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Strategian	ja	toimintasuunnitelman	2019	mukaisesti	järjestömme	haluaa	tulla	tunnetuksi	lapsi-	ja	
nuorilähtöisenä	toimijana	edistämällä	erityisesti	lasten	ja	nuorten	osallisuutta.	Tämän	työn	osalta	toi-
mintavuonna	saavutettiin	erityinen	onnistuminen,	kun	kirkolliskokous	hyväksyi	marraskuussa	kirkko-
järjestyksen	muutoksen,	jonka	mukaan	jokaiseen	seurakuntaan	tulee	perustaa	nuorten	vaikuttajaryh-
mä.	Nuorten	vaikuttajaryhmän	tehtävänä	on	osallistua	päätöksenteon	valmisteluun	sekä	suunnitella	
ja	toteuttaa	seurakunnan	toimintaa.

Varhaisnuorten	kanssa	tehtävän	seurakuntatyön	aloittamisesta	Suomessa	tuli	kuluneeksi	sata	vuotta.	
Juhlavuoden	teemana	oli	100	vuotta	iloa.	Teemavuotta	juhlistettiin	lanseeraamalla	uusi	kouluikäi-
sille	suunnattu	media,	tubekanava	Ttila,	sekä	järjestämällä	seurakunnissa	Yö	kirkossa	-tapahtuma.	
Tapahtuman	toteutti	noin	100	seurakuntaa	ja	se	sai	valtavasti	myönteistä	huomiota	eri	medioissa.	
Juhlavuoden	tapahtumiin	kuului	myös	valtakunnallinen,	neljän	vuoden	välein	järjestettävä	suurleirim-
me.	Vuoden	2019	suurleiri	oli	toteutukseltaan	uudenlainen.	Pisaraksi	nimetty	leiri	kokosi	ensi	kertaa	
historiassa	paitsi	kouluikäisiä	lapsia,	myös	kokonaisia	perheitä,	nuoria	ja	nuoria	aikuisia	viettämään	
yhteistä	leirielämää.	

Järjestön	toiminnan	perustana	on	vahva	yhteistyö	seurakunnissa	kasvatustyötä	tekevien	kanssa.	Vai-
kuttavuutemme	perustuu	näiden	yli	2000	asiantuntijan	kanssa	tehtävään	yhteiseen	työhön.		Kirkon	
kasvatustyön	kehittämisessä	vahvaksi	trendiksi	on	nousemassa	Kasvun	poluksi	nimetty	kokonaisval-
tainen	ja	integroitu	tapa	organisoida	kasvatustyötä	siten,	että	seurakunnalla	on	mahdollisuus	kulkea	
kasvavan	lapsen,	nuoren	ja	hänen	perheensä	rinnalla	eri	kasvuvaiheissa	etapista	toiseen.	Liityimme	
vahvasti	tähän	valmistelu-	ja	innovaatiovaiheessa	olevaan	työskentelyyn	kyetäksemme	jatkossa	pal-
velemaan	paikallisia	seurakuntia	yhä	paremmin.

Lasten	ja	nuorten	osallisuuden	vahvistamisessa	ja	ulkopuolisuuden	ehkäisyssä	olennaisimpia	työmuo-
tojamme	on	kirkon	kasvatuksen	henkilöstölle	suunnatut	koulutuksemme.	Sekä	avoin	koulutustarjon-
ta	että	työyhteisön	paikallisiin	koulutustarpeisiin	räätälöity	tilauskoulutustoiminta	toteuttivat	hyvin	
tavoitteensa.	Vuonna	2019	koulutusten	suosituimpien	teemojen	joukossa	olivat	kiusaamisen	ehkäisy	
varhaiskasvatuksessa,	nuorten	osallisuus	rippikoulutyössä	ja	seurakuntien	yhteistyö	katsomuskasva-
tuksessa.

Ulkopuolisuuden	ehkäisyyn	saatiin	uusia	valmiuksia	mm.	SaapasChatin	toiminnan	kasvaessa	ja	
Saappaan	oman	keinoälyn	valmistuttua	NettiSaappaan	vapaaehtoisten	päivystäjien	tueksi.	Mootto-
ripajatoiminnan	kysyntä	oli	selvästi	suurempaa	kuin	mihin	resursseilla	pystyttiin	vastaamaan,	mutta	
silti	moottoripajatoiminnan	säännöllisten	osallistujien	määrä	kaksinkertaistui	toimintavuoden	aikana.	
Liikunta-agenttien	toiminta	seurakunnissa	vakiintui	ja	järjestö	käynnisti	rippikoulu-	ja	isosikäisille	
suunnatun,	arkiliikuntaa	ja	yhteisöllisyyttä	lisäämään	tarkoitetun	Luotu	liikkumaan	-hankkeen.	Niin	
ikään	järjestö	käynnisti	vanhemmuuden	tuen	menetelmien,	materiaalien	ja	koulutusten	kehittämisen	
seurakuntien	toimintaa	tukemaan.

Toimintakentästä	ja	toiminnan	tavasta	riippumatta	katsomme	maailmaa	aina	lapsen	ja	nuoren	nä-
kökulmasta	siten,	että	jokainen	saa	olla	yhdenvertaisesti	osallinen	omana	itsenään.	Toimintavuonna	
kirkon	kasvatuksen	kaksivuotisen	#rauha-teeman	sisällöt	näkyivät	järjestön	kaikessa	toiminnassa.	
Toivomme,	että	osasimme	olla	rohkeasti	mukana	kirkon	työssä.	Tavoitteenamme	oli	tukea	työtä	siten,	
että	usko	näkyisi	hyvinä	arjen	töinä.	100	vuotta	iloa	-teeman	mukaisesti	halusimme	osaltamme	ko-
rostaa	myös	ilon	välittymistä	–	arvostavaa	asennetta	ja	aikaa	kohtaamiseen.

 
1.  

Yleiskuva järjestön 
työstä 2019 

Kuva:	Joona	Hiltunen

https://www.youtube.com/channel/UCwGbcHlIVwT9gHQX0tjV64Q
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2. 

Järjestötyön  
organisoituminen: 

koulutuspalvelut,  
kehittämis- ja 

jäsenpalvelut ja  
vaikuttamistyö

Syyskaudella	2019	järjestimme	johtovastuita	
uudelleen	osana	toiminnan	tehostamista.	Jär-
jestötyön	ohjauksen	ja	johtamisen	linjauksina	
korostuu	kolme	näkökulmaa:	koulutus,	toimin-
nan	kehittämis-	ja	jäsenpalvelut	sekä	vaikutta-
minen.	

Nämä	näkökulmat	tai	työalueet	sisältyvät	
ainakin	jossakin	määrin	kaikkien	järjestötyötä	
tekevien	asiantuntijoiden	työnkuvaan.	Tässä	
mallissa	johtaminenkin	on	siis	erittäin	vahvasti	
tiimityötä.	

Johtaja	Eija	Kallisen	jäätyä	eläkkeelle	johtovas-
tuut	jaettiin	siten,	että	koulutuspalvelut	erotet-
tiin	omaksi	yksikökseen	ja	näiden	toimintojen	
vetäjäksi	nimettiin	Timo	Tulisalo.	Heli	Pruukin	
vastuulle	tulivat	kehittämis-	ja	jäsenpalvelut.	
Vaikuttamisen	ja	viestinnän	johdossa	toimi	
aiempaan	tapaan	Katri	Korolainen	(sijaisenaan	
maaliskuusta	alkaen	Johanna	Pietiläinen).	

 
 

Katsomme maailmaa 
aina lapsen ja nuoren  
näkökulmasta siten, 

että jokainen saa olla  
yhdenvertaisesti 
osallinen omana 

itsenään. 

Kouluttajien	tiimi	vastaa	järjestön	tarjoamista	kirkon	kasvattajille	suunnatuista	henkilöstökoulutuksen	
palveluista,	kehittämis-	ja	jäsenpalveluissa	työskentelevät	tuottavat	seurakunnille	toiminnallisia	palve-
luita	ja	innovoivat	uusia	yhteistyössä	seurakuntien	kanssa.	Vaikuttamistyössä	luodaan	toimintamallit,	
vahvistetaan	verkostosuhteet	ja	tuetaan	muiden	asiantuntijoiden	verkostoituvaa	vaikuttamistyötä.	
Tiimi	vastaa	myös	digitaalisesta	nuorisotyöstä.

Jokaisen varsinaista järjestötyötä tekevän toimenkuvassa on piirteitä, tavoitteita ja toimintoja kaikista kol-
mesta ydinalueesta, mutta yksi – yksilötasolla se pääasiallisin – määrittelee oman kotitiimin.

Kuva:	Laura	Kilpinen
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3.  

Vuoden 2019  
työn tuloksia ja arviointia  

toiminta-alueittain

3.1 Kehittämis- ja jäsenpalvelut

Merkittäviä askelia lasten ja nuorten osallisuuden toteutumiseksi

Maaliskuussa	Nuori	kirkko	järjesti	Nuorten	tulevaisuusseminaari	Kirkko	2025	-tapahtuman	yhteis-
työssä	Kirkon	kasvatus	ja	perheasiat	-yksikön	ja	Nuorten	aikuisten	vaikuttamisryhmä	NAVIn	kanssa.	
Ohjelman	suunnittelussa	ja	toteutuksessa	olivat	mukana	edellisestä	seminaarista	koottu	nuorten	val-
misteluryhmä	ja	siihen	osallistui	120	nuorta	seurakuntien	edustajaa.	Tapahtumassa	nuoret	visioivat	
tulevaisuuden	kirkkoa	ja	keskustelevat	paikalla	olevien	kirkon	päättäjien	kanssa.	Nuoria	kuulemassa	
oli	arkkipiispa	Tapio	Luoma	sekä	kirkolliskokouksen	tulevaisuusvaliokunta.

Toukokuussa	Nuori	kirkko	järjesti	yhdessä	Kirkkohallituksen	TPOK-työryhmän	kanssa	Kirkolliskokous 
kohtaa lapset ja nuoret	-tapahtumaa	Turussa.	Tapaamisessa	kirkolliskokousedustajat	jakaantuivat	nel-
jään	eri	toimintapisteeseen	kohtaamaan	lapsia	ja	nuoria,	joita	oli	paikalla	yhteensä	30	sekä	suomen-	
että	ruotsinkielisistä	seurakunnista	eri	puolilta	Suomea.	Nuorten	ja	päättäjien	väliset	kohtaamiset	
olivat	merkityksellisiä	niin	nuorille	kuin	kirkolliskokousedustajillekin.	Seurakuntien	avuksi	tuotettiin	
kaksi	videota	sekä	printtimateriaali	Nuorten ja päättäjien välinen kohtaaminen kirkossa.	Ne	ovat	ladatta-
vissa	NAVIn	verkkosivuilla.

Pitkäjänteinen	työskentely	nuorten	vaikuttamismahdollisuuksien	edistämiseksi	kirkossa	sai	merkittä-
vän	onnistumisen,	kun	kirkolliskokous	hyväksyi	marraskuussa	kirkkojärjestyksen	muutoksen,	jonka	
mukaan	jokaiseen	seurakuntaan	tulee	perustaa	nuorten	vaikuttajaryhmä.	Ryhmän	tehtävänä	on	osal-
listua	päätöksenteon	valmisteluun	sekä	suunnitella	ja	toteuttaa	seurakunnan	toimintaa.	Nuorten	vai-
kuttajaryhmäpäätös	vahvistaa	nuorilähtöisyyttä	seurakunnissa	ja	sen	myötä	myös	järjestön	konkreet-
tinen	tuki	seurakunnille	kasvaa.	Jatkossa	Nuori	kirkko	tukee	seurakuntien	kasvatuksen	työntekijöitä	
nuorten	osallisuuden	vahvistamisessa	ja	nuorten	vaikuttajaryhmien	perustamisessa.	NAVI-ryhmä	
tukee	nuorten	vaikuttajaryhmien	toimintaa.	Työtä	tehdään	yhteistyössä	Kirkon	kasvatus	ja	perheasiat	
-yksikön	kanssa.
 
Edellä	mainitut	tilanteet	ja	toimenpiteet	toteuttavat	järjestön	strategian	lapsi-	ja	nuorilähtöisyyttä,	
vahvistavat	lasten	ja	nuorten	osallisuutta	kirkon	ja	seurakunnan	toiminnassa	sekä	mallintavat	nuorten	
ja	päättäjien	välistä	kohtaamista	niin	seurakunnassa	kuin	kirkossakin.	Nuorten	osallisuus	tapahtumien	
valmistelussa	ja	toteutuksessa	on	merkittävä	ja	työntekijät	toimivatkin	tilaisuuksissa	fasilitoijina	ja	
toiminnan	mahdollistajina.	Tapahtumien	avulla	tuotettu	materiaali	palvelee	seurakunnissa	tapahtuvaa	
nuorisotyötä	tarjoamalla	välineitä	ja	menetelmiä	seurakunnissa	tapahtuvan	työn	tueksi.

Maaliskuussa	NAVI-ryhmän	oli	tarkoitus	järjestää	seurakuntavaaleissa	2018	valituille	nuorille	luotta-
mushenkilöille	koulutus-	ja	verkostoitumisviikonloppu	Partaharjulla,	mutta	tapahtuma	jouduttiin	pe-
ruuttamaan	vähäisen	osanottajamäärän	vuoksi.	Jatkossa	NAVI-ryhmä	miettii	verkon	mahdollisuuksia	
koulutusten	ja	vertaistuen	toteuttamiseen.	Lapsi-	ja	nuorilähtöisen	otteen	lisääminen	ja	osallisuuden	
vahvistaminen	vaatii	resursseja	niin	talouden	kuin	työvoimankin	puolesta.	Tulevaisuudessa	on	syytä	
kiinnittää	huomiota	myös	siihen,	miten	järjestön	omassa	toiminnassa	kuullaan	lapsia	ja	nuoria	entistä	
laajemmin	ja	miten	kaikkien	työntekijöiden	yhteinen	ymmärrys	osallisuuden	vahvistamisesta	ja	sen	
kehittämisestä	kasvaa.	
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Pisara-suurleiri avattiin ensi kertaa perheille, nuorille ja nuorille aikuisille

Toimintavuotta	leimasi	vahvasti	Pisara-suurleiri.	Aiemmin	lähinnä	alakouluikäisiä	koonnut	leiri	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.

Suurleirin	tavoitteita	olivat	yhteisen	ilon	ja	Jumalan	pyhyyden	kokeminen	sekä	rauhan	rakentaminen.	
Yksi	Pisara-leirin	huippuhetkistä	oli	televisioitu	leirijumalanpalvelus,	jossa	lasten	osallisuus	oli	kes-
keisessä	roolissa.	Lasten	ja	nuorten	intensiivinen	läsnäolo	välittyi	myös	koteihin	ahkerasti	katsotun	
televisioinnin	kautta.	Ilonpisara-markkinoilla	lapset	toteuttivat	toisilleen	toiminnallisia	rasteja,	joille	
osallistui	koko	leirin	väki.	Rantapisaralla	lapset	pääsivät	melomaan,	suppailemaan,	tekemään	toimin-
nallisia	tehtäviä,	laskemaan	liukumäkeä	ja	saunomaan	telttasaunassa.	

Perheleiri	oli	nyt	ensimmäistä	kertaa	osa	suurleiriä.	Palaute	oli	pääosin	hyvää,	vaikka	suurleirin	raken-
teeseen	ja	ohjelmiin	nivoutuminen	vaatii	vielä	kehittämistä.	Arvokkaaksi	koettiin	se,	että	Perhelässä	
oli	monenlaisia	perheitä	yhteisöllisesti	eri	ikäiset	yhdessä.	Leirin	ohjelman	hengelliset	elementit	koet-
tiin	hyvänä.	

Resurssit	osoittautuivat	perheleirissä	niukoiksi.	Lasten	ohjaamiseen	ja	valvomiseen	tarvitaan	jatkos-
sa	enemmän	aikuisia.	Tässä	alaleirissä	ei	ollut	junnuleirin	tavoin	isosia,	eikä	myöskään	seurakunnista		
ollut	vastaavassa	laajuudessa	työntekijöitä.	Vastuukysymykset	aiheuttivat	pohdintaa	–	mitä	tarkoittaa	
se,	että	lapset	ovat	vanhempien	vastuulla	myös	leirin	ohjelmissa?	Kehittämishaasteista	huolimatta	toi-
ve	perheleirien	toteuttamisesta	myös	jatkossa	on	erittäin	vahva.	Palautteissa	kysyttiin,	voisiko	leirejä	
olla	useammin	ja	myös	muualla	kuin	Partaharjulla.

Pisara-leirillä	järjestettiin	ensimmäisen	kerran	myös	nuorten	leiri.	Leirin	valmistelussa	ja	toteutukses-
sa	oli	vastuuta	kantamassa	nuorten	valmisteluryhmä	ja	muutamia	seurakuntien	nuorisotyöntekijöitä.	
Leirin	kyläpäällikköinä	toimivat	vapaaehtoiset	nuoret	aikuiset	Arttu	Pettinen	ja	Julia	Knuutinen	Lap-
peenrannasta.	Seinäjoen	seurakunnan	nuoret	ja	työntekijät	olivat	merkittävällä	tavalla	mukana	leirin	
valmistelussa	ja	toteutuksessa.	Seurakuntaopiston	5	opiskelijaa	ja	heidän	opettajansa	olivat	mukana	
leirin	avustajina	huolto-	ja	ohjelmatehtävissä.	Osanottajia	leirille	tavoitettiin	62	nuorta	10	eri	suoma-
laisesta	seurakunnasta.	Osallistujista	puolet	tulivat	ulkomailta:	Unkarista,	Venäjältä,	USAsta	ja	Belgias-
ta.	Nuorten	leirin	toimivuus	suurleirirakenteessa	kaipaa	vielä	kehittämistä	yhteistyössä	seurakuntien	
ja	nuorten	kanssa.	Nuorten	leirin	onnistuminen	vaatii	järjestöltä	myös	erityistä	työvoimaresursointia,	
sillä	nuorten	leirille	osanottajat	tulevat	itsenäisesti	ilman	seurakuntien	työntekijöitä	eikä	nuorten	lei-
rillä	ei	ole	työvoimana	seurakuntien	nuorisotyöntekijöitä.

Pisara-suurleirillä	pyrittiin	ulkopuolisuuden	ehkäisemiseen	ja	siksi	haettiin	rahoituksia	mahdollista-
maan	tuettuja	leirejä.	Saamillamme	avustuksilla	pystyimme	mahdollistamaan	leirikokemuksen	myös	
sellaisille	lapsille	ja	perheille,	joille	se	ei	välttämättä	olisi	muuten	mahdollista.	Jatkossa	voidaan	edel-
leen	kehittää	yhteistyötä	esimerkiksi	seurakuntien	diakoniatyön	kanssa.

