että Nettitupu-päivystäjät voivat olla lähetysten aikana chatissä vastaamassa lasten kysymyk-
siin.

Näiden työmuotojen lisäksi Nuori kirkko ry oli mukana kouluttamassa ulkopuolisuuden eh-
käisyn uudistetussa koulutuksessa (Kek) sekä kehittämässä ja järjestämässä ulkopuolisuuden 
ehkäisyn verkostotapaamista (ent. erityisnuorisotyön neuvottelupäivät) ja työskennellyt mo-
nissa verkostoissa.

Seurakuntien taloustilanne heikentää seurakuntien mahdollisuuksia erityisnuorisotyön virkoi-
hin. Tästä syystä on entistä tärkeämpää tukea paikallisseurakuntia ulkopuolisuuden ehkäisyn 
asenteen, työskentelytapojen ja menetelmien mahdollistaminen ja tukeminen koulutusten, yh-
teistyön ja uusien työtapojen kehittämisen avulla, jotta seurakunnissa pystyttäisiin kantamaan 
vastuuta myös haavoittuvassa asemassa olevista lapsista ja nuorista.

Suunniteltuun Saappaan ja Moottoripajan ohjaajien verkostotapaamisten yhdistämiseen Ulko-
puolisuuden ehkäisyn verkostostapaamiseksi ei löydetty mielekästä mallia. Ulkopuolisuuden 
ehkäisyn ammattilaisten eri verkostotapaamisten yhdistämistä tulee kuitenkin tarkastella tule-
vaisuutta ajatellen. Tämä tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan 2021.

http://www.nettitupu.fi/
https://sekasin247.fi/
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1.4		Lasten	ja	nuorten	kasvu	päiväkodeissa	ja	kouluissa	
        saa tukea
 
Toimintavuoden aikana on jatkunut vilkas keskustelu uskontojen ja katsomusten asemasta 
yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Nuoren kirkon toiminnassa tämä on näky-
nyt varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta avaavien koulutusten ja materiaalin suurena 
kysyntänä. Koulutuksiin ovat osallistuneet sankoin joukoin yhteiskunnan ja  seurakuntien 
varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Samanaikaisesti järjestön koulujen 3.–4.-luokkalaisille 
suuntaamaan Virsivisaan 2019 on ilmoittautui toimintavuoden lopulla  ennätyksellisen vähän 
oppilaita. Syitä osallistujamäärän laskuun lienee monia, mutta aivan ilmeisesti siihen on vai-
kuttanut erityisesti kouluissa uskonnollisten aiheiden käsittelyyn liittyvät haasteet.

Nuori kirkko vahvisti toimintavuoden aikana sekä kirkon että yhteiskunnan varhaiskasvattajien 
Vasun (varhaiskatsomussunnitelman) katsomuskasvatuksen tavoitteiden ja sisällön tuntemus-
ta koulutusten, materiaalien ja uudenlaisen yhteistyön rakentamisen keinoin. 

Katsomuskasvatus

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman voimaantulosta ja sen linjaamasta yhteiskunnan katso-
muskasvatuksen velvoitteesta varhaiskasvattajille noussut keskustelu jatkui vilkkaana. Nuori 
kirkko osallistui keskusteluun, tuki varhaiskasvattajia katsomuskasvatuksen sisältöjen avaami-
sessa ja tarjosi koulutusta aiheesta. Asian äärellä oltiin esimerkiksi Helsingin ja Oulun Katso-
muskasvatuksen ajankohtaispäivissä. Erilaisia katsomuskasvatuskoulutuksia toteutui kuluneen 
vuoden aikana 14 ja niissä osallistujia oli 716. Nuori kirkko oli myös toteuttamassa Seurakun-
taopiston kanssa Opetushallituksen rahoittamaa Kasvua katsomuksesta -koulutushanketta. 
Nuori kirkko rakensi ja lanseerasi koulutusten ja keskustelun tueksi erillisen katsomuskasvatus.
fi –sivuston, johon tuotetaan materiaalia tukemaan seurakunnan ja yhteiskunnan varhaiskas-
vatuksen hyvää yhteistyötä. 

Virsivisa

Seurakunnan ja koulun yhteistyönä käynnistyi Virsivisan 2019 markkinointi. Kouluja ja seura-
kuntia innostettiin ilmoittautumaan mukaan Virsivisan kahdeksannelle kaudelle. Peruskoulun 
3.–4.-luokkalaisille suunnatussa Virsivisassa virsikirjaa tutkitaan osana uskonnonopetusta tai 
kulttuurista tietämystä. 

Virsivisaan ilmoittautui mukaan täysin uusia paikkakuntia ja kouluja, mutta osallistujamääräs-
sä tapahtui tällä kaudella romahdus, sillä visaan ilmoittautui vain noin 1700 koululaista, kun 
vuonna 2017 mukana oli 4200 oppilasta. Romahdus johtunee uskontoon liittyvien aiheiden 
käsittelyyn liittyvistä haasteista kouluissa. Seurakunta ja koulu -yhteistyön neljän korin mal-
lissa Virsivisa on sijoittunut ensimmäiseen koriin eli opetuksen koriin. Sisällöllisesti Virsivisan 

http://katsomuskasvatus.fi/
http://katsomuskasvatus.fi/
http://www.virsivisa.fi/
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virsissä ja niihin liittyvissä tehtävissä huomioidaan kaudella 2018–2019 kirkon kasvatuksen 
vuosiaiheeseen liittyen Rauha.  Jatkossa on syytä punnita tarkoin Virsivisan järjestämistä yh-
dessä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä miettiä, onko  Virsivisan sijaan tarvetta uudenlaisen 
virsikasvatuksen tukemiselle.

Koulujen opettajille ja muulle henkilökunnalle suunnattuja, vuorovaikutustaitoja vahvistavia 
Toimiva Koulu –peruskursseja järjestettiin edellisten vuosien tapaan. Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan sisältöjä oli esillä Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä syksyllä.

Toimiva Koulu -toiminta on aikaisempien vuosien tapaan pienimuotoista. Toimiva Koulu -kurssi 
on kestonsa vuoksi haastava toteuttaa monissa kouluissa. Nuori kirkko ry:n koulutustoiminta 
kohdistuu järjestön perustehtävän ja jäsenistön mukaan seurakuntien kasvatukseen. Opetta-
jien täydennyskoulutukseen osaamista etsivät henkilöt ja järjestön koulutusprofiili kohtaavat 
toisensa melko ohuesti. Lisäksi ohjaajakoulutuksen laajuus vaikeuttaa sen järjestämistä. Toimi-
va Koulu -kurssin ja -ohjaajakoulutuksen oikeudet omistava Gordonin Toimivat Ihmissuhteet 
– GTI ry kehittää Toimiva Koulu -kurssin kestoa ja rakennetta vastaamaan paremmin koulujen 
tarpeita. Kun kurssi, ohjaajakoulutus ja materiaali uudistuvat, toiminnalla voi olla mahdolli-
suuksia laajentua.  
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Nuori kirkko toimii lasten ja nuorten kanssa

2.1		Lapset	ja	nuoret	kokoontuvat	leireille,	retkille,	kursseille	ja	
								tapahtumiin

Nuoren kirkon lapsille ja nuorille järjestämät leirit ja tapahtumat  täydentävät jäsenistön 
eli  seurakuntien kokoontuvaa toimintaa. Toimintavuoden aikana käynnistyi vuonna 2019 
toteutettavan Pisara-suurleirin suunnittelu. Aiemmin lähinnä alakouluikäisiä koonnut lei-
ri  avattiin ensimmäistä kertaa heidän lisäkseen sekä pienten lasten perheille että nuorille 
ja nuorille aikuisille. Nuoren kirkon syntyyn liittynyt tavoite ikäkaudet ylittävästä työstä 
sai näin konkreettisen muodon. 

Nuorten osallisuuden vahvistaminen on tuonut järjestön leiritoimintaan uudenlaisia ns. 
valmistelu- ja suunnitteluleirejä. Muun muassa Pisara-suurleirin nuorten ohjelmaa, Nuo-
ren seurakunnan veisukirjan uuden laitosten laulujen tekemistä ja Nuorten tulevaisuus-
seminaaria on suunniteltu leireillä, joihin on kutsuttu nuoria avoimella kutsulla seurakun-
nista. Kokemus leirimuotoisesta nuorten osallistumisesta itselleen suunnatun toiminnan 
suunnitteluun on osoittautunut toimivaksi ja nuoria innostavaksi.

Kevätretkellä Huvipuisto PowerParkissa.

Toiminvavuoden aikana 8 353 lasta ja nuorta osallistui Nuoren kirkon järjestämille leireil-
le, retkille ja tapahtumiin. Määrän lasku vuodesta 2017 vajaalla tuhannella osallistujalla 
johtuu siitä, että kouluikäisten leiritoiminnassa oli ns. välivuosi, jolloin ei järjestetty hiippa-
kunnallisia tai valtakunnallisia leirejä ja sillä, että järjestö lopetti nuorille suunnatun Yhden 
hinnalla -tapahtuman järjestämisen.

2
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Leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kesän 
telttaleirit kouluikäisille, rippileirit, isoskoulutusleirit, kouluikäisten ja perheiden kevätretket, 
kerhonohjaajapäivät ja erilaiset musiikkitapahtumat kokosivat tuhansia lapsia, nuoria ja per-
heitä eri puolille Suomea.

Toiminnan tavoitteena on yhdessä iloitseminen, aito kohtaaminen, leiri-, vuorovaikutus- ja oh-
jaamistaitojen oppiminen, elämysten kokeminen, luonnosta nauttiminen, uuden ihmettely ja 
pyhän kohtaaminen. Parhaimmillaan toiminta lisää osallistujien yhteisöllisyyttä, vahvistaa itse-
tuntoa ja tukee kokonaisvaltaista kasvua. Merkittävin onnistuminen oli kerholaisten kevätret-
kien suosion kasvu. Keväällä tapahtuva, alueellisista lähtökohdista piirien kanssa suunniteltu ja 
toteutettu retkipäivä palvelee seurakuntien tarpeita saadun palautteen mukaan erinomaisesti. 

Pisaran	suunnittelua,	kansainvälisiä	rippikouluja	ja	
Puhallinmusiikkikurssi Partaharjulla

Vuonna 2019 toteutettavaa Pisara-suurleiriä rakennetiin laajassa yhteistyössä paikallisseu-
rakuntien, hiippakuntien, Nuoren kirkon piirien, Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön sekä 
eri järjestöjen kanssa. Leirin suunnittelun lähtökohtina ovat olleet edellisen leirin palautteet, 
Pisara-leirin tavoitteet sekä lapsi- ja nuorilähtöinen ajattelutapa, jossa lapsi itse on aktiivinen 
toimija. Myös suurleirin avaaminen koko kasvun kaarelle on herättänyt innostusta ja kiinnos-
tusta ja se on synnyttänyt uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa erityisesti perhelei-
rin tiimoilta.

Rippileireillä nuorten osallisuus ja vaikuttaminen rippikoulun sisältöön onnistui ja ensimmäisen 
kerran isoskoulutusleirit striimattiin. Hienoa ja kannustavaa on se, että kokonaan etänä isos-
koulutukseen osallistuu noin 10 nuorta vuosittain. Etäopiskelu on mahdollistanut eri puolilla 
maailmaa asuvien nuorten osallistumisen isoskoulutukseen ja sen myötä toimimiseen rippikou-
lun isosena Suomessa. Rippikoulut pitivät myös omaa blogia, jossa he kertoivat leirien kulusta. 

Heinäkuussa kokoontui Partaharjulle järjestyksessään 64. lasten ja nuorten puhallinmusiikki-
kurssi. Kurssille eri puolilta Suomea tulleet osallistujat saivat yksilöopetusta sekä puhaltimien 
että lyömäsoitinten soittoon ja orkesterin johtamiseen. Oppimiskokemuksia tarjosivat myös 
orkesterisoitto sekä konsertit, jossa kurssilaiset esiintyivät sekä solisteina että orkesterin jäse-
ninä. Päätöskonsertti toteutettiin Pieksämäen keskustassa, kulttuurikeskus Poleenissa täydelle 
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katsomolle. Muut konsertit toteutettiin Partaharjulla niin ikään täydelle salille. Maan eturivin 
puhaltajien opetus, hyvä yhteishenki eri-ikäisten leriläisten kesken ja leirielämään kuuluneet 
muut aktiviteetit tekivät leiristä hienon kokemuksen sekä leiriläisille että opettajille ja ohjaa-
jille. Yhteistyökumppaneina puhallinmusiikkikurssin järjestämisessä olivat Seurakuntaopisto ja 
Suomen puhallinorkesteriliitto (SPOL).

Nuori kirkko sai marraskuussa SPOL:ilta tiedon, että he vetäytyvät yhteistyöstä puhallinmu-
siikkikurssin järjestämisessä. Päätöksen saatuaan Nuori kirkko totesi, ettei sillä ole riittävää 
ammattitaitoa järjestää kurssia ilman SPOL:ia. Vuodelle 2019 suunniteltu kurssi jouduttiin pe-
ruuttamaan ja kesän 2018 puhallinmusiikkikurssi päätti yhdenjaksoisesti 64 vuotta jatkuneen 
perinteen Partaharjulla.

Nuoren seurakunnan veisukirjan biisileiri keväällä oli hyvin myönteinen kokemus. Viikonlop-
puleirille osallistuneet nuoret rohkaistuivat etsimään omia biisintekokykyjään niin että laulujen 
tekeminen on osalla jatkunut koko vuoden. Yhteistyö nuorten kanssa leirille osallistuneiden 
nuorisomuusikoiden kanssa osoittautui tärkeäksi niin järjestölle kuin myös eri puolilta Suomea 
tulleille työntekijöille. Nuori kirkko tarjosi heille paikan reflektoida omaa tekemistään. Sekä 
nuoret että leirille osallistuneet nuorisomuusikot toivoivat biisileirille jatkoa.

Kerhonohjaajapäivien osallistujamäärä jäi tavoitteistaan. Osallistujamäärän laskuun lienee mo-
nia syitä, mutta havainnon ääreen on syytä pysähtyä ja miettiä toimenpiteitä osallistujamäärän 
laskun kääntämiseksi nousuun. Myös Partaharjuun suunnitellut nuorten leirit jäivät osallistu-
jatavoitteestaan.

Lapsikuoroille ja perheille suunnattu Suvilaivaristeily toteutui kolmatta kertaa. Koulujen kesä-
loman alkuun sijoitettu risteily Turusta Tukholmaan kokosi alle 100 osallistujaa.

Tapahtumien ja retkien markkinointiin kiinnitetään jatkossa erityistä huomioita. Tavoitteena 
on, että seurakunnille suunnattu leirien ja tapahtumien markkinointi kulkisi yhdessä koulutus-
ten markkinoinnin kanssa, jotta kokonaisuus palvelisi seurakuntien työntekijöitä.
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2.2	Digitaalinen	lapsi-	ja	nuorisotyö	

Nuori kirkko panostaa digitaaliseen lapsi- ja nuorisotyöhön ollakseen läsnä niissä kana-
vissa, missä lapset ja nuoretkin ovat. Järjestö tuottaa 3–8-vuotiaille lapsille suunnattua 
Lastenkirkko-mediaperhettä. Vuoden 2018 aikana uudistettiin kokonaisuudessaan kou-
luikäisten digimedia, joka vaihtui tekstipohjaisesta jiipeenetti.fi:stä tammikuussa 2019 jul-
kaistavaan interaktiiviseen tubekanava Ttilaan. Lisäksi järjestö kehitti digitaalista lapsi- ja 
nuorisotyötä yhdessä kumppaniensa kanssa. 

Lastenkirkko

Nuori kirkko julkaisee ja kehittää Lastenkirkko-mediaa. Lastenkirkko on helposti tavoitettava, 
elämyksellinen, turvallinen media 3–10-vuotiaille. Se on matalan kynnyksen ovi tutustua kirk-
koon ja kristinuskoon. Lastenkirkko tukee kodin kristillistä kasvatusta ja helpottaa seurakun-
tien työtä laadukkaan sisällön tuottamiseksi lapsille.
 
Lastenkirkko-mediaan kuuluvat digitaalisten palveluiden www.lastenkirkko.fi-sivuston ja Fi-
sucraftin lisäksi Lastenkirkko-lehti, jonka kustantaa Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy. Lastenkirk-
ko-lehti ja digitaaliset palvelut hallinnoidaan erikseen, vaikka niillä on sama päätoimittaja ja 
sisältöjä tuotetaan yhteistyössä.

Lastenkirkko.fi:n toimivuutta on parannettu ja samalla valmisteltu lapsille luontevampaan mo-
biilisovellukseen siirtymistä. Lastenkirkon ilmeestä saadaan myönteistä palautetta niin seu-
rakunnan työntekijöiltä kuin perheiltäkin. Toimintaprosesseja on voitu parantaa, koska samat 
työntekijät ovat olleet käytettävissä koko vuoden. Julkaisupaikkana lapsille ja perheille painot-
tuvat jatkossa mobiilisovellukset, YouTube ja Minecraft. Verkkosivu on erityisesti ammattilaisia 
palveleva ikkuna Lastenkirkko-median sisältöön.  Joulu- ja pääsiäissisällöt ovat tärkeitä. Jat-
kossa on valittava yksi sisältötyyppi, johon voidaan keskittyä, esimerkiksi musiikki. 

Lasten osallisuus sisällön tuotantoon on koko tiimin tahtotila, mutta todella vaikuttavien toi-
mintatapojen kehittäminen vaatii lisäresurssia. Lasten osallisuus sisällöntuotannossa on haas-
tanut järjestön hakeutumaan yhteistyöhön niiden yliopistojen kanssa, joissa kehitetään var-
haiskasvatuksen digitaalisia sisältöjä. Yhteistyö jatkuu erityisesti Jyväskylän yliopiston kanssa.

https://lastenkirkko.fi/
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Minecraft-pelimaailmamme Fisucraftin ylläpitäjäryhmään on saatu uusia henkilöitä ja toimin-
tatapoja on selkiytetty. Toiminta on vakiintunutta ja käyttäjille kohtalaisen kiinnostavaa. Fisuc-
raftia käytetään enemmän verkkosivua tutkimalla kuin itse peliä pelaamalla, mikä tarkoittanee 
sitä, että aikuiset käyttävät videoita verkkosivun kautta. Peacecraftia eli uutta Minecraft-palve-
linta ei ole resurssien vähyyden vuoksi aloitettu. 

Youtube on osoittanut katsojamäärillä vahvuutensa julkaisukanavana. Lasten omia tekstejä 
on voitu muuttaa videoiksi. Lastenkirkkoon tuotettiin kaikkiaan 23 videota teemoilla Päkä ja 
Pulmu rauhan asialla; Yy kaa koo lauletaan; Lasten omat kertomukset sekä Taika Petterin pää-
siäinen ja joulu. 

Lastenkirkon somemarkkinointi on kehittynyt säännöllisten julkaisujen myötä. Erityisesti Ins-
tagramin käyttöä on kuitenkin jatkossa kehitettävä. Lastenkirkko on tehnyt yhteistyötä Kirkko 
ja kaupunki -lehden kanssa muun muassa yhteisen lapsille ja perheille suunnatun Lasten Kirk-
ko ja kaupunki -teemanumeron kautta ja saanut ilmeelleen näin tunnettuutta pääkaupunkiseu-
dulla. 

Lastenkirkko on ollut esillä useissa tapahtumissa, joita merkittävin on noin 50 000 kävijää ta-
voittava Lapsimessut. Siellä tarjottiin Päkän ja Pulmun iltahetkeä perheiden hyvän arjen tueksi. 
Muita tapahtumia ovat olleet esimerkiksi Kirkon kasvatuksen päivät, Lähetysjuhlat, Papiston 
päivät, Kirkon viestintäpäivät ja Turun kirjamessut. 

Digitaalisen Lastenkirkon rahoittajiksi saatiin uusina seurakuntina Nurmijärvi, Viitasaari, Ylö-
järvi, Salo, Parkano ja Pornainen. Turun ja Kaarinan seurakunnat nostivat rahoitusosuuttaan 
vuodelle 2019. Entisistä rahoittajista vain Kuopio jättäytyi pois talousvaikeuksiin vedoten. Ra-
hoittajaseurakuntien kanssa tehtiin toistaiseksi voimassa olevat yhteistyösopimukset. 

Lastenkirkko.fi	19.8.–31.12.2018	
16 043 käyttäjää
23 037 istuntoa
71 838 sivun katselua

Lastenkirkon 
Facebook-sivulla on 1 186  seuraajaa
Instagramissa on 198  seuraajaa
Youtubessa    13 3716  katsontakertaa. (Koko historiassa 453 057.)

Lastenkirkko-lehden levikki tammikuu 2018 2559 kappaletta. 