Lapset ja nuoret liikkuvat

Liikunnan	merkitys	lasten	ja	nuorten	hyvinvointiin	on	kiistatonta.	Järjestö	tukee	lasten	ja	nuorten	
liikunnallisuutta	sekä	omassa	toiminnassaan	että	innostamalla	jäsenseurakuntia	Liikkuva	seurakunta	
-toimintamalliin.	Nuoren	kirkon	lapsille	ja	nuorille	suunnatussa	toiminnassa	liikunta	korostui	erityisesti	
leiri-	ja	retkitoiminnassa.	Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen	-hankkeen	(2017–2019)	työn	tuloksena	
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liikunta-agenttitoiminta	vakiintui	valtakunnallisesti	kattavaksi	toiminnaksi.	Hankkeen	tavoitteisiin	
päästiin	seuraavin	toimenpitein:

1.	 Liikunta-agenttien	toiminta	vakiintui.
2.	 Seurakuntien	liikuntakasvatuksen	medianäkyvyys	lisääntyi.
3.	 Liikkumisen	mallinnukset	ja	konseptit	(esimerkiksi	kouluikäisten	metsäkerhot)	saivat	hyvän	vas-
taanoton.

4.	 Liikuntamateriaalin	tuotanto	käynnistyi	yhteistyössä	Olympiakomitean	ja	yhteistyöverkoston	
kanssa:	tuloksena	liikunta-alan	uusi	käsikirja,	joka	julkaistaan	vuonna	2020.

5.	 Ilmaisella	kerhotoiminnalla	on	tavoitettu	eri	taustoista	saapuvia	lapsia	ja	nuoria. 

Hanke	liittyi	Liikkuva	seurakunta	-tuoteperheeseen	ja	se	toteutettiin	yhteistyössä	Kirkkohallituksen	ja	
Liikkuva	seurakunta	-ohjelman	kanssa.	Hankkeen	rahoitti	opetus-	ja	kulttuuriministeriö	liikunnallisen	
elämäntavan	valtakunnallisista	kehittämisavustuksista.	Hankkeesta	valmistui	Diakonia-ammattikor-
keakoulusta	opinnäytetyö	tammikuussa	2020	aiheena	”Liiku	ja	tule	liikutetuksi	–	Liikunta-agenttien	
kokemuksia	omasta	tehtävästään”.	Opinnäytetyö	oli	Nuorelle	kirkolle	laatuaan	ensimmäinen	ja	sen	
tekijöinä	olivat	Mia	Juntunen	ja	Mari	Vuorisalmi.

Luontevana	täydennyksenä	aiemmalle	käynnistyi	toimintavuoden	lokakuussa	järjestömme	luotsaama	
Luotu liikkumaan -hanke.	Hankkeen	tavoitteena	on	lisätä	Seurakuntien	liikunnallista	toimintaa	rippi-
koulu-	ja	isosikäisille	vertaisohjaajien	vetämänä.	Marraskuussa	järjestettiin	starttiviikonloppu,	jossa	
ideoitiin	hankkeen	tulevaa	toimintaa	yhdessä	nuorten	ja	pilotoinnista	kiinnostuneiden	seurakuntien	
kanssa.	Hankkeessa	tähdätään	nuorten	vahvaan	osallisuuteen	ja	samalla	ulkopuolisuuden	ehkäisyyn.	
Tutkimusten	mukaan	alle	puolet	nuorista	liikkuu	terveytensä	kannalta	riittävästi.	Pyrkimyksenä	on	
saada	toimintaan	mukaan	myös	niitä	nuoria,	joille	liikunta	ei	ole	osa	arkea.	Hanke	jatkuu	vuoden	
2020	loppuun.

Järjestö vahvisti panostustaan vanhemmuuden ja perheiden tukeen

Järjestö	panosti	strategiansa	mukaisesti	aiempaa	vahvemmin	vanhemmuuden	tuen	ja	seurakuntien	
perhetyön	kehittämiseen.	Näkökulmina	ovat	sekä	”ennalta	ehkäisevä”	vanhemmuuden	tuki,	tämän	
hetken	haasteissa	ja	kriiseissä	tukeminen,	että	ns.	korjaavien	menetelmien	tuottaminen	ja	näiden	
kaikkien	tarjoaminen	osaksi	seurakuntien	osaamista.	Uusia	vanhemmuuden	tuen	materiaaleja	alettiin	
tuottaa.	Ensimmäiset	niistä,	Selviytyjät	–	parisuhteen	opas	perheille,	joissa	on	sairas	tai	vammainen	
lapsi	sekä	Selviytyjät	–	vertaisryhmien	ohjaajien	opas	aikuisten	ja	lasten	ryhmien	ohjaamiseen,	jul-
kaistiin	syksyllä	valtakunnallisilla	parisuhdepäivillä.

Järjestön	rooli	vanhemmuuden	tuen	ja	perhetyön	valtakunnallisissa	asiantuntijaverkostoissa	vahvis-
tui	ja	näkyi	esimerkiksi	asiantuntijaluentona	Ensi-	ja	turvakotien	liiton	Erofoorumissa	sekä	järjestön	
toteuttamassa	kanavassa	Ääni19	–	Lapsen	oikeuksien	foorumissa.	Kanava	järjestettiin	yhteistyössä	
Ensi-	ja	turvakotien	liiton	sekä	KKP:n	kanssa.

Järjestö	organisoi	ensimmäisen	Perheiden	talot	-kehittämispäivän	perhetyötään	yhteisöllisemmiksi	
kehittävien	seurakuntien	tarpeisiin.	Kokemus	rohkaisee	jatkamaan	yhteisten	vapaamuotoisten	perhe-
työn	kehittämispäivien	järjestämistä.	Järjestö	käynnisti	myös	koteihin	suuntautuvan	perheystävä-toi-
mintamallin	kehittämisen,	mutta	hankkeen	varsinainen	käynnistyminen	odottaa	vielä	rahoituksen	
löytymistä.

Kerhonohjaajapäivät, leirit ja retket 
kokosivat yhteensä tuhansia lapsia ja 
nuoria

Kouluikäisten	ja	perheiden	kevätretket	ja	
kerhonohjaajapäivät	kokosivat	yhteen	tuhansia	
lapsia,	nuoria	ja	perheitä	eri	puolilla	Suomea.	
Lisäksi	toteutui	muita	yksittäistapahtumia,	ku-
ten	polkupyöräpyhiinvaellus	”Tour	de	Henrik”	
(45	+	2	henkeä)	Kokemäeltä	Turun	Tuomio-
kirkkoon.	Suuri	pettymys	oli	Poikien	ja	tyttö-
jen	kevätretken	peruuntuminen	PowerParkin	
laitteiden	jäädyttyä	ailahtelevassa	kevätsäässä.	
Vuoden	2020	kevätretkeä	siirrettiin	kaksi	viik-
koa	myöhäisemmäksi.

Kerhonohjaajapäivien	osallistujamäärät	jäivät	
tavoitteistaan,	ja	niiden	toimintamallia	on	tar-
peen	kehittää.	Jatkossa	päivät	voisi	kohdentaa	
laaja-alaisemmin	myös	leirien	isosille	ja	muille	
nuorille	ohjaajille	sekä	nuorten	vaikuttajaryh-
mille.

Partiotyöhön	ja	leiripedagogiikkaan	liittyen	järjestettiin	Partiotyön	valtakunnallinen	verkostotapaami-
nen	Seppopäivät.	Tapaamisessa	työstettiin	mm.	uutta	katsomuskasvatusta	sekä	uutta	partiolupausta.	
Luonnossa	liikkumisen	ja	leiripedagogiikan	merkitys	kouluikäisten	kanssa	toimiessa	kasvaa	–	partio-
toiminnan	suosio	vahvistuu	digitoiminnan	rinnalla.	Tämä	osa-alue	on	todettu	pedagogisen	kehittämi-
sen	kannalta	merkittäväksi.

Yö kirkossa lähti lentoon

Yö	kirkossa	-tapahtuman	toteutti	toimintavuonna	n.	100	seurakuntaa	ja	se	sai	myös	suurta	myönteis-
tä	huomiota	sekä	paikallisissa	että	valtakunnallisissa	medioissa.	Tapahtumakonseptin	suunnitteluun,	
toteutukseen	ja	materiaaleihin	liittyvään	palautekyselyyn	vastasi	71	seurakuntaa.	Näistä	96	%	piti	
tapahtuman	konseptia	onnistuneena.	Tapahtumaa	jatketaan	ja	kehitetään	edelleen.	Jatkossa	seura-
kuntia	kannustetaan	järjestämään	koululaisten	itsensä	suunnittelemaa	ohjelmaa,	antamaan	ohjaksia	
lapsille	ja	kutsumaan	tapahtumaan	myös	kokonaisia	perheitä.

Kansainväliset yhteydet 

Järjestön	kansainvälisiä	yhteyksiä	järjestettiin	strategian	pohjalta	uusiksi.	Kansainvälisyys	on	järjestön	
kehittämistyössä	läpileikkaavaa,	mutta	erityisesti	seurattavat	yhteistyötahot	ja	säännölliset	tapaamiset	
kirjattiin	suunnitelmaan.	2019	vuorossa	oli	ECCE-konferenssi	Berliinissä.	Teimme	myös	opintomatkan	
Englannin	metodistikirkon	nuorten	3Generation	-osallisuustapahtumaan.	Nuorten	kansainvälisyyttä	
ja	ekumeniakasvatusta	vahvistettiin	erityisesti	rakentamalla	Pisara	-leiristä	kansainvälinen.	Kaikissa	
alaleireissä	oli	lapsia	ja	nuoria	muista	maista.	Nuorten	kansainvälisten	kohtaamisten	merkitys	korostui	
erityisen	hienosti	Barentsin	Kirkkojen	Ekumeenisen	Neuvoston	kanssa	yhteistyössä	järjestetyn	orto-
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doksis-luterilaisen	yli	40-henkisen	alaleirin	nuorten	kokemuksissa.	Monet	Inkerin	kirkon	ja	Karjalan	
ortodoksisten	seurakuntien	nuoret	saivat	ensimmäisen	kosketuspinnan	suomalaisnuorten	tapaan	elää	
kristittyinä,	ja	päinvastoin.	Yhteistyö	European	Fellowship	of	Christian	Youth:n	kanssa	tarjosi	nuorille	
erityisesti	kansainvälisiä	ekumeenisia	koulutuksia	sekä	vastuutehtäviä	kansainvälisessä	yhteistyö-
verkostossa.	Myös	muiden	kansainvälistymisen	ja	kansainvälisen	vaikuttamisen	väylien	tarjoamista	
vahvistettiin.

Yksi	lähialueyhteistyön	ulottuvuus	on	Viro-yhteistyö,	jota	on	tehty	vuodesta	1989.	Tuimme	toimin-
nallisesti	ja	taloudellisesti	Viron	kirkon	Lapsi-	ja	nuorisotyön	yhdistystä	(EELK	LNÜ).	Viro-yhteistyöm-
me	30-vuotisjuhlavuonna	järjestimme	8.11.2019	juhlaseminaarin	Tallinnassa	teemalla	”Eilisestä	tähän	
päivään”.	Seminaarissa	käsiteltiin	yhteistä	historiaamme	(”Eilen”	–	miten	tähän	on	tultu),	yhteistyön	
merkitystä	(”Tänään”)	ja	tulevaisuuttamme	(”Huomenna”	–	rohkeasti	eteenpäin”).	Osallistujia	seminaa-
rissa	oli	n.	40	henkeä.

Kansainväliset rippikoulut kokosivat ulkosuomalaisia 27 maasta

Kansainväliset	rippikoulut	ovat	yli	30	vuodessa	vakiinnuttaneet	paikkansa	ulkosuomalaisten	rippikou-
luna.	Kuluneena	vuonna	rippikoululaisia	tuli	27	eri	maasta,	mikä	on	uusi	ennätys.	Rippikoululaisista	
62%	oli	ulkosuomalaisia.	Rippikouluja	pidettiin	kaksi	ja	molemmissa	ripariryhmissä	rippikoululaisia	oli	
melkein	täysi	määrä.	Rippikoulut	onnistuivat	odotusten	mukaisesti	ja	opetuksen	sisällöissä	lisättiin	
nuorten	osallisuutta.	Rippikoulujen	kirjaamisessa	käynnistettiin	yhteistyö	Kuopion	keskusrekisterin	
kanssa.	

Isoskoulutuksen	ja	Nuisku-kurssien	kautta	järjestö	
huolehtii	rippikoulujen	jatkuvuudesta.	Etäisoskou-
lutus	on	merkittävä	koulutusmahdollisuus,	kun	
nuori	ei	pääse	tulemaan	lähikoulutukseen.	Uusia	
”vanhoja”	avauksia	on	ns.	vanhojen	nuorten	leiri,	
joka	pidetään	samanaikaisesti,	kun	Partaharjulla	
on	Isoskoulutus	ja	Nuisku-kurssit.

Lapsilähtöisen teologian kehittämiselle 
on kysyntää

Järjestö	käynnisti	sekä	omassa	kehittämistyös-
sään	että	seurakuntayhtymien	varhaiskasvatuk-
sen	tapaamisissa	lapsiteologian	osaamisen	sy-
ventämisprosessin.	Molemmissa	syntyi	oivalluk-
sia	spiritualiteetin	luonteesta	ja	lasten	osallisuu-
desta.	Spiritualiteetin	tulee	olla	kaikessa	järjestön	
toiminnassa	läpäisevää,	mutta	samalla	lapsilähtöi-
sen	teologian	kehittämiselle	on	myös	seurakunnissa	erityinen	tarve	ja	kysyntä.	Lasten	ja	nuorten	
hengellisen	ohjauksen	mahdollisuuksia	ja	merkitystä	seurakunnissa	on	tärkeää	pohtia	edelleen.

Pyhäkoulusymposiumin	osallistujamäärä	puolittui	aiemmasta,	mutta	palaute	koulutuksen	intensii-
vistymisestä	oli	myönteistä.	Kehittämisen	varaa	on	menetelmien	tarjoamisessa	koko	kasvatuksen	
kaareen.	Suomen	Pyhäkoulun	Ystävät	on	Nuoren	kirkon	jäsen	ja	se	toimii	Nuoren	kirkon	pyhäkoulu-
toiminnan	kehittämistyöryhmänä.	Yhdistyksellä	on	kolehtivaroja,	jotka	mahdollistavat	kehittämiseen	
liittyvät	kokeilut.	SPYn	kesätyöntekijä	vieraili	pyhäkoulutoiminnan	kehittämisen	merkeissä	kymmenel-
lä	paikkakunnalla	ja	kontaktoi	useampia	seurakuntia.	Pyhäkoulutoiminta	mahdollistaa	lapselle	hengel-
lisen	kasvun	edellyttämiä	asioita,	kuten	läheistä	vuorovaikutusta,	säännöllisyyttä,	leikkiä,	hiljentymistä	
Raamatun	kertomusten	ja	liturgian	kanssa.	Kaksi	kertaa	vuodessa	Pieni	on	Suurin	lehden	liitteenä	
ilmestyvä	Päkän	vinkit	kehittyi	vuoden	aikana	entistä	toimivammaksi	materiaalipaketiksi	tämän	tyyp-
pisen	toiminnan	tarpeisiin.	

Suomen	ekumeenisen	neuvoston	lapsi-	ja	nuorisotyön	jaoston	viimeisenä	vuonna	päätettiin	lak-
kauttaa	jaosto	toimimattomana.	Sen	sijaan	mielekästä	uutta	yhteistyöstä	syntyi	uudessa	Uskonnon,	
katsomuksen	ja	kasvatuksen	seurassa,	joka	yhdistää	yliopistoja,	DIAKia,	Kirkkohallitusta	ja	järjestöjä	
katsomukseen	liittyvän	tutkimuksen	ylläpitämisessä.	European	Conference	on	Christian	Education	
toimii	edelleen	eurooppalaisten	protestanttisten	kirkkojen	yhteistyöelimenä.

Saappaan oma keinoäly valmistui

Vuonna	2019	Saappaan	tunnettuus	lisääntyi	ja	sen	toiminta	monipuolistui.	Erityisesti	toiminta	laajeni	
ja	kehittyi	verkossa.	NettiSaapasta	kehitettiin	kahdessa	kehittämispäivässä	yhdessä	Verken	kanssa.	
Nuorisotutkimusseuran	arviointivälineen	kehittämishankkeessa	(Avoimen	nuorisotyön	arviointiväli-
neen	käyttöönotto	2018–2020)	kehitettiin	toimintaa	aktiivisesti	mm.	järjestämällä	verkkoarviointia.	
Lisäksi	järjestettiin	nuorten	arviointipäivä	yhdessä	MLL:n	verkkotyön	kanssa,	johon	osallistui	25	
nuorta.	Tukinet-alustan	SaapasChat-päivystykset	lisääntyivät	Nuoren	kirkon	koulutettua	uusia	ryhmiä	
Tukinet-alustalle.	
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Alueellisen	toiminnan	vahvistaminen	vaatii	edelleen	
kehittämistä,	jotta	uusien	käynnistyvien	pajojen	tuki	
mahdollistuisi	nykyistä	paremmin.	Vapaaehtoiset	
moottoripajaohjaajat	tarvitsevat	nykyistä	enemmän	
tukea	haastavan	nuoren	kohtaamisessa	ja	tätä	pitää	
toiminnassa	jatkossa	tukea	enemmän.	Myös	yri-
tysyhteistyötä	tulee	kehittää,	jotta	pajatoiminnalle	
saataisiin	lisää	taloudellista	ja	materiaalista	resurssia.

Kehittämis- ja jäsenpalveluiden 
kokonaisarviointia

Nuori	kirkko	palvelee	jäseniään	tarjoamalla	tukea,	
malleja	ja	materiaaleja	seurakuntien	kasvatuksen	ja	
perhetyön	toimintoihin.	Seurakunnat	elävät	varsin	
monenlaisissa	ympäristöissä	eikä	niitä	voi	palvel-
la	realiteetteja	tuntematta.	Järjestömme	toimiikin	
aktiivisesti	kentällä	ja	yhdessä	seurakuntien	työnte-
kijöiden	kanssa.	Olemme	aktiivisesti	mukana	seura-
kuntien	kehittämistyössä	tukena	ja	apuna,	paikallisiin	
tarpeisiin	vastaten.