Fisucraft	1.1.2018–31.12.	2018	 Fisucraft.net	19.8.–31.12.2018	
259 jatkavaa pelaajaa      3 539 käyttäjää
580 uutta pelaajaa     4 649 istuntoa 
Keskimääräinen peliaika 22 min. 20 978 sivun katselua 

https://fisucraft.net/
https://www.youtube.com/user/Lastenkirkko
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Ttila

Jiipeenetin jatkajaksi kouluikäisille kehitettiin vuonna 2018 uutta, kouluikäisiä palvelevaa 
mediakonseptia. Pitkän kehitystyön, palvelumuotoilun, ohjausryhmän ja lapsia osallistutta-
van toiminnan kautta kehitettiin mediakonsepti, joka toteutuu Youtube-kanavana ja  ttila.fi 
-verkkosivun tukemana. Oma verkkosivu mahdollistaa myös alle 13-vuotiaiden keskustelun ja 
kommentit Ttilassa ja tukee median markkinointia. Omien sivujen ja tubekanavan lisäksi Ttilan 
markkinoinnissa keskeistä on vuorovaikutteisuus yhdessä katsojien kanssa Instagramissa. 

Ttilan juontajat haettiin seurakuntien kautta markkinoiden kesäkuusta lokakuulle. Koeku-
vaukset järjestettiin 6.10. ja juontajiksi valittiin ohjausryhmässä kuusi iältään 13–19-vuotiasta 
nuorta. Syyskaudella juontajille järjestettiin kaksi koulutuspäivää. Juontajien ja lasten yhteis-
työnä syntyi  myös kanavan nimi sekä vuoden 2019 Ttilan teemoitus.

Syksyllä 2018 toteutettiin konseptin käytännön rakentaminen. Verkkosivut rakennettiin, ka-
lustohankintoja streemausta varten tehtiin ja suunniteltiin Ttilan visuaalinen ilme. Konseptin 
nimen suunnittelivat syyskaudella valitut Ttilan juontajat yhdessä lasten kanssa. Studio lähe-
tyksiin löytyi yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Seurakuntien talon studios-
ta. Ohjausryhmässä ovat toimineet Kirkon viestinnän, Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön, 
Suomen Lähetysseuran ja Nuoren kirkon edustajat.

Seurakunnan työntekijöille järjestettiin kevätkaudella 1.2. ja 24.5. kaksi työpajaa, joissa ideoitiin 
vlogaamista nuorisotyön muotona, ideoitiin Ttilan sisältöä ja etsittiin Ttilalle pilottiseurakuntia. 
Pilottiseurakunniksi tuottamaan materiaalia ja antamaan lähetyksistä palautetta ilmoittautui 
Hattulan seurakunta, Kallion ja Paavalin seurakunnat Helsingistä, Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Rovaniemen seurakunta. Piloteille järjestettiin koulutuspäiviä, joissa lasten ja nuorten 
kanssa perehdyttiin videoiden tekemiseen editoimiseen eri välineillä. Syksyn lopuksi järjestet-
tiin myös yhteinen suunnittelupäivä. 

Jiipeenetti

Vuosi 2018 oli Jiipeenetin viimeinen toimintavuosi sen väistyessä uuden kouluikäisille suun-
natun mediakonseptin tieltä. Kuluneen vuoden aikana tehtiin varsin vähän päivityksiä. Ma-
teriaalia saatiin edelleen nuorilta toimittajilta muun muassa kirja- ja musiikkiarvosteluja sekä 
ristikkoja. Vuosien saatossa kerätty laaja toimintamateriaali jää palvelemaan jiipeenetti.fi-si-

https://www.youtube.com/channel/UCwGbcHlIVwT9gHQX0tjV64Q
http://www.ttila.fi
http://jiipeenetti.fi/
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vustona vuoden lopussa. Sivustoa ei kuitenkaan enää päivitetä kuin teknisesti. Sivustoa hoiti 
Jiipeenetin päätoimittaja. Jiipeenetin julkaisijoiden toimituskunta ei kokoontunut kuluneen 
vuoden aikana.

Kiinnostavinta sisältöä olivat erilaiset toimintamallit kuten pelit ja leikit. Näihin osoittaa myös 
suurin osa ulkopuolisista linkeistä.

Jiipeenetti-domainin alla on useita sivustoja kuten edellisten hiippakuntaleirien ja Leikkiliinan 
sivustot. Jiipeenetti tuotti leikkiliinan kehittäjän Eila Musikan kanssa opetusvideot Leikkiliinan 
leikkeihin järjestön Youtube-kanavalle.

Medioidensa lisäksi järjestö kehitti digitaalista lapsi- ja nuorisotyötä yhdessä kumppaniensa 
kanssa: vuoden aikana järjestön digiasiantuntijat osallistuivat muun muassa Mediakasvatusseu-
ran MediaCoach-koulutuksen rakentamiseen, digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken 
järjestämään SomeCampin ohjelmasuunnitteluun sekä alkusyksyn pelitapahtuma Assemblyjen 
ja tubettamiseen keskittyvän Tubeconin kirkon osastoille. Assembly tapahtumaan Messukes-
kuksessa osallistui 5000 tietokoneharrastajaa. Lataamo palveli uudessa keskeisessä paikassa 
koehallissa, johon oli helppo tulla piipahtamaan hetkeksi. Osastolla esiteltiin kirkon digitaa-
lista nuorisotyötä ja paikalla olleet työntekijät keskustelivat nuorten kanssa. Suomessa 92 % 
kaikista 15–25-vuotiaista katsoo vähintään joskus tubettajien tuottamaa sisältöä. Tubettajien 
tuottaman sisällön päivätavoittavuus on selvästi korkeampi kuin kaupallisen TV:n. Kaupallisuus 
kuuluu lajin luonteeseen, 75 % kohderyhmästä kokee tuotteiden esilletuonnin Tube-videoissa 
hyödylliseksi ja 84 % kaikista 18–35-vuotiaista voisi kuvitella ostavansa tuotteen tai palvelun 
Tube-videon perusteella. (Troot/Annalect/OMD 09/2017). Tubeconissa vieraili vuonna 2018 
yhteensä 17 000 lasta ja aikuista. Seuraavan vuoden uuden avauksen, tietokoneharrastajien 
Kesä Assembly -tapahtuman yhteydessä järjestettävän Assy-leirin suunnittelu aloitettiin syys-
kaudella. Seurakuntien työntekijöitä koulutettiin median käytössä ja seurakuntien järjestämis-
sä vanhempien illoissa koulutettiin sosiaalisen median merkityksestä lapsille ja nuorille.

Jiipeenetti.fi	2018

yli 100 000  uniikkia vierailijaa
   136 014  katselukertaa

                 7,74 sivua/katselukerta
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2.3		Lapset	ja	nuoret	liikkuvat

Liikunnan merkitys kaikenikäisten, mutta erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin on kiis-
tatonta. Järjestö tukee lasten ja nuorten liikunnallisuutta sekä omassa toiminnassaan että 
innostamalla jäsenseurakuntia ottamaan käyttöön Liikkuva seurakunta -toimintamallin. 
Nuoren kirkon lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa liikunta korostui erityisesti leiri- 
ja retkitoiminnassa. Ohjaajille ja vapaaehtoisille suunnatussa toiminnassa liikunnallisilla 
osuuksilla pyrittiin kyseenalaistamaan istumisen kulttuuria ja antamaan sille vaihtoehtoja.

Liikuntaa	lapsen	ja	nuoren	arkeen	-hanke	(2017–2019) jatkoi toisena toimintavuotenaan edel-
lä mainittua istumisen kulttuurin haastamista lukuisissa tapahtumissa ja seminaareissa, kuten 
Diakoniapäivillä, Kasvatuksen päivillä ja hiippakunnallisissa koulutuksissa. Hankkeen työn tu-
loksena liikunta-agenttitoiminta vakiintui valtakunnallisesti kattavaksi toiminnaksi. Hankkeen 
keskeisiä tuloksia toimintavuonna olivat:

1. Liikunta-agenttien ennakoitua suurempi medianäkyvyys ja 
    tunnettuuden lisääntyminen
2. Liikunta-agenttien kaksinkertaistunut kysyntä paikallisiin tapahtumiin ja 
    koulutuksiin
3. Liikkumisen mallinnukset ja konseptit (esimerkiksi kouluikäisten metsäkerhot), 
     jotka saivat hyvän vastaanoton
4. Liikuntamateriaalin tuotannon käynnistyminen yhteistyössä Olympiakomitean ja
    yhteistyöverkoston kanssa
5. Liikunta-agenttien lukumäärän kasvu: yhteensä 38 henkeä vuoden 2018 lopussa.

Hanke liittyi Liikkuva seurakunta -tuoteperheeseen. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kirkko-
hallituksen ja Liikkuva seurakunta -ohjelman kanssa. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista.

Olympiakomitean Koulu harrastepaikkana -verkostossa mukana oleminen koetaan järjestössä 
tärkeäksi myös jatkossa, jotta myös seurakunnat voivat saada esimerkiksi uusien perhekerho-
jen starttirahaa tai osallistua suunnittelemaan syksyn harrasteviikkoa kouluihin. Nuori kirkko 
voi tukea seurakunnissa virinnyttä liikunnallista innostusta myös nostamalla viestinnässään 
esiin seurakuntien onnistuneita toimintatapoja kuten perhekerhoissa ja varhaiskasvatuksessa 
leikin ja touhuamisen kautta liikkumista. Seurakunnat suhtautuvat tällä hetkellä varsin posi-
tiivisesti lasten liikkeen ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiseen. Nuori kirkko 
haluaa tukea tätä kehitystä jatkossakin. Järjestössä käynnistyi vuoden 2018 lopulla varsin mit-
tavan liikuntahankkeen suunnittelu. Luotu liikkumaan -hanke käynnistyy vuoden 2019 aikana, 
mikäli järjestön sille hakema avustus toteutuu.

https://liikkuvaseurakunta.fi/liikunta-agentit/
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2.4		Lasten	ja	nuorten	leiritoimintapalvelut

Nuoren kirkon omistamat toimintakeskukset Partaharju ja Tievatupa palvelevat järjestön 
sekä sen jäsenistön leiri- ja retkitoimintaa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuo-
ret sekä heidän perheensä. Keskeinen elementti sekä Partaharjulla että Tievatuvalla on 
toimintakeskusta ympäröivä luonto. Liikuntaesteisten lasten ja nuorten leiritoimintapalve-
luja parannettiin erityisesti Partaharjulla. Jotta järjestön keskeinen arvo, yhdenvertaisuus, 
toteutuisi myös leiritoimintapalveluissa, päätti hallitus, että Partaharjun Ristikiven kirkko 
on muiden järjestön hallinnassa olevien tilojen tavoin tasa-arvoisesti kaikkien ihmisten 
käytössä kaikkiin kirkollisiin toimituksiin.

Partaharjun toimintakeskus 

Partaharju on Nuoren kirkon lasten ja nuorten leiritoimintaan erikoistunut leiri- ja toiminta-
keskus. Pieksämäellä sijaitseva toimintakeskuksen tavoitteena on tarjota tasokkaita majoitus-, 
täysihoito- ja leiripalveluita nuorille ja lapsille luonnonkauniissa ympäristössä keskellä Jär-
vi-Suomea. Toimintakeskuksen vahvuudet liittyvät osaavaan ja joustavaan henkilöstöön, mait-
tavaan ja monipuoliseen keittiöön ja etenkin leiripalveluita tukevaan ympäristöön.

Leirikeskuksen tilojen kehittämistä ja aktiviteettien lisäämistä etenkin lasten ja nuorten toimin-
taa ajatellen suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Partaharju-säätiön kanssa. Uusi kotarakennus 
ja piha-aktiviteetteja valmistui Partaharjun pihapiiriin alkukeväällä. Edellisenä toimintavuonna 
valmistunut uusi luontoreitistö ja iso-Parran esteetön luontopolku tukivat kodan asiakaskäyt-
töä myös liikuntaesteisten lasten ja nuorten leiritoimintapalvelujen osalta. Reitistön varrelle 
sijoittuva 50 hengen kota tarjoaa miellyttävän taukopaikan Partaharjun asiakkaiden sekä Piek-
sämäen kaupungin asukkaiden virkistyskäyttöön. 

Toimintakeskuksen toiminnan kehittämistä asiakasprofiiliamme vastaavaksi tulee jatkaa kulu-
vana toimintavuonna pystyäksemme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan asiakaskysyn-
tään ja asiakastyytyväisyyteen. 

Partaharjun toimintakeskuksen lasten ja nuorten harraste- ja rippileireille sekä viikonlopputa-
pahtumiin osallistui toimintavuonna reilut 2 000 lasta ja nuorta. Tämän lisäksi toimintakeskuk-
sessa järjestettiin useita seurakuntien henkilöstökoulutus- ja työhyvinvointiin liittyviä tapah-
tumia. Majoitusvuorokausia kyseisistä tapahtumista kertyi 5 500 vuorokautta. Partaharju on 
lisäksi suosittu päiväretkikohde ja koulutus- sekä kokouspaikka. Kävijöitä päivätapahtumissa 
oli noin 9 500 henkilöä. Ristikiven metsäkirkko oli vierailijoiden aktiivisessa käytössä. Ulkoil-
makirkossa pidettiin lukuisia hartauksia, jumalanpalveluksia ja vihkimisiä. Kirkkoon tutustui 
myös tuhansia matkailijoita.

https://partaharju.info/
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Partaharjulla työskentelee 5 vakituista työntekijää ja kesäaikana lisäksi muutamia kausityönte-
kijöitä. Huone- ja mökkimajoituspaikkoja toimintakeskuksessa on 219 kappaletta.

Retkeily-	ja	kurssikeskus	Tievatupa	

Tievatupa on nuoren kirkon omistama retkeily- ja kurssikeskus Sodankylän kunnassa, lähellä 
Saariselkää ja Urho Kekkosen kansallispuistoa, kauniiden vaellus- ja hiihtomaastojen läheisyy-
dessä. Tavoitteena on saada täysihoitomajoittujia sekä talvella ja kesällä, ja myös pieni määrä 
muutaman yön yöpyjiä. Asiakaskunta on keväällä seurakunnan ryhmiä ja muutamia muita ryh-
miä, kesä on pääasiassa rippileirejä nuorille, syksyllä on retriittejä, sekä aikuisten ja nuorten 
ryhmiä. Alkutalvessa on nuorten hiihtoleirejä ja jonkin verran aikuisasiakkaita.

Vuosi 2018 oli Tievatuvan historian paras vuosi sekä asiakasmäärältään ja liikevaihdoltaan. Tie-
vatuvalla oli kyseisenä vuotena 11 117 majoitusvuorokautta ja näistä majoitusvuorokausista 
5 773 oli järjestön sekä sen jäsenistön toimintaan liittyviä majoitusvuorokausia. Tievakappeli, 
joka on Suomen vanhin turistikappeli, oli myös suosittu kohde sekä matkailijoille, mutta myös 
häiden pitämiseen ja keväällä lauluiltohin. Pääsiäisen ajan tapahtumat kappelissa järjesti Nuori 
kirkko, jolloin kappelissa oli pääsiäisajan hengellistä ohjelmaa kaikenikäisille Tievan asiakkaille 
ja alueen matkailijoille.  

Tievatuvalla työskentelee vakituisesti kaksi henkeä ja sesonkiaikoina kaksi sesonkityöntekijää, 
myös vapaaehtoisia on apuna tarpeen mukaan. Huone- ja mökkimajoituskapasiteetti Tievalla-
on kokonaisuutena 152.

Partaharju
yli	 2	000		 lasta	ja	nuorta	leireillä	ja	viikonlopputapahtumissa
	 3	283		 majoittujaa
	 12	869		 majoitusvuorokautta
					 	9	500		 päiväkävijää

Tievatupa
11	117	majoitusvuorokautta
		5	773	järjestön	ja	jäsenistön	majoitusvuorokautta
		2	454	majoittujaa

http://www.tievatupa.fi/
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Nuori	kirkko	vahvistaa	osaamista	ja	kehittää		
toimintaa
Yksi Nuoren kirkon toiminnallisista kivijaloista on laaja koulutustoiminta ja siihen liitty-
vä lasten ja nuorten parissa tehtävän työn kehittäminen. Nuori kirkko tarjosi kaikkiaan 
91 erilaista ammatillista täydennyskoulutuskokonaisuutta kasvatustyön parissa toimiville 
kasvatustyön ammattilaisille. Koulutuksiin osallistui 3 134 henkilöä. Järjestön koulutus-
toiminta vahvistaa yhtäältä saman ikäryhmän parissa toimivien ja toisaalta koko kasvun 
kaaren huomioivaa näkökulmaa. Ensiksi mainitussa korostuu varhaiskasvatus, jonka kou-
lutustoiminta on erityisen laajaa. Järjestössä varhaiskasvatuksen kehittäminen toteutuu 
valtaosin juuri koulutustoiminnan kautta. Ikärajat ylittävän koulutustoiminnan kehittämi-
seen kolmen eri ikäisten parissa työskennelleen järjestön yhdistyminen vuoden 2017 alus-
sa on antanut erinomaisen valmiuden. 

3.1 Varhaiskasvatuksen koulutukset

Merkittävä osa varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattua tukea ovat varhaiskasvatuksen 
koulutukset, joita Nuori kirkko järjestää sekä kalenterikoulutuksina Seurakuntaopiston kanssa 
että itsenäisesti tilauskoulutuksina. Suosituimpia teemoja olivat katsomuskasvatus ja pienten 
lasten kiusaamisen ehkäisy.

Vuoden 2018 aikana Seurakuntaopiston kanssa toteutuneita yhteistyökoulutuksia oli kaik-

kiaan 16. Osallistujia yhteistyökoulutuksissa oli yhteensä 312. 

Nuoren kirkon varhaiskasvatuksen tilauskoulutuksia oli vuoden 2018 aikana kaikkiaan 42. 
Osallistujamäärät koulutuksissa vaihtelivat 11 ja 300 osallistujan välillä. Kaikkiaan tilauskou-
lutuksiin osallistui 1536 henkilöä. Tilauskoulutusten järjestäminen on seurakuntien muuttu-
neessa tilanteessa taloudellisesti kannattavampaa seurakunnille. Tilauskoulutuksista kysyttyjä 
olivat erityisesti uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja katsomuskasvatusyhteistyöhön liit-
tyvät koulutukset, Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -koulutus ja seurakuntien varhaiskasva-
tuksen kehittämiskoulutukset.

3  
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Varhaiskasvatuksen kalenterikoulutuksiin osallistujien määrä on laskenut vuosi vuodelta, vaik-
ka osallistujat vaikuttavat saadun palautteen pohjalta olevan hyvin tyytyväisiä koulutuksiin. 
Osallistujien määrien laskuun vaikuttaa luultavasti seurakuntien taloudellinen tilanne ja mää-
rärahojen väheneminen. Tulevien vuosien koulutuksia suunniteltaessa onkin entistä tärkeäm-
pää pohtia kalenterikoulutusten sisältöjä ja kokonaismäärää ja suunnata resursseja jäsenistöä 
muuttuneessa tilanteessa paremmin palveleviin tilauskoulutuksiin. 

3.2	Kouluikäisten	lasten	parissa	tehtävän	työn	koulutukset

Toimintavuonna järjestettiin kolme alueellista varhaisnuorisotyön työkokousta siten, että ne 
kattoivat seitsemän hiippakuntaa. Vertaistuki ja jakaminen ovat näissä koulutuksissa keskeistä. 
Koulutusten teemat nousivat osin paikallisista kysymyksistä ja työn haasteista. Lisäksi kaikis-
sa painottuivat #rauhan eri näkökulmat. Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien yhteinen varhais-
nuorisotyön työkokous ”Ole rauhassa” , keskittyi Valamossa työssä jaksamisen kysymyksiin. 
Lapuan hiippakunnan varhaisnuorisotyön koulutuspäivät ”Jakamisesta jaksamiseen” antoi 
mahdollisuuden pohtia työn ajankohtaisia asioita yhdessä toisten samanikäisten lasten paris-
sa työtä tekevien kanssa, mikä koettiin arvokkaaksi. Etelä-Suomen piirien varhaisnuorisotyön 
kehittämispäivillä ”Turvassa” turvaa etsittiin muun muassa informaatiotulvan ja valeuutisten 
maailmassa.

Mediateekki – lapsi- ja nuorisotyön mediakasvatus -koulutuksessa (KEK) kehitettiin median 
käyttöä seurakunnan työssä sekä opiskeltiin mediakasvatustaitoja asiantuntijoiden kanssa. 
Taide- ja mediaprojektit ovat vahva osa uutta pedagogista työkalupakkia kouluikäisten parissa 
tehtävässä seurakunnan työssä.

 
Luonnossa liikkumisen ja leiripedagogiikan merkitys kouluikäisten kanssa toimiessa näkyy 
esimerkiksi siinä, että partiotoiminnan suosio vahvistuu digitoiminnan rinnalla. Tämä osa-alue 
todettiinkin pedagogisen kehittämisen kannalta merkittäväksi. Partiotyöhön ja leiripedagogiik-
kaan liittyen järjestettiin Partiotyön valtakunnallinen verkostotapaaminen Seppo-päivät, joka 
pohti #rauha -teemavuoden tarjoamien aiheiden ääressä seurakuntien ja partiolippukuntien 
yhteistä työtä. Turun arkkihiippakunnan Seppo-päivässä teemoina olivat yhteistyö, menetel-
mällinen kehittäminen ja nuorten vaikuttaminen seurakuntavaaleissa. Alueellisia Seppoko-
kouksia järjestettiin neljä. Myös Tievatuvalla järjestetyn Tunturiretriitti-koulutuksen tavoittee-
na oli edistää retriittiosaamisen lisäksi luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien käyttötaitoja.

https://nuorikirkko.fi/valamossa-oltiin-rauhassa/
https://nuorikirkko.fi/lapin-luonto-puhutteli-tunturiretriittilaisia/
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3.3		Nuorten	parissa	tehtävän	työn	koulutukset

Nuori kirkko ry:n tavoitteena on tukea seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyötä tuottamalla 
toimintaa tukevia koulutuksia, tapahtumia ja materiaaleja sekä osallistumalla kehittämistyöhön 
erilaisissa yhteistyöryhmissä. 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksissa rippikouluja ohjaavat työntekijät oppivat 
ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä. Konkreettisen pedagogisen mallin avulla vahvistetaan nuo-
ren osallisuutta, merkityksellistä oppimista ja yhteistä oppimisen iloa. Tavoitteena oli jär-
jestää koulutuksia yhdessä Kirkon kasvatus ja perheasioiden sekä hiippakuntien kanssa. 
Nämä suunnitellut koulutukset toteutuivat Tampereen, Oulun ja Mikkelin hiippakunnis-
sa sekä Turun arkkihiippakunnassa. Lisäksi järjestettiin Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
-koulutuksia seurakuntien tilauksesta. Osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksiin ja he ko-
kivat osaamisensa kehittyvän koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutukset vastasivat erinomaisesti seurakuntien osaamis-
tarpeisiin liittyen uuteen rippikoulusuunnitelmaan. Koulutuksia järjestettiin toimintasuunnitel-
maan verrattuna kaksinkertaisesti. Osallistujia oli runsaasti ja heiltä kerätyn palautteen mu-
kaan koulutuksen sisällöt ja työskentelytavat vastasivat odotuksia.

Nuori kirkko ry järjesti kuudessa suomenkielisessä hiippakunnassa 11 Ilmiöpedagogiikkaa rip-
pikouluun -koulutusta, joihin osallistui yhteensä 185 työntekijää. Työntekijät vahvistivat sekä 
palautekyselyn että kouluttajien arvion mukaan osaamistaan liittyen ilmiötyöskentelyjen oh-
jaamiseen sekä osallisuuden syventämiseen. Tämä osaaminen heijastuu seurakuntien rippi-
koulutyössä.
 
Rippikouluun liittyvillä ajankohtaisilla koulutuksilla lienee jatkossakin kysyntää. Vuonna 2019 
jatkuu Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutukset eri hiippakunnissa sekä tilauskoulutuksi-
na seurakunnissa. Jotta seurakuntien osaamistarpeisiin voidaan vastata myös jatkossa, Nuori 
kirkko ry seuraa valppaasti rippikoulutyön ajankohtaisia teemoja. 

Nuori kirkko ry toteutti tilauksesta yhden Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksen, jossa 
työntekijät jäsensivät omia kokemuksiaan suhteessa heille haastaviin nuoriin ja vahvistivat tai-
tojaan näiden nuorten kanssa toimimisessa. Osallistujapalautteen mukaan osallistujat oppivat 
soveltamaan tarkoituksenmukaisia toimintatapoja itselleen haastavissa rippikoulutilanteissa. 
Näin kaikenlaiset nuoret voidaan kohdata tilaajaseurakunnan rippikouluissa aiempaa parem-
min.

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/nuoria-aktivoiva-ilmiopedagogiikka-yleistyy-rippikouluissa/
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Nuori kirkko ry järjesti Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä -koulutuksen, 
jossa osallistujat syvensivät omaa näkemystään sielunhoidosta kasvavan nuoren kanssa ja pro-
sessoivat omaa identiteettiään sielunhoitajana. Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuo-
risotyössä -koulutuksen osallistujapalaute oli kiitettävää – koulutus oli ylittänyt osallistujien 
odotukset oman osaamisen kehittäjänä.

Isostoimintaan liittyvää koulutustarjontaa lienee tarpeen päivittää. Kasvatuksen erityiskoulu-
tukseen valinnaisena moduulina hyväksyttävä Isosta aikuiseksi – isostoiminnan kehittäminen 
-koulutus ei enää herätä riittävää kiinnostusta. Isostoiminnan ollessa merkittävä osa useimpien 
seurakuntien nuorisotyötä järjestön kannattaa tukea isostoimintaa myös koulutuksin.

Edellä mainittujen koulutusten lisäksi tavoitteena oli toteuttaa tilauksesta Toimiva Vuorovai-
kutus -ohjaajakoulutuksia. Toimintavuonna toteutettiin Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulu-
tuksen toinen osa, jossa osallistujat pätevöityivät ohjaamaan aikuisille suunnattuja Toimiva 
Vuorovaikutus -peruskursseja. Koulutettujen Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajien järjestämiin 
peruskursseihin liittyvä materiaalivälitys ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. Toimiva Vuoro-
vaikutus -toiminnan volyymi on vaihdellut vuosittain. Jatkossa kannattanee seurata, onko ky-
seessä tilapäinen notkahdus vai kysynnän pysyvämpi hiipuminen. 

Lapsi- ja nuorilähtöinen teologia edellyttää osallisuutta korostavia työskentelytapoja Raamatun 
äärellä. Toimintavuodelle suunniteltu Kertomusten kautta - Raamattu nuorisotyössä peruttiin 
vähäisen ilmoittautujien määrän vuoksi. Ikäkaudet ylittävä koulutus työskentelyyn Raamatun 
kanssa voisi olla tarpeen. Vaikka Kertomusten kautta -koulutus on saanut kiittävää palautetta 
osallistujilta, kiinnostuneita on liian vähän. 

Järjestön koulutussuunnittelija osallistui Kirkon koulutuskeskuksen Dialogisuus kirkon työssä 
-koulutukseen toimimalla toisena kouluttajana suunnitellusti. 

3.4  Koko kasvun kaarelle suunnatut koulutukset

Nuoren kirkon koulutustoiminnan sisällöissä näkyy perustajajärjestöjen vahva ikäkausi-
osaaminen. Nuori kirkko kehittää aiemmin selkeästi eri ikäkausille suunnattujen koulu-
tusten rinnalle jatkossa koko kasvun kaarta rikastuttavaa koulutustarjontaa, huolehtien 
samalla ikäkausien erityisosaamisen vahvistamisesta. Avauksia kohti yhä enemmän kas-
vun kaarta huomioon ottavia koulutuksia tehtiin toimintavuonna. Aiemmin varhaisnuo-
risotyölle suunnattu Suuntaseminaari avattiin myös varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön 
toimijoille. Lisäksi toimintavuonna järjestön nettisivuilla avautui koulutuskalenteri, jonka 
avulla koulutusta etsivä työntekijä voi helpommin löytää itselleen antoisan koulutuksen 
myös muiden ikäryhmien parista. Osana tätä prosessia kaikkia vuoden 2019 koulutuksia 
tarkasteltiin sen suhteen, minkä ikäryhmien kanssa tehtävään työhön koulutus soveltuu.

Helmikuussa toteutettu Suuntaseminaari loi tulevaisuuteen suuntaavalle kehittämiselle erityi-
set puitteet Tievatuvalla. Työskentelyjen rytmittäminen ja päivän valoisimpaan hetkeen sijoite-
tun ulkoilun ja Lapin luonnosta ja lumosta nauttiminen tekevät tästä koulutuksesta erityisen. 
Aamun ajatustyön kypsyttely ladulla ja koonti illalla tuottaa selvästi koulutukseen myös sisäl-
löllistä lisäarvoa. ”Ytimessä”-teema tarjosi syväsukelluksen kristillisen kasvatuksen ytimeen: 
kasteen, kirkkopolun, osallisuuden, jumalanpalveluselämän ja kummiuden kysymyksiin sekä 

https://nuorikirkko.fi/suuntaseminaarissa-etsittiin-kasvatuksen-ydinta-ja-ideoitiin-kummitoimintaa/
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#rauhan eri ulottuvuuksiin. Eri ikäisten lasten kanssa työtä tekevien kohtaaminen koettiin tär-
keäksi, mutta jatkossa on syytä miettiä, miten eri ikäkausien kysymyksiä nivelletään yhteen ja 
kuinka turvataan myös ikäsidonnaisten näkökulmien riittävä käsittely. 

Kahdelle ikäryhmälle suunnattuja koulutuksia toteutettiin useita. Niitä suunniteltiin ja toteu-
tettiin sekä ikäkausitiimeissä että sisältölähtöisissä työryhmissä. Edellä mainituista esimerkkei-
nä Tunturiretriitti, Seilunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä, Lattiakuvat sekä 
Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen ja Johtavien nuorisotyöntekijöiden koulutuspäivä, joista 
alla enemmän.

Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen -koulutus perehdytti yhdenvertaisen ja turvallisen kasvu-
ympäristön varmistamiseen kaikille toimintaan osallistuville lapsille ja nuorille sekä tarjosi työ-
kaluja vihapuheen torjuntaan. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin 
kanssa.
 
Johtavien nuorisotyöntekijöiden koulutuspäivässä etsittiin työalajohtajien kanssa keinoja kas-
vatustyön kehittämiseen ja toiminnan sopeuttamiseen ajankohtaisiin haasteisiin. Osallistujat 
kokivat samojen kysymysten kanssa painivien ammatillisen tuen tärkeäksi, ja sen muotoa on 
jatkossa syytä kirkastaa ja kehittää. 

3.5. Materiaalituotanto

Nuori kirkko tuottaa seurakunnissa toteutuvaa varhaiskasvatusta sekä lasten ja nuorten 
parissa toteutuvan toiminnan tueksi materiaalia. Toimintavuoden aikana painopiste oli 
kotien kristillisen kasvatuksen tukemisessa, kerhotoiminnassa, uuden rippikoulusuunni-
telman mukaisissa materiaaleissa sekä vuosina 2019 ja 2020 julkaistavien laulukirjojen 
toimitustyössä.

Julkaisutoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kanssa toimivien kasvatustyö-
tä ja omaa työssä kehittymistä. Julkaisutoimintaa koordinoitiin Nuoren kirkon ja LKKP:n 
yhteisessä materiaalityöryhmässä. Seurakuntien tarpeiden ja ajankohtaisten haasteiden 
kartoittamiseen sekä materiaalien ideointiin käytettiin kahdesti vuodessa kokoontuvaa 
Materiaalien ja koulutusten ideointitiimiä, johon kuuluu kaksivuotiskausiksi valittuina pai-
kallisseurakunnan kasvatustyön edustajat varhaiskasvatuksesta (2), kouluikäisten parissa 
toimivista (2), nuorisoikäisten parissa tomivista (2) sekä erityisnuorisotyön ja musiikkikas-

https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/vihapuheesta-yhdenvertaisuuteen-3/
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vatuksen edustaja. 1. Toimintavuoden aikana julkaistiin yhteistyössä Lasten Keskus – Kir-
japajan kanssa seuraavat kirjat: 

Varhaiskasvatuksen	käyttöön	suunnatut:

• Iltahetki (Monica Vikström-Jokela ja Mari Torri-Tuominen) on kirja perheiden yhteisiin 
iltahetkiin. Sen tarinat, tekemiset ja rauhoittumiset, tekstit, laulut ja rukoukset siivitti-
vät myös järjestön useita iltarukousteemaisia tapahtumia. Kirjaan sisältyy CD.
• Raamattulauluja lapsikuoroille (Mari Torri-Tuominen) tarjoaa uutta laulumateriaalia, 
joka sopii erityisen hyvin messukäyttöön kaiken muun toiminnan ohella. Lauluihin on 
kehitetty myös toiminnallisia ideoita.
• Pulahduksia. Hartauksia perhetyöhön (Margit Pulkkinen ja Marika Pulkkinen) on her-
syvä paketti valmiita toiminnallisia ja osallistavia hartauksia sekä hartausideoita eri-
tyisesti perhetyön tarpeisiin. Hartausteemoja ovat siunaus, rukous, heijastus, luomus, 
rakkaus, salaisuus, kosketus, lupaus, luottamus, pilkahdus, kaipaus ja vaellus.

Kouluikäisten	kerhotoimintaan	tuotettiin

• Kerhonohjaajan käsikirja 2018–2019 (toim. Niina Penttinen). Jokaisen kerhonohjaa-
jan ehdoton tuki tarjoaa valmiin kerho-ohjelman sekä hartaudet koko vuodelle. Lisäksi 
mukana on erityisteemoja Kepparikerhosta luovaan kirjoittamiseen ja Fisucraft-ker-
hoon. Innostavia kerhosisältöjä on runsaasti ja ne on suunnattu niin, että ohjelman 
voi suunnata joko 7–9-vuotiaille tai 10–14-vuotiaille. Supersankarit-kerhoteema taitaa 
olla tämän vuoden suosikki!  
• Kerhopäiväkirja uudistettiin niin ikään kerhonohjaajien viikottaiseen käyttöön. Kirja-
nen sisältää myös perusohjeita kerhon pitäjälle.

Uuden	rippikoulusuunnitelman	mukainen	

• Riparikirja (Sari Autio, Vilppu Huomo, Elina Törrönen, Antti Vuori) tarttuu aiheisiinsa 
ilmiölähtöisesti. Riparilaisen käteen tarkoitetussa kirjassa uskoa ja elämää pohditaan 
yhdessä rippikouluikäisten nuorten kanssa. Kirjaan sisältyy myös lauluja.
• Ohjaajan Riparikirja tukee rippikoululaisen kirjan käyttöä työskentelyvinkein sekä laa-
jempien ilmiötyöskentelyohjeiden kautta. Materiaali sisältää myös käytännönläheiset 
taustaluvut rippikoulun suunnittelusta, arvioinnista ja nuorten osallisuudesta sekä val-
miita muokattavia dioja ja säestysnuotteja. Materiaali on saatavissa myös digitaalisena.
• Ihme – rippikoululaisen ja ohjaajan kirjat (Heli Pruuki) tarjoavat uudenlaisen lähes-
tymistavan rippikoulusuunnitelman mukaisiin sisältöihin. Nuoren käteen tarkoitetun 
miniromaanin tarina ei ole dogmaattinen esitys, vaan elämyksellinen kertomus rippi-
koulua käyvien ja elämää pohtivien nuorten elämästä. Mukana kirjaa tekemässä on 

https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/iltahetki-cd-/2167498
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/raamattulauluja-lapsikuoroille/1279725
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/pulahduksia/2321903
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/kerhonohjaajan-kasikirja-2018-2019/2321901
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/kerhopaivakirja-10-kpl-/2342056
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/riparikirja/2223018
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/ohjaajan-riparikirja/2327293
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/ihme/2321907
https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/ihme/2321908
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ollut nuoria eri puolilta Suomea. Ohjaajan opas tekee rippikoulusuunnitelman sisällöt 
käytännöksi ja opastaa nuorilähtöiseen ja osallistavaan rippikoulun toteuttamiseen eri-
laisten työskentelyjen avulla. Teemoja ovat: Minä ja seurakunta; Jumala; Välitän, pidän 
huolta, rakastan; Meidän maailmamme; Säröillä oleva maailma; Jeesus; Pyhä Henki ja 
Konfirmaatio.

	Kaikenikäisten	lasten	ja	nuorten	ryhmille	julkaistiin	

• Polkuja rauhoittumiseen (Kaisa Aitlahti ja Satu Reinikainen). Oman läsnäolon tiedos-
tamista, rauhaa ja rauhoittumisen taitoja tukevat yli 60 harjoitusta sopivat erilaisten 
ryhmien rauhoittamiseen, mutta sopivat myös yksin käytettäväksi. Harjoitukset autta-
vat pysähtymään omien tuntemusten ja tarpeiden äärelle esimerkiksi katsomisen, ää-
nen, kosketuksen, liikkeen, hengityksen ja mielikuvien avulla. 

Maksuttomat	materiaalit

Lisäksi järjestö tuotti maksuttomia materiaaleja, joita jaettiin sähköisesti Nuoren kirkon nettisi-
vulla, rauhamaassa.fi-sivustolla sekä yhteistyökumppanien sivustoilla. 

• Mikkelinpäivän jumalanpalvelusmateriaali (toim. Anita Ahtiainen)
• Jumalanpalvelusmateriaali kouluikäisille – Fransiskuksen rukous (toim. Satu Reinikai-
nen)
• Jumalanpalvelusmateriaali konfirmaatiomessuun (toim. Salla Poropudas)
• Ihmetoimintaa – Arviointimenetelmiä rippikouluun (toim. Heikki Lehti)
• Seurakuntavaalien tuntisuunnitelma lukio-opetukseen (toim. Katri Korolainen, yh-
teistyössä seurakuntavaalien yhteistyötahot)
• Yhteisvastuukeräyksen -materiaali ”Minä ihmettelen” varhaiskasvatukseen ja perhe-
toimintaan (Johanna Heikkinen)
• Kansainvälisen rauhanpäivän koulumateriaalit alakouluun ja esiopetukseen sekä ylä-
kouluun (toim. Suvielise Nurmi, yhteistyössä KKP ja SLS)
• Värityskuvia rippikouluun (Johanna Pesonen, yhteistyössä KKP)
• Kolme askelta ilmiöihin rippikoulussa (toim. Sanna Jattu)
• Ketä äänestät? -peli (Eila Musikka)

Julkaisut ovat laadukkaita ja yhteistyö kustantamon kanssa toimivaa. Järjestön julkaisutoimin-
nalla on kuitenkin kaksi selkeää haastetta: digitaalisten materiaalien kysynnän lisääntyminen 
ja seurakuntien talouden heikkeneminen, joka näkyy kirjamyynnin laskuna.  Maksuttomille ai-
neistoille ja erityisesti sähköisille materiaaleille on lisääntyvä tarve. Erityisesti seurakuntien 
vapaaehtoisten sekä perheiden kasvatustyön tukemisessa erilaiset sovellukset ja suoraan koh-
deryhmälle jaettavat materiaalit olisivat monesti painettuja tai nettisivuilta ladattavia materi-
aaleja vaikuttavampia kasvatustyön tukielementtejä. 

Myös järjestön maksuttomien materiaalien tuotantoa kannattaa lisätä harkiten, esimerkiksi 
kesän 2018 ilmaismateriaali Värityskuvia rippikouluun oli kiitelty ja käytetty materiaali seura-
kuntien nuorisotyössä. Edellä kuvattu tarkoittaa jatkossa toisaalta julkaisujen rahoituskanavi-
en laajentamista, toisaalta materiaalien jakokanavien kehittämistä. Tämä kehitys lisää osaltaan 
tarvetta seurata maksuttomien materiaalien latauskertoja, jotta toiminnan vaikuttavuutta voi-
daan seurata paremmin. Onkin selvitettävä, voidaanko materiaalien jakosivulle luoda järjestel-
mä, joka automaattisesti seuraa tavoittavuutta. 

https://nuorikirkko.fi/wp-content/uploads/Pakan_ja_Pulmun_kirkkohetki_iltarukousviikolla_2018.pdf
https://nuorikirkko.fi/wp-content/uploads/Nuori_kirkko_jumalanpalvelusmateriaali_kouluikaiset.pdf
https://nuorikirkko.fi/wp-content/uploads/Konfirmaatiomessumateriaali_Nuori_kirkko.pdf
https://nuorikirkko.fi/ihmetoimintaa
https://nuorikirkko.fi/seurakuntavaalien-tuntisuunnitelma-lukio-opetukseen/
https://nuorikirkko.fi/koulumateriaaleja-rauha-teemasta/
https://nuorikirkko.fi/koulumateriaaleja-rauha-teemasta/
https://nuorikirkko.fi/varityskuvia
https://nuorikirkko.fi/kolmeaskelta
https://nuorikirkko.fi/keta-aanestat-peli/


35

3.6		Mediat	

Järjestö julkaisi vuoden aikana neljää printtimediaa ja kahta digimediaa, joiden yhteistyötä ja 
sisältöjä syvennettiin. Edellisenä vuonna aloittanut Pieni on suurin -lehti varhaiskasvattajille, 
Lastenkirkko-lehti ja Villi tiivistivät yhteistyötä entisestään. Kouluikäisille suunnatuissa me-
dioissa tehtiin suuria uudistuksia: digimedia Jiipeenetti uudistettiin kokonaan vuoden 2019 
alusta aloittavaksi Youtubemedia Ttilaksi. Kouluikäisten paperilehti JiipeenettiExpress (2018 
erikoisnumerona #rauha) päätettiin lopettaa käyttäjäpalautteen ja entisestään laskeneen levi-
kin pohjalta. 

Järjestön laadukkaiden julkaisujen esilletuominen monikanavaisesti on tärkeä kehityssuunta. 
Artikkelinostot printtilehdistämme sosiaaliseen mediaan ovat keskeisiä tapoja kertoa toimin-
nastamme ja julkaisuistamme tilaajakuntaa laajemmalle kentälle. 

Pieni	on	Suurin	-lehti	

Pieni on Suurin -lehti on varhaiskasvatuksen ammattilehti, joka huomioi sisällössään monipuo-
lisesti seurakuntien tekemän työn lasten ja perheiden parissa. Lehden kohderyhmään kuuluvat 
sekä seurakunnan työntekijät että vapaaehtoiset toimijat.

Keskeistä sisältöä oli uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) mukaisen pedagogiikan 
edistäminen. Myös artikkeleita seurakuntien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta eri puolilta 
Suomea julkaistiin jokaisessa numerossa. 