Lasten	ja	nuorten	osallisuuden	ja	toimijuuden,	lapsi-
lähtöisen	teologian	ja	ulkopuolisuuden	ehkäisyn	innovaatioille	ja	tuelle	on	kysyntää	ja	järjestömme	
on	aktiivinen	ja	tunnettu	kehittäjä.	Nuorten	vaikuttajaryhmien	toiminnan	käynnistyessä	järjestömme	
tukea	ja	erilaisia	nuorten	osallisuuden	tukemisen	malleja	tarvitaan	seurakunnissa	aiempaakin	enem-
män.	Yhteiskunnalliseen	tilanteeseen	vastaten	kirkon	ulkopuolisuuden	ehkäisyn	ajattelua	on	laajen-
nettu	koskemaan	koko	kasvun	kaarta	ja	myös	perheitä.
 
Toimintamme	ulkopuolisuuden	ehkäisemisen	eteen	saa	jäseniltä	ja	yhteistyökumppaneilta	paljon	
kiitosta,	mutta	kysynnän	kasvaessa	resurssimme	ovat	valitettavasti	riittämättömät.	STEA	vastasi	osal-
taan	kasvaviin	tarpeisiimme	myöntäessään	moottoripajatoiminnalle	varoja	toisen	työntekijän	palk-
kaamiseen	vuonna	2020.	Kuitenkin	esimerkiksi	perheiden	ja	vanhemmuuden	tuelle	on	tarve	löytää	
jatkossa	rahoituskanavia.

Paikallinen	toimintamme	ja	myös	suoraan	lapsia	ja	nuoria	kohtaava	työ	ovat	saaneet	pääosin	myön-
teistä	palautetta.	Aluetyössämme	tunnemme	aidosti	jäseniä	ja	paikallisia	tarpeita.	Niin	aluetyössä	
kuin	muissakin	jäsenpalveluissa	tulee	kuitenkin	kiinnittää	yhä	enemmän	huomiota	seurakuntien	pal-
velutarpeiden	erilaistumiseen.	Aluetyötä	kehitetäänkin	tarjonnaltaan	tasapuoliseksi	ja	samaan	aikaan	
eri	tarpeisiin	räätälöitäväksi.	Sisällöltään	sitä	kehitetään	Kasvun	polku	-ajattelun	suuntaan	aiempaa	
laaja-alaisemmaksi,	jolloin	kohdataan	laajasti	seurakuntien	työntekijöitä	kasvatuksen	ja	perhetyön	
kentiltä.		Kokonaiskirkollinen	kasvun	polku	-ajattelu	sekä	innostaa	että	haastaa	seurakuntien	työtä.	
Järjestömme	tuki	ja	panostus	osaltaan	vaikuttaa	siihen,	että	kirkon	yhteinen	suuntaaminen	voi	tukea	
ja	motivoida	seurakuntia	omassa	työssään.

Kehittämis-	ja	jäsenpalveluissa	työskentelivät	loppuvuonna	jaetun	tiimirakenteen	mukaan	Markku	
Autio,	Jukka	Jylhä,	Veijo	Kiviluoma,	Elise	Kyttä,	Tarja	Liljendahl,	Heli	Pruuki	ja	Ville	Viljakainen	sekä	
syyskauden	myös	Pasi	Toivola.	Navi-sihteerinä	toimi	Rasmus	Tillander	ja	lasten	ja	nuorten	spirituali-
teetin	alueella	työskenteli	Anita	Ahtiainen.	Marraskuussa	kehittämis-	ja	jäsenpalvelujen	johtajaksi	
nimettiin	Heli	Pruuki.	

 
Yhdessä	Verken	kanssa	kehitetty	Saappaan	oma	keinoäly	saatiin	
koekäyttöä	vaille	valmiiksi.	Keinoälyn	tehtävänä	on	palvella	ja	auttaa	
NettiSaappaan	vapaaehtoistyöntekijöitä	päivystystilanteissa.

Katusaappaalle	perustettiin	yksi	uusi	ryhmä.	Katusaappaan	kohtaa-
misten	määrä	jäi	pienemmäksi	kuin	edellisvuonna,	mutta	oli	hiukan	
enemmän	kuin	2017,	jääden	normaalille	vaihteluvälille.	Vapaaeh-
toisten	määrä	toiminnassa	kasvoi	ja	ilahduttavaa	oli	vapaaehtoisten	
runsas	määrä	myös	ohjaajatehtävissä.	

Ulkopuolisuuden	ehkäisyn	Kek-koulutukset	saatiin	vuoden	loppuun	
mennessä	pidettyä	ensimmäistä	kertaa	uudella	tavalla	ja	palaute	oli	
positiivista.	Koulutukset	suunnataan	laajemmin	kaikille	kirkon	 
ammattiryhmille,	sillä	ulkopuolisuuden	ehkäisy	kuuluu	kaikille.	Linja-
uksen	mukaisesti	Kirkon	erityisnuorisotyön	päivien	nimi	muutettiin	
Kirkon	ulkopuolisuuden	ehkäisyn	verkostotapaamiseksi.	Jatkossa	
tarvittaisiin	yhä	enemmän	näkyvyyttä	sekä	paikallis-	että	valtakun-
nan	mediassa.

Moottoripajatoiminta kaksinkertaisti säännölliseen 
toimintaan osallistuneiden määrän

Moottoripajatoiminta	tarjoaa	vahvan	sosiaalisen	tuen	nuorille,	jotka	
ovat	vaarassa	jäädä	työ-	ja	koulutuspalvelujen	ulkopuolelle	tai	joilla	
on	muuten	haasteita	elämässään.	Toiminta	on	vakiintunut	merkit-
täväksi	valtakunnalliseksi	menetelmäksi	kuntien	ja	seurakuntien	
nuorisotyössä.	Toimintakauden	aikana	toiminta	käynnistyi	viidellä	
uudella	paikkakunnalla	ja	nyt	toiminnassa	on	mukana	35	pajaa	eri	
puolilla	Suomea.	Osallistuneiden	määrä	kaksinkertaistui	vuoden	
2019	aikana	ja	säännöllisessä	viikkotoiminnassa	on	mukana	noin	
600	nuorta	ja	70	vapaaehtoista.	Toiminnan	kysyntä	on	ollut	suu-
rempaa	kuin	mihin	vuoden	2019	resursseilla	pystyttiin	vastaamaan.	

Moottoripajatoiminta	ja	brändin	tunnettavuus	ulkopuolisuuden	eh-
käisevänä	menetelmänä	vahvistui	kuluneen	toimintakauden	aikana	
ja	moottoripajatoiminta	oli	mukana	32	erilaisessa	tapahtumassa.	
Kyselyn	mukaan	moottoripajat	tarjoavat	nuorille	harrastusta,	joka	
vahvistaa	nuoria	sosiaalisesti	ja	tukee	heidän	arkeaan	ja	hyvinvoin-
tiaan.

Toimintavuonna	toteutettiin	kahdentoista	eri	yrityksen	tuella	moot-
toripyörän	rakennusprojekti,	joka	huipentuu	vuoden	2020	MP-mes-
suilla	ko.	moottoripyörän	hyväntekeväisyysarvontaan.	Tällä	tuella	
vahvistetaan	merkittävästi	uusien	pajojen	toiminnan	käynnistymistä.	
Yhteistyö	4H-liiton	ja	AKK-motorsportin	kanssa	vakiintui	ja	uusina	
toimintamalleina	toteutettiin	yläkouluille	suunnattuja	liikenneturval-
lisuuspäiviä.	Moottoripajatoimintaa	pilotoitiin	kehitysvammaisten	
nuorten	harrastetoiminnassa	Sodankylässä.	Kokemuksen	perusteel-
la	toimintaa	kehitetään	edelleen	ja	rakennetaan	puitteita	toteuttaa	
moottoripajatoimintaa	myös	vammaisnuorisotyössä.

 
Moottoripajatoiminta 

on vakiintunut 
merkittäväksi 

valtakunnalliseksi 
menetelmäksi kuntien 

ja seurakuntien 
nuorisotyössä ja oli 

vuonna 2019 
mukana 32 erilaisessa 

tapahtumassa.
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Lasten ja nuorten 
osallisuuden ja 

toimijuuden, 
lapsilähtöisen teologian 

ja ulkopuolisuuden
ehkäisyn 

innovaatioille ja tuelle on 
kysyntää.

3.2. Koulutuspalvelut: Vaikuttavuutta henkilöstön kehittämisen 
keinoin

Nuori	kirkko	on	jäsenseurakuntiensa	henkilöstön	merkittävä	kouluttaja.	Järjestön	tarjonnassa	on	sekä	
avoimia	koulutusohjelmia	että	seurakuntien	ja	muiden	asiakkaiden	tilauksiin	perustuvia,	paikalliseen	
toimintaympäristöön	sovellettuja	koulutuksia.	Koulutusten	merkittävin	kohderyhmä	on	seurakuntien	
kasvatuksen	työntekijät.

Vuonna	2019	koulutustoimintamme	toteutui	uuden	järjestön	alkuvuosina	vakiintuneiden	käytän-
teiden	mukaisesti.	Varhaiskasvatuksen	koulutukset	tarjottiin	suurelta	osin	yhteistyössä	Seurakunta-
opiston		kanssa.	Järjestämme	sekä	tilauskoulutuksia	että	kalenterikoulutuksia	yhteistyössä	Seurakun-
taopiston	kanssa.	Varhaisnuorten	kanssa	työskenteleville	suunnatut	koulutukset	sekä	rippikoulu-	ja	
nuorisotyön	koulutukset	suunniteltiin	ja	toteutettiin	hyödyntäen	hyvää	yhteistyötä	Kirkon	kasva-
tus-	ja	perheasiat	-yksikön	kanssa.	Verkostoyhteistyössä	myös	Nuoren	kirkon	piirit	vastasivat	omasta	
osuudestaan	lähinnä	varhaisnuorisotyön	alueellisissa	koulutuksissa.	

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu tuki – koulutusta, kehittämistä ja 
kohtaamisia

Vuoden	2019	Nuoren	kirkon	keskeisenä	tavoitteena	oli	tukea	seurakuntien	varhaiskasvatuksen	am-
mattilaisia	työssään	siten,	että	he	voivat	vahvistaa	sekä	pedagogista	että	kehittämisosaamistaan.	Työn	
välineinä	olivat	koulutukset,	materiaalit	ja	ammatilliset	kohtaamiset.	Saadun	palautteen	perusteella	
tavoitteessa	on	onnistuttu	–	luottamus	työyhteisön	osaamiseen	niin	pedagogisesta	kuin	työn	kehittä-
misen	näkökulmasta	lisääntyi.

Varhaiskasvatuksen	pedagogiseen	kehittämiseen	ja	perhetoimintaan	suunnattuja	kalenterikoulutuksia	
oli	kaikkiaan	kuusi,	joista	yhteistyökoulutuksia	viisi.	Vähäisen	osallistujamäärän	vuoksi	peruttiin	nuo-
rimpien	kerholaisten	ohjaamiseen	kannustava	Vaippapöksyt	saavat	tulla	-koulutus.	Peruuntuminen	
tuli	yllätyksenä,	sillä	koulutustuotteelle	on	ollut	kysyntää	tilauskoulutusten	muodossa.

Nuoren	kirkon	varhaiskasvatuksen	ja	perhetoiminnan	pedagogiseen	ja	rakenteelliseen	kehittämiseen	
suunnattuja	tilauskoulutuksia	toteutettiin	kaikkiaan	12.	Osallistujamäärät	koulutuksissa	vaihtelivat	10	
ja	150	osallistujan	välillä.	Uusia	Nuoren	kirkon	omia	koulutuksia	vuonna	2019	olivat	Ilmiölähtöisyys	
seurakunnan	kasvatuksessa	sekä	Rippikoulu	osana	lastenohjaajan	työtä.	Lisäksi	varhaiskasvatuksen	
kehittämiseen	suunnatut	tilauskoulutukset	ovat	koulutusotteeltaan	vahvasti	konsultatiivisia,	mikä	
näkyy	muun	muassa	siinä,	että	seurakunnat	haluavat	tilata	useita	koulutuspäiviä	samalta	kouluttajalta	
useamman	vuoden	ajan	saman	tilauskoulutusnimikkeen	(varhaiskasvatuksen	kehittäminen)	alla.

Jo	pidempään	on	vaikuttanut	trendi,	jossa	osallistujamäärä	avoimissa	kalenterikoulutuksissa	on	vä-
hentynyt,	mutta	tilauskoulutusten	kysyntä	on	kasvanut.	

Tilauskoulutusten	järjestäminen	on	seurakuntien	muuttuneessa	tilanteessa	taloudellisesti	kannatta-
vaa	suhteessa	kalenterikoulutuksiin,	joiden	osallistujamäärät	laskevat.
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Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät kokosi seurakuntien ammattilaiset 

Valtakunnalliset	seurakuntien	varhaiskasvatuksen	neuvottelupäivät	järjestettiin	vuonna	2019	Van-
taalla	26.-27.9.	Neuvottelupäivät	toteutettiin	yhteistyössä	Espoon	hiippakunnan	ja	Vantaankosken	
ja	Tikkurilan	seurakuntien	sekä	Vantaan	seurakuntayhtymän	kanssa.	Muita	yhteistyökumppanei-
ta	olivat	kirkkohallituksen	kasvatus-	ja	perheasiat,	Kirkon	lastenohjaajat	ry	sekä	Seurakuntaopisto.	
Päivien	osallistujamäärä	pysyi	edellisvuoden	tasolla.		Osallistujilta	kerätyn	palautteen	perusteella	
luento-osuuksien	ja	muun	yhteisen	sisällön	palautteen	keskiarvo	oli	4,0	vaihteluvälillä	0-5	ja	toimin-
nallisten	kanavien	palautteen	keskiarvo	5,6	vaihteluvälillä	0-6.	Tulevia	vuosia	ajatellen	keskeistä	on	
edelleen	huomioida	ohjelmassa	toiminnallisuus	ja	käytännönläheisyys.	Päivien	aikana	tulisi	olla	vie-
läkin	enemmän	aamu-	ja	iltapäivätoiminnan	kehittämiseen	suunnattua	ohjelmaa	sekä	seurakunnan	
varhaiskasvatuksen	pedagogiseen	johtamiseen	liittyviä	sisältöjä.

Lakimuutos tuki kiusaamisen ehkäisyä 
varhaiskasvatuksessa ja nosti kysyntäpiikin 
PIKI-koulutuksille

Loppuvuodesta	2018	voimaan	tullut	Varhaiskasva-
tuslaki	kirjasi	ensimmäistä	kertaa	varhaiskasvatuksen	
velvoitteeksi	puuttua	kaikkeen	häiritsevään	käyttäyty-
miseen	ja	kiusaamisen	lapsiryhmässä.	Nuori	kirkko	ry	
pyrki	lisäämään	tietoisuutta	Pienen	lapsen	kiusaamisen	
ehkäisystä	eli	PIKI-toimintamallista	järjestämällä	sekä	
koulutuksia	että	vanhempainiltoja.	Tässä	onnistuttiin	
hyvin.	PIKI-koulutuksia	oli	vuoden	aikana	ennätysmää-
rä,	samoin	vanhempainiltoja.	Avoimia	koulutustilaisuuk-
sia	oli	eri	puolilla	maata	6,	tilauskoulutuksia	30,	joista	
vanhempainiltoja	4.	Tilaisuudet	keräsivät	yhteensä	sa-
toja	osallistujia.	Merkillepantavaa	oli	se,	että	PIKI-kou-
lutusten	tilauksia	tuli	varsin	laajalti	myös	kuntapuolelta.	
PIKI-toimintamallia	esiteltiin	myös	Globex	Oy:n	järjes-
tämillä	Varhaiskasvatuspäivillä	eri	puolilla	maata.	

PIKI-toimintamalli	on	ulkopuolisuutta	ehkäisevänä	
toimintana	osa	järjestön	strategisia	ydintoimintoja.	
Tuemme	sen	avulla	vanhemmuutta,	ehkäisemme	lasten	
kiusaamisen	syntymistä	ja	yksinäisyyttä	ja	kuljemme	perheiden	rinnalla.	Koulutustilaisuuksien	koke-
mukset	ovat	toimineet	taustana	uuden	materiaalikokonaisuuden,	PIKI	II:n	kehittämiselle.	Odotettu	
aineisto	on	tarkoitus	julkaista	kevätkaudella	2020.	PIKI-toimintamallin	paikallista	edistämistä	varten	
valmisteltiin	kouluttajakoulutusta,	jonka	avulla	vuonna	2020	toteutuvien	koulutusten	osallistujat	voi-
vat	muodostaa	vertaiskouluttajaverkoston	ja	osaltaan	edistää	mallin	käyttöä	paikallisesti.

Tukea seurakuntien paikalliselle yhteistyölle katsomuskasvatuksessa

Katsomuskasvatuksen	toteuttamisvastuu	on	vuonna	2018	voimaan	tulleiden	Varhaiskasvatussuunni-
telman	perusteiden	mukaisesti	kuntien	varhaiskasvatuksen	henkilöstöllä.	Seurakuntien	varhaiskasvat-
tajilla	on	mahdollisuus	toimia	yhteistyökumppanina	tällä	työkentällä.	Nuori	kirkko	tukee	yhteistyöase-

telmaa	vahvistamalla	seurakuntien	varhaiskasvattajien	osaamista	ja	tarjoamalla	kysynnän	mukaan	
koulutusta	ja	asiantuntemusta	myös	yhteiskunnan	toimijoille.	On	ollut	ilahduttavaa	todeta,	että	tällä	
toimintakentällä	järjestöämme	kohtaan	tunnettu	arvostus	ja	luottamus	on	entisestään	kasvanut	ja	
strategiamme	mukaiset	tavoitteet	vahvasta	toimijuudesta	näillä	muuttuvilla	toimintakentillä	ovat	
toteutuneet.	

Kuntien	tilaamia	katsomuskasvatuskoulutuksia	oli	viime	vuoden	aikana	yhdeksällä	paikkakunnalla,	
painopiste	Helsingissä.	Nuori	kirkko	oli	yhdessä	Seurakuntaopiston	kanssa	toteuttamassa	OPH:n	
hankerahoituksella	Kasvua	Katsomuksissa	-koulutushanketta	viidellä	eri	paikkakunnalla.	Järjestämil-
lämme	Katsomuskasvatuksen	ajankohtaispäivillä	sekä	Helsingissä	että	Oulussa	oli	enemmän	osallis-
tujia	kuin	koskaan	niiden	järjestämisen	aikana.	Vuoden	aikana	avasimme	myös	www.katsomuskas-
vatus.fi	-sivuston,	jonka	avulla	voidaan	kattaa	kentän	kysyntää	ajankohtaisesta,	lapsille	soveltuvasta	
materiaalista.	Panoksemme	katsomuskasvatuksen	toteuttamista	ja	seurakuntien	yhteistyötä	tukevissa	
verkostoissa	on	suuri.	Keskeisiä	yhteistyöfoorumeita	katsomuskasvatuksen	työalueella	

ovat	Kirkon	kasvatuksen	ja	perheasioiden	
koordinoima	katsomuskasvatusta	kehittävä	
työryhmä,	Katsomuskasvatus-symposi-
umin	suunnittelutyöryhmä	sekä	tulevia	
katsomuskasvatuksen	koulutustarpeita	
ennakoiva	keskustelufoorumi	Helsingin	
yliopiston,	Diakin,	KKP:n	ja	Seurakunta-
opiston	kanssa.