Lehti ilmestyi 6 kertaa. Numeroiden 1 ja 4 liitteinä julkaistiin erityisesti pyhäkoulua varten 
Päkän vinkit pienille ja suurille sekä numeron 2 liitteenä Pulmun jyväsiä -liite varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisille. Näiden lisäksi julkaistiin kertaluontoisesti Katsomusten keskellä -liite kat-
somuskasvatuksen tueksi. Katsomusten keskellä -liite sai kiitosta, ja se tavoitti seurakuntien 
lisäksi myös kunnallisen varhaiskasvatuksen työntekijöitä. 

Lehden artikkeleissa kiinnitettiin erityistä huomiota lapsen osallisuuden hyvinvoinnin kysy-
myksiin. Näistä teemoista kirjoitettiin monipuolisesti maamme johtavien asiantuntijoiden 
osaamista hyödyntäen. 

http://www.pienionsuurinlehti.fi/
https://lastenkirkko.fi/lehti
https://nuorikirkko.fi/villi
http://jiipeenetti.fi/
https://www.ttila.fi/
https://nuorikirkko.fi/rauha-lehti-kouluikaisille-kirkon-rauha-teemavuosien-kasittelyyn/
http://www.pienionsuurinlehti.fi/
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Pieni on Suurin -lehden sisältönostoilla verkossa ja somessa viritetään keskustelua ajankohtai-
sista varhaiskasvatuksen kysymyksistä ja lähestytään nykyistä laajempaa kohderyhmää. Leh-
den painosmäärä oli 3 300 kappaletta. Katsomusten keskellä -katsomuskasvatusliite ilmestyi 
lehden mukana kaikille lukijoille; sen lisäksi sitä myytiin irtonumerona noin 1 500 kappaletta 
sekä jaettiin varhaiskasvatustapahtumissa ja koulutuksissa toiset 1 500 kappaletta.

Lastenkirkko

Lastenkirkko-lehden julkaisutiheyttä laskettiin kahdeksasta kuuteen, jotta lehden hinta 
voitiin pitää kohtuullisena. Levikin lasku näyttää pysähtyvän suhteessa edellisiin vuosiin ja 
levikki oli numerosta riippuen 2559-3358 kappaletta. Vuoden 2018 lehtien teemat olivat 
oppiminen, pääsiäinen, rauha, tunteet, lapsen oikeudet ja joulu. Lehden sisältö runsaine ku-
vituksineen, lapsihaastatteluineen ja monipuolisine puuhineen ovat Lastenkirkon ylpeyden 
aihe. Lastenkirkko oli yhteistyökumppanina loppuvuodesta julkaistussa pääkaupunkiseudun 
seurakuntalehden Lasten Kirkko ja kaupunki -erikoispainoksessa, jonka kautta sisältömme ja 
viestimme levisivät printtinä yli 350 000 kotiin ja verkon kautta vielä kymmenille tuhansille 
suomalaisille. Myös Lastenkirkon joulu oli erityisen runsas ja monipuolinen, käyttäjiä löytyi 
ympäri maailmaa. 

Osana Lastenkirkko -brändin rakentamista järjestö piti esillä Lastenkirkon hahmoja, Päkää, 
Tuulia, Toimia, Toivoa, Taitoa ja Pulmua esimerkiksi Lapsimessuilla, Papiston päivillä ja Malmin 
seurakunnan Mörköbileissä. Yhteistyö Kirkko ja kaupunki -lehden kanssa vei Päkän ja Pulmun 
kaikkien pääkaupunkiseudun seurakuntalaisten koteihin joulukuun Lasten Kirkko ja Kaupunki 
-erikoisnumerona. Viestintäpäivien, Papiston päivien ja Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien 
yhteydessä tuli kyselyitä Lastenkirkon ilmeen käyttämisestä paikallisesti. 

Villi – ihmisille nuorisotyössä on seurakuntien nuorisotyössä työskenteleville suunnattu ammat-
tilehti. Lehden sisällöissä tartutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin nuorisotyön 
teemoihin. Lehti tuo esille nuorisotyön menetelmiä ja välineitä sekä ennen kaikkea tekee nä-
kyväksi nuoren ja hänen elämänkysymyksensä. Villi-lehti ilmestyi 6 kertaa ja sen painosmäärä 
oli noin 2 300 kappaletta/numero. Vuoden 2018 teemoina olivat kriisien keskellä, leikki, kaste 
ja kummius, toisen asteen yhteys (toisen asteen koulutuksessa), polarisaatiotodellisuus ja ai-
kuistuminen. Lehteä julkaisevat yhteistyössä Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä Nuori kirkko. 
Lehti toimitetaan maksutta kouluikäisten ja nuorten parissa toimiville seurakuntien ohjaajille.

Digimedioistamme Lastenkirkosta ja Ttilasta on kerrottu enemmän luvussa 2.2. Itse julkaise-
miensa lehtien lisäksi Nuori kirkko julkaisee Kirkkomusiikki-lehteä yhdessä Kirkkomusiikkilii-
ton ja Suomen kanttori-urkuriliiton kanssa. 

3.7	Neuvottelupäivät,	tapahtumat	ja	painopistetyöskentelyt	

Nuori kirkko kokoaa ja kohtaa jäsenistöään ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia 
vuosittain erilaisissa tapahtumissa ja messuilla. Neuvottelupäivillä osallistujat voimaan-
tuvat toistensa kohtaamisesta ja saavat mahdollisuuksia tarkastella omaa työtään uusien 
tulokulmien ja tutkimusten valossa. Erilaiset messut tai tapahtumien näyttelyosastot tar-
joavat puolestaan järjestölle paitsi näkyvyyttä myös mahdollisuuden kohdata sekä seura-
kuntien toimijoita että seurakuntalaisia. 

https://lastenkirkko.fi/lehti
https://www.kirkkojakaupunki.fi/lapset
https://lastenkirkko.fi/
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Nuori kirkko on liittynyt toiminnallaan kirkon yhteisiin painopiste- ja teematyöskentelyi-
hin. Toimintavuonna käynnistyi kaksivuotinen kirkon kasvatuksen teemana #rauha. Jär-
jestö osallistui myös seurakuntien aloitteesta liikkeelle lähteneeseen Kaste ja kummius 
-hankkeeseen. 

Valtakunnalliset	seurakuntien	varhaiskasvatuksen	neuvottelupäivät	

Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestettiin vuonna 2018 
Seinäjoella Framilla 20.–21.9. Neuvottelupäivät toteutettiin yhteistyössä Lapuan hiippakunnan 
ja Seinäjoen seurakunnan kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat Kirkkohallituksen kas-
vatus- ja perheasiat, Kirkon lastenohjaajat ry sekä Seurakuntaopisto. Paikallinen seurakunta 
oli vahvasti läsnä päivien suunnittelussa ja toteutuksessa. Päivien tavoitteena on tarjota seu-
rakuntien varhaiskasvatattajille näkökulmia ja ideoita oman työnsä kehittämiseen sekä mah-
dollisuuksia ammatilliseen kohtaamiseen. Lisäksi päivien järjestämispaikkakunnan vaihdellessa 
pyritään mahdollistamaan myös eri alueiden varhaiskasvattajien osallistuminen päiville. Tämä 
toteutui hienosti, sillä Seinäjoen seurakunnasta mukana olivat kaikki varhaiskasvatuksen työn-
tekijät ja lisäksi lähialueiden seurakunnista oli runsas osallistuminen päiville.

Päivien suosio yllätti tänäkin vuonna ja osallistujamäärä ylittyi hieman edellisvuodesta. Osal-
listujia neuvottelupäiville oli kaikkiaan 330. Päivien kantava teema oli ”Ollaha nyvvaa rauhas”. 
Ohjelmasisällöt sisälsivät näkökulmia teemaan liittyen. Päivien aikana osallistujilla oli mahdol-
lisuus osallistua kahteen toiminnalliseen työpajaan, joiden tavoitteena oli tarjota virikkeitä ja 
osaamista käytännön työhön. Toiminnalliset työpajat saivat osallistujilta kiitosta ja hyvää pa-
lautetta. 

Tulevia vuosia ajatellen keskeistä on edelleen huomioida ohjelmassa vahvana toiminnallisuus 
ja käytännönläheisyys varhaiskasvatuksen työhön liittyen. Lisäksi päivien aikana tulisi olla 
selkeämmin aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen suunnattua ohjelmaa. Saadun palaut-
teen mukaan erityisesti lapsen tukemiseen ja erityispedagogiikkaan liittyvät näkökulmat ovat 
ajankohtaisia aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja tähän varhaiskasvattajat toivoivat tukea. Heti 
päivien jälkeen lähetettiin osallistujille palautelomake, johon saatiin määräaikaan mennessä 
kaikkiaan 114 vastausta. Luento-osuuksien ja muun yhteisen sisällön palautteen keskiarvo oli 
4,0 vaihteluvälillä 0–5 ja toiminnallisten kanavien palautteen keskiarvo 5,5 vaihteluvälillä 0–6.

https://nuorikirkko.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-neuvottelupaivat/
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Lapsimessut

Vuonna 2018 Nuorella kirkolla oli Lapsimessuilla oma osasto päivien ajan. Lapsimessut on 
Pohjoismaiden suurin koko perheen tapahtuma (50 000 kävijää) ja se järjestettiin Helsingin 
Messukeskuksessa 20.–22.4. Nuori kirkko ry on yksi messujen toimeksiantajista. Yhteistyö-
kumppaneitamme messuilla olivat pääkaupunkiseudun seurakunnat sekä kirkkohallituksen 

kasvatus ja perheasiat. Päivien osallistumisen tavoitteena on kohdata lapsia ja perheitä siellä, 
missä he ovat sekä vahvistaa perheille positiivista kuvaa kirkosta ja tarjota ideoita kristilliseen 
kasvatukseen kodeissa.  

Osasto oli suunniteltu edellisen vuoden pohjalta saadun palautteen mukaisesti toistamiseen 
hyvän iltahetken ympärille. Päivittäin toteutimme useita kerrontatuokioita lapsille. Osastom-
me juonnetuissa keskustelutuokioissa äänessä olivat kirkon parisuhdeneuvolan asiantuntijat. 
Osastomme vetonaula oli onnenpyörä ja Lastenkirkon Päkä ja Pulmu -hahmot ilahduttivat 
messuvieraita satuhahmokulkueessa. Pienten lasten kiusaamista ehkäisevästä PIKI-toiminta-
mallista alusti kouluttaja Tiina	Haapsalo Neuvola-lavalla. Perheille sekä muille mukana oleville 
jaettiin Lasten kirkko -lehteä sekä Pieni on Suurin -lehteä. Sunnuntaina taaperot vanhempi-
neen kutsuttiin Päkän ja Pulmun muskarikirkkoon. Osasto ja lapsille suunnattu ohjelma herätti 
kaikkiaan kiinnostusta perheissä.  

Vuoden 2018 tavoitteena oli saada mukaan useampia pääkaupunkiseudun seurakuntien työn-
tekijöitä pitämään esillä omaa toimintaansa. Tässä onnistuttiin kohtuullisesti, sillä jokaiselle 
päivälle saatiin mukaan 2–6 seurakunnan työntekijää. Lisäksi osaston ilme vastasi kaikkiaan 
lapsiperheiden tarpeisiin, sillä keskustelu kävi vilkkaana osastolla. Nämä näkökulmat on tär-
keää pitää mielessä tulevia päiviä suunniteltaessa. Päivien aikana kohdattiin arviolta yli 4000 
lasta ja vanhempaa. Päivien aikana tavoitettiin satoja perheitä ja kohtaamiset olivat positiivisia 
ja lämpimiä. 

Vuonna 2018 Nuori kirkko oli mukana järjestämässä Varhaiskasvatusmessuja Finlandia-ta-
lossa Helsingissä. Varhaiskasvatusmessut järjestettiin 12.10. ja Nuori kirkko järjesti ohjelmaa 
varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen musiikkikasvatukseen 
liittyen. Messujen aikana kohdattiin satoja varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja Nuoren kirkon 
mukanaolo myös näkyvyyden ja koulutustoiminnan kehittämisen kannalta koettiin merkittä-
vänä.

Suurissa tapahtumissa Nuori kirkko näkyi Lapsimessujen lisäksi heinäkuun SuomiAreenalla (67 
000 kävijää) ja Tubeconissa (15 000 kävijää) elokuussa. Tubeconissa olimme mukana kirkon 
yhteisellä osastolla. Erityisen onnistunutta tapahtumissa oli lasten ja nuorten kohtaaminen 
heille luontevassa ympäristössä. SuomiAreenassa panelistimme olivat kaikki alle 30-vuotiaita, 
mikä nousi myös tapahtumauutisoinnissa keskeiseksi. 
 

https://lapsimessut.messukeskus.com/
https://varhaiskasvatusmessut.net/varhaiswp/
https://suomiareena.fi/
https://tubecon.fi/
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Suurten yleisötapahtumien lisäksi Nuori kirkko oli vahvasti mukana erilaisissa ammatillisissa 
kohtaamisissa ja neuvottelupäivillä erityisesti kirkon piirissä. Vuoden suurin ponnistus, Kirkon 
kasvatuksen päivät Jyväskylässä tammikuussa, keräsi päälle 1 000 kenttämme ammattilaista 
yhteen. Nuori kirkko oli ohjelman tuottajana noin puolessa päivien ohjelmasisällössä, lisäksi 
meillä oli näyttelyosastolla kaksi omaa osastoa järjestölle ja toimintakeskuksille sekä kaksi kon-
sernin osastoa Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:lle ja Suomen Pyhäkoulun ystäville. Palaute päi-
vistä oli kiittävää ja innostunutta. Keväällä osallistuimme myös kirkon yhteiselle #rauha-osas-
tolle opettajien Educa-messuilla, Allianssi-risteilylle tapaamaan eri nuorisoalan toimijoita sekä 
Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlille Kuopiossa, jossa teemana oli erityisesti #rauha, Pisa-
ra-leiri ja pyhäkoulutoiminta. Lisäksi kirkon sisäisistä neuvottelupäivistä tuotimme sisältöä ja 
olimme ständillä myös Kirkon viestintäpäivillä, Kirkon johtamisforumissa ja Papiston päivillä.

Rauha-teemavuoden tavoitteena oli edistää seurakuntien edellytyksiä tukea lasten ja nuorten 
kasvurauhaa, turvallisuuden kokemusta sekä rauhan taitoja niin omassa elämässä ja lähipiirissä 
kuin myös globaaleina kansalaistaitoina.

Teema nivellettiin mukaan hyvin monenlaisiin järjestön koulutuksiin ja sen ympärille raken-
nettiin myös erityisiä koulutuksia. Koulutusten tavoitteet vaihtelivat hengellisestä rauhasta 
maailman epävarmuuden kysymyksiin, monikulttuurisuuteen ja vihapuheen sekä kiusaamisen 
torjuntaan. Lapsille ja nuorille järjestettiin tapahtumia, koulutuksia ja leirejä, ja niihin osallistui 
yhteensä 936 lasta ja nuorta. Lisäksi kahdella perheiden kevätretkellä yli 1 500 lasta tutustui 
teemaan #rauha-lehden kautta.

Toimintavuonna julkaistiin kaksi itsenäistä rauha-julkaisua: Polkuja rauhoittumiseen – läsnä-
olotaitoja lapsille ja nuorille sekä #rauha-lehti, jota seurakunnat jakoivat muun muassa kymp-
pisynttäreillä. Lisäksi Pieni on suurin -lehden liitteet, Lastenkirkko-media ja Kerhonohjaajan 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content35AEAD
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content35AEAD
https://www.oaj.fi/oaj/educa/
https://www.facebook.com/events/296602057523565/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/rakasta-minua-nyt-lahetysjuhlat-kuopiossa-25-27-5-2018/
https://evl.fi/kirkonviestintapaivat
https://www.akiliitot.fi/248-papiston-paivat-2018
https://www.rauhamaassa.fi/
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käsikirja 2018–2019 painottivat rauhan teemoja. Maksuttomia materiaaleja ja virikkeitä tuo-
tettiin eri tarkoituksiin ja ikäryhmille. Esimerkiksi kansainvälisen rauhan päivän yhteydessä tar-
jottiin ylä- ja alakoulun oppituntimateriaaleja ja lapsi- ja nuorisotyön kolehtipyhien yhteydes-
sä jumalanpalvelusmateriaaleja. Materiaalia, uutisia, blogitekstejä ja viikon vinkkejä julkaistiin 
viestinnän pääkanavanana toimivalla rauhamaassa.fi-sivustolla vähintään viikoittain. Rauhan 
ajatusta syventäviä artikkeleja julkaistiin Villi-lehden kaikissa numeroissa.

Nuorten näkemysten kartoittamiseksi ja rauhantyön kehittämiseksi toteutettiin suuri nuorten 
rauha-kysely yhteistyössä A-lehtien kanssa. Demi-lehdessä julkaistuun kyselyyn vastasi yli 
500 nuorta. Vastauksia käytettiin koulutusten ja julkaisujen sisällöissä ja viestinnässä, mutta 
aineistossa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Vaikuttamistyöllä pyrittiin tekemään 
herättämään eri tahoja nuorten suojelemiseksi vihapuheelta ja väkivallalta ja edistämään us-
kontojen yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi. Educa-messuilla vaikuttamisen kärkiä olivat 
lisäksi koulu- ja kasvurauha. Medianäkyvyyttä saatiin mm. rauha-kyselystä, osallistumisesta 
SENin uskontojenväliseen keskusteluun ja vetoomukseen sekä arkkipiispa Tapio	Luoman ja 
nuorten kohtaamisesta rauhan päivänä.

Yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa toteutetussa koulutushankkeessa pilotoitiin 
koulutusta ”Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen” pääkaupunkiseudun erityisnuorisotyönoh-
jaajille suunnattuna. Koulutus sai hyvän palautteen ja kiitosta tältä kohderyhmältä. Kuitenkin 
sen tavoittavuus muiden nuorisotyöntekijöiden keskuudessa oli haastavaa: vaikka koulutus oli 
maksuton, kolme syksyksi suunniteltua koulutusta oli siirrettävä keväälle 2019 liian vähäisen 
osallistujamäärän takia. Kehitettävää on markkinoinnissa, mutta luultavasti myös rauhankasva-
tuksen laajuuden ja monimuotoisuuden sanoittamisessa seurakunnan perustoimijoille. 

Teemavuosien toinen toimintavuosi pyrkii paitsi tuottamaan yhä uusia välineitä lasten ja nuor-
ten hyvän ja rauhankasvatuksen edistämiseen, myös vakiinnuttamaan rauhantaitojen arvos-
tuksen kasvatustyön tärkeiden teemojen joukossa. 

#rauha-teema oli mukana yhdeksässä Nuoren kirkon toteuttamassa henkilöstökoulutuksessa, 
joissa oli yhteensä 750 osallistujaa. #rauha-teemaan liittyen järjestettiin myös lapsille ja nuoril-
le 10 tapahtumaa ja koulutusta, joihin osallistui 970 lasta ja nuorta. Lisäksi edellä mainittuihin 
tapahtumiin osallistuneille jaettiin 1500 #rauha-lehteä.
 
Julkaisuja tai julkaisuvälineitä, joihin tuotettiin materiaalia, kertyi 16 kappaletta. Näistä tärkein 
oli rauhamaassa.fi-sivusto, jolla oli toimintavuonna 2 658 erillistä kävijää ja niitä selailtiin 14 
312 kertaa. Materiaaleja sivustolta haettiin 4 813 kertaa, rauhanvinkkejä luettiin 1 524 kertaa. 
Vaikuttamistyötä toteutettiin 7 eri tapahtumassa tai mediassa.

Suvilaivaristeily oli myös osa Rauha-teemavuottamme. Suvilaiva leppoisasti aalloilla: Päkä ja 
Pulmu rauhan asialla 5.–6.6.2018. Mukana oli pyhäkouluväkeä ja kuorolaisia perheineen Kuh-
mosta ja Kajaanista, Vantaalta, Jyväskylästä, Ylöjärveltä ja Laitilasta, yhteensä noin 100 sei-
laajaa. Rauhaa rakensivat eri toteutuksin musiikin, sirkuksen ja draaman keinoin Lastenkirkon 
Päkä ja Pulmu, Sirkus Magenta, Laukkarinen Trio sekä Nuori kirkko ry:n väki ja Suomen Pyhä-
koulun Ystävät ry.
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Nuori	kirkko	vaikuttaa	lasten	ja	nuorten	hyvän	
elämän	edellytyksiin	kirkossa	ja	yhteiskunnassa	 
      
4.1		Viestintä	ja	vaikuttaminen 

Nuoren kirkon toisena toimintavuonna nostimme yhä enemmän lapsia ja nuoria viestin-
tämme tekijöiksi ja kohteiksi. Järjestön visuaalisessa brändissä ja sosiaalisen median ma-
teriaalissa lapset ja nuoret nousivat keskiöön. Erityisesti kouluikäisten digimedian koko-
naisuudistus nojautui vahvasti lasten ja nuorten osallisuuteen konseptin suunnittelusta 
juontajien ja teemojen valintaan. Edelleen on tärkeää kehittää lasten ja nuorten osallisuut-
ta viestinnässä huomattavasti läpileikkaavammaksi järjestön toiminnassa ja tarjonnassa.
 
Vuoden suurimpia projekteja oli seurakuntavaalien nuorten kampanjan tekeminen yhteis-
työssä Suomen Partiolaisten, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Suomen Nuo-
risovaltuustojen Liiton, Suomen NNKY-liiton, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NA-
VI:n, Nuoren kirkon sekä Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön kanssa, josta 
on kerrottu enemmän luvussa 1.1. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen nousi keskiöön Nuoren kirkon ensimmäisessä strategiassa. 
Vaikuttamisen osalta pääpainopisteinä olivat keväällä yhteistyössä lapsijärjestöjen kanssa jul-
kaistu kannanotto turvapaikanhakijalasten oikeusturvasta, kesän SuomiAreena -paneeli ylisu-
kupolvisen huono-osaisuuden katkaisemisesta yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton, SOS-lap-
sikylän ja A-klinikkasäätiön Lasinen Lapsuus -hankkeen kanssa sekä marraskuun ÄÄNI: Lapsen 
oikeuksien foorumi Lapsen oikeuksien viikolla, mikä niin ikään toteutettiin laajassa yhteistyössä 
lapsijärjestöjen kanssa. Syyskuun viimeisenä perjantaina järjestettiin toinen valtakunnallinen 
Vauvan päivä, jonka toteutuksessa järjestö oli tiiviisti mukana muun muassa julkistamalla suo-
situkset vauvaystävälliseksi seurakunnaksi. Samalla Helsingin piispa Teemu Laajasalo myönsi 
Korson seurakunnan perhetyöntekijä Erja	 Lindholmille erityismaininnan vauvamyönteisestä 
työstä seurakunnissa. Lisäksi järjestö päätti lähteä mukaan järjestöjen yhteiseen Anna ääni 
lapselle -eduskuntavaalikampanjaan ja viesti runsaasti lapsen oikeuksien viikon tapahtumista 
ja materiaaleista. Lapsen oikeuksien päivänä Helsingin Sanomat julkaisivat järjestön puheen-
johtajien mielipidekirjoituksen osallisuuden merkityksestä syrjäytyminsen ehkäisyssä. 

4

https://nuorikirkko.fi/ei-enaa-vuoden-patkalupia-turvapaikanhakijoina-tulleille-nuorille/
https://nuorikirkko.fi/nuoret-osaajat-hakevat-ratkaisuja-eriarvoisuuteen-kesan-suomiareenassa/
https://nuorikirkko.fi/aani18-julkilausuma-lapsen-oikeuksien-puolesta-luovutettiin-ministeri-grahn-laasoselle-ja-ministeri-saarikolle/
https://nuorikirkko.fi/aani18-julkilausuma-lapsen-oikeuksien-puolesta-luovutettiin-ministeri-grahn-laasoselle-ja-ministeri-saarikolle/
https://www.vauvasuomi.fi/vauvan-piv-1
https://nuorikirkko.fi/wp-content/uploads/Suositukset-vauvayst%C3%A4v%C3%A4lliseksi-seurakunnaksi.pdf
https://nuorikirkko.fi/wp-content/uploads/Suositukset-vauvayst%C3%A4v%C3%A4lliseksi-seurakunnaksi.pdf
https://nuorikirkko.fi/vauvan-paivan-kunniaksi-vauvamyonteisen-seurakunnan-erityismaininta-korson-seurakunnan-perhekerhotyontekija-erja-lindholmille/
https://nuorikirkko.fi/vauvan-paivan-kunniaksi-vauvamyonteisen-seurakunnan-erityismaininta-korson-seurakunnan-perhekerhotyontekija-erja-lindholmille/
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005904737.html
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Nuori kirkko vahvisti läsnäoloaan ja sisällöntuotantoaan erityisesti sosiaalisen median kana-
vissa. Myös järjestön brändi ja visuaalinen ilme monipuolistui ja taipui muun muassa uusille 
koulutussivustoille ja jakomateriaaliin plektroista tikkaritarroihin. Erityisen toimiviksi osoit-
tautuivat järjestön logoilla varustetut brändivaatteet, jotka lisäävät näkyvyyttä isoissa tapah-
tumissa luontevasti ja helposti. Sosiaalisen median sisällöntuotantoon osallistuivat järjestön 
viestijöiden ja projektikohtaisesti mukana olevien lasten ja nuorten lisäksi myös järjestön muut 
työntekijät. Viestintätiimi vastasi viestinnän sisäisistä koulutuksista ja palkitsi tekijöitä erilaisis-
ta someavauksista ja -kokeiluista.

Järjestön viestintätiimi pysyi perusrakenteeltaan samana uudistuttuaan voimakkaasti edellis-
vuonna uuden järjestön aloittaessa. Viestintää ja vaikuttamista johti Katri Korolainen ja tiimin 
jäseninä jatkoivat vakituiset työntekijät päätoimittaja Anita	Ahtiainen, viestintäsuunnittelija 
Tuukka Joru, päätoimittaja, webkoordinaattori Juha Kinanen, digiviestintäsuunnittelija Vlada	
Laukkonen, tiedottaja Pirjo	Riipinen ja Pieni on suurin -lehden toimitussihteeri Marjo Suomi-
nen. Lisäksi tiimissä toimivat vuoden aikana korkeakouluharjoittelijoina Sara Takala koulutus-
ten markkinoinnin parissa, Henna Altomaa arkistosharjoittelijana ja Alma Laukkanen Ttilan 
konseptoinnin äärellä. Katariina Helosuo toimi kesällä ja joululomalla viestinnän assistenttina 
tehtävänään seurakuntien yhteystietojen päivittäminen. Niilo Helminen aloitti 1.11. viestin-
nän siviilipalvelushenkilönä erityisenä vastuunaan järjestön audio- ja videotuotannot sekä so-
siaalinen media. Vuoden 2018 mediatiedotteet löytyvät liitteestä 2. 

Järjestön sosiaalisen median kanavien kasvu oli huimaa: kaikilla kolmella järjestön pääkana-
valla kasvu oli vähintään 160 %. Myös sisällöntuotanto monipuolistui ja tavoitteellistui. Erityi-
sen hienoa oli saada projektikohtaisesti lapsia ja nuoria sosiaalisen median tekijöiksi sekä se, 
että järjestön sisällöntuottajista moni rohkaistui myös itse sometekijäksi. Sisäisten koulutusten 
kautta saimme luotua toimivia käytäntöjä sisällöntuottajien ja viestinnän yhteistyölle. Tämän 
tyyppiseen toimintaan on tärkeää keskittyä myös jatkossa ja vahvistaa entisestään yhteistä 
tekemistä.

Vuoden 2018 aikana uudistettiin järjestön koulutusmarkkinointisisältö eli koulutuksen verkko-
sivut, markkinointitekstit ja paperiset koulutusesitteet. Lisäksi koulutuskokonaisuudelle luotiin 
oma visuaalinen ilme, joka mukailee järjestön kokonaisilmettä. Koulutuksista kerrottiin myös 
entistä suunnitelmallisemmin järjestön sosiaalisen media kanavista syyskauden ajan. Projektis-
sa vakituisen henkilökunnan lisäksi toimi kesän ajan korkeakouluharjoittelijana VTK, TM Sara 
Takala.

Yhä vahvempi lasten ja nuorten osallisuus järjestön viestinnässä ja sisällöntuotannossa on sel-
keä suunta, jota kohti järjestön ja sen viestinnän kannattaa kulkea. Tässä Youtube-mediamme 
Ttila sekä Lastenkirkon lastentoimitukset tekevät tärkeää työtä ja sen tyylistä sisällöntuotan-
toa kannattaa jatkossakin laajentaa. Jotta lasten ja nuorten osallisuus toteutuisi järjestön työs-
sä ja viestinnässä, tarvitaan myös uusia kokeilutiloja ja -tapoja, joissa vietämme aikaa lasten 
ja nuorten kanssa. Tämä järjestyy luontevimmin yhteistyössä jäsenseurakuntiemme kanssa.  

Viestinnän sisällöntuotannossa erilaiset suorat lähetykset ja tapahtumien striimaus on hyvin 
suosittua ja sitä kannattaa kehittää, mutta se vaatii myös henkilöstöresurssia. Panostus kuitenkin 
kannattaa, sillä se tuo enemmän kiinnostusta ja osallistujia myös fyysisesti paikalle. Näkyvyy-

Nuori kirkko  
  2017		 2018		 kasvuprosentti	 
Facebook  1120  1795  160 % 
Instagram  580  1227  211 % 
Twitter   310  565  182 %

https://koulutukset.nuorikirkko.fi/
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temme ja kiinnostavuutemme ansaitaan valtakunnallisesti tehokkaimmin verkon kautta.  
Osana järjestön brändin ja tunnettuuden nostamista tarvitsemme myös uuden ja nase-
vamman visiolauseen, joka kertoo toiminnastamme paremmin kuin nykyinen “Jotta las-
ten ja nuorten ääni kuuluisi tulevaisuuden kirkossa ja yhteiskunnassa.”  

Viestinnän	tunnusluvut

46 videota järjestön YouTube-tilille, joista 
 16 viestinnän tekemää editoitua videota ja 
 8 streamia. 
Kaikilla järjestön videoilla katseluita yhteensä noin 16 000. 

Lastenkirkon viestintä tuotti 23 videota. 
Lastenkirkon videoilla katseluita oli vuoden 2018 aikana miltei 134 000.  

Tämän lisäksi Palveluoperaatio Saapas julkaisi 
5 uutta toiminnan esittelyvideota. 

  60 uutiskirjettä, joista 
 12 Nuoren kirkon kuukausittain ilmestyvää uutiskirjettä, 
 21 alueellisia uutiskirjeitä ja 
 27 eri toimintaan ja koulutukseen liittyvää uutiskirjettä.
108 nettisivu-uutista nuorikirkko.fi-sivulla
160 mediaosumaa 
  34 mediatiedotetta

 
Naviryhma.fi	19.8.–31.12.2018	
Käyttäjät: 4421. 
Istunnot: 6403, 
Sivun katselut: 14707

Pienionsuurin.fi
19.8.–31.12.2018 
Käyttäjät: 1544. 
Istunnot: 2080. 
Sivun katselut: 5344 

Fisucraft.net19.8.–31.12.2018	
Käyttäjät: 3539. 
Istunnot: 4649. 
Sivun katselut: 20978
 

Sivustokävijät eri sivustoilla 

Koulutukset.nuorikirkko.fi		9.8.–31.12.2018	
Käyttäjät: 2400. 
Istunnot: 3724. 
Sivun katselut: 8453 

Nuorikirkko.fi		1.1.–31.12.2018	
Käyttäjät: 37 238. 
Istunnot: 59 261. 
Sivun katselut: 131 446 

Pisaraleiri.fi 19.8.–31.12.2018 
Käyttäjät: 1378. 
Istunnot: 2071. 
Sivun katselut: 5838
 
Lastenkirkko.fi	19.8.–31.12.2018	
Käyttäjät: 16043. 
Istunnot: 23037. 
Sivun katselut: 71838
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4.2	Kotimainen	yhteistoiminta	

Yhteistyöverkostot

Lähes kaikki Nuoren kirkon toiminta suunnitellaan ja toteutetaan laajalla yhteistyöllä eri toi-
mijoiden kanssa. Keskeinen yhteistyön sisältö oli myös lasten ja nuorten hyvään elämään 
vaikuttaminen toimimalla verkostoissa ja kattojärjestöissä (Suomen nuorisoalan kattojärjestö 
Allianssi, Lastensuojelun Keskusliitto). Valtakunnalliset lastenjärjestöt (Kansallinen Lastenliit-
to, Nuoret Kotkat, Suomen Demokratian Pioneerin Liitto, Suomen Nuorisoseurojen Liitto, 
Suomen Setlementtiliitto ja Vesaisten Keskusliitto) muodostavat merkittävän valtakunnallisen 
yhteistyöverkoston, samoin Osallisuuden vahvistajien järjestöverkosto. Lisäksi teemme yhteis-
työtä lukuisten muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa.

Järjestön toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatus-, nuoriso- ja dia-
koniajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja kou-
lutoimen, sosiaalitoimen, Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen kasvatustyön, järjestöjen, 
kouluttavien laitosten, hiippakuntien, seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa. 

Yhteistyö Kirkkohallituksen kanssa pohjautuu yhteistyösopimukseen, jonka yhteistyöalueina 
ovat seurakuntien kasvatustyö, lasten ja perheiden jumalanpalveluselämä ja musiikki sekä las-
ten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen. Lisäksi järjestö on Kirkkopalvelut 
ry:n jäsen. Kirnu-yhteistyötä jatketaan Suomen Lähetysseuran, Kirkon kasvatus ja perheasiat 
-yksikön sekä Kirkkohallituksen ruotsinkielisen työn kanssa. Yhteistyötä tehdään neuvottelu-
päivien ja kasvatuksen verkostokokouksen ja muiden tapaamisten valmistelussa sekä koulu-
tuksen suunnittelussa ja koordinoinnissa. Lapsivaikutusten arviointia ja lapsiasiahenkilöiden 
toimintaa edistetään yhdessä. Kehittämisasiakirjojen pohjalta tuetaan seurakuntien toiminnan 
suunnittelua muuttuvassa toimintaympäristössä.

Nuori kirkko tekee tiivistä yhteistyötä Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa erityisesti koulu-
tusten suhteen. Lisäksi Nuorella kirkolla on edustaja Seurakuntaopiston johtokunnassa. Hiip-
pakunnat ovat perinteisesti tärkeä yhteistyötaho kasvatuskenttää koskevissa suunnitelmissa 
sekä koulutuksen ja neuvottelupäivien järjestämisessä. Nuori kirkko osallistuu kasvatuksen yh-
teistapaamisen valmisteluun, jossa mukana ovat Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikkö, hiip-
pakunnat, seurakunnat ja Kirnu-järjestöt.

Järjestön yhteistyöverkostot löytyvät kootusti liitteestä. 
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4.3 Kansainvälinen yhteistoiminta 

Nuoren kirkon kansainväliset yhteydet on solmittu  perustajajärjestöissä vuosikymmenten 
saatossa vahvistamaan seurakuntien kasvatustyön osaamista ja luomaan järjestölle ja 
sen jäsenistölle kansainvälisen vaihdon ja  osallistumisen mahdollisuuksia. Toimintastra-
tegian valmistuttua järjestössä käynnistyi kansainvälisten yhteyksien ajantasaistaminen. 
Tavoitteena on, että vuoden 2019 alkupuoliskolla valmistuva selvitystyö ja kansainväli-
sen yhteistoiminnan aiempaa suurempi resursointi mahdollistaisi järjestön kansainvälisen 
toiminnan vilkastumisen.

Nuori kirkko jatkoi perinteistä lähialueyhteistyötä tukemalla toiminnallisesti ja taloudellisesti 
Viron kirkon Lapsi- ja nuorisotyön yhdistystä (EELK LNÜ). Yhteistyötä koordinoi Kirnun Vi-
ro-työryhmä. Yhteistyömuotoja olivat koulutukset, leirityön tukeminen ja materiaalintuotanto. 
Nuori kirkko kutsui Viron kirkon nuorisotyön edustajia Suomessa järjestettäviin koulutuksiin, 
tapahtumiin, seminaareihin sekä Pisara-leirille 2019. Anita	Ahtiainen toimi Viron kirkon Godly 
Play -toiminnan mentorina.

Virotyöryhmä aloitti Suomen ja Viron kirkkojen 1980-1990-lukujen taitteessa käynnistyneen 
kasvatusyhteistyön historian kartoittamisen.

Syksyn EF:n suunnittelukokous pidettiin Cluj’ssa Romanian Transsylvaniassa. 
Nuorta kirkkoa edusti Nelli Marjakangas.

Järjestöllä on yhteyksiä European Fellowship (EF) -verkoston kautta eurooppalaisiin nuoriso-
työn toimijoihin. Nuori kirkko on EF:n jäsen. European Fellowship järjesti vuosikokouksen 
Kööpenhaminassa maaliskuussa. Suomesta kokoukseen osallistui kaksi edustajaa. Samaan ai-
kaan paikallisen lapsi- ja nuorisojärjestön tiloissa Rysensteenissä oli myös Katolisten nuorten 
Euroopan järjestö, FimCap Europen vuosikokous. Kokousjärjestelyillä haluttiin korostaa EF:n ja 
FimCap:in yhteistyötä. EF:n syyskouksessa vaihtui yhdistyksen puheenjohtaja. Nuorta kirkkoa 
edustanut Juhana Malme jätti paikkansa BB UK:n ja Irlannin edustajalle Simon Gallaherille. 

European Fellowship järjesti toimintavuoden aikana kaksi tapahtumaa nuorille.  Tammikuussa 
rukousviikolla BE1 ekumeninen koulutus nuorille aikuisille Tallinnassa Virossa. Koulutus toteu-
tettiin toista kertaa ja saadun palautteen perusteella koulutuksia päätettiin toteuttaa jatkossa-
kin. Nuori kirkko lähetti koulutukseen yhden edustajan Suomesta. Lisäksi EF järjesti perintei-
sen ekumeenisen pääsiäiskurssin  Espoon Hilan leirikeskuksessa. Pääsiäiskurssille osallistui 30 
nuorta seitsemästä maasta. Pääsiäiskurssi on koulutus nuorille aikuisille muun muassa ekume-
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nian ja vapaaehtoisuuden näkökulmasta. Kurssilla on vuosittain vaihtuva teema, jota työste-
tään yhdessä  suunnitteluun osallistuvien nuorten kanssa.

Euroopan kirkkojen verkkotyöntekijöihin verkoston ECICin kautta järjestöllä on yhteydet digi-
taaliseen työhön eri kirkkojen seurakuntatyössä.
 
Elise	 Kyttä osallistui Gordon100 juhlaseminaariin Unkarissa. Vuorovaikutuskurssien luojan 
Thomas	Gordonin syntymästä tuli vuonna 2018 100 vuotta. Seminaari oli kaksipäiväinen ja 
siihen osallistui 50 henkilöä 20:stä eri maasta ja lähes kaikista maanosista. Seminaarissa kukin 
maa esitteli omaa toimintaansa vuorovaikutustaitojen edistämisessä. Lisäksi seminaarissa tu-
tustuttiin Gordonin malleista tehtyihin uusiin tutkimuksiin.

Anita	Ahtiainen osallistui Euroopan Godly Play kouluttajien konferenssiin Alankomaissa syys-
kuussa. Kokoukseen osallistui 34 osallistujaa Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Rans-
kasta, Sveitsistä, Britanniasta, Latviasta, Kanadasta ja Australiasta. Kokouksessa täsmennettiin 
koulutusten järjestämiseen liittyviä pelinsääntöjä ja kehitettiin uusia koulutuksen muotoja. 

Pohjoismaisen pyhäkouluyhteistyöverkoston (Nordic Sundayschool Network) kokous peruun-
tui ja ryhmä päätti osallistua vuonna 2019 ECCE konferenssiin Berliinissä.
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Hallinto ja talous       

5.1		Jäsenseurakunnat	ja	-yhteisöt

Jäsenseurakunnat

Nuori kirkko ry:llä oli jäseninä 312 seurakuntaa, 4 järjestöä ja 6 piiriä. Lisäksi oli järjestöllä oli 
edelleen joitakin henkilöjäseniä, mutta nykyisten sääntöjen mukaan uusia henkilöjäseniä ei 
enää hyväksytä. Vuoden 2018 kuluessa ei jäsenkunnan suhteen tapahtunut juurikaan muu-
toksia. Porin seurakuntayhtymän liityttyä jäseneksi varmistui kaikkien yhtymään kuuluvien 
seurakuntien jäsenyys.

Jäsenyhteisöt

Nuori kirkko ry:llä on neljä jäsenjärjestöä:

Kirkon Lapsityönohjaajat ry 
Kirkon Lastenohjaajat ry 
Kirkon Lapsityön Teologit ry 
Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry

Piirit

Nuori kirkko ry:n alueellisesta toiminnasta vastaavat kuusi eri hiippakuntien alueilla toimivaa 
piiriä:

 
Hämeen piiri 
Itä-Suomen piiri 
Kaakkois-Suomen piiri 
Keski-Suomen ja Pohjanmaan piiri 
Uudenmaan-Helsingin piiri 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri

Piirit toimivat tiiviissä yhteistyössä emojärjestön kanssa ja niiden taloushallinto hoidettiin suu-
reksi osaksi järjestön muun taloushallinnon yhteydessä. Nuori kirkko osoitti aluetyöntekijän 
työpanoksen piirin toimintaa varten. Piiritoiminta suunniteltiin ja raportoitiin osana Nuori kirk-
ko ry:n toimintaa.

Toimintavuonna luotiin uudenlaista piirien toimintakulttuuria ja kehitettiin yhteisiä toimintata-
poja piirien ja Nuoren kirkon yhteistyölle. Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien alueella toteutettiin 
konsultatiivinen Piiri on Wheels -kiertue. Yhtymien ja rovastikuntien työntekijöiden kohtaami-
sessa kuultiin paikallisista haasteista ja työn näkymistä sekä keskusteltiin Nuoren kirkon palve-
luista alueen toimijoille sekä ajankohtaisista kysymyksistä ja tulevaisuuden näkymistä. Kiertue 
pohjusti tulevaa 100 vuotta iloa -juhlavuotta. Lapuan hiippakunnassa vastaavasti kokoontui 
rovastikuntien nuorisotyön yhteistyöryhmä Rytky, jossa kohdattiin työntekijöitä ajankohtais-
ten teemojen äärellä kolme kertaa vuoden aikana.