Kouluyhteistyö nousi jälleen ajan-
kohtaisteemaksi

Seurakuntien	ja	koulujen	yhteistyö	nousi	
taas	vuonna	2019	ajankohtaiseksi	kes-
kusteluteemaksi.	Syyskauteen	ajoittuneen	
keskustelun	taustalla	oli	apulaisoikeuskans-
lerin	tekemä	ratkaisu,	jonka	myötä	keskus-
teltiin	ensin	kirkkotilan	soveltuvuudesta	
koulun	juhlien	paikaksi,	minkä	jälkeen	kes-
kustelu	laajeni	koskemaan	kirkon	asemaa	
kasvatustyössä	laajemminkin.

Kouluyhteistyön	kehittämisessä	toiminta-
vuosi	keskittyi	vahvasti	korimallin	jalkautta-
miseen	sekä	seurakuntien	ja	kuntien	

sopimusyhteistyön	edistämiseen	ja	seurakuntien	vahvistamiseen	yhteistyön	pelisääntöjen	asiantun-
tijoina.	Kaksivuotinen	Kouluyhteistyön	kehittämiskoulutus	(KEK)	alkoi	täydellä	ryhmällä	ja	ryhmästä	
näyttää	nousevan	tärkeitä	yhteistyön	pelisääntöjen	paikallisasiantuntijoita.	Yhteistyötä	koreittain	
-kirjan	julkaisemisella	tähdättiin	siihen,	että	yhteistyöosaamisen	lisäksi	myös	käytännön	ideat	korimal-
liin	nojaavan	yhteistyön	toteuttamiseksi	alkavat	uudistaa	kouluyhteistyötä.	Opetushallituksen	kanssa	
neuvoteltiin	mm.	koulujen	virsikasvatuksen	tulevaisuudesta	ja	juhlaperinteisiin	liittyvistä	kysymyksistä	
yhteistyössä	KKP:n	kanssa.

Varhaisnuorisotyössä oli toiminnan vuosi 

Suurleiri-	ja	juhlavuotena	yhteistyömme	seurakunnissa	varhaisnuorisotyötä	tekevien	kanssa	painot-

Vuoden 2019 Nuoren 
kirkon keskeisenä 

tavoitteena oli tukea 
seurakuntien 

varhaiskasvatuksen 
ammattilaisia työssään 

siten, että he voivat 
vahvistaa sekä 

pedagogista että 
kehittämisosaamistaan.
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tui	Pisara-suurleirin	ja	Yö	kirkossa	-tapahtuman	
toteutukseen.	Koulutuksia	toteutettiin	kuiten-
kin	tavanomaiseen	tapaan,	painottaen	yhteis-
työssä	Nuoren	kirkon	piirien	kanssa	järjestet-
tyjä	alueellisia	kehittämispäiviä.	Yhtenä	onnis-
tumisena	voi	nostaa	esiin	Mikkelin	ja	Kuopion	
hiippakuntien	yhteisen	kasvatuksen	seminaarin	
“Pohjoinen	pyhiinvaellus”	Tievatuvalla	elokuun	
lopussa.	Kuopion	ja	Mikkelin	hiippakunnista	
mukana	oli	45	nuorisotyössä	toimivaa	työnteki-
jää.	Aluetyö	on	historiansa	vuoksi	ollut	edel-
leen	varhaisnuorisotyöpainoitteista	ja	vuonna	
2019	otettiin	ensimmäiset	askeleet	aluetyön	
kehittämisestä	koko	kasvun	kaarelle.

Nuorten osallisuus vahvistui 
rippikoulutyössä

Järjestö	on	onnistunut	vahvistamaan	seurakun-
tien	rippikouluja	ohjaavien	työntekijöiden	osaa-
mista	nuorten	osallisuuden	mahdollistamisessa.	
Ilmiöpedagogiikkaa	rippikouluun	-koulutukset	
ovat	syventäneet	työntekijöiden	pedagogisia	
taitoja	rippikouluissa.	Toimintasuunnitelmassa	
asetetut	tavoitteet	on	ylitetty	ja	osallistujilta	ke-
rätyn	palautteen	mukaan	koulutus	on	vastannut	tavoitteisiinsa.	Toimintavuonna	ensimmäistä	kertaa	
toteutettu	Rippikoulu	osana	lastenohjaajan	työtä	-koulutus	vastasi	odotuksiin	päivittämällä	lastenoh-
jaajien	osaamista	rippikoulujen	ohjaamiseen.	Nuorilähtöisyyden	kannalta	tärkeä	avaus	liittyy	rippikou-
lupolun	jäsentämiseen	ja	kehittämiseen	palvelumuotoilun	näkökulmista.	Kirkon	kasvatuksen	päivillä	ja	
Rippikoulukehittäjien	päivillä	Nuori	kirkko	ry:n	toteuttamat	workshopit	herättivät	jäsenten	kiinnostus-
ta	teemaa	kohtaan.

Tukea vuorovaikutustaitojen kehittämistä ohjaaville

Nuori	kirkko	ry:n	tavoitteena	on	ollut	tukea	tunne-	ja	vuorovaikutustaitojen	vahvistamista	järjes-
tämällä	tunne-	ja	vuorovaikutustaitojen	ohjaajakoulutuksia	sekä	välittämällä	koulutetuille	ohjaajille	
peruskurssimateriaalia.	Tunne-	ja	vuorovaikutustaitojen	kautta	voidaan	sekä	tukea	osallisuutta	että	
ehkäistä	ulkopuolisuutta.	Toimiva	Perhe	-ohjaajakoulutuksessa	suuri	määrä	perheiden	kanssa	työs-
kenteleviä	ammattilaisia	oppi	tapoja	ohjata	vanhempia	ja	kasvattajia	vuorovaikutustaitojen	kehittämi-
sessä.	

Nuorille	ja	vanhemmille	on	materiaalivälityksen	perusteella	järjestetty	aiempaa	vähemmän	tunne-	ja	
vuorovaikutustaitojen	peruskursseja.	Kysynnän	hiljeneminen	saattaa	liittyä	siihen,	että	Gordon-kurs-
sit	ovat	olleet	kauan	tarjolla	ja	peruskurssit	ovat	kestoltaan	melko	laajoja.	Vuorovaikutustaitojen	
kurssien	tarjonta	on	monipuolistunut	ja	uudenlaisia	lähestymistapoja	on	kehitetty	eri	tahoilla.	Nuori	
kirkko	ry:n	on	tarpeen	arvioida	vuoden	2020	aikana,	millä	tavoin	kykenemme	parhaiten	vastaamaan	
vuorovaikutustaitojen	koulutuskysyntään	jatkossa.	

Muskarit musiikkikasvatuksen painopisteenä 

Musiikkikasvatusta	tehtiin	vuonna	2019	monimuotoisesti.	Sekä	Pisara-suurleirin	kuoroleiri	ja	musii-
killiset	osuudet	että	Lastenkirkko	-median	musiikkikasvatuselementit	toteutettiin	tasokkaasti.		Työ-
alueella	vuoden	merkittävin	hanke	oli	Nuoren	seurakunnan	veisut	-kokoelman	toimitustyö,	veisujen	
opetusvideoiden	tuottaminen	ja	julkistamiskonsertin	valmistelu.	Jatkossa	painopisteitä	asetettaessa	
on	syytä	huomioida	resurssien	kohdentaminen	–	miten	kyetään	jatkamaan	vahvaa	läsnäoloa	seura-
kuntien	varhaiskasvatuksessa,	mutta	myös	rakentamaan	mahdollisuuksia	nuorten	ja	nuorten	aikuisten	
musiikilliseen	kasvun	polkuun	seurakunnassa.

Musiikkikasvatuksen	saralla	Virsivisa	on	ollut	yksi	kantavia	toimintamalleja,	jonka	avulla	virsikasva-
tusta	on	voitu	toteuttaa	innostavalla	ja	varsin	kattavalla	tavalla	yhteistyössä	koulujen	kanssa.	Viime	
vuosina	innostus	kouluissa	ei	ole	kantanut	enää	alkuvuosien	tapaan,	ja	nyt	tultiin	vaiheeseen,	jossa	
tehtiin	päätös	Virsivisan	lopettamisesta.	Päätökseen	vaikutti	osaltaan	myös	valinnat	kouluyhteistyön	
tapojen	suhteen	ja	tarve	selkiyttää	korimallin	mukaisia	yhteistyötapoja.	Virsivisan	viimeinen	kilpailu-
kierros	toteutui	odotusten	mukaisesti.	Finaali	Kuokkalan	kirkossa	onnistui	hyvin.	Yhteistyössä	kirk-
kohallituksen	kanssa	saimme	jokaisen	finaalijoukkueen	luokan	kannustamaan	omiaan	–	koululaiset	
kirkkoon.	Palaute	visasta	oli	hyvää.

Musiikkikasvatuksen	painopiste	on	nyt	asettumassa	varhaiskasvatukseen,	sillä	suurin	kysyntä	kohdis-
tui	Virsimuskari-	ja	Kirkkomuskarikoulutuksiin.	Kirkkomuskarin	ajankohtaispäivät	Rovaniemellä	tavoitti	
lähes	sata	toimijaa.	Yhteistyö	rovaniemeläisten	kanssa	oli	erittäin	toimivaa.	Päivät	osoittivat,	että	kirk-
komuskariajattelulle	ja	sen	tekijöille	on	tarpeellista	kokoontua	yhteisen	kehittämisen	merkeissä.	Myös	
näiden	alueiden	materiaalituotanto	edistyi	vahvasti.

Ympäristökasvatukseen 
liittyvien koulutusten 

kysyntä nousi viime vuonna 
voimakkaasti. Henkilöstöllä 

on aito kiinnostus 
ympäristöteemaan ja valmius 

keskustella seurakuntien
 roolista relevanttien 

työkalujen tarjoamiseksi 
lapsille ja nuorille, jotka

 joutuvat elämään aikuisuu-
tensa kenties hyvin 

toisenlaisissa olosuhteissa 
kuin aiemmat sukupolvet.
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Ympäristökasvatus ja luonto: Toivon näkökulma vahvistui
 
Ympäristökasvatukseen	liittyvien	koulutusten	kysyntä	nousi	viime	vuonna	voimakkaasti.	Henkilös-
töllä	on	aito	kiinnostus	ympäristöteemaan	ja	valmius	keskustella	seurakuntien	roolista	relevanttien	
työkalujen	tarjoamiseksi	lapsille	ja	nuorille,	jotka	joutuvat	elämään	aikuisuutensa	kenties	hyvin	
toisenlaisissa	olosuhteissa	kuin	aiemmat	sukupolvet.	Tunnelma	luontoteemaisissa	koulutuksissa	oli	
energinen	ja	palaute	kiittävää.	Koulutusten	aikana	tapahtui	myös	selvää	asenteiden	muutosta:	kir-
kon	rooli	ja	merkitys	toivoa	tuottavien	elämänmallien	tarjoajana,	luontosuhteen	vahvistajana	sekä	
välineiden	antajana	pelottavan	tulevaisuuden	kanssa	toimeen	tulemisessa	kirkastui. 
 
Teemasta	tarjottiin	kahta	koulutusta,	Luonto	seurakunnan	toimintaympäristönä	sekä	Luonto	ja	hil-
jaisuuden	viljely.	Niiden	kautta	vahvistui	seurakuntien	ammattilaisten	näkemys	ja	käytännön	taidot	
1)	lasten	ja	nuorten	luontosuhteen	vahvistamisessa	ulkoilun,	retkeilyn	ja	luontoharjoitteiden	kautta,	
2)	luontosuhteen	käyttö	spiritualiteetin	vahvistamisessa	ja	3)	toivon	tarjoamisessa	tukemalla	nuor-
ten	sekä	nuorten	ja	seurakunnan	yhteistä	vaikuttamista	ilmasto-	ja	ympäristökysymyksissä.	Tähän	
uuden	työvälineen	tuovat	myös	nuorten	vaikuttajaryhmät.
 

#rauha -teemavuosi tuki globaalikasvatusta 

Globaalikasvatuksen	osalta	vuotta	sävytti	#rauha	-teemavuosien	toinen	vuosi,	joka	ei	toiminnal-
taan	ollut	aivan	yhtä	vilkas	kuin	ensimmäinen.	Yhteistyö	Rauhankasvatusinstituutin	kanssa	jatkui	
Vihapuheesta	rauhan	tekoihin	-koulutusten	sekä	Aatos	ja	Amine	-elokuvaan	sidottujen	työpajojen	
kautta.	#Rauha-teemavuosiin	liittyvistä	toiminnoista	laadittiin	erillinen	raportti,	joka	osoitti,	että	
järjestö	on	ollut	hyvin	aktiivinen	teeman	edistämisessä	niin	koulutusten	kuin	lasten	ja	nuorten	
tapahtumien	kautta.	Ekumeenista	yhteistyötä	teimme	erityisesti	kouluyhteistyön	kehittämisen	sekä	
ilmastovaikuttamisen	alueilla.	Osallistuimme	myös	Suomen	Ekumeenisen	Neuvoston	Sofia	Forum	
-ilmastoprosessiin. 
 
 
Koulutuspalveluiden kokonaisuuden arviointia 
 
Nuori	kirkko	ry	on	onnistunut	kehittämään	työprosesseja	ja	yhteistä	ajattelua	koulutustoiminnas-
saan.	Koulutuskalenterin	kokoamiseen	löydettiin	uudenlainen,	entistä	toimivampi	tapa.	Koulutus-
liite	2020	on	saanut	hyvää	palautetta	visuaalisuudestaan	ja	jäsennyksestään.	Koulutuksen	toimis-
toprosessit	ovat	selkiytyneet	laatukriteerien	luomisen	ja	intran	rakentamisen	kautta.	Kouluttajien	
kanssa	on	jäsennetty	järjestön	yhteisen	koulutusajattelun	perustat.	Lisäksi	koulutuslinjausta	varten	
järjestön	koulutustoimintaa	on	analysoitu	mahdollistaen	tuleva	kehittäminen.	Tämä	taustatyö	vah-
vistaa	järjestön	mahdollisuuksia	toteuttaa	strategisia	tavoitteitaan	ja	palvella	seurakuntia. 
 
Saavutetut	kehitysaskeleet	mahdollistavat	sen,	että	pystymme	jatkossa	tulemme	kiinnittämäänen-
tistä	enemmän	huomiota	seurakuntien	toimintaympäristöjen	erilaisuuteen	ja	tästä	kumpuavaan	
palvelutarpeiden	erilaistumiseen.	 
 
Koulutusten	monimuotoisuutta	on	lisättävä.	Erilaisiin	tarpeisiin	voidaan	vastata	erilaisin	työskente-
lytavoin,	hyödytäen	verkkopohjaisia	ratkaisuja	aikaisempaa	enemmän.

Loppuvuodesta	toteutetun	tiimijaon	muutoksen	
myötä	koulutuspalveluissa	toimivat	Tiina	Haap-
salo,	Johanna	Heikkinen,	Sanna	Jattu,	Anna	Kärri	
Maara	Kososen	toimivapaan	sijaisena,	Suvielise	
Nurmi	ja		Mari	Torri-Tuominen.	Koulutuspalvelui-
den	johtajaksi	nimettiin	Timo	Tulisalo. 
 
Koulutuspalveluiden	organisoinnissa	ja	johta-
misessa	on	syytä	huomioida	se,	että	järjestössä	
moni	muukin	kuin	varsinaiseen	koulutuspalve-
luiden	tiimiin	kuuluva	toimii	ainakin	aika	ajoin	
kouluttajan	roolissa.	Koulutuspalveluiden	tiimin	
on	työssään	huolehdittava	henkilöstökoulutustoi-
minnon	kannattelusta	siten,	että	toimintamalleja	
kehitettäessä	ja	kouluttajaosaamista	syvennet-
täessä	huomioidaan	kaikkien	kouluttajaroolissa	
työtä	tekevien	tarpeet.

Nuoren	kirkon	järjestämiin	koulutuksiin	osallistui	
vuonna	2019	yhteensä	4014	henkilöä	(3977	v	
2018).	Koulutustarjonnastamme	suosituimmiksi	
muodostuivat
• varhaiskasvatuksen	toimijoille	suunnatut	kiu-
saamisen	estämiseen	tähtäävät	PIKI-koulu-
tukset,	joita	järjestettiin	n.	30,	yhteensä	1950	
osallistujaa		(12/543	v.2018)

• katsomuskasvatuskoulutukset,	joita	järjestet-
tiin	9,		410	osallistujaa	(10/617)	v.2018

• Ilmiöpedagogiikkaa	rippikouluun	-koulutukset,	
joita	järjestettiin	8,	113	osallistujaa	(11/184	
v.	2018).
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3.3. Vaikuttaminen ja viestintä 

Järjestön	kolmatta	toimintavuotta	leimasi	viestinnässä	erityisesti	100	vuotta	iloa	-teemavuosi,	jolla	
juhlistettiin	seurakuntien	koululaistyötä.	Teemavuotta	juhlistettiin	isosti	erityisesti	lanseeraamalla	uusi	
kouluikäisille	suunnattu	media	tubekanava	Ttila,	järjestämällä	valtakunnallinen	Pisara-suurleiri	sekä	Yö	
kirkossa-tempauksia	seurakunnissa	ympäri	Suomea.	Juhlavuoden	tapahtumia	ja	viestintää	toteutet-
tiin	erityisesti	läheisessä	yhteistyössä	Kirkkohallituksen	kasvatus	ja	perheasiat-yksikön	kanssa.

Järjestön	viestinnässä	tehtiin	vuoden	2019	aikana	panostuksia	erityisesti	digiviestinnän	suuntaan.	
Ttila-tubemedian	lisäksi	tästä	esimerkkinä	on	myös	Lastenkirkko-mediaperheen		Päkän	päivä-peliso-
vellus,	joka	suunniteltiin	ja	toteutettiin	kokonaisuudessaan	toimintavuoden	2019	aikana.	
Järjestö	julkaisi	vuoden	aikana	kolmea	printtimediaa	ja	kahta	digimediaa.	Pieni	on	suurin	-lehteä	var-
haiskasvattajille,	Lastenkirkko-lehteä	3-8	-vuotiaille	ja	Villi-lehteä	nuorisotyön	ohjaajille.	