5
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5.2  Hallinto

Vuoden 2018 hallintotyöskentelyssä painottui uuden strategian laadinta. Strategiatyöskente-
lyä ohjasi hanketta varten muodostettu strategiaryhmä, johon kuuluivat hallituksen puheen-
johtajisto, valtuuston puheenjohtaja sekä operatiivinen johtoryhmä. Laajan henkilöstö- ja 
sidosryhmäosallistumisen (muun muassa verkkoalustatyöskentely sekä toukokuussa pidetty 
valtuuston, hallituksen ja henkilöstön yhteinen strategiaseminaari) kautta rakentunut strategia 
hyväksyttiin lopullisesti valtuuston ylimääräinen kokous, joka pidettiin elokuussa.

Hallitustyöskentelyssä painottui edelleen uuden järjestön kokonaisuuden linjaaminen. Ko-
kouksissaan hallitus käsitteli järjestötoiminnan ydinlinjausten lisäksi järjestön omistusstrategi-
aa muun muassa kustannustoiminnan sekä leirikeskustoiminnan osalta.

5.3		Henkilöstö
Vuoden 2018 kuluessa jatkettiin järjestön HR-toimintojen perusrakenteiden luomista ja vah-
vistamista. Yhteistoiminnan painopisteenä oli Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen mu-
kaisen, järjestön paikalliseen toimintaympäristöön sovelletun palkkausjärjestelmän luominen. 
Paikallinen sopimus järjestelmästä allekirjoitettiin joulukuussa. Sen myötä henkilöstöjohtami-
nen selkeytyy, kun tehtävänkuvaukset laaditaan ja arvioidaan jatkossa yhtenäisin kriteerein. 
Järjestelmän tavoitteena on toimia työyhteisöä ja yksilöä kannustavana, lähtökohdiltaan tasa-
puolisesti henkilöstöä kohtelevana henkilöstöjohtamisen ja palkkapolitiikan perustana.

Yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin hallituksen hyväksymien linjauksien pohjalta. Tähän 
työskentelyyn kutsuttiin koko henkilöstöä, ja noin neljäsosa työntekijöistä osallistui omalla 
panoksellaan suunnitelman laatimiseen. Toivomuksena oli, että työyhteisön käytänteet heijas-
taisivat järjestön strategiaa, jossa yhdenvertaisuus ja erilaisten ihmisten mahdollisuus osalli-
suuteen näkyisi työn arjessa ja kutsuisi yhteiseen työhön, rohkeasti lasten ja nuorten puolesta.

Henkilöstöhallinnossa kehitettiin erityisesti palkkahallintoon liittyviä työprosesseja yhdessä 
alihankkijan kanssa. Arjen käytänteet, kuten esimerkiksi lomien ja sairauspoissaolojen seuran-
ta, vakiinnutettiin. Tavoitteena oli vahvistaa organisaation perusrakenteet HR:n osalta toimi-
viksi, ja tässä onnistuttiin etenemään merkittävästi. HR-osaamista järjestössä lisättiin Noora 
Isorannan rekrytoinnilla HR-koordinaattoriksi huhtikuussa. 

Henkilöstörakenteessa ja -määrässä ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

5.4  Talous

Rahoituspohja säilyi aiemman linjan mukaisena. Suurin rahoittaja oli opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, jonka nuorisotyöhön suunnattuja varoja saatiin aiemman vuoden tapaan 1,05 mEUR. 
STEA rahoitti erityisesti ulkopuolisuuden ehkäisyyn suuntautuvaa toimintaa. Kirkkohallituksen 
yleis- ja toiminta-avustusosuus oli noin 225 tEUR. Lisäksi järjestö sai kaksi valtakunnallista 
kirkkokolehtia.

Järjestön talousjohtamisessa jatkettiin nk. jaetun johtajuuden mallin edistämistä. Tällä tarkoi-
tetaan toimintamallia, jossa toiminnasta vastaavilla sisällöntuottajilla on käytössään ajantasai-
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nen, luotettava tieto toiminnan ja hankkeiden talousvaikutuksista. Talouspalveluiden työrooli 
on sparraava, toisin sanoen varsinainen talousvastuu on aina toiminnasta vastaavilla.

Tämän periaatteen toteuttamiseksi kustannuspaikkarakenne muutettiin uutta organisaatioja-
koa vastaavaksi. Syksyn muutosten myötä jokaisella tiiminvetäjällä on käytössään kattava ja 
tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtainen seuranta vastuullaan olevan toiminnan tuotoista ja ku-
luista. Samassa yhteydessä myös tilikarttaa uudistettiin. 

Suurimpien rahoittajien taloushallinnolle ja taloudenpidolle asettamat kehitystavoitteet huo-
mioitiin talouden johtamisessa. STEAn asettama omavaraisuusaste huomioidaan jatkossa, ja 
OKM:n kehittyneen ohjeistuksen myötä avustuskelpoiset kulut huomioidaan taloushallinto-
prosessissa aiempaa selkeämmin.

Piirien taloushallintoa integroitiin järjestön kokonaisuuteen suunnitellulla tavalla. Jatkossa pii-
rien taloushallinto on hyvin kevyt, ja toimintojen tuotot ja kulut raportoidaan kustannustehok-
kaasti osana emojärjestön prosesseja. 

5.5	Lasten	Keskus	ja	Kirjapaja	Oy 

Nuori kirkko ry on suurin Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeenomistaja. Järjestöjen yh-
distymisen jälkeen Nuori kirkko ry omisti 55 % yhtiön osakkeista. Vuoden 2018 alussa Nuori 
kirkko kasvatti omistusosuuttaan siten, että sillä oli nyt hallussaan 90 % yhtiön osakkeista. 
Omistusosuuden kasvattamisen myötä myös kustantamon hallituksen kokoonpanoa uudistet-
tiin. Sami Ojala toimi järjestön toiminnanjohtajan tehtävänsä myötä myös kustannusyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana, lisäksi Heikki Arikka toimi hallituksen jäsenenä.

Kustantamon toiminta tukee ja edistää järjestön tavoitteita, ja yhtiökokouksen ja hallitustyön 
kautta järjestö ohjaa kustantamon strategista suuntaa ja tärkeimpiä ratkaisuja.

Erityisesti lastenkirjat, seurakuntien kasvatustyön materiaalit ja kustantamon lehdet ovat yh-
teistä intressialuetta, joka tukee suoraan järjestötyön vaikuttavuutta. Myös muut kustantami-
sen alueet (seurakunnallinen materiaali, yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit) ovat synergisiä 
suhteessa järjestön työhön. 

5.6		Partaharju-säätiö

Säätiön seitsenjäsenisessä hallituksessa oli sääntöjen mukaisesti neljä Nuoren kirkon valtuus-
ton valitsemaa jäsentä. Säätiö kuuluu tiiviisti Nuoren kirkon konserniin. Säätiön hallinto- ja ta-
louspalvelut tuotettiin toimintavuoden aikana yhteistyösopimuksen mukaisesti Nuoren kirkon 
toimesta. Säätiö keskittyi kiinteistöjen omistukseen, ja Nuori kirkko organisoi kaiken toiminnan 
alueella. Säätiön toimitusjohtajana toimi Nuoren kirkon toiminnanjohtaja.

Toimintavuoden aikana Säätiö teetti Partaharjun alueella sijaitsevien kiinteistöjen osalta kiin-
teistökartoituksen. Kartoituksella selvitettiin kiinteistöjen yleinen kuntotaso ja tehtiin kiinteis-
töjen korjaussuunnitelma toiminnan tulevien painotusten mukaisesti. Kiinteistökartoituksen 
perusteella Partaharjulla sijaitseviin kiinteistöihin kohdistuu 5,2 miljoonan euron korjausvelka
seuraavien 10 vuoden ajalle, mikäli kiinteistöllä harjoitettaisiin nykyisenkaltaista toimintaa.
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5.7		Kirkkopalvelut	ja	Seurakuntaopiston	Säätiö

Yhteistyösopimuksen perusteella Nuorella kirkolla on hallituspaikat sekä Kirkkopalveluiden 
että Seurakuntaopiston Säätiön hallituksissa. Näihin luottamustehtäviin oli nimetty järjestön 
toiminnanjohtaja. Lisäksi toiminnanjohtaja toimi Seurakuntaopiston alaisen Kirkon kasvatuk-
sen ja uskonnonpedagogiikan toimikunnan puheenjohtajana. Hallinnollinen vaikuttaminen tuki 
tiivistä toiminnallista yhteistyötä.
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Liitteet	Nuori	kirkko	ry:n	toimintakertomukseen	2018

Vuonna	2018	Nuoren	kirkon	järjestämät	leirit,	koulutukset	ja	
tapahtumat
 
Leiri,	koulutus	tai	tapahtuma	 Aika	 Paikkakunta	 Osanottajamäärä
 
Lasten	ja	nuorten	musiikkitapahtumat

Lasten konsertti 14.3. Viitasaari  150
Laulumatka-muskarikuoropäivä 24.3. Turku 200
Nuorten biisileiri  13.–15.3. Partaharju 28
Suvilaiva laululaineilla  5.–6.6. Turku-Tukholma-Turku 86
Puhallinmusiikkikurssi  9.–15.7. Partaharju, Pieksämäki 59
 

Kerhonohjaajapäivät
 
Kuopion kerhonohjaajapäivät 20.1.  Kuopio 225
Mikkelin kerhonohjaajapäivät 20.1. Heinola  133
Tampereen kerhonohjaajapäivät 20.1. Hämeenlinna 147
Turun arkkihiippakunnan 
   kerhonohjaajapäivä 3.2.  Lieto 86
Lapuan kerhonohjaajapäivät 20.1. Kannonkoski 150
Oulun kerhonohjaajapäivät 27.1. Vihanti  93
Helsingin ja Espoon 
kerhonohjaajapäivät 6.10. Vantaa 98

Tapahtumat
 
Poikien ja tyttöjen kevätretki 5.5. Alahärmä  1 395
Koko perheen kevätretki 5.5.  Helsinki 482
Perheretki Tykkimäelle 19.5.  Kouvola 1 234
Nuorten tulevaisuusseminaari 6.–8.4.  Tampere 90
Lapuan hiippakunnan sählyturnaus 4.11. Kuortane 82
Tour de Henrik -polkupyörä-
   pyhiinvaellus 26.–28.6. Kokemäki - Turku 51

Lasten	ja	nuorten	leirit,	rippikoulut	ja	tapahtumat
 
Nuorten taidekurssi  9.–15.7. Partaharju, Pieksämäki 59
Perheiden telttaleiri 16.–20.6. Saariselkä 37
Kv68 rippikoulu  (15.)16.–25.7. Partaharju, Pieksämäki 89
Loiskis-leiri 24.–25.7. Loimaa 118
Kv69 rippikoulu (26.)27.7.–5.8. Partaharju, Pieksämäki 90
Nuisku-kurssi B osa 23.–25.3. Partaharju, Pieksämäki 12
Isoskoulutus B osa 23.–25.3. Partaharju, Pieksämäki 17
Etäisoskoulutus 1.1.–25.3.  10
Pisara-leirin suunnitteluviikonloppu  23.–25.3.  Partaharju, Pieksämäki ??
Nuisku-kurssi A osa 5.–7.10. Partaharju, Pieksämäki 13
Isoskoulutus A osa 5.–7.10.  Partaharju, Pieksämäki 19
Etäisoskoulutus 1.10.–31.12.  9
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Moottoripajatoiminta
 
Moottoripaja toimi 35 paikkakunnalla:
Pajojen viikkotoiminnassa oli mukana nuoria   350
 
Moottoripajatoiminnan tapahtumat
Talviralli 2.–4.2. Kajaani 65
Mopoendurancekisa 24.3. Ylöjärvi 60
Alueellinen jäärataharjoittelu 24.3 Lempäälä 10
Kevätajot 19.5.  Kalajoki 115
Mopomiitti-tapahtuma  25.8. Lempäälä 650
Syyskisat 21.–23.9. Pieksämäki 34
Mopoendurancekisa 27.10. Ylöjärvi 25
6 ajoharjoittelutapahtumaa   Lahti 30
Ajoharjoittelutapahtuma  4.9. Liminka  6
Ajoharjoittelutapahtuma 25.2. Kajaani 8
Moottoripajatoiminnan ohjaajakoulutus 3.5. Kalajoki 12
Moottoripajaohjaajapäivät 9.–10.10. Kajaani  14
Koulutus paikallisille toimijoille 
   toiminnan käynnistämiseksi 24.1. Karjaa  8
Koulutus paikallisille toimijoille 
   toiminnan käynnistämiseksi 21.2. Kokkola 4
Koulutus paikallisille toimijoille 
toiminnan käynnistämiseksi 22.2. Pyhäjoki 4
 
Toimintaa esiteltiin
Smoto kerhokokous  24.3. Seinäjoki, 50
Avoimet Ovet ja piispantarkastus 3.5. Karjaa 70
Avoimet Ovet Orimattilan 
   moottoripajalla 16.8. Orimattila 50
Parola Traffic koulutustapahtuma  19.5. Parola  460
Neste Ralli 26.–29.7. Jyväskylä 950
4H-infotori ja workshop 25.-27.9 Lappeenranta 250
Ratkaistaan Suomen suurin 
   nuoriso-ongelma -tapahtuma 12.10. Helsinki  60
Lapin 4H toimihenkilöpäivät 10.12. Luosto 14

Leirit,	retket	ja	lasten	ja	nuorten	kurssit	ja	tapahtumat,	joissa	Nuori	kirkko	yhteistyökumppanina
 
Kansainvälisen rauhanpäivän 
   tapahtuma  21.9.2018 Turku  70
Isoskoulutus 7.4.2018 Hameenlinna  98
 
 
Nuoren kirkon järjestämät koulutukset
 
Varhaiskasvatus
 
PIKI-koulutus 4.1. Heinola 11
PIKI-koulutus 6.2. Imatra 74
PIKI-koulutus  16.2. Kotka  25
PIKI-koulutus  17.4. Joensuu  40
PIKI-koulutus 18.4. Mikkeli  24
PIKI-koulutus 10.8. Kalajoki 24
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PIKI-koulutus 29.8. Vantaa 20
PIKI-koulutus 11.9. Imatra 14
PIKI-koulutus 17.11. Helsinki 123
PIKI-koulutus  23.11. Lahti  35
PIKI-koulutus 24.11. Helsinki 55
PIKI-koulutus 1.12. Tampere 98
Havainnointi varhaiskasvattajan 
   työn tukena 3.9. Vihti 18
Havainnointi varhaiskasvattajan 
   työn tukena 17.9. Vihti  18
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa 5.1. Jämsä 47
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa  2.–3.8. Kouvola 87
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa 6.8. Tuusula  98
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa 8.–9.8. Lappeenranta  36
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa  23.–24.8. Raahe  43
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa 31.8. Forssa  23
Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa 1.10. Vihti  17
Katsomuskasvatuskoulutus 8.2. Kuopio  105
Katsomuskasvatuskoulutus 19.1. Kuusankoski 300
Katsomuskasvatuskoulutus 23.2. Oulu 30
Katsomuskasvatuskoulutus 21.3.  Imatra 15
Katsomuskasvatuskoulutus 8.8. Helsinki 16
Katsomuskasvatuskoulutus 9.8. Jyväskylä 43
Katsomuskasvatuskoulutus 11.8. Kalajoki 24
Katsomuskasvatuskoulutus 12.9. Imatra 12
Katsomuskasvatuskoulutus 5.11. Oulu 29
Katsomuskasvatuskoulutus 3.12. Kuopio 43
Kirkkomuskari 23.1. Langinkoski, Kotka 30
Kirkkomuskari 13.3. Viitasaari  20
Kirkkomuskari  14.3. Viitasaari 25
Kirkkomuskari 7.8. Vihti  22
Kirkkomuskari 11.9. Siilinjärvi  45
Vasu ja katsomuskasvatus 3.1. Partaharju 26
Vasu ja katsomuskasvatus 5.1. Ylöjärvi 22
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 
   I jakso 11.–13.4. 
   II jakso 25.–26.10. Helsinki 7
Muskaripolulta kuorotielle -koulutus-
   päivä pienten laulajien ohjaajille 23.3.  Turku  28
Lapset ja liikunta jumalanpalvelus-
   elämässä  2.8. Langinkoski, Kotka 25
Perhemessupäivä 5.9. Helsinki 24
Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen  10.10. Lahti  22
Varhaispedagogiikka II-jakso  7.-8.2. Lapua 12
Työyhteisön vuorovaikutustaidot 1.-2.3. Kempele 15
Lapsen ja nuoren surun kohtaaminen 9.–10.11 Siilinjärvi 14
 
 
Kouluikäiset
 
Tievan tunturiretriitti-koulutus 20.–24.8.  Saariselkä, Retkeily- ja kurssi-
  keskus Tievatupa ja 
  kansallispuisto 17
Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien 
   yhteiset varhaisnuorisotyön 
   koulutuspäivät 20.–22.3.  Valamon luostari, Heinävesi 47
Lapsiasiahenkilöiden koulutuspäivä  6.10. Helsinki 37
Lapuan hiippakunnan varhaisnuoriso-
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   työn koulutuspäivät 14.–15.3.   Keuruu 15
Mediateekki – lasten ja nuorten 
   mediakasvatus
   Lähijakso 1 12.–14.3.  Helsinki ja
   Lähijakso 2 19.–21.11. Helsinki 8
Nuoren kirkon Etelä-Suomen piirien 
   varhaisnuorisotyön koulutuspäivät 15.–16.3.  Siuntio 26
Suuntaseminaari 2018 5.–9.2. Tievatupa, Saariselkä 36
Turun arkkihiippakunnan Seppo-
  koulutuspäivä 25.1. Mynämäki 19
Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen 16.5.2018  Helsinki 12
K12-ohjaajakoulutus 1. osa 20.–22.2. ja 6.4. ja 
 19.–20.4. Laukaa 9
 
 
Nuoret ja rippikoulu
 
NettiSaappaan ohjaajakoulutus 21.–23.11. Järvenpää  6
Pilvipedagogiikkaa rippikouluun 11.4. ja 18.9. Helsinki 9
Saappaan ohjaajakoulutus 5.–6.11. Järvenpää 14
Sielunhoito varhaisnuoriso-, 
rippikoulu- ja nuorisotyössä 1.–3.10. ja 
 19.–20.11. Järvenpää 13
Haastavat nuoret rippikoulussa 4.5. Mäntsälä 14
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 22.–23.1. ja 27.9. Helsinki  21
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 7.–8.2. ja 9.10. Tampere  21
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 14.–15.3. ja 4.10.2 Imatra 12
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 19.–20.3. ja 11.10. Oulu 21
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 18.-19.4. ja 25.9. Turku 13
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 26.-27.4. ja 4.10. Kerava 13
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 7.–8.5. ja 20.9. Hollola 13
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 12.–13.11. Salo  23
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 31.10. Rauma 17
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 21.11. Järvenpää  18
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 15.11. Kempele iltapäivä 12
Toimiva Vuorovaikutus -ohjaaja-
  koulutus, II jakso 26.–27.1. Helsinki  7
Nuisku-ohjaajakoulutus 29.–31.10. ja 
 28.–29.11. Turku 18
 
 
Nuoren	kirkon	yhteistyössä	Seurakuntaopiston	kanssa	järjestämät	koulutukset
 
Katsomuskasvatuksen verkostotapaaminen  32
Katsomuskasvatuksen verkostotapaaminen  14
Lapsi ja teologia   6
Lasten ja perheiden hartaudet ja  jumalanpalvelukset  32 
Leikin kautta ilmiöihin   8
Pyhäkoulusymposium Rauhan asialla    30 
Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä   9
Vaippapöksyt saavat tulla – 2–3-vuotiaat kerhossa   18
Musiikki on rytmiikkaa   16
Ukulele soimaan seurakunnassa   21
Espoon ja Helsingin hiippakuntien varhaiskasvatuksen ja perhetyöntekijöiden
koulutuspäivä   73
Lattiakuvat laaja-alaisen oppimisen välineenä - Lattiakuvien kehittämispäivät  14
Lattiakuvien peruskoulutus   8
Perhetoiminta muutoksessa    11
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Bibliodraama ohjaajakoulutus   14
Lapsi ja liikunta   12
Pyhät tanssit ja liike   9
Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja seurakunnan välinen yhteistyö ja dialogi 11
Nuisku-ohjaajakoulutus    9
Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus    18
Saapas-ohjaajakoulutus    20
 
 
Nuoren	kirkon	järjestämät	tapahtumat	ja	työkokoukset
 
Valtakunnalliset seurakuntien 
   varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 20.–21.9.  Seinäjoki 330
Lapsimessut 20.–22.3. Helsinki 4 500
Johtavien nuorisotyöntekijöiden 
  koulutuspäivä 13.11. Pieksämäki 28
Saapas-ohjaajien työkokous 27.-28.11.  Nurmijärvi 25
 