Kevään	suurin	tapahtumallinen	yhteisponnistus	Kirkkohallituksen	Kasvatus	ja	perheasiat-yksikön	
sekä	pääkaupunkiseudun	seurakuntien	kanssa	oli	huhtikuussa	järjestetyt	Lapsimessut,	jotka	keräsi-
vät	yhteensä	jopa	60	000	kävijää.	Messuosastomme	oli	varsin	suosittu,	ja	mukana	oli	muu	muassa	
keväällä	lanseerattu	Kummin	kaa	-teeman	mukainen	kuvausseinä,	jonka	edessä	perheitä	kutsuttiin	
lähettämään	kuvatervehdys	kummille	ja	muistutettiin	toukokuun	Kummipäivästä.

Kevään	2019	aikana	toteutettiin	Nuoren	kirkon,	Kirkkohallituksen	Kasvatus	ja	perheasiat	-yksikön	
sekä	digitaalisen	nuorisotyön	kehittämiskeskus	Verken	yhteistyönä	selvitys	digitaalisen	nuorisotyön	
ja	varhaiskasvatuksen	tilasta	seurakunnissa.	Kyselyn	vastausprosentti	oli	seurakuntien	nuorisotyön	
puolella	26	%	ja	varhaiskasvatuksessa	14	%.	Otosten	voidaan	sanoa	olevan	silti	edustavia,	sillä	vasta-
ukset	jakaantuivat	tasaisesti	jokaiseen	hiippakuntaan	ja	niitä	tuli	sekä	työntekijöiden	että	esihenkilöi-
den	puolelta.	Kyseessä	oli	ensimmäinen	kerta,	
kun	toteutettiin	kyselytutkimus	suomenkielisten	
evankelisluterilaisten	seurakuntien	varhaiskasva-
tuksen	työntekijöille	siitä,	miten	he	käyttävät	digi-
taalisia	työvälineitä	ja	hyödyntävät	digitaalisuutta	
arjessaan.	Nuorisotyön	osalta	tutkimus	on	puo-
lestaan	toinen	laatuaan,	edellisen	valmistuttua	
vuonna	2016.	Selvityksen	tulokset	antavat	paljon	
työkaluja	myös	Nuoren	kirkon	seurakunnille	suun-
taamien	digitaalisten	palveluiden	ja	tuen	kehittä-
miseen	tulevina	vuosina.

Yhteiskunnallista	vaikuttamista	jatkettiin	edellisen	
vuoden	tapaan	keskittyen	erityisesti	yhteistyöhön	
muiden	lapsi-	ja	nuorisojärjestöjen	kanssa.	Erityi-
sesti	alkuvuodesta	ja	ennen	huhtikuun	2019	
eduskuntavaaleja	olimme	aktiivisesti	mukana 
“Anna	ääni	lapselle”	-kampanjassa,	jossa	nostettiin	
esille	lapsen	edun	huomioiminen	päätöksenteossa.	
SuomiAreenan	avauspäivänä	järjestimme	puoles-
taan	paneelikeskustelun	nuorten	osallisuudesta	
yhteistyössä	Porin	kaupungin	kanssa.	Mukana	kes-
kustelussa	oli	porilaisia	nuoria	sekä	muun	muassa	
arkkipiispa	Tapio	Luoma	sekä	uusi	lapsiasiavaltuu-
tettu	Elina	Pekkarinen.
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Digitaalinen nuorisotyö kirkossa 2019

278 
Vastaajia

Haasteet

Digitaaliset palvelut

Toiminta

Osaaminen

Kokee että digitaalista 
mediaa ja teknologiaa 
tulisi hyödyntää enemmän 
seurakunnan nuorisotyössä

61 %

55 %

43 %

39 %

84 %

62 %

91 %

94 %

 Aika ei riitä digitaalisen 
toiminnan toteuttamiseen 

 Kokee, ettei digitaalinen osaaminen riitä 

 Digitaaliselle nuorisotyölle ei ole 
asetettu riittävän selkeitä tavoitteita 

 Käytettävissäni ei ole riittävää 
välineistöä tai infrastruktuuria

 Erinomainen  Hyvä  Tyydyttävä  Heikko 

Vastaajien osuus 
hiippakunnittain

On suunnannut nuorille 
mainontaa sosiaalisessa 
mediassa (esim. tapahtuma)

 Oulu
 Kuopio
 Lapua
 Mikkeli
 Arkkihiippakunta

53 %

27 %

8 %

12 %

82 %

68 %

Haluaisi kehittyä 
digitaalisten 
sisältöjen 
tuottamisessa

Kaipaisi 
työyhteisöltä 
monipuolisempia 
mahdollisuuksia 
digiosaamisen 
kehittämiseen.

On pitänyt yhteyttä nuoriin 
sosiaalisen median tai 
viestipalvelimen avulla

Käytössä työnantajan 
tarjoama älypuhelin

Käytössä työnantajan 
tarjoama kannettava 
tietokone

Ilmoitti tarvitsevansa 
tabletin

Ilmoitti tarvitsevansa 
digikameran

On käynyt kahdenkeskeisiä 
keskusteluja nuorten kanssa 
verkossa tai viestipalvelussa. 

1 % 8 % 11 % 

 Tampere
 Espoo
 Helsinki
 Porvoo

Työvälineet

99 %

91 %

43 %

25 %
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14 % 

11 % 

16 % 
11 % 

17 % 

11 % 

https://www.youtube.com/channel/UCwGbcHlIVwT9gHQX0tjV64Q
http://pisaraleiri.fi/
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/varhaisnuorisotyo/yo-kirkossa
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/varhaisnuorisotyo/yo-kirkossa
https://lastenkirkko.fi/
http://www.pienionsuurinlehti.fi/
https://lastenkirkko.fi/lehti
https://nuorikirkko.fi/villi
https://nuorikirkko.fi/2019/08/16/selkeammat-tavoitteet-seurakuntien-digitaaliselle-varhaiskasvatukselle-ja-nuorisotyolle/
https://nuorikirkko.fi/2019/08/16/selkeammat-tavoitteet-seurakuntien-digitaaliselle-varhaiskasvatukselle-ja-nuorisotyolle/
https://www.lskl.fi/aanilapselle/
https://nuorikirkko.fi/2019/07/08/enemman-kuin-unelma-onnesta-suomiareenan-avauspaivana-sukelletaan-nuorten-osallisuuteen/
https://nuorikirkko.fi/2019/07/08/enemman-kuin-unelma-onnesta-suomiareenan-avauspaivana-sukelletaan-nuorten-osallisuuteen/
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Digitaalisuuden hyödyntäminen kirkon varhaiskasvatuksessa

Vastaajien osuus 
hiippakunnittain

300 
Vastaajia

Haasteet

Digitaaliset palvelut

Toiminta

Osaaminen

Kokee että 
digitalisaatio edellyttää 
varhaiskasvattajilta 
uudenlaista osaamista

61 %

55 %

47 %

45 %

93 %

72 %

67 %

50 %

47 %

43%

83 %

 Aika ei riitä digitaalisen 
toiminnan toteuttamiseen 

 Kokee, ettei digitaalinen osaaminen riitä 

 Digitaalisuuden hyödyntämiselle ei ole 
asetettuu riittävän selkeitä tavoitteita
 

 Käytettävissäni ei ole riittävää 
välineistöä tai infrastruktuuria

 Digiosaamisessani on puutteita  Minulla on 
perustason digitaidot  Minulla on hyvät digitaidot 

 Olen monipuolinen digiosaaja  Olen digiasioissa 
asiantuntija ja kehitän myös muiden digiosaamista

Haluaisi kehittyä 
digitaalisten sisältöjen 
tuottamisessa

On laittanut 
sosiaaliseen mediaan 

perheille suunnatun mainoksen

 Oulu
 Kuopio
 Lapua
 Mikkeli
 Arkkihiippakunta

12 %
5 %
1 %

37 %

45 %

On pitänyt yhteyttä 
seurakunnan toimin-

nassa oleviin perheisiin sosiaalisen 
median tai viestipalvelimen avulla

Käytössä työnantajan 
tarjoama älypuhelin

Ilmoitti tarvitsevansa 
tabletin

Ilmoitti tarvitsevansa 
kannettavan tietokoneen

Ilmoitti tarvitsevansa 
digikameran

On hyödyntänyt 
digitalisuutta 

messussa, jumalanpalveluksessa 
tai hartauselämässä

15 % 

10 % 

8 % 
13 % 

0 % 

0 % 11 % 13 % 

19 % 

11 % 

 Tampere
 Espoo
 Helsinki
 Porvoo

Työvälineet

73 7174
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On keskustellut lasten 
kanssa digitalisuuteen 

liittyvistä teemoista

92 %

41 %

19 %

18 %

77 %

Kaipaisi työyhteisöltä 
monipuolisempia 
mahdollisuuksia 
digiosaamisen 
kehittämiseen

Haluaisi kehittyä 
verkkoviestinnässä ja 
vuorovaikutuksessa
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Jatkoimme	tiivistä	ja	hedelmällistä	yhteistyötä	
osana	Lapsen	oikeuksien	viestintäverkostoa,	joka	
mm.	valmisteli	Lapsen	oikeuksien	viikkoa	ja	päivää	
silmällä	pitäen	laajan	kattauksen	viestintämateri-
aalia	niin	kasvatuksen	ammattilaisten,	vapaa-ajan	
toimen	kuin	perheidenkin	käyttöön	teemalla	“Saan	
olla	minä”.	Lisäksi	järjestömme	oli	mukana	toteutta-
massa	Lapsen	oikeuksien	päivän	“Lapset	valtaavat	
valtioneuvoston”-tapahtumaa.	

Lapsijärjestöjen	yhteistyönä	toteutui	lisäksi	mar-
raskuussa	Lasten	oikeuksien	seminaari	Ääni19.	
Seminaarin	tarkoituksena	oli	nostaa	erityisesti	esiin	
aiheita,	joihin	YK:n	lapsen	oikeuksien	komitea	on	
kiinnittänyt	huomiota.	Tapahtuman	yhteydessä	oh-
jelman	toteuttaneet	lapsijärjestöt	antoivat	julkilau-
suman lapsen	oikeuksien	tämän	hetkisestä	tilasta	
Suomessa.

Vuoden	lopussa	käytiin	aktiivista	julkista	keskus-
telua	Syyrian	sodan	jalkoihin	pakolaisleireille	pää-
tyneiden	suomalaislasten	kohtalosta. Nuori	kirkko	
otti	yhdessä	muutaman	muun	lapsijärjestön	kanssa	
kantaa	asiaan	joulukuussa,	ja	kannanotto	noteerat-
tiin	myös	laajalti	valtakunnallisessa	mediassa.

Jäsenviestinnän	osalta	toimintavuotta	väritti	myös	
syksyn	aikana	toteutettu jäsenseurakunnille	suunnattu	jäsenkysely.	Jäsenkyselyllä	saatiin	arvokasta	
tietoa	järjestön	tarjoamien	tuotteiden	ja	palveluiden	tunnettuudesta.	Jäsenkyselyn	jatkona	vuoden	
lopussa	käynnistettiin	lisäksi	äänestys	järjestön	uudeksi	nimeksi.	Äänestyksen	taustalla	oli	se,	että	
nykyinen	nimi	on	assosioitunut	vahvasti	vapaiden	suuntien	kirkkoon,	ei	luterilaisiin	seurakuntiin,	eikä	
tuo	suoraan	esille	asemaamme	lasten	ja	nuorten	puolestapuhujana.	Arjen	työmme	eri	tilanteissa	
kertoo,	että	meidät	joko	sekoitetaan	muihin	kirkkokuntiin	tai	ajatellaan	meidän	olevan	jokin	erillinen	
uusi	kirkko	–	ei	luterilaisen	kirkon	yhteydessä	toimiva	järjestö.	Äänestys	uudesta	nimestä	jatkui	tam-
mikuun	loppupuolelle	2020	ja	äänestyksen	pohjalta	valmisteltu	päätös	nimenvaihdoksesta	tehdään	
yhdistyksen	vuosikokouksessa	toimintavuoden	2020	aikana.

Nuoren	kirkon	aktiivisuus	somekanavissa	oli	läpi	vuoden	tasaista.	Erityisesti	Facebookissa	järjestön	
toiminnasta	kerrottiin	laajasti	ja	pääosin	kohderyhmän	eli	seurakuntien	työntekijät	tavoittavasti.	Jär-
jestön	yleisesite	uusittiin	keväällä	2019	kertomaan	sisällöllisesti	enemmän	järjestön	toiminnasta.	Sa-
moin	logoilla	varustetut	brändivaatteet	olivat	edelleen	erittäin	toimiva	vaihtoehto	erilaisissa	tapahtu-
missa	ja	messuilla	kierrettäessä.	Järjestön	ulkoasun	kehittämiseen	ei	muuten	satsattu	toimintavuoden	
aikana,	jotta	vanhalla	brändi-ilmeellä	varustettuja	jakotuotteita	ei	jää	käsiin	tulevan	nimenmuutoksen	
jälkeen.	Lasten	ja	nuorten	osallistaminen	viestinnän	ja	medioiden	tekemiseen	on	ollut	hyvä	suunta,	
jota	kohti	tulee	kulkea	myös	tulevina	vuosina.

Järjestön	viestintätiimi	pysyi	perusrakenteeltaan	samana	kuin	edellisvuonna.	Viestintää	ja	vaikutta-
mista	johti	27.3.	saakka	Katri	Korolainen	ja	28.3.	alkaen	Johanna	Pietiläinen.	Tiimin	jäseninä	toimivat	
vakituiset	työntekijät	päätoimittaja	Anita	Ahtiainen,	viestintäsuunnittelija	Tuukka	Joru,	päätoimittaja	ja	
webkoordinaattori	Juha	Kinanen,	digiviestintäsuunnittelija	Vlada	Laukkonen,	tiedottaja	Pirjo	Riipinen	
ja	Pieni	on	suurin	-lehden	toimitussihteeri	Marjo	Suominen.	
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https://www.lapsenoikeudet.fi/saanollamina/
https://www.lapsenoikeudet.fi/saanollamina/
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/lapset-valtaavat-valtioneuvoston-ja-osallistuvat-paatoksentekoon-20-11-
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/lapset-valtaavat-valtioneuvoston-ja-osallistuvat-paatoksentekoon-20-11-
http://www.lapsenoikeuksienfoorumi.fi/wp-content/uploads/2019/12/a%CC%88a%CC%88ni19_julkilausuma271119.pdf
http://www.lapsenoikeuksienfoorumi.fi/wp-content/uploads/2019/12/a%CC%88a%CC%88ni19_julkilausuma271119.pdf
https://nuorikirkko.fi/2019/12/14/lapsijarjestot-suomalaislapset-pelastettava-viipymatta-al-holin-leirilta/
https://nuorikirkko.fi/2019/12/14/lapsijarjestot-suomalaislapset-pelastettava-viipymatta-al-holin-leirilta/
https://nuorikirkko.fi/2019/12/14/lapsijarjestot-suomalaislapset-pelastettava-viipymatta-al-holin-leirilta/
https://docs.google.com/presentation/d/1TSq33b3EjxqwSHF0YxCXwGfvW8eONpzT-o99CxyIBOA/edit
https://nuorikirkko.fi/2019/12/04/nuori-kirkko-kaynnistaa-aanestyksen-jarjeston-uudeksi-nimeksi/
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Vlada	Laukkosen	sijaisena	1.5.-30.8.	toimi	Semi	Rantanen.	Hänen	vastuullaan	oli	erityisesti	Päkän	
päivän	sovelluskehitystyö.	Lisäksi	tiimissä	toimivat	vuoden	aikana	korkeakouluharjoittelija	Roosa	Turk-
kila	digiviestintäselvityksen	osalta	ja	vuoden	alusta	15.9.	saakka	viestinnän	siviilipalvelushenkilönä	
toimi	Niilo	Helminen	erityisenä	vastuunaan	järjestön	audio-	ja	videotuotannot	ja	sosiaalinen	media.	
Katariina	Helosuo	puolestaan	teki	tuntitöinä	Villi-lehden	lukijatutkimuksen	puhelinhaastatteluita	nuo-
risotyöntekijöille	kevään	ja	kesän	ajan.

Onnistumiset ja kehittämiskohteet

Lastenkirkko-median	tärkeimmät	onnistumiset	olivat		kohderyhmien	ja	tavoitteiden	kirkastaminen	ja	
sen	pohjalta	muotoillut	tuotteet.	Vuoden	alussa	aloitettiin	Päkän	päivä	-pelisovelluksen	suunnittelu,	
jolla	oli	helmikuun	alkuun	2020	mennessä	320	aktiivista	tilaajaa.	Se	suunnattiin	selkeästi	pienille	lap-
sille	ja	lähtökohdaksi	onnistuttiin	rajaamaan	sopivan	kokoinen	osa	suurta	tarinaa,	joka	kuitenkin	suun-
taa	myös	sovelluksen	tulevaa	kehittämistä.	Lastenkirkko.fi	palvelee	aikuisia	kertoen	Lastenkirkosta	ja	
tarjoten	materiaalia	ryhmätoimintaan.	Youtuben	rooli	lapsiperheiden	ykkösmediana	tiedostettiin	ja	
kanavalle	tuotettiin	uusia	videoita.	Fisucraftia	alettiin	kehittää	osana	kouluikäisten	mediaa.	
Lastenkirkko-lehden	konsepti	uudistettiin	lapsiperhehaastattelujen	tulosten	pohjalta	entistä	toimin-
nallisempaan	suuntaan.

Konseptien	kirkastaminen	tarkoitti	samalla	järjestön	strategian	kannalta	keskeisten	asioiden	kuiten	
lasten	osallisuuden,	ulkopuolisuuden	ehkäisyn	ja	lasten	spiritualiteetin	tukemisen	edistämistä.	Kysy-
mys	siitä,	mikä	on	3-8	-vuotiaan	kannalta	kiinnostavaa,	merkityksellistä	ja	tavoittavaa,	muuttaa	stra-
tegiamme	konkretiaksi.	Kehittämistä	varten	tehtiin	asiakaskyselyita	ja	palvelumuotoilulle	tyypillisiä	

syvähaastatteluja.	Espoon	kanssa	tehty	lehden	asiakastutkimus	antoi	vakavan	varoitusmerkin	print-
tilehden	kiinnostavuudesta	ja	päätimme	muuttaa	koko	lehtikonseptin.	Kysymys	kuuluu,	onko	meillä	
resursseja	kehittää	ja	markkinoida	lehteä	riittävästi.

Digitaalisen	Lastenkirkon	rahoitussopimukset	on	solmittu	toistaiseksi	14	seurakunnan/	seurakun-
tayhtymän	kanssa.	Myös	Kirkkohallitus	ja	Suomen	Pyhäkoulun	Ystävät	SPY	ry	rahoittivat	Lastenkirk-
koa	2019.	Avustusten	kokonaissumma	86	784,68	euroa	riitti	siihen,	että	toiminta	saatiin	toteutettua	
suunnitelman	mukaisesti.	Kehittäminen	vaatii	rahoituksen	jatkuvuutta	ja	kasvua.	Erityisesti	vi-
deotuotantoon	ja	markkinointiin	tarvitaan	lisää	resursseja.	Lehden	osalta	vuosi	2019	ei	ollut	tappiolli-
nen,	mutta	tilaajamäärät	olivat	edelleen	pienentyneet.	Vuosi	2020	on	ratkaiseva	printtilehden	jatkon	
kannalta.

Ttila	–	koululaisten	tubekanava	starttasi	toimintavuoden	alussa.	Juontajien	valinnat	ja	formaatti	osoit-
tautuivat	onnistuneeksi.	Nuoret	juontajat	ottivat	vastuuta	kokemuksen	lisääntyessä.	He	osallistuivat	
lähetykseen	suunnitteluun	ja	toimittamiseen.	Vuoden	lähetysten	teemat	suunniteltiin	erikseen	yh-
dessä	juontajien	kanssa	kevät-	ja	syyskausille.	Tekniset	puitteet	ja	lähetysten	sisältö	saatiin	toimiviksi.	
Erilaisia	sisältöjä	kokeiltiin,	mutta	formaattina	toimi	pääosin	livelähetykset	tiistai-iltapäivisin	Helsingin	
seurakuntayhtymän	tarjoamalla	studiolla.

Ttila	oli	esillä	ja	lanseerattiin	vuoden	alussa	Kirkon	kasvatuksen	päivillä,	jossa	paikalla	olleet	juontajat	
mm.	osallistuivat	ansiokkaasti	paneeliin.	Kerhonohjaajapäivillä	juontajat	olivat	myös	mukana.	Ttilan	
kanava	toimi	myös	Pisara-suurleirin	leirimediana,	jonka	kautta	toimitettiin	päivittäinen	Ttila	Goes	
Pisara	-kooste,	joista	tuli	Ttilan	koko	vuoden	katsoitumpia	videoita.	Medialeirille	osallistui	päivästä	
riippuen	noin	10-15	eri	ikäistä	leiriläistä.	Helmikuuhun	2020	mennessä	leirillä	tehdyillä	videoilla	on	
yli	11	000	näyttökertaa	YouTubessa.	Jos	mukaan	lasketaan	streamit	jumalanpalveluksesta	ja	päätös-
nuotiolta	näyttöjä	on	15	000.	Videot	tehtiin	aidossa	yhteistyössä	leiriläisten	kanssa.	Medialeiriläisistä	
muodostui	asiaan	mielenkiinnolla	suhtautunut	tiivis	yhteisö.	Mediakasvatuksellisesta	näkökulmasta	
toimituksen	työskentelyyn	osallistuminen	antoi	leiriläisille	kurkistuksen	mediasisältöjen	tuottamisen	
maailmaan.

Ttila	osallistui	myös	Suomen	Lähetysseuran	Paja-leirille,	jossa	lasten	kanssa	toteutettiin	videoita,	sekä	
oli	näyttävästi	mukana	ja	näkyvillä	kirkon	osastolla	Tubecon-tapahtumassa.	Yö	kirkossa	-tapahtumasta	
puolestaan	tehtiin	suora	lähetys	Kallion	kirkosta.	Lapset	osallistuivat	innokkaasti	median	tekemiseen.
Ttila	lähti	upeasti	käyntiin	ja	sai	mukavasti	mukaansa	innostuneita	paikallistoimituksia.	Kanavan	mark-
kinointi	olisi	vaatinut	huomattavasti	panostettua	enemmän	markkinointitoimenpiteitä,	minkä	vuoksi	
vuoden	aikana	tavoiteltu	1000	seuraajan	rajapyykki	jäi	saavuttamatta.

Pisara-leirin	osalta	viestintä	onnistui	muutenkin	erinomaisen	hyvin.	Leiri	sai	yhteensä	102	media-
osumaa	(journalistisen	median	netti-	ja	printtiosumat	sekä	asiasanaosumat	somessa	julkisilla	tileillä),	
joista	reilu	puolet	aikavälilllä	22.7.-12.8.2019.	Lisäksi	leiristä	uutisoitiin	isommin	esimerkiksi	Kotimaa-	
ja	Kirkko	ja	kaupunki-lehdissä,	joista	molemmissa	julkaistiin	usean	sivun	reportaasit.	Radio	Suomi	
haastatteli	leirin	johtajana	toiminutta	Eija	Kallista	24.7.	suoraan	lähetykseen.	Yleisradio	televisioi	leirin	
jumalanpalveluksen	ja	se	lähetettiin	TV2:ssa	4.8.2019.

Pieni	on	suurin	-lehdelle	tehtiin	varhaiskasvatuksen	neuvottelupäivillä	kysely	siitä,	miten	lehden	sisäl-
tö	palvelee	vastaajan	omaa	työtä.	Kysely	osoitti	lehden	olevan	ulkoasultaan	miellyttävä	ja	vastaavan	
pääasiallisen	lukijakunnan	tarpeisiin.	Lehden	liitteitä	ei	sen	sijaan	joko	tunnettu	tai	oltu	lainkaan	käy-
tetty.	Lehden	merkitys	yhteiskunnan	varhaiskasvatuksessa	erityisesti	katsomuskasvatuksen	tukijana	
hakee	edelleen	paikkaansa.	Lehteä	tilataan	päiväkoteihin	joitakin	satoja	ja	varhaiskasvattajat	ottavat	
mielellään	eri	tapahtumissa	mukaansa	lehden	näytekappaleen.

Lehden	tilaajat	ovat	hyödyntäneet	heikosti	mahdollisuuttaan	lukea	lehden	digitaalista	näköisversiota,

https://www.tubecon.fi/
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	mikä	tarjonnee	tulevaisuudessa	jatko-
kehittelyn	mahdollisuuden.	Myös	somenäky-
vyydessä	on	vielä	parannettavaa.	Lehden	toi-
mituskunta	seurakuntakentän	edustajineen	on	
sitoutunut	hyvin	tehtäväänsä.	Lehden	käytössä	
on	asiantuntemusta	ja	verkostoja,	joihin	tukeu-
tuen	saadaan	ajankohtainen	ja	palveleva	sisältö	
lehdelle.

Villi-lehden	osalta	toteutettiin	kevään	ja	kesän	
aikana	lukijakysely,	jonka	yksiselitteisenä	vas-
tauksena	oli	lehden	jatkaminen.	Lehden	sisällöt	
koettiin	tärkeiksi,	keskustelua	herättäviksi	ja	
nuorisotyöntekijöitä	toimessaan	tukeviksi.	Kyse-
lyn	pohjalta	toimituskunta	päätti	vahvistaa	mm.	
erilaisten	seurakuntien	ja	eri	alueiden	näkyvyyt-
tä	lehdessä.

Vuoden	2019	aikana	luotiin	hyvin	pohjaa	järjes-
tön	uusille	viestinnän	toimintatavoille.	Malli	sille,	
miten	Nuoressa	kirkossa	viestitään	on	alkanut	
muotoutua.	Järjestön	sosiaalisen	median	kana-
vat	jatkoivat	kasvuaan,	joskin	kasvu	edelliseen	
vuoteen	verrattuna	tasoittui.	Järjestön	sisällön-
tuotanto	monipuolistui,	tavoitteellistui	ja	alkoi	
vakiintua.	Sisäisten	koulutusten	ja	käytäntöjen	
luomisen	avulla	koko	järjestön	henkilökuntaa	
kannustettiin	sosiaalisen	median	käyttöön.	So-
meviestintää	tulee	silti	kehittää	vahvasti	jatkos-
sakin,	jotta	siitä	saadaan	entistä	monipuolisem-
paa,	kohderyhmät	tavoittavampaa	ja	järjestön	
toimintoja	kattavammin	esittelevää.

Nuori	kirkko	osallistui	ja	näkyi	vuoden	aikana	
suurissa	tapahtumissa,	kuten	SuomiAreenas-
sa	(73	000	kävijää),	Lapsimessuilla	(yli	60	000	
kävijää)	Helsingin	Messukeskuksessa	huhtikuus-
sa	ja	Tubeconissa	(17	500	kävijää)	elokuussa.	
Lapsimessuilla	osastomme	koottiin	yhdessä	
pääkaupunkiseudun	seurakuntien	ja	kirkkohalli-
tuksen	kasvatus-	ja	perhetyön	kanssa,	Tubeco-
nissa	olimme	mukana	kirkon	yhteisellä	osastolla.

Nuori	kirkko	palvelee	laajasti	jäseniään	erilai-
silla	verkkosivuillaan.	Domainin	ja	webhotellien	
moninaisuutta	selkeytettiin	ja	osa	sivustoista	
lakkautettiin	sekä	siirrettiin	päädomainin	alle.	
Nuoren	kirkon	henkilökunnan	it-taidot	vaihtele-
vat	varsin	paljon.	Koulutusten	ja	henkilökohtai-
sen	neuvonnan	avulla	työvälineitä	ja	osaamista	
on	päivitetty	ja	lisätty.

Toiminnan vaikuttavuus ja tunnusluvut

• 21	videota	järjestön	YouTube-tilille,		joista	16	viestinnän	tekemää	editoitua	videota	ja	5	streamia.	
Kaikilla	järjestön	videoilla	katseluita	yhteensä	lähes	33	000.	

• Lastenkirkon	kanavalle	tehtiin	vuoden	aikana	23	videota.	Lastenkirkon	videoilla	katseluita	oli	vuo-
den	2019	aikana	118	000	katsontakertaa	(koko	historiassa	579	563).	Kanavan	tilaajia	oli	yhteen-
sä	813.

• Ttila-tubemedian	kautta	tehtiin	42	livelähetystä.	Lisäksi	kanavalle	tehtiin	eri	tapahtumista	yhteen-
sä	7	erilaista	pidempää	striimausta.	Kanavan	alla	julkaistiin	20	lyhyempää	paikallisseurakuntien	tai	
yhteistyötahojen	tuottamaa	inserttivideota.

• Tämän	lisäksi	Moottoripajalle	tehtiin	uusi	esittelyvideo.	
• 60	uutiskirjettä,	joista	12	Nuoren	kirkon	kuukausittain	ilmestyvää	uutiskirjettä,	21	alueellista	uu-
tiskirjettä	ja	27	eri	toimintaan	ja	koulutukseen	liittyvää	uutiskirjettä.

• 106	nettisivu-uutista	nuorikirkko.fi	-sivulla.	Edelliseen	vuoteen	verrattuna	hienoista	laskua	selittää	
Villi-artikkeleiden	puuttuminen	uutisaiheista	maaliskuun	jälkeen.	

• 206	mediaosumaa	
• 26	mediatiedotetta

Sivustokävijät eri sivustoilla 1.1.-31.12.2019

• Koulutukset.nuorikirkko.fi	
	 Käyttäjät:	6	580,	Istunnot:	10	561,	 
	 Sivun	katselut:	20	983
• Nuorikirkko.fi 
	 Käyttäjät:	45	573,		Istunnot:	67	935,	  
	 Sivun	katselut:	132	225

• Pisaraleiri.fi
		 Käyttäjät:	12	758,		Istunnot:	22	478,	 
	 Sivun	katselut:	57	317
• Naviryhma.fi	 
	 Käyttäjät:	2	119,		Istunnot:	2	690,	Sivun	katselut:	5	151

• Pienionsuurin.fi
		 Käyttäjät:	2	515,		Istunnot:	3	126,	Sivun	katselut:	6	463
• Fisucraft.net		
	 Käyttäjät:	5	397,		Istunnot:	6	576,	Sivun	katselut:	24	285
• Lastenkirkko.fi
	 Käyttäjät:	11	203,		Istunnot:	16	361,	Sivun	katselut:	57	947

Sosiaalisen median seuraajien määrän kehittyminen 2017-2019: 

	 	 	 	 2017	 	 2018	 	 2019	 	 kasvuprosentti	vrt.	2018
	 Facebook		 	 1120		 	 1795	 	 2399	 	 134	%
	 Instagram		 	 580		 	 1227	 	 1593	 	 130	%
	 Twitter		 	 310		 	 565	 	 782	 	 138	%

Kärkiteemat	somessa
Twitter-vaikuttajat
Vuonna	2019	julkaistut	tiedotteet

https://drive.google.com/file/d/15BMwjFhRhfji9g-a_oi8Y38SsprrgZQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmV1qtRaSBeEFlqjlcxpKpvDckUPTVKj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mQ_9nn5b59m7CECOHBoP-a4p69pYEAgzfrUjHuyYpmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UwtOCDjh5ScEReyCZotGTXmkL_N5Gi31jZQ8yfIFteo/edit?usp=sharing
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3.4. Toimintakeskukset 
 

Partaharjun toimintakeskus 
 
Partaharju	on	Nuoren	kirkon	lasten	ja	nuorten	
leiritoimintaan	erikoistunut	leiri-	ja	toimintakes-
kus.	Pieksämäellä	sijaitsevan	toimintakeskuksen	
tavoitteena	on	tarjota	tasokkaita	majoitus-,	täy-
sihoito-	ja	leiripalveluita	nuorille	ja	lapsille	luon-
nonkauniissa	ympäristössä	keskellä	Järvi-Suomea.	
Toimintakeskuksen	vahvuuksia	ovat	osaava	ja	
joustava	henkilöstö,	maittava	ja	monipuolinen	
keittiö	ja	etenkin	leiripalveluita	tukeva	ympäristö.	
Leirikeskuksen	tilojen	kehittämistä	ja	aktiviteet-
tien	lisäämistä	etenkin	lasten	ja	nuorten	toimin-
taa	ajatellen	suunniteltiin	ja	toteutettiin	yhdessä	
Partaharju-säätiön	kanssa. 
 
Partaharju-säätiö	omistaa	toimintakeskuksen	
maa-alueet	ja	kiinteistöt.	Kiinteistöihin	kohdistuva	
mittava	korjausvelka	aiheuttaa	Nuorelle	kirkolle	
ja	Partaharju-säätiölle	paineita	tehdä	muutoksia	
toimintakeskuksen	toimintaan. 
 
Partaharjun	toimintakeskuksen	lasten	ja	nuorten	
harraste-	ja	rippileireille	sekä	viikonlopputapahtu-
miin	osallistui	toimintavuonna	reilut	3	700	lasta	ja	
nuorta.	Suurimpana	tapahtumana	oli	Pisara-suur-
leiri	heinäkuussa.	Tämän	lisäksi	toimintakeskuk-
sessa	järjestettiin	useita	erilaisia	tapahtumia.	Ma-
joitusvuorokausia	kyseisistä	tapahtumista	kertyi	
yhteensä	lähes	20	300	vuorokautta.	Partaharju	
on	lisäksi	suosittu	päiväretkikohde	ja	koulutus-	
sekä	kokouspaikka.	Kävijöitä	päivätapahtumissa	
oli	noin	8	800	henkilöä.	Ristikiven	metsäkirkko	oli	
vierailijoiden	aktiivisessa	käytössä.	Ulkoilmakir-
kossa	pidettiin	lukuisia	hartauksia,	jumalanpalve-
luksia	ja	vihkimisiä.	Kirkkoon	kävi	myös	tutustu-
massa	tuhansia	matkailijoita. 
 
Partaharjulla	työskentelee	viisi	vakituista	työnte-
kijää	ja	kesä-	ja	ruuhka-aikoina	lisäksi	muutamia	
kausityöntekijöitä.	Huone-	ja	mökkimajoituspaik-
koja	toimintakeskuksessa	on	219	kappaletta. 
 
Partahovin	asuntolasiivessä	syttyi	yöllä	
13.12.2019	tulipalo,	jossa	asuntolasiiven	poh-
joispääty	tuhoutui	sisältä	lähes	täysin	ja	muuhun	
asuntolaosaan	tuli	savu-	ja	nokivahinkoja.	Tilojen	

korjaus	ja	ennallistaminen	jatkuu	pitkälle	kesään	
2020	ja	vaikuttaa	Partaharjun	vuoden	2020	toi-
mintaan. 

 
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	Tievatuvalle	täysi-
hoitomajoittujia	sekä	talvella	että	kesällä	ja	
myös	pieni	määrä	satunnaisia	yöpyjiä.	Keväällä	
asiakaskunta	koostui	pääasiassa	seurakuntien	
ryhmistä	ja	muutamista	muista	ryhmistä,	kesällä	
järjestettiin	pääasiassa	nuorten	rippileirejä,	syk-
syllä	järjestettiin	retriittejä	sekä	aikuisten	että	
nuorten	ryhmille.	Alkutalvella	oli	nuorten	hiih-
toleirejä	ja	jonkin	verran	aikuisasiakkaita. 
 
Vuonna	2019		Tievatuvalla	palattiin	kävijämää-
rässä	ja	liikevaihdossa	normaaliin	kokoluokkaan	
edellisvuoden	huippuvuodesta.	Tievatuvalla	oli	
vuonna	2019		9	735	majoitusvuorokautta	ja	
näistä	majoitusvuorokausista	5	550	oli	järjestön	
sekä	sen	jäsenistön	toimintaan	liittyviä	majoitus-
vuorokausia.	Oman	ja	jäsenistön	käytön	prosenttiosuus	kokonaiskäytöstä	kasvoi	selvästi	edellisvuo-
desta.	Suomen	vanhin	turistikappeli,	Tievakappeli,	oli	myös	suosittu	kohde	sekä	matkailijoille,	mutta	
myös	häiden	pitämiseen	ja	keväällä	lauluiltohin.	Pääsiäisen	ajan	tapahtumat	kappelissa	on	perintei-
sesti	järjestänyt	Nuori	kirkko,	jolloin	kappelissa	oli	pääsiäisajan	hengellistä	ohjelmaa	kaikenikäisille	
Tievan	asiakkaille	ja	alueen	matkailijoille. 

Tievatuvalla	työskentelee	vakituisesti	kaksi	henkilöä	ja	sesonkiaikoina	kaksi	sesonkityöntekijää.	Huo-
ne-	ja	mökkimajoituskapasiteetti	Tievalla	on	kokonaisuutena	vajaa	120	henkilöä.	Tievatuvan	majoi-
tuskapasiteettiin	vaikutti	Vanhan	Tievan	purkaminen	vuoden	2019	aikana.	Purkaminen	pienentää	
jatkossa	Tievatuvan	ylläpitokustannuksia.	