 
Vuonna	2018	toteutuneet	tapahtumat	ja	koulutukset,	
joissa	Nuori	kirkko	oli	yhteistyökumppanina

Varhaiskasvatusmessut 12.10. Helsinki  1 600
Lapsivaikutusten arviointi ja lapsiasia-
   henkilön työn haasteita - Vantaan 
   srk-yhtymän lapsiasiahenkilöiden 
   tapaaminen 20.9. Korso, Vantaa 14
Mikkelin hiippakunnan kasvatuksen 
   teemaseminaari 11.–13.9. Partaharju 29
Avartti-toiminnan perusteet 21.11. ja 3.12. Helsinki 10
 
 
Materiaalivälityksen perusteella Nuori kirkko ry:n kouluttamien vuorovaikutustaitojen ohjaajien 
järjestämille vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kursseille osallistui
- Nuisku-kurssilaisia    498
- äXäri-kurssilaisia   220
- Perhe-kurssilaisia   306
- K-12-kurssilaisia   1 081
 

Palveluoperaatio	Saappaan	toiminta
 
Saapasryhmiä toimi 19.
Vapaaehtoiset kohtasivat vuoden aikana 16 611 nuorta seuraavasti:  
KatuSaapas, 174 päivystystä, 785 vapaaehtoista, 10 220 kohdattua nuorta
FestariSaapas, 12 operaatiota, 103 vapaaehtoista, 3 294 kohdattua nuorta
SaapasKahvila 5 paikkakunnalla, avoinna 123 kertaa, 391 vapaaehtoista, 
  2180 kohdattua nuorta
NettiSaapas, 63 päivystystä, 128 vapaaehtoista, 917 kohdattua nuorta 16 611
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LIITE			Nuoren	kirkon	mediatiedotteet	2018	

18.1. #rauha – lehti kouluikäisille kirkon #rauha-teemavuosien käsittelyyn
19.1. Nuorisojärjestöt yhteistyöhön seurakuntavaaleissa
24.1. Moottoripajat kisaavat jääradalla Paltamossa
31.1. Pisara-suurleiri Partaharjulla 2019
15.3. Saapas laajentaa Mielenterveysseuran tukinettiin: nuoret toivovat yhä enemmän läs-
näoloa eri kanavissa
16.3. Vauhtia Moottoripajanuorten Enduranceajoissa
27.3. Lastenkirkon pääsiäisessä rakennetaan rauhaa: sivuilla ennätysmäärä mukavaa pää-
siäispuuhaa
27.3. Pääsiäinen kruunaa Tievatuvan talvisesongin: luvassa ohjelmaa perheille ja vierailijoille
29.3. Pääsiäisyön hartaus luonnon keskellä: Pääsiäinen kruunaa Tievatuvan talvisesongin
11.4. Palveluoperaatio Saappaalle Nuorisotyön tunnustuspalkinto
14.4. Kansainväliset rippikoulut tuovat yhteen nuoria Suomesta ja ulkomailta
17.4. AKK:n ja Moottoripajan yhteistyösopimuksella edistetään turvallisempaa liikennettä ja 
ehkäistään nuorten syrjäytymistä
19.4. Iltahetkiä ja parisuhdeneuvoja: Nuori kirkko ry ja pääkaupunkiseudun seurakunnat 
Lapsimessuilla
16.5. Moottoripajanuoret kisaavat Kalajoen ”särkillä” kevään auto- ja mopoendurance-ta-
pahtumassa
17.5. 3000 kerholaista kevätretkillä huvipuistoissa
31.5. Nuoren kirkon valtuusto: Lapsella oikeus turvallisiin aikuisiin myös kesälomalla
8.6.   Värityskuvat tuovat uuden ulottuvuuden jo tämän kesän rippikouluihin
6.7.   Nuoret puhallinsoittajat kokoontuvat Partaharjulle 64. kerran
11.7. Nuoret osaajat hakevat ratkaisuja eriarvoisuuteen kesän SuomiAreenassa
16.7. Kansainvälisestä rippikoulusta saa ystäviä ympäri maailman
31.8. Nuoren kirkon valtuusto: seurakuntavaaleissa lisää nuoria päättäjiä kirkkoon
18.9. Kirkko mukana Vauvan päivässä: uusi biisi vauvojen kunniaksi julkaistu
23.9. Moottoripajojen perinteinen syysrälläkkä Paltasella ja Partaharjulla Pieksämäellä 
22.9.2018
26.9. Oranssien sydämien Saapas-perhe koolla 29.–30.9.2018 Partaharjulla, Pieksämäellä
28.9. Vauvan päivän kunniaksi vauvamyönteisen seurakunnan erityismaininta Korson seura-
kunnan perhekerhotyöntekijä Erja Lindholmille
8.10. Nuori kirkko ry satsaa lapsen ja nuoren hyvinvointiin tukemalla vanhemmuutta ja koko 
perhettä
25.10.  Kirkon varhaisnuorisotyön satavuotista taivalta juhlistetaan ensi vuonna
31.10.  Nuori kirkko haastaa piispat puhumaan lapsista, nuorista ja tulevaisuudesta: pod-
cast-sarja alkaa tänään eläköityvän Samuel Salmen haastattelulla
5.11.    Nuorisojärjestöt kannustavat äänestämään seurakuntavaaleissa yhdessä tubettaja Joo-
na Hellmanin kanssa
14.11.  Nuoren kirkon valtuusto: Nuorille luottamushenkilöille on annettava vastuuta ja tukea 
seurakunnissa
20.11.  40 prosenttia nuorista ehdokkaista tuli valituksi seurakuntavaaleissa
28.11.  Palveluoperaatio Saappaan väki pohtii vapaaehtoisuutta ja rekrytointia
30.11.  Me käymme joulun viettohon: Lastenkirkon joulu on runsaampi kuin koskaan
21.12.  Palveluoperaatio Saappaan oma laulu vihdoin kaikkien käytössä Spotifyssa! Tekijä: 
”Kunpa Toisiemme luo -saapaslaulun sanat elettäisiin todeksi”
 
Yhteensä 34 kpl

https://nuorikirkko.fi/rauha-lehti-kouluikaisille-kirkon-rauha-teemavuosien-kasittelyyn/
https://nuorikirkko.fi/nuorisojarjestot-yhteistyohon-seurakuntavaaleissa/
https://nuorikirkko.fi/moottoripajat-kisaavat-jaaradalla-paltamossa/
https://nuorikirkko.fi/pisara-suurleiri-partaharjulla-2019/
https://nuorikirkko.fi/saapas-laajentaa-mielenterveysseuran-tukinettiin-nuoret-toivovat-yha-enemman-lasnaoloa-eri-kanavissa/
https://nuorikirkko.fi/saapas-laajentaa-mielenterveysseuran-tukinettiin-nuoret-toivovat-yha-enemman-lasnaoloa-eri-kanavissa/
https://nuorikirkko.fi/vauhtia-moottoripajanuorten-enduranceajoissa/
https://nuorikirkko.fi/lastenkirkon-paasiaisessa-rakennetaan-rauhaa-sivuilla-ennatysmaara-paasiaispuuhaa/
https://nuorikirkko.fi/lastenkirkon-paasiaisessa-rakennetaan-rauhaa-sivuilla-ennatysmaara-paasiaispuuhaa/
https://nuorikirkko.fi/paasiainen-kruunaa-tievatuvan-talvisesongin-luvassa-ohjelmaa-perheille-ja-vierailijoille/
https://nuorikirkko.fi/paasiaisyon-hartaus-luonnon-keskella-paasiainen-kruunaa-tievatuvan-talvisesongin/
https://nuorikirkko.fi/palveluoperaatio-saappaalle-nuorisotyon-tunnustuspalkinto/
https://nuorikirkko.fi/2018/04/14/kansainvaliset-rippikoulut-tuovat-yhteen-nuoria-suomesta-ja-ulkomailta-2/
https://nuorikirkko.fi/2018/04/17/akkn-ja-moottoripajan-yhteistyosopimuksella-edistetaan-turvallisempaa-liikennetta-ja-ehkaistaan-nuorten-syrjaytymista/
https://nuorikirkko.fi/2018/04/17/akkn-ja-moottoripajan-yhteistyosopimuksella-edistetaan-turvallisempaa-liikennetta-ja-ehkaistaan-nuorten-syrjaytymista/
https://nuorikirkko.fi/2018/04/19/iltahetkia-ja-parisuhdeneuvoja-nuori-kirkko-ry-ja-paakaupunkiseudun-seurakunnat-lapsimessuilla-20-22-4/
https://nuorikirkko.fi/2018/04/19/iltahetkia-ja-parisuhdeneuvoja-nuori-kirkko-ry-ja-paakaupunkiseudun-seurakunnat-lapsimessuilla-20-22-4/
https://nuorikirkko.fi/2018/05/16/moottoripajanuoret-kisaavat-kalajoen-sarkilla-kevaan-auto-ja-mopoendurance-tapahtumassa/
https://nuorikirkko.fi/2018/05/16/moottoripajanuoret-kisaavat-kalajoen-sarkilla-kevaan-auto-ja-mopoendurance-tapahtumassa/
https://nuorikirkko.fi/2018/05/17/3000-kerholaista-kevatretkilla-huvipuistoissa/
https://nuorikirkko.fi/2018/05/30/nuoren-kirkon-valtuusto-lapsella-oikeus-turvallisiin-aikuisiin-myos-kesalomalla/
https://nuorikirkko.fi/2018/06/08/varityskuvat-tuovat-uuden-ulottuvuuden-jo-taman-kesan-rippikouluihin/
https://nuorikirkko.fi/2018/07/08/nuoret-puhallinsoittajat-kokoontuvat-partaharjulle-64-kerran/
https://nuorikirkko.fi/2018/07/11/nuoret-osaajat-hakevat-ratkaisuja-eriarvoisuuteen-kesan-suomiareenassa/
https://nuorikirkko.fi/2018/07/16/kansainvalisesta-rippikoulusta-saa-ystavia-ympari-maailman/
https://nuorikirkko.fi/2018/08/30/nuoren-kirkon-valtuusto-seurakuntavaaleissa-lisaa-nuoria-paattajia-kirkkoon/
https://nuorikirkko.fi/2018/09/17/kirkko-mukana-vauvan-paivassa-uusi-biisi-vauvojen-kunniaksi-julkaistu/
https://nuorikirkko.fi/2018/09/23/moottoripajojen-perinteinen-syysrallakka-paltasella-ja-partaharjulla-pieksamaella-22-9-2018/
https://nuorikirkko.fi/2018/09/23/moottoripajojen-perinteinen-syysrallakka-paltasella-ja-partaharjulla-pieksamaella-22-9-2018/
https://nuorikirkko.fi/2018/09/27/oranssien-sydamien-saapas-perhe-koolla-29-30-9-2018-partaharjulla-pieksamaella/
https://nuorikirkko.fi/2018/09/28/vauvan-paivan-kunniaksi-vauvamyonteisen-seurakunnan-erityismaininta-korson-seurakunnan-perhekerhotyontekija-erja-lindholmille/
https://nuorikirkko.fi/2018/09/28/vauvan-paivan-kunniaksi-vauvamyonteisen-seurakunnan-erityismaininta-korson-seurakunnan-perhekerhotyontekija-erja-lindholmille/
https://nuorikirkko.fi/2018/10/08/nuori-kirkko-ry-satsaa-lapsen-ja-nuoren-hyvinvointiin-tukemalla-vanhemmuutta-ja-koko-perhetta/
https://nuorikirkko.fi/2018/10/08/nuori-kirkko-ry-satsaa-lapsen-ja-nuoren-hyvinvointiin-tukemalla-vanhemmuutta-ja-koko-perhetta/
https://nuorikirkko.fi/2018/10/25/kirkon-varhaisnuorisotyon-satavuotista-taivalta-juhlistetaan-ensi-vuonna/
https://nuorikirkko.fi/2018/10/31/nuori-kirkko-haastaa-piispat-puhumaan-lapsista-nuorista-ja-tulevaisuudesta-podcast-sarja-alkaa-tanaan-elakoityvan-samuel-salmen-haastattelulla/
https://nuorikirkko.fi/2018/10/31/nuori-kirkko-haastaa-piispat-puhumaan-lapsista-nuorista-ja-tulevaisuudesta-podcast-sarja-alkaa-tanaan-elakoityvan-samuel-salmen-haastattelulla/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/05/nuorisojarjestot-kannustavat-aanestamaan-seurakuntavaaleissa-yhdessa-tubettaja-joona-hellmanin-kanssa/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/05/nuorisojarjestot-kannustavat-aanestamaan-seurakuntavaaleissa-yhdessa-tubettaja-joona-hellmanin-kanssa/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/13/nuoren-kirkon-valtuusto-nuorille-luottamushenkiloille-on-annettava-vastuuta-ja-tukea-seurakunnissa/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/13/nuoren-kirkon-valtuusto-nuorille-luottamushenkiloille-on-annettava-vastuuta-ja-tukea-seurakunnissa/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/20/40-prosenttia-nuorista-ehdokkaista-tuli-valituksi-seurakuntavaaleissa/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/28/palveluoperaatio-saappaan-vaki-pohtii-vapaaehtoisuutta-ja-rekrytointia/
https://nuorikirkko.fi/2018/11/29/me-kaymme-joulun-viettohon-lastenkirkon-joulu-on-runsaampi-kuin-koskaan/
https://nuorikirkko.fi/2018/12/21/palveluoperaatio-saappaan-oma-laulu-vihdoin-kaikkien-kaytossa-spotifyssa-tekija-kunpa-toisiemme-luo-saapaslaulun-sanat-elettaisiin-todeksi/
https://nuorikirkko.fi/2018/12/21/palveluoperaatio-saappaan-oma-laulu-vihdoin-kaikkien-kaytossa-spotifyssa-tekija-kunpa-toisiemme-luo-saapaslaulun-sanat-elettaisiin-todeksi/
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LIITE			Nuoren	kirkon	yhteistyöverkostot	kootusti

Verkostot,	jossa	Nuori	kirkko	on	mukana	
Lapsen oikeuksien viestintäverkosto
Mun Talous -verkosto
Nuorille suunnatun verkkonuorisotyön foorumi (NuSuVeFo)
Nuorisotutkimusverkosto
Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä
Seurakuntaopiston Agricolan toimikunta
Olympiakomitean koulu harrastuspaikkana -verkosto

Yhteistyökumppanit
AKK Motorsports
A-klinikkasäätiö
Aller Media / Suomi24.fi
Betanian lastenkoti
Centria-ammattikorkeakoulu
Changemaker
DIAK
Folkhälsan
Gordonin toimivat ihmissuhteet ry (GTI)
Helsingin NMKY
Helsingin seudun erilaiset oppijat
Hiippakunnat
ITLA Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
Kalliolan nuoret
Kirkkohallitus
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
Making People Happy Oy
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Nuorten Akatemia
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys NNKY
Nuorten Palvelu 
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pelastakaa Lapset ry
Preventiimi
Seurakuntaopisto
SOS-Lapsikylät ry
Suomen Ekumeeninen neuvosto
Suomen Kirkkomusiikkiliitto
Suomen Lions-liitto
Suomen Merimieskirkko
Suomen Moottorilliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY 
Suomen Setlementtiliitto
Valtion nuorisoasiain neuvosto (NUORA)
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke
WWF
Väestöliitto
YMCA Suomen NMKY



59

Jäsenyydet	
Nuori kirkko ry on seuraavien yhteisöjen jäsen:
Kirkkopalvelut
Lastensuojelun Keskusliitto
Suomen Lähetysseura
Suomen Aikakausmediat 
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 
Taksvärkki 
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LIITE			Nuoren	kirkon	piirien	toimintakertomukset

Nuoren kirkon 
Hämeen	piiri	ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Yleistä

Kertomusvuosi oli suhteellisen rauhallinen viime vuosien myllerrysten jälkeen ja yhdistys yrit-
tää löytää uudet toimivat toimintatavat muuttuneessa tilanteessa (PTK -> Nuori kirkko). 

Toiminnan	tavoitteet	vuodelle	2018	ja	
niiden	käytännön	toteutus

Tammikuu

Hiippakunnalliset	kerhonohjaajapäivät 20.1. Hämeenlinnassa.
- Osallistujia 140 henkeä. Palautteen perusteella päivät olivat oikein onnistuneet.

Maaliskuu

Nuoren	Kirkon	Etelä-Suomen	piirien	yhteinen	työkokous/teemaseminaari
- Seminaari pidettiin 15.–16.3. Siuntiossa. Osallistujia vajaa 30 henkeä. Hämeen piiristä oli 
mukana muutama osallistuja. Seminaarin aikana ei pidetty piirin työkokousta.

Huhtikuu

Nuoren	kirkon	piirien	tapaaminen Tampereella 16.–17.4. (puheenjohtaja + toinen edustaja)
- Päiviin osallistuivat puheenjohtaja Heli Orre ja varapuheenjohtaja Ninnu Hurme.
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Toukokuu 

Piirin	hallituksen	työkokous 4.5. Lempäälässä klo 10–12.
- Kokouksessa valmisteltiin vuosikokouksen asioita.

Vuosikokous 23.5. Lempäälässä klo 10–12.
- Vuosikokouksessa oli mukana kuusi henkeä.

Kevätretki 5.5. Linnanmäelle.
- Retkellä mukana yhteensä 230 henkeä kuudesta seurakunnasta.

Syyskuu

Suurleirin	suunnittelukokous Forssassa 20.9.
- Paikalla yhteensä 22 henkeä. Suunnittelu starttasi hienosti.

Lokakuu

Piirin hallituksen kokous Lempäälässä 12.10. klo 10–12.
- Viiden hengen voimin suunniteltiin mm. tulevaa vuotta ja mietittiin viestintää.

Marraskuu

Suurleirin	suunnittelukokous Forssassa 15.11.
- Paikalla yhteensä 14 henkeä (+ pari tettiläistä). Leirin ohjelma alkoi saada hienosti muotoa.

Piikki-koulutuspäivä 22.11.
- Koulutuspäivä peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi.
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Nuoren kirkon 
Itä-Suomen	piiri	ry		

TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
Yleistä 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää alueellaan toimivien seurakuntien tekemää 
varhaisnuorisotyötä ja yhteistoimintaa. Piirin perustava kokous pidettiin Partaharjun toiminta-
keskuksessa 15.9.1999. Piirin nimi muuttui Nuoren kirkon Itä-Suomen piiri ry:ksi 10.10.2017. 
Toimintavuosi 2018 oli piirin yhdeksästoista varsinainen toimintavuosi.   
 
Piirin puheenjohtajana on toiminut Eija Huuskonen Kuopion Kallaveden seurakunnasta.  

Piirihallitukseen ovat kuuluneet alueidensa edustajina: 
Leila Raatikainen,  Pieksämäen seurakunta 
Anton Berg, Kuopion Alavan seurakunta 
Jyrki Kiukkonen, Pielaveden seurakunta 
Pauliina Pihlaja-Mikkonen, Kajaanin seurakunta 
Noora Kähkönen, Joensuun seurakunta 
Hanna Leppänen, Lapinlahden seurakunta 
Marko Kähkönen, Rantakylän seurakunta 
Sari Koponen, Leppävirran seurakunta 
Markku Holopainen, Kuopion Järvi-Kuopion seurakunta 
Mirva Heikkinen, Sotkamon seurakunta 
 
Piirihallituksen jäsenet ovat saaneet kutsun hallituksen kokouksiin. Ulkojäseninä on kutsuttu 
Nuoren kirkon kouluttaja Maara Kosonen ja Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri Juha 
Antikainen. Piiritoimikunta kokousti viisi kertaa: 2.2., 20.3., 9.–16.4. (sähköpostikokous), 14.9. 
ja 16.11.2018. 
 

Toiminta
 
Toimintavuonna piiri toteutti toimintasuunnitelman mukaisia toimintoja, jotka palvelivat 
alueen seurakuntia. Tiedotus toteutui pääsääntöisesti sähköpostitse sekä suullisen informaati-
on kautta neuvottelupäivillä ja erilaisissa tapahtumissa. Toimintaa mainostettiin Nuoren kirkon 
koulutus ja palvelut -kalenterissa, Nuoren kirkon nettisivuilla sekä aluekouluttajan uutiskirjeis-
sä. Piirin yhteystiedot löytyivät Nuoren kirkko -nettisivuilta.   
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Vuonna 2018 toteutuivat seuraavat tapahtumat:  
(Vuoden 2017 osallistujamäärät suluissa) 

1.	 Kuopion	 hiippakunnan	 kerhonohjaajapäivät järjestettiin Kuopiossa, Kallaveden kirkolla, 
20.1.2018 yhteistyössä Kuopion hiippakunnan, Kuopion seurakuntayhtymän sekä Agricolan 
opintokeskuksen kanssa. Osallistujia kerhonohjaajapäivässä oli yhteensä 225 (264). Kerho-
nohjaajapäivä järjestettiin nyt 14. kerran. 
 
2. Varhaisnuorisotyön	työkokous	järjestettiin Heinävedellä, Valamon luostarissa 20.–22.3.2018 
yhteistyössä Nuoren kirkon Kaakkois-Suomen piirin, Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien sekä 
Agricolan opintokeskuksen kanssa. Osallistujia työkokouksessa oli yhteensä 47, joista Kuopion 
hiippakunnan osallistujia 19 (15).       