Tievan	kiinteistökuluja	kasvattivat	myös	suuret	maalämpökoneen	korjauskustannukset	sekä	maa-
lämpöjärjestelmän	rakennusvaiheessa	tapahtunut	järjestelmän	väärinkytkentä,	minkä	kustannusten	
jaosta		päästiin	kuitenkin	yhteisymmärrykseen	sähköyhtiön	ja	urakoitsijan	kanssa. 

Nuoren kirkon leiri- 
ja kurssikeskus 

Partaharjun 
päivätapahtumiin 
osallistui yli 8 800 

henkilöä.  Retkeily- ja 
tapahtumakeskus 

Tievatuvalla Lapissa 
järjestettiin vuodenaikojen 

mukaan tapahtumaa
 hiihtoleireistä kesän 
ripareihin ja syksyn 

retriitteihin.
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4.  
 

Hallinto ja talous 

Jäsenseurakunnat ja -yhteisöt 
 

Jäsenseurakunnat
 
Järjestön	jäseninä	oli	31.12.2019	310	seurakuntaa,	3	järjestöä	ja	6	piiriä.	Lisäksi	järjestöllä	on	yksit-
täisiä	henkilöjäseniä	ajalta,	jolloin	vielä	hyväksyttiin	myös	henkilöt	yhdistyksen	jäseniksi.	 
 
Nuoren	kirkon	toiminnan	tärkeä	osa	on	seurakuntien	työn	tukeminen.	Toiminnan	kehitystyö,	julkai-
sut,	koulutukset	ja	neuvottelupäivät	tähtäävät	tähän.	Yhteydenpito	jäsenseurakuntien	työntekijöiden	
kanssa	on	avain	järjestötyön	vaikuttavuudelle.	Uuden	strategian	toteutuksen	seurantaan	liittyen	
toteutettiin	laaja	jäsenkysely. 
 
Jäsenyhteisöt
 
Nuori	kirkko	ry:llä	oli	31.12.2019		kolme	jäsenjärjestöä	Kirkon	Lapsityön	Teologien	lakkautettua	toi-
mintansa.	Jäsenjärjestöjä	olivat: 
	 Kirkon	Lapsityönohjaajat	ry 
	 Kirkon	Lastenohjaajat	ry 
	 Suomen	Pyhäkoulun	Ystävät	ry 
 
Piirit

Nuoren	kirkon	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	suureksi	
osaksi	järjestön	muun	taloushallinnon	yhteydessä.	Piirit	tekivät	alueensa	seurakuntien	kanssa	omat	
toimintasuunnitelmansa,	jotka	hyväksyttiin	toteutettaviksi	osana	Nuori	kirkko	ry:n	toimintaa.	
Toimintavuoden	aikana	alueellisen	yhteistyön	keskiössä	olivat	alueelliset	kerhonohjaajapäivät	ja	
kerhojen	kevätretket	sekä	valtakunnallinen	Pisara-suurleiri,	jonka	alaleireistä	piirit	kantoivat	vastuuta	
yhdessä	hiippakuntien	kanssa.	Lisäksi	yhteistyötä	tehtiin	varhaisnuorisotyöntekijöille	suunnattujen	
alueellisten	kehittämispäivien	toteuttamiseksi.

Hallinto

Jäsenkunta	ohjaa	järjestön	toimintaa	vuosikokousten,	valtuuston	ja	hallituksen	kautta.	Hallitus	ko-
koontui	vuonna	2019	kuusi	kertaa	ja	täydensi	työskentelyään	sähköpostikokouksin.	Valtuusto	piti	
kaksi	kokousta.	Vuosikokous	järjestetään	seuraavan	kerran	keväällä	2020.

Valtuusto	valitsi	syyskokouksessaan	järjestön	hallituksen	puheenjohtajaksi	toiselle	kaudelle	kirkkoher-
ra	Heikki	Arikan.	Erovuoroiset	hallituksen	jäsenet	valittiin	tehtäviinsä	uudelleen.	Hallituksen	jäseninä	
toimivat	Kaisa	Kahra	(vpj),	Päivi	Aumala,	Marianne	Heikkilä,	Salme	Kuukka,	Kai	Laitinen,	Katri	Malmi,	
Jari	Nieminen,	Jari	Pulkkinen	ja	Juha	Silander.	Hallituksen	työvaliokuntaan	kuuluivat	Heikki	Arikka,	
Kaisa	Kahra	ja	Juha	Silander	sekä	toimihenkilöistä	toiminnanjohtaja	Sami	Ojala	ja	hallintojohtaja	Timo	
Tulisalo.
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HR-toiminnoissa vahvaa kehitystä

Paltan	ja	työntekijäjärjestöjen	solmima	Kristillisten	järjestöjen	työehtosopimus	luo	pohjan	Nuoren	
kirkon	HR-toiminnoille.	Kun	pohja	on	rakennettu	ja	paikallisin	sopimuksin	täsmennetty,	voidaan	
painopiste	suunnata	kasvatustyötä	tekevän	nuorisojärjestön	HR-linjauksiin:	Miten	voimme	rakentaa	
organisaatiokulttuurin,	joka	tukee	kaikenikäisten	työntekijöiden	yhdenvertaista	kokemusta	työstä	ja	
työyhteisöstä.	Erityisesti	kiinnitämme	huomioita	nuorten	työntekijöiden	ja	vapaaehtoisten	rekrytoin-
tiin,	perehdyttämiseen	ja	mahdollisuuksiin	hyödyntää	ja	kasvattaa	osaamistaan	järjestössä.	

Vuoden	2019	kuluessa	varmistettiin	onnistuneesti,	että	henkilöstöhallinnon	työprosessit	vakiintuivat	
ja	ovat	koko	henkilöstön	ja	tarvittavalta	osin	lyhytaikaisesti	järjestössä	työskentelevien	tiedossa.	Hen-
kilöstöhallinnon	työprosessit	myös	toteutuivat	kustannustehokkaasti,	kun	alihankinnan	järjestelyt	ja	
resurssit	saatiin	varmistettua	tarkoituksenmukaisiksi.	Palkanmaksu	toteutui	oikea-aikaisesti	ja	virheet-
tömästi,	ja	palkka-aineistojen	tuottamisen	työprosessien	tehokkuus	lisääntyi.

Palkkausjärjestelmän	käyttöönoton	loppuunsaattamisessa	ei	kuitenkaan	kyetty	etenemään	aiottujen	
suunnitelmien	mukaan.	Henkilöstön	kehittämissuunnitelman	kytkemisessä	strategiaan	edistyttiin,	
mutta	jatkossa	tämä	vaatii	vielä	huomioita.	Työyhteisön	henkilöstöjohtamista	varten	rakennettu	suun-
tauskeskusteluihin	perustuva	kehityskeskustelumalli	alkoi	vakiintua.		Työhyvinvointikysely	toteutettiin	
kevätkauden	päätteeksi.	Rekrytointiprosesseista	saatu	palaute	oli	erittäin	hyvää	sekä	rekrytoijien	että	
työnhakijoiden	suunnalta.	Lisäksi	työskentelyilmapiiriä	ja	työoloja	ryhdyttiin	seuraamaan	baromet-
rinomaisesti	kolmannesvuosittain.	Organisaation	muutostilanteesta	huolimatta	työilmapiiri	koettiin	
pääsääntöisesti	hyväksi.	Kyselyt	ja	suuntauskeskustelut	antoivat	mahdollisuuden	puuttua	asioihin	ja	
kehittää	työn	reunaehtoja.

Taloushallinnossa siirryttiin konsernilaskentaan

Järjestön	talousjohtamisessa	sovelletaan	nk.	jaetun	johtajuuden	mallia.	Talouspalvelut	huolehtii	siitä,	
että	toiminnasta	vastaavilla	varsinaisen	järjestötyön	tekijöillä	on	käytössään	ajantasainen,	luotettava	
tieto	toiminnan	ja	hankkeiden	talousvaikutuksista.	Talouspalveluiden	työrooli	on	sparraava,	toisin	
sanoen	varsinainen	talousvastuu	on	aina	viime	kädessä	toiminnasta	vastaavilla.

Järjestön	ja	Partaharju-säätiön	yhteistyösopimuksen	perusteella	talouspalvelut	organisoi	ja	vastaa	
myös	Partaharju-säätiön	taloushallinnosta.	Piirien	taloushallinto	toteutuu	osana	Nuoren	kirkon	toi-
mintaa.	Konsernitilinpäätös	laaditaan	siten,	että	emoyhtiön	roolissa	toimivan	järjestön,	Partahar-
ju-säätiön	sekä	järjestön	90%	omistaman	kustannusosakeyhtiö	Publivan	talousluvut	yhdistetään	
konsernitilinpäätökseksi	keskinäiset	transaktiot	eliminoiden.

Vuonna	2019	käynnistettiin	konsernitilinpäätösten	laadinta.	Kahden	ensimmäisen	vuosikolmannek-
sen	osalta	tehtiin	alustava	osavuosikatsaus	konsernitilinpäätöksen	periaattein.	Samalla	valmistau-
duttiin	konsernin	ensimmäiseen	tilinpäätökseen	tilivuodelta	2019.	Toiminnot	onnistuttiin	tekemään	
hyvin.	Haasteena	olivat	kustannusosakeyhtiön	joidenkin	manuaalisten	käytänteiden	vuoksi	työläät	
selvitykset,	jolloin	välitilinpäätösten	laadinta	jäi	suuntaa-antavaksi.	Tällaisessa	tilanteessa	niiden	mie-
lekkyyttä	on	harkittava.

Taloushallinnon	prosesseille	asetetut	tavoitteet	toteutuivat	pääosin	hyvin.	Laskutusviiveitä	ei	myyn-
nissä	ollut,	ostolaskujen	kiertonopeus	säilyi	hyvänä.	Kirjanpito	valmistui	seuraavan	kuukauden	lop-
puun	mennessä	ja	kuukausiraportit	olivat	useimmiten	johdon	käytettävissä	jo	20.	päivän	tienoilla.	
Sisäisten	laskentakohteiden	määrä	oli	edelleen	liian	suuri,	jolloin	kirjausten	erilaisten	oikaisujen	ja	

virheiden	korjausten	määrä	nousi	liian	suureksi.	
Tällöin	alihankinnan	tehokkuus	kärsii	ja	kulut	
kasvavat.	Kun	laskenta-	ja	raportointijärjestelmää	
sopeutetaan	uuden	organisaation	mukaiseksi,	
on	laskentakohteiden	määrää	syytä	kohtuullistaa	
merkittävästi.	Ostoreskontran	automaatioaste	ei	
juurikaan	tilivuoden	aikana	noussut,	joten	sitä	on	
jatkossa	kehitettävä	erityisesti.

Koulutuksen tuessa ja toimistopalve-
luissa onnistuneita kehityshankkeita

Hallinto-	ja	taloustiimi	tarjoaa	HR-	ja	taloushal-
lintopalveluiden	lisäksi	myös	muita	tukipalveluita.	
Näitä	ovat	toimistopalvelut,	tilahallintoon	liittyvät	
palvelut	sekä	koulutuksen	ja	muun	sisällöntuo-
tannon	tukipalvelut.	Palvelujen	toteutuksessa	
seurataan	uuden	strategian	mukaisten	toimin-
tojen	kehitystä	ja	palveluja	muokataan		tarpeita	
vastaaviksi.	

Toimintavuoden	tavoitteena	oli	suunnitella	ja	
täsmentää	palvelukokonaisuudet	ja	sisäiset	pal-
veluprosessit	yhdessä	sisällöntuottajien	kanssa	
ja	luoda	tehokkaat,	laadukkaat	toimintatavat.	
Erityisesti	koulutustoiminnan	osalta	tässä	työssä	
päästiin	hyvin	tavoitteisiin.	Koulutusten	suun-
nittelusta	asiakasprosessiin	ja	laskutukseen	sekä	
kirjanpitoon	ulottuva	työnkulku	käytiin	huolel-
lisesti	läpi	ja	yhteisin	sopimuksin	täsmennettiin	
asiakaspalveluun,	viestintään	ja	koulutusproses-
sien	taloushallintoon	liittyviä	asioita.	Työ	jatkuu	
vastaavin	menettelyin	tapahtumatuotannon	
osalta.

Publiva Oy 

Nuori	kirkko	on	suurin	Lasten	Keskus	ja	Kir-
japaja	Oy:n	enemmistöomistaja.	Nuori	kirkko	
omistaa	n.	90	%	yhtiön	osakkeista.	Nuori	kirkko	
ry	nimittää	yhtiön	hallitukseen	viisi	kuudesta	
jäsenestä.	Näistä	yksi	on	hallituksen	puheenjoh-
taja.	Vakiintuneen	käytännön	mukaan	Nuoren	
kirkon	toiminnanjohtaja	on	toiminut	hallituksen	
puheenjohtajana.	Kustantamon	toiminta	tukee	ja	
edistää	järjestön	tavoitteita,	ja	yhtiökokouksen	ja	
hallitustyön	kautta	järjestö	ohjaa	kustantamon	

Kuva:	Laura	Kilpinen
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strategista	suuntaa	ja	tärkeimpiä	ratkaisuja.

Erityisesti	lastenkirjat,	seurakuntien	kasvatustyön	materiaalit	ja	kustantamon	lehdet	tukevat	suoraan	
järjestön	työtä.	Muita	kustantamisen	alueita	ovat	muu	seurakunnallinen	materiaali,	yleinen	kirjallisuus	
ja	oppimateriaalit.

Nuori	kirkko	toimii	osakeyhtiön	kanssa	samoissa	toimitiloissa,	ja	yhteistyöstä	sovitaan	yhteistyöryh-
mässä.	Vuonna	2019	yhtenä	tavoitteena	oli	toimintojen	optimointi.	Yhteistyötä	tehtiin	erityisesti	
lehtien	ja	muiden	julkaisujen	sekä	myyntityön	osalta.

Tavoite, toimenpiteet ja arviointi

Järjestö	ohjasi	toimintavuonna	käytettävissään	olevin	hallinnollisin	toimenpitein	kustantamon	toi-
mintaa	siten,	että	kustantamon	taloudellinen	kehitys	oli	suunnitelmien	mukaista	ja	taloudelliset	riskit	
kyettiin	pitämään	hallinnassa.	

Toiminnallisesti	yhteistyötä	tiivistettiin.	Seurakuntakohderyhmän	julkaisumahdollisuuksia	tarkasteltiin	
yhteisesti,	ja	myyntiyhteistyö	rakennettiin	uudella	tavalla.	Vuoden	2019	aikana	kustantamo	vaihtoi	
nimeään	Lasten	Keskus	ja	Kirjapaja	Oy:stä	Publiva	Oy:ksi.

Partaharju-säätiö 

Partaharjun	leirikeskuksen	maa-alueet	ja	rakennukset	ovat	Partaharju-säätiön	omistuksessa.	Säätiön	
kanssa	Suomen	Poikien	ja	Tyttöjen	Keskus	-	PTK	ry:n		toimesta	aikanaan	solmittu	vuokrasopimus	
ulottui	vuoden	2019	loppuun.	Nuoren	kirkon	toiminnanjohtaja	on	säätiön	toimitusjohtaja.	Järjestöllä	
ja	säätiöllä	on	myös	yhteistyösopimus	hallinto-	ja	talouspalveluiden	tuottamisesta	Partaharju-säätiöl-
le.	Säätiön	hallituksessa	on	seitsemän	jäsentä,	joista	neljä	valitsee	Nuoren	kirkon	valtuusto.	Sääntöjen	
mukaan	säätiön	tarkoituksena	on	kehittää	ja	tukea	kristillistä	nuorisotyötä,	erityisesti	varhaisnuoriso-
työtä,	edistää	alan	tutkimusta	sekä	omistaa	ja	ylläpitää	säätiön	tarkoitusta	palvelevia	leiri-	ja	retkeily-
keskuksia	ja	koulutuslaitoksia.	

Vuoden	2019	kuluessa	solmittiin	toistaiseksi	voimassa	oleva	vuokrasopimus	Säätiön	ja	järjestön	
välille	entisin	ehdoin.	Nuoren	kirkon	ja	Partaharju-säätiön	hallinnot	tekivät	päätöslinjaukset	toiminnan	
jatkosta	hyödyntäen	selvitystyön	ja	kiinteistökartoituksen	tuloksia.

Kirkkopalvelut ja Seurakuntaopiston Säätiö 

Nuori	kirkko	ry	on	yksi	Suomen	Kirkon	Seurakuntaopiston	Säätiön	taustatahoista	ja	tämän	vuoksi	sillä	
on	ollut	sääntöpohjainen	yhteys	Säätiön	ja	Kirkkopalvelut	ry:n	kanssa.	Nuori	kirkko	valitsee	yhden	
edustajan	kummankin	hallitukseen,	ja	toiminnanjohtaja	hoitaa	tätä	tehtävää	-	hoiti	myös	vuonna	
2019.	Nuorella	kirkolla	on	edustaja	Seurakuntaopiston	oppilaitoksen	johtokunnassa.	Lisäksi	toimin-
nanjohtaja	toimi	Seurakuntaopiston	yhteydessä	olevan	Kirkon	kasvatuksen	ja	uskonnonpedagogiikan	
toimikunnan	puheenjohtajana.	Sääntöjen	mukaan	toimikunnan	jäseninä	ovat	Nuoren	kirkon	toimin-
nanjohtaja,	Kirkon	kasvatus-	ja	perheasioiden	johtaja,	Kirkon	koulutuskeskuksen	johtaja,	Kirkkopalve-
lujen	jäsenpalvelujen	johtaja	ja	Seurakuntaopiston	rehtori.

Nuorten osallisuus kirkossa
• Nuorten tulevaisuusseminaari 5-7-4.2019, 

osallistuvia nuoria 120
• Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret 

9.5.2019, osallistuvia nuoria 30
• Nuorten tulevaisuusseminaarin valmistelu-

leirit
 1-3.2.2019 Tampere, Aito-toimintakes-
kus, paikalla 
 10 nuorta
 27-29.9.2019 Tampere AitO-toiminta-
keskus, paikalla 
 12 nuorta

• Pisara Nuorten leiri, paikalla 62 nuorta, 
joista 31 ulkomailta. Lisäksi 7 seurakun-
tien työntekijää/ryhmän ohjaa sekä leirillä 
staff 5 työntekijää ja 5 Seurakuntaopiston 
opiskelijaa. 