3. Nuoren	Kirkon	Itä-Suomen	piiri	ry:n	piirikokous pidettiin Heinävedellä 21.3.2018. Osallis-
tujia piirikokouksessa oli yhteensä 19 (14).  
 
4. Piirien	tapaaminen järjestettiin Tampereella Varalan urheiluopistolla 16.–17.4.2018. Osallis-
tujia tapaamisessa oli 17. Itä-Suomen piiristä tapaamiseen osallistui Eija Huuskonen. 
  
5. Tykkimäen	perheretki	järjestettiin Kouvolassa 19.5.2018 yhteistyössä Nuoren kirkon Kaak-
kois-Suomen piirin sekä Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien kanssa. Osallistuja perheretkellä 
oli yhteensä 1234, joista Kuopion hiippakunnan osallistujia (Varkaus, Kuopio, Pieksämäki) yh-
teensä 203.  
 
6. Piiri on wheels -kiertue järjestettiin vuoden aikana Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa 
yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla yhdessä Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien sekä Kaak-
kois-Suomen piirin kanssa. Kiertueen tarkoituksena oli kuulostella, mitä kentälle tällä hetkellä 
kuuluu sekä kertoa hieman Nuoresta kirkosta, piiritoiminnasta sekä koko kasvatuksen kaarel-
le tarkoitetusta suurleiristä. Kuopion hiippakunnassa kiertue kävi tapaamassa Rautalammin 
rovastikunnan väkeä (Varkaus 14.1.2018), Kuopion yhtymän nuorisotyöntekijöitä (Kuopio 
14.2.2018), Iisalmen rovastikunnan väkeä (Keitele 27.3.2018) ja Joensuun rovastikunnan vä-
keä (Joensuu 27.9.2018). Osallistujia kiertueella oli yhteensä 126, joista Kuopion hiippakun-
nan väkeä 71 
 
Toimintavuoden aikana erilaiset työryhmät kokoontuivat suunnittelemaan kerhonohjaajapäi-
vää sekä Pisara-suurleiriä.  
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Nuoren kirkon
Kaakkois-Suomen	piiri	ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, edistää ja kehittää alueellaan toimivien seurakuntien 
tekemää varhaisnuorisotyötä ja yhteistoimintaa. Piirin perustava kokous pidettiin Mikkelissä 
18.3.2009. Toimintavuosi 2018 oli piirin yhdeksäs toimintavuosi.

Piirin puheenjohtajana on toiminut Anna Kärri Joutsenosta ja hallitukseen ovat
kuuluneet alueensa edustajina:

Janne Blomberg Kotka-Kymin srk
Kirsi Lampi  Lauritsalan srk
Pauliina Lyijynen Haminen srk
Jari Kovalainen  Heinolan srk
Sanna Paappanen Kangasniemen srk
Jaakko Vanttaja  Savonlinnan srk
Mikko Wirtanen Kouvolan srk

Hallituksen kokouksissa Nuoren kirkon edustajana on toiminut kouluttaja Maara Kosonen. 
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista mukana on ollut hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää. 
Hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta: 21.2., 21.3., 21.8., 19.12.2018.

Toiminta
Toimintavuonna piiri toteutti toimintasuunnitelman mukaisia toimintoja, jotka palvelivat 
alueen seurakuntia. Tiedotus toteutui pääsääntöisesti sähköpostitse sekä suullisen informaati-
on kautta neuvottelupäivillä ja erilaisissa tapahtumissa. Toimintaa mainostettiin Nuoren kirkon 
koulutus ja palvelut -kalenterissa, Nuoren kirkon nettisivuilla sekä aluekouluttajan uutiskirjeis-
sä. Piirin yhteystiedot löytyivät Nuoren kirkko nettisivuilta.  
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Vuonna 2018 toteutuivat seuraavat tapahtumat:
(vuoden 2017 lukumäärät suluissa) 

1.  Mikkelin	hiippakunnan	kerhonohjaajapäivä järjestettiin Heinolassa 20.1.2018 yhteistyössä 
Mikkelin hiippakunnan, Heinolan seurakunnan ja Agricolan opintokeskuksen kanssa. Osallistu-
jia kerhonohjaajapäivässä oli yhteensä 133 (179).

2. Varhaisnuorisotyön	 työkokous	 järjestettiin Heinävedellä, Valamon luostarissa 20.–
22.3.2018 yhteistyössä Nuoren kirkon Itä-Suomen piirin, Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien 
sekä Agricolan opintokeskuksen kanssa. Osallistujia työkokouksessa oli yhteensä 47, joista 
Mikkelin hiippakunnan osallistujia 28 (30).

3.  Nuoren	kirkon	Kaakkois-Suomen	piiri	ry:n	vuosikokous	pidettiin Heinävedellä 21.3.2018. 
Osallistujia vuosikokouksessa oli yhteensä 26 (13). 

4.  Piirien	tapaaminen	järjestettiin Tampereella Varalan urheiluopistolla 16.–17.4.2018. Osal-
listujia tapaamisessa oli 17. Kaakkois-Suomen piiristä tapaamiseen osallistui Anna Kärri ja Mik-
ko Wirtanen.

5. Tykkimäen	 perheretki järjestettiin Kouvolassa 19.5.2018 yhteistyössä Nuoren kirkon 
Itä-Suomen piirin sekä Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien kanssa. Osallistuja perheretkellä oli 
yhteensä 1234, joista Mikkelin hiippakunnan osallistujia yhteensä 1031. 

6. Piiri on wheels -kiertue järjestettiin vuoden aikana Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa yh-
teensä yhdeksällä paikkakunnalla yhdessä Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien sekä Itä-Suomen 
piirin kanssa. Kiertueen tarkoituksena oli kuulostella, mitä kentälle tällä hetkellä kuuluu sekä 
kertoa hieman Nuoresta kirkosta, piiritoiminnasta sekä koko kasvatuksen kaarelle tarkoitetus-
ta suurleiristä. Mikkelin hiippakunnassa kiertue kävi tapaamassa Savonlinnan rovastikunnan 
väkeä Savonlinnassa 13.1.2018 (10), Lappeenrannan yhtymän väkeä Savitaipaleella 26.1.2018 
(18), Mikkelin yhtymän väkeä Mikkelissä 14.2.2018 (13), Kotka-Haminan työntekijöitä Kotkas-
sa 12.3.2018 (5) ja Kouvolan seurakuntayhtymän väkeä Kuusankoskella 15.3.2018 (9). Osallis-
tujia kiertueella oli yhteensä 126, joista Mikkelin hiippakunnan väkeä 55.

Toimintavuoden aikana erilaiset työryhmät kokoontuivat suunnittelemaan kerhonoh-jaajapäi-
vää sekä Pisara-suurleiriä. 
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Nuoren kirkon  
Keski-Suomen	ja	Pohjanmaan	piiri	ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

Kokoukset 
Vuosikokous 14.3.2018 Keuruu, Riiho
Hallitus 22.11.2018 Ähtäri 

Toiminta 
Kerhonohjaajien	koulutuspäivä	pidettiin 20.1.2018 Piispalassa Kannonkoskella. Koulutuspäi-
vä kokosi ison joukon hiippakuntamme kerhonohjaajia ja työntekijöitä ajankohtaisen teeman 
Relaa, sä osaat! -teeman ympärille. Osallistujia oli kaikkiaan 150, joista 128 oli kerhonohjaajia 
ja 22 työntekijöitä. 

Lapuan	ja	Oulun	hiippakuntien	varhaisnuorisotyötä	tekevien	työntekijöiden	kevätseminaari	
järjestettiin 14.–15.3.2018 Keuruulla Riihossa. Rauhaa Riihossa –kevätseminaariin osallistui 
15 työntekijää. Seminaarissa pureuduttiin vuosiaiheen tarjoamaan Rauha-teemaan. 

Poikien	 ja	 tyttöjen	 kevätretki Alahärmään järjestettiin 5.5.2018. Päivä alkoi Solina-kuoron 
konsertilla (kolme konserttia tunnin välein) Alahärmän kirkossa, josta siirryttiin seurakunta-
kodin takapihalle Markki- Partion organisoimaan retkiruokailuun ja sieltä loppupäiväksi Po-
wer- Parkin huvivaltioon. Liikennejärjestelyistä vastasi Alahärmän seurakunnan vapaaehtoiset. 
Kevätretkelle osallistui tyttöjä ja poikia yli 30:stä hiippakuntamme seurakunnasta ja osallistujia 
oli yhteensä 1374. 

Lapuan	hiippakunnan	perheiden	 telttaleiri	 järjestettiin 16.–20.6.2018 Tievatuvalla, Saarise-
lällä. Leirille osallistui kolmesta seurakunnasta yhteensä 38 osallistujaa. Ohjelmassa oli vaelta-
mista upeassa UKK-kansallispuistossa, kalastusta Sotajoella ja kullan kaivamista Kuivakurussa. 
Leiri oli osallistuneille upea mieliinpainuva kokemus. 

Lapuan	hiippakunnan	salibandyturnaus järjestettiin 4.11.2018 Kuortaneen urheiluopistolla. 
Turnaukseen osallistui viidestä seurakunnasta 82 kerholaista, ohjaajaa ja työntekijää. Turnaus 
pelattiin sekajoukkueilla kahdessa sarjassa, 1.–3. lk ja 4.–6. lk. 
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Viisi nuorta Kauhajoelta osallistui Tanskassa järjestetylle European	Fellowship	Easter	Course	–
kurssille. Tapahtuma järjestettiin 9.–16.4.2017 Tanskan Vejlessä. Piiri tuki osallistujia 500 €:lla. 

Piirin hallitus 

Tiina Rankinen, puheenjohtaja, Lapua 
Aija Puttonen, Äänekoski, varapuheenjohtaja, 
 vara Seija Laaksonen, Virrat 
Matti Latomäki, Kauhava, 
 vara Maria Pirttinen, Ylihärmän kappeli 
Matti Järvi, Vähäkyrö, 
 vara Pete Ketola, 
Seinäjoki Heidi Syvänen, Viitasaari, 
 vara Ilkka Pihlajamäki, Petäjävesi 
Sanna Mehtälä, Alavus, 
 vara Riikka Aittolampi, Ähtäri 
Sauli Pihlajakangas, Kauhajoki, 
 vara Juhani Metsäranta, Teuva 
Arja-Riitta Iilahti, Vaasa, 
 vara Susanna Vehmas, Laihia 
Henna Luomala, Jyväskylä, 
 vara Petri Katko, Muurame 
Sari Mäkelä, Seinäjoki, 
 vara Matti Pihlaja, Seinäjoki 

Sihteerinä ja rahastonhoitajana kouluttaja Markku Autio. 
Toiminnan tarkastaja Risto Lamminaho, Ähtäri.

Nuoren kirkon valtuusto 

projektipäällikkö Terhi Kaira, Seinäjoki
nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen, Seinäjoki 
nuorisotyönohjaaja Petri Katko, Muurame 

Nuoren kirkon hallitus 

talousjohtaja Juha Silander, Vaasa 
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Nuoren kirkon 
Uudenmaan-Helsingin	piiri	ry	
TOIMINTAKERTOMUS 2018

1  Yleistä 

Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin piiri ry:n tarkoituksena on edistää toimialueellaan toi-
mivien Nuori kirkko ry:n säännöt ja periaatteet hyväksyvien yhteisöjen toimintaa ja yhteistyö-
tä. Toiminta tapahtuu erityisesti kouluikäisten lasten parissa, mutta toiminnan painotukset eri 
ikäisten parissa määritetään toimintasuunnitelmassa. 

Piirin toimialueena on Uusimaa / Helsingin ja Espoon hiippakuntien alue. Jäseniä piirissä 
ovat kaikki Nuoren kirkon piirin alueella olevat paikalliset jäsenyhteisöt. 

Piirin ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosittain kokoontuva vuosikokous. Piirikokous valitsee 
toimintaa johtamaan hallituksen, johon kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja neljästä 
kymmeneen jäsentä. 

Kulunut toimikausi oli yhdistyksen 45. toimikausi. Kuluvan vuoden toimintaa leimasi järjes-
töjen fuusioitumisesta johtuva hallinnon kehittäminen. 

Toimikauden aikana on toteutettu mm. kerhonohjaajapäivät sekä hiippakuntaleiri Partahar-
julla. Varhaisnuorisotyön työkokous järjestetään edelleen yhteistyössä Nuoren kirkon Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan piirin ry:n ja Nuoren kirkon Hämeen piiri ry:n kanssa.

2  Toiminta
15.–16.1.2018 Turun	arkkihiippakunnan,	Helsingin	hiippakunnan,	Tampereen	hiippakunnan	
Nuoren	kirkon	VSS	piirin,	Nuoren	kirkon	Hämeen	piirin	ja	Nuoren	kirkon	U-H	piirin	yhteiset	
varhaisnuorisotyön	teemapäivät Turvassa pidettiin Siuntion kylpylässä. Päivät järjestettiin 20. 
kerran. 

Päiville osallistui 27 henkeä varhaisnuorisotyön parissa työskentelevää työntekijää. Päivien 
koulutussisältö liittyi uusien menetelmien esille nostamiseen sekä avoimeen keskusteluun. 
Käytimme teemapäivien ohjelman suunnittelussa aiemmilta osallistujilta saamiamme palaut-
teita sekä toiveita.

Nuoren	kirkon	Uudenmaan-Helsingin	piiri	ry:n	vuosikokous pidettiin tiistaina 12.4.2018 klo 
09.00-10.00. Kokouspaikkana Kallion kirkon vihreä sali, käyntiosoite: Läntinen Papinkatu 2. 
Osallistujia 12 henkeä.Kokouksen jälkeen aloitimme Pisara-leirin starttipäivällä, johon osallis-
tui 26 henkeä.

5.5. järjestettiin koko	perheen	kevätretki	Linnanmäelle	yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan piirin ja Yhden hinnalla -nuorten tapahtuman kanssa. Osallistujia oli 483. Ennen hurvit-
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telua Alppilan kirkossa järjestettiin jumalanpalvelus, josta vastasivat mm. Nuoren kirkon Milla 
Mäkitalo sekä Virsvälkkä. Jumalanpalveluksen jälkeen oli mahdollisuus keittolounaaseen.

Kerhonohjaajapäivät Vantaalla pidettiin la 6.10.2018. Osallistujia 98 henkeä.

Kehittämispäivä	Piikki peruttiin.

Piiri järjesti joululounaan piirin toiminnassa mukana olleille yhteistyökumppaneille sekä vas-
tuunkantajille 18.12.2018 Ravintola Töölön Sävelessä. Joululounaalle osallistui 10 henkeä.

3	Jäsenyydet	ja	yhteydet

Jäsenyydet 
Piiri on Nuori kirkon jäsenyhdistys. 

Yhteydet 
Piiri oli kuluneella toimikaudella yhteistyössä keskusjärjestön, Helsingin ja Espoon hiippakun-
tien kasvatustyön kanssa, seurakuntayhtymien ja seurakuntien sekä eri varhaisnuoriso- ja 
nuorisojärjestöjen kanssa. 

4  Hallinto  
Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin piiri ry:n vuosikokous pidettiin tiistaina 12.4.2018 klo 
09.00–10.00. Kokouspaikkana Kallion kirkon vihreä sali, käyntiosoite: Läntinen Papinkatu 2  

Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa vuoden aikana. 

Piiritoimikunnan jäsenet
Puheenjohtaja Tytti Friberg, varapuheenjohtaja Outi Kivistö, Katri Rantanen, Heidi Ruuskanen, 
Mirja Kietäväinen, Anne-Maria Laukkarinen, Eila Musikka, Juha Pitkä, Jouko Mäkinen, Iris So-
tamaa ja sihteeri Jukka Jylhä, Nuori kirkko. 

Jaostot 
Piiritoimikunnan työn helpottamiseksi piiritoimikunta asetti tapahtumia varten jaostoja (työ-
ryhmiä), jotka suunnittelevat ja toteuttavat piiritoimikunnan niille antamat tehtävät. Pisara-lei-
riä varten perustettiin valmistelutyöryhmä: Stella Björkholm, Eila Musikka, Pauli Syrjä, Tytti 
Friberg ja Heikki Lehti.

5		Tiedotus
Neljä sähköistä kiertokirjettä, joissa informoitiin piirin toiminnasta ja tapahtumista.

6  Talous
Piirin toiminta 2018 toteutettiin Nuoren kirkon tilikartan kautta, jossa UH-piirillä on oma kus-
tannepaikka (erityislaskentatunniste).
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Nuoren kirkon 
Varsinais-Suomen	ja	Satakunnan	piiri	ry		

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

1  Yleistä 
Yhdistys on Nuori kirkko ry:n jäsen ja edistää sen toiminnan tavoitteita toimialueellaan. Nuo-
ri kirkko ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja 
osallisuutta, kehittää ja palvella evankelisluterilaisissa seurakunnissa toteutettavaa lapsi-, var-
haisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, 
nuorten ja heidän perheittensä hyvän elämän edellytyksiä kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Yhdistys edistää toimialueellaan toimivien Nuori kirkko ry:n säännöt ja periaatteet hyväk-
syvien yhteisöjen toimintaa ja yhteistyötä. Toiminta tapahtuu erityisesti kouluikäisten lasten 
parissa, mutta toiminnan painotukset eri ikäisten parissa määritellään toimintasuunnitelmassa. 

2  Koulutus 
Kerhonohjaajapäivät 3.2.2018 Liedossa. Vastuuhenkilöt: Jukka Jylhä ja Kaisa Lahdenkauppi.
Osanottajamäärä: 86 kerhonohjaajaa + työntekijät. Yhteistyössä SLS:n kanssa. 

Etelä-Suomen	piirien	yhteinen	työkokous:	Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin piiri, Nuoren 
kirkon Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri, Nuoren kirkon Hämeen piiri, Espoon, Helsingin 
ja Tampereen hiippakunnat, Turun arkkihiippakunta ja Agricola-opintokeskus 15.–16.3.2018 
Siuntiossa. Yhteyshenkilö: Jukka Jylhä. Osanottajamäärä: 26 henkilöä, VSS–piiristä 6 osanot-
tajaa. 

Seurakuntien varhaisnuorisotyöntekijöiden yhteinen PIIKKI-koulutuspäivä 9.11.2018 Turus-
sa. Yhteyshenkilö: Jukka Jylhä ja Leena Lähde. Ei toteutunut, siirtyi pidettäväksi 21.3.2019. 

Seppopäivät 25.1.2018 Mynämäellä. Osanottajamäärä: 19 henkilöä. Yhdyshenkilö: Jukka Jyl-
hä ja Petri Hömppi.

3  Retket ja leirit 
Tour	de	Henrik	-	Varhaisnuorten	pyhiinvaellus Kokemäeltä Turun tuomiokirkkoon. (n. 130 km) 
26.–28.6. 2018. Yhdyshenkilö: Kimmo Koivisto ja Timo Sjöblom. Osanottajamäärä: 51 henki-
löä.  Yhteistyössä Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen kanssa. 
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Loiskis-leiri Yläneellä 24.–27.7.2018.  Yhteyshenkilöt: Jukka Jylhä ja Teija Haakana. Osanotta-
jamäärä: 118 henkilöä.  Yhteistyössä SLS:n kanssa.

Kerhojen yhteinen kevätretki 5.5.2018 Linnanmäelle Helsinkiin. Osallistujia: Yhteensä (koko 
tapahtuma) 482 henkilöä. Yhteyshenkilö: Jukka Jylhä. Yhteistyössä Nuoren Kirkon Uuden-
maan ja Helsingin piirin kanssa.
 
Pelimatka	jääkiekkopeliin isä-lapsi ryhmillä Turkuun. Ei toteutunut. 

4  Kokoukset 
Hallituksen kokous
- 3.2.2018 Liedossa. Yhteyshenkilö: Salme Kuukka. Osanottajamäärä: 5 henkilöä 
- 3.4.2018 Loimaalla. Yhteyshenkilö: Salme Kuukka. Osanottajamäärä: 4 henkilöä 
- 24.9.2018 Säkylässä. Yhteyshenkilö: Salme Kuukka. Osanottajamäärä: 6 henkilöä 

Vuosikokous 19.4.2018 Yläneellä. Osanottajamäärä:14 henkilöä 

Muuta 

Varhaisnuorisotyön	stipendi	
Stipendi myönnettiin Teija Haakanalle ja luovutetaan kerhonohjaajapäivässä 26.1.2019 Sasta-
malassa. 

5		Yhteydet	
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 
Suomen Lähetysseura 
Nuori Kirkko 
Paikallisseurakunnat 
Ekumeeninen pyhiinvaellusyhdistys Tour de Henrik 

Hallitus 2018 
Puheenjohtaja Salme Kuukka, Sastamala 
Kimmo Laasonen, Uusikaupunki 
Varapuheenjohtaja Timo Sjöblom, Salo 
Talousvastaava Sami Laaksonen, Loimaa 
Sihteeri Marjo Mäki, Huittinen 
Suvi Pulkkinen, Lieto 
Leena Lähde, Turku 
Kimmo Koivisto, Säkylä 
Anne Saarela, Pori 

Nuoren kirkon valtuusto 
Nuoren kirkon hallitus 
Salme Kuukka 