 

Saapastoiminta
• Saapasryhmiä 18 kpl
• Aktiivisia vapaaehtoisia 514 joista ohjaajan 

tehtävissä 44.
• Palkattuja työntekijöitä paikallisryhmissä 

58 henkilöä
• Saapas-työssä kohdattuja nuoria n 14 000

Saappaan ohjaajakoulutukset:

• NettiSaapas: 9 osallistujaa
• Katu-ja FestariSaapas : 8 osallistujaa
• Saapas-päivät (Saappaan vapaaehtoisten 

päivät) 80 osallistujaa
• Saappaan työkokous Sotkamossa 11/2019 

20 osallistujaa
• Paikallisia vapaaehtoiskoulutuksia Katu-ja 

FestariSaappaassa 18 kpl joissa 93 uutta 
vapaaehtoista 

• Nettisaappaassa 8 kpl joissa 34 uutta va-
paaehtoista.

Moottoripajatoiminta
• 24 tapahtumaa, joissa yhteensä 2562 hen-

kilöä
 9 Koulutusta
 15 Ajoharjoittelutapahtumaa
 8 Muuta tapahtumaa
• 35 Pajaa
• 70 vapaaehtoista ohjaajaa
• 600 nuorta säännöllisessä viikkotoiminnas-

sa.

Moottoripajan tilastot:

• 8-10.1 Kasvatuksen päivät Jyväskylä: 
Workshop 40 henk.

• 25-27.1 Jääratakisat (Niko Kunnaksen 
muistokilpailu) Kajaani, 85 henk.

• 12.2 Raahen Pajan avajaiset, 80 henk.
• 21.2 Heinolan pajan avajaiset, 45 henk.
• 28.2 Alueellinen ohjaaja tapaaminen Kala-

joki, 15 henk.
• 5.3 Ulkopuolisuuden ehkäisyn teemapäivä 

Tampere, 80 henk.
• 23.3 Mopoendurace kilpailut Ylöjärvi, 15 

henk.
• 26-28.3. Nuori 2019 tapahtuma, 350 henk.
• 27.4 Mopoendurace kisajoukkueen harjoit-

telupäivä, 10 henk.
• 4.5.Mopo- ja autokisat Kalajoki, 98 henk.
• 9.5 Mopomiitti Sastamala, 360 henk.
• 22.5 Parola Traffic koulutapahtuma, 450 

henk.
• 26.5 Mopoendurace kisat Tampere Kaanaa, 

90 henk.
• 29.8 Alueellinen ohjaajatapaaminen Pyhä-

joki, 8 henk.
• 30.8 Koulutapahtuma Alahärmä yläkoulu, 

180 henk.
• 12.9 Ratapäivä Karkkila, 28 henk.
• 18.9 Vap.ehtoisten koulutus Somero, 10 

henk.
• 20-22.9 Syyskisat Pieksämäki, 52 henk.
• 25.9 Someron pajan avajaiset, 32 henk
• 30.9 Lahti: Moottoripajatoiminnan esittely 

Nuva opiskelijoille, 65 henk.
• 1-2.10 Lahti: Moottoripajatoiminnan ohjaa-

japäivät, 19 henk.
• 19.10 Orimattila: Mopotapahtuma, 35 

henk.
• 12.11 Jyväskylän pajan avajaiset, 40 henk.
• 30.11 Limingan markkinat: Toiminnan esit-

tely, 120 henk.
• Kahdeksan alueellista ajoharjoittelutapah-

tumaa, 160 henk.

Tilastoja
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Kansainvälinen rippikoulu 
Kv 70, 1.-10.7.2019 

• 69 rippikoululaista
• 12 isosta
• 3 apuopettajaa
• 7 opettajaa
• 91 koko vahvuus 

Kv71, 12.-21.7.2019

• 69 rippikoululaista
• 12 isosta
• 3 apuopettajaa
• 7 opettajaa
• 91 koko vahvuus

Vuorovaikutustaitojen koulutuksen 
aluetoiminta
• tuetut materiaalit 78 henkilöä
• tuetut koulutukset 7 henkilöä
• alueelliset ohjaajatapaamiset 5 kpl ja osal-

listujia 41
• alueyhdyshenkilöitä 7 ja -tapaamisia yksi
• koulutusten tueksi tuotettuja esittelyvide-

oita 2
• uutiskirjeitä ohjaajille 3 vuoden aikana, 

helmi-, elo ja marraskuussa
• nettisivut ohjaajille, kouluttajille ja alueyhd-

yshenkillöille
• Materiaalimyynnin tilastot ja muutokset 

2019

Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin 
piiri ry
Nuoren kirkon Etelä-Suomen piirien koulu-
tuspäivä Nokialla 13.-14.3.2019, osallistujia 
yhteensä 30 henkeä
• Telttaleireilyn koulutuspäivä 18.5.2019 

Mäntsälässä, osallistujia yhteensä 22
• Espoon ja Helsingin kerhonohjaajien 

100-vuotta iloa kouluikäisten juhlapäivä 
9.2.2019 SuperPark, osallistujia 106 hen-
keä.

• Pisara 2019 Purolan alaleiri (Espoon ja Hel-
singin hiippakunta)

• Koko perheen kevätretki Särkänniemeen, 
osallistujia 267 (yhdessä kolmen piirin 
kanssa)

Nuoren kirkon Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan piiri ry
• Turun arkkihiippakunnan kerhonohjaajien 

koulutuspäivä 2.2.2019, osallistujia 103
• Turun arkkihiippakunnan seppo-koulutus 

Harjavallassa 24.1.2019, osallistujia 23 
henkeä.

• Pisara 2019 Harjulan alaleiri yhdessä Hä-
meen piirin kanssa.

• Tour de Henrik polkupyörävaellus/ leiri, 
osallistujia 45 + 2 

Nuoren kirkon Etelä-Suomen piirien koulu-
tuspäivä Nokialla 13.-14.3.2019, osallistujia 
yhteensä 30 henkeä. Aiheena ”Iloa ja Rauhaa”.

Nuoren kirkon Itä-Suomen piiri ry
Itä-Suomen alueella on vahva alueellinen yh-
teistyö niin Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien 
kuin Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen piirien-
kin kanssa. Yhteistyössä toteutimme monia 
erilaisia tapahtumia. Yhtenä onnistumisista  
voi nostaa Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien 
yhteisen kasvatuksen seminaarin “Pohjoinen 
pyhiinvaellus” Tievatuvalla elokuun lopussa. 
Kuopion ja Mikkelin hiippakunnista mukana oli 
45 nuorisotyössä toimivaa työntekijää. Kes-
kustelu ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden 
kanssa on helppoa ja sujuvaa ja vuosien saa-
tossa hioutunutta.

Nuoren kirkon Keski-Suomen ja 
Pohjanmaan piiri ry
• Lapuan hiippakunnan kerhonohjaajapäivä; 

Marttinen, Virrat, 120 osallistujaa
• Oulun hiippakunnan kerhonohjaajapäivä; 

Kokkola, 90 osallistujaa
• Varhaisnuorisotyöntekijöiden alueellinen 

kehittämispäivä; Ylivieska, Törmälä, 33 
osallistujaa

• Sählyturnaus; Ähtäri, liikuntahalli, 120 osal-
listujaa

Nuoren kirkon Hämeen piiri ry
• Tampereen Hiippakunnan kerhonohjaajien 

koulutuspäivä 2.2.2019 Hollola, osallistujia 
131

• Pisara 2019 Harjulan alaleiri ( Tampere ja 
Turun alueet yhdessä)

• seppo-tapaaminen 11.9.2019 Hollolassa, 
osallistujia yhteensä 14 henkeä

Nuoren kirkon Kaakkois-Suomen
piiri ry
• Mikkelin hiippakunnan kerhonohjaajapäi-

vät, 139 osallistujaa
• Tykkimäen perheretki, 945 osallistujaa
• PISARA-suurleiri 24.-29.7. Partaharjulla, 

osallistujia Mikkelin ja Kuopion hiippa-
kuntien yhteisessä Järvelän leirikylässä oli 
yhteensä 324, joista 141 Mikkelin hiippa-
kunnasta

• Kasvatuksen seminaari Pohjoinen pyhiin-
vaellus Tievatuvalla 26.-30.8., osallistujia 
yhteensä 45

Aluetyö:
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Yleistä

Kertomusvuosi	sujui	hyvin.	Viime	vuosien	myllerrysten	jälkeen	ja	yhdistys	yrittää	edelleen	löytää	uu-
det	toimivat	toimintatavat	muuttuneessa	tilanteessa	(PTK->	Nuori	Kirkko).	

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

Tammikuu
Pisara-suurleirin	suunnittelukokous	Forssassa	31.1.

Helmikuu
Hiippakunnalliset	kerhonohjaajapäivät	Hollolassa	2.2.	
• Osallistujia	131	henkeä.	Palautteen	perusteella	päivät	olivat	oikein	onnistuneet.

Maaliskuu
Nuoren	Kirkon	Etelä-Suomen	piirien	yhteinenkoulutuspäivä	Nokian	Edenissä	13.-14.3.	
• Osallistujia	30	henkeä.	Hämeen	piiristä	oli	mukana	muutama	osallistuja.	Seminaarin	aikana	ei	
pidetty	piirin	työkokousta.

Pisara-suurleirin	suunnittelukokous	Forssassa	28.3.

Piirin	hallituksen	työkokous	28.3.	klo	14.00	Forssan	ABC
• Kokouksessa	valmisteltiin	vuosikokouksen	asioita

Huhtikuu
Pisaraleirin	suunnittelua	Partaharjulla	25.4.

Toukokuu
Vuosikokous	2.5.	klo	10-12	Lempäälässä
• Vuosikokouksessa	oli	mukana	kuusi	henkeä	kuudesta	eri	seurakunnasta.

Kevätretki	18.5.	Särkänniemeen
• Retkellä	mukana	yhteensä	267	henkeä	kolmesta	eri	piiristä

Nuoren kirkon 
Hämeen piirin 
toimintakertomus vuodelta 
2019

Heinäkuu
Pisaran	rakennusleiri	22.-23.7.
Pisara	suurleiri	24.-29.7.
• Pisara-suurleiri	oli	kesän	kohokohta.	Leiri	onnistui	kaikin	puolin	mainiosti.	Tampereen	hiippakun-
nasta	Harjulan	alaleirissä	oli	154	henkeä	ja	Arkkihiippakunnasta	174	henkeä	eli	Harjulan	koko-
naisväkimäärä	oli	328	henkeä.

Syyskuu
Suurleirin	palauteseminaari	sekä	hallituksen	kokous	30.9.-1.10.2019
• Palauteseminaari	pidettiin	Forssassa.	Väkeä	oli	paikalla	10	henkeä.

Seppotapaaminen	11.9.	Hollolassa.	Osallistujia	yhteensä	14	henkeä.

Marraskuu
Piikki	koulutuspäivä	21.11.
• Koulutuspäivä	peruuntui	vähäisen	ilmoittautumismäärän	vuoksi
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Nuoren kirkon 
Itä-Suomen piirin 
toimintakertomus vuodelta 
2019

Yleistä

Yhdistyksen	tarkoituksena	on	tukea	ja	kehittää	alueellaan	toimivien	seurakuntien	tekemää	varhais-
nuorisotyötä	ja	yhteistoimintaa.	Piirin	perustava	kokous	pidettiin	Partaharjun	toimintakeskuksessa	
15.9.1999.	Piirin	nimi	muuttui	Nuoren	Kirkon	Itä-Suomen	piiri	ry:ksi	10.10.2017.	Toimintavuosi	
2019	oli	piirin	kahdeskymmenes	varsinainen	toimintavuosi.
 
Piirin	puheenjohtajana	on	toiminut	Eija	Huuskonen	Kuopion	Kallaveden	seurakunnasta.		
Piirihallitukseen	ovat	kuuluneet	alueidensa	edustajina:	
 
Marko	Kähkönen	 	 Rantakylän	srk
Jyrki	Kiukkonen	 	 Pielaveden	srk
Anton	Berg	 	 	 Alavan	srk
Mirva	Heikkinen	 	 Sotkamon	srk
Pauliina	Pihjala-Mikkonen	 Kajaanin	srk
Jenni	Venejärvi	 	 Suonenjoen	srk	 	 	
Hanne	Kuukasjärvi	 	 Kiuruveden	srk	 	 	
Timo	Manninen	 	 Männistön	srk	 	 	
Urpo	Häkkinen	 	 Varkauden	srk	 	 	
Nonna-Omena	Helojoki	 Joensuun	srk	 	 	

Piirihallituksen	jäsenet	ovat	saaneet	kutsun	hallituksen	kokouksiin.	Ulkojäseninä	on	kutsuttu	Nuoren	
kirkon	vs.	aluekouluttaja	Anna	Kärri	ja	Kuopion	hiippakunnan	hiippakuntasihteeri	Juha	Antikainen.	
Hallitus	piti	viisi	kokousta:	1.2.,	7.5.,14.-21.8.	(sähköpostikokous),	20.9.	ja	26.11.2019.	

Toiminta
 
Toimintavuonna	piiri	toteutti	toimintasuunnitelman	mukaisia	toimintoja,	jotka	palvelivat	alueen	seu-
rakuntia.	Tiedotus	toteutui	pääsääntöisesti	sähköpostitse	sekä	suullisen	informaation	kautta	neuvot-
telupäivillä	ja	erilaisissa	tapahtumissa.	Toimintaa	mainostettiin	Nuoren	kirkon	koulutus-	ja	palvelut	
-kalenterissa,	Nuoren	kirkon	nettisivuilla	sekä	aluekouluttajan	uutiskirjeissä.	Piirin	yhteystiedot	löytyi-
vät	Nuoren	kirkko	nettisivuilta.

 

Vuonna	2019	toteutuivat	seuraavat	tapahtumat:		
(Vuoden	2018	osallistujamäärät	suluissa)	

1.	Kuopion	hiippakunnan	kerhonohjaajapäivä	#suavarten	järjestettiin	Joensuussa	26.1.	yhteistyössä	
Kuopion	hiippakunnan,	Joensuun	ev.lut.	seurakuntayhtymän,	Nuori	kirkko	ry:n	sekä	Agricolan	opin-
tokeskuksen	kanssa.	Osallistujia	kerhonohjaajapäivässä	oli	yhteensä	210	(255).	Kerhonohjaajapäivä	
järjestettiin	nyt	15.	kerran.	
 
2.	Vihapuheesta	yhdenvertaisuuteen	-koulutuspäivä	Kuopiossa	20.3.	yhteistyössä	Nuori	kirkko	ry:n	
ja	Rauhankasvatusinstituutin	kanssa.	Osallistujia	yhteensä	15.

3.	Nuoren	Kirkon	Itä-Suomen	piiri	ry:n	piirikokous	pidettiin	Vuorelassa	Kunnonpaikassa	7.5.	Osallistu-
jia	piirikokouksessa	oli	yhteensä	21	(19).		

4.	Tykkimäen	perheretki	järjestettiin	Kouvolassa	18.5.	Nuoren	kirkon	Kaakkois-Suomen	piirin	sekä	
Mikkelin	hiippakunnan	toimesta.	Itä-Suomen	piiri	osallistui	ainoastaan	tapahtuman	markkinointiin.	
Osallistujia	yhteensä	oli	945.	

5.	Pisara-suurleiri	24.-29.7.	Partaharjulla.	Osallistuttiin	suunnitteluun,	järjestelyihin	ja	toteutukseen	
yhdessä	Nuoren	kirkon,	hiippakuntien,	paikallisseurakuntien	ja	yhteistyökumppaneiden	kanssa.	Kuo-
pion	ja	Mikkelin	hiippakuntien	yhteisellä	leirialueella	Järvelässä	oli	osallistujia	yhteensä	n.	430	henki-
löä.					

6.	Suunnitelman	mukaisesti	toimintavuonna	ei	järjestetty	erillistä	varhaisnuorisotyön	työkokousta	
vaan	piiri	oli	mukana	Tievatuvalla	26.-30.8.	järjestetyssä	Kuopion	ja	Mikkelin	hiiippakuntien	nuoriso-
työntekijöiden	syysseminaarin	järjestelyissä.	Tievatuvalla	juhlistettiin	Itä-Suomen	piirin	20-vuotis-
taivalta	sekä	Kaakkois-Suomen	piirin	10-vuotistaivalta.	Osallistujia	syysseminaarissa	oli	yhteensä	46	
henkilöä.
Syysseminaarin	yhteydessä	jaettiin	Nuoren	kirkon	Itä-Suomen	piirin	tunnustuspalkinto	sitoutuneesti	
ja	innostuneesti	tehdystä	työstä	tyttöjen	ja	poikien	parissa.	Palkinto	jaetaan	joka	toinen	vuosi.	Vuon-
na	2019	jaettu	palkinto	oli	kolmas	ja	se	myönnettiin	Noora	Kähköselle	Joensuusta.	

7.	Kato	mua	-perhetapahtuma	24.11.	Joensuussa	yhdessä	Nuoren	kirkko	ry:n,	Joensuun	ev.lut.	seu-
rakuntayhtymän	ja	Kuopion	hiippakunnan	kanssa.	Yhteensä	osallistujia	oli	650.
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Nuoren kirkon 
Kaakkois-Suomen piirin 
toimintakertomus vuodelta 
2019

Yleistä

Yhdistyksen	tarkoituksena	on	tukea,	edistää	ja	kehittää	alueellaan	toimivien	seurakuntien	tekemää	
varhaisnuorisotyötä	ja	yhteistoimintaa.	Piirin	perustava	kokous	pidetiin	Mikkelissä	18.3.2009.	Toimin-
tavuosi	2019	oli	piirin	kymmenes	toimintavuosi.

Piirin	puheenjohtajana	toukokuusta	2019	eteenpäin	on	toiminut	Janne	Blomberg	Kotka-Kymin	seu-
rakunnasta	ja	hallitukseen	ovat	kuuluneet	alueensa	edustajina:

Kirsi	Lampi	 	 	 Lauritsalan	seurakunta	 	
Jaakko	Vanttaja	 	 Savonlinnan	seurakunta
Jari	Kovalainen	 	 Heinolan	seurakunta
Heli-Johanna	Pajunen		 Kuusankosken	seurakunta
Säde	Suutari	 	 	 Anjalankosken	seurakunta
Tiina	Haapiainen	 	 Mikkelin	tuomiokirkkoseurakunta

Hallituksen	kokouksissa	Nuoren	kirkon	edustajana	on	toiminut	kouluttaja	Anna	Kärri.	Mikkelin	hiip-
pakunnan	tuomiokapitulista	mukana	on	ollut	hiippakuntasihteeri	Ari	Tähkäpää.	Hallitus	piti	vuoden	
aikana	kolme	kokousta:	19.2.,	27.8.	ja	11.12.2019.

Toiminta

Toimintavuonna	piiri	toteutti	toimintasuunnitelman	mukaisia	toimintoja,	jotka	palvelivat	alueen	seu-
rakuntia.	Tiedotus	toteutui	pääsääntöisesti	sähköpostitse	sekä	suullisen	informaation	kautta	neuvot-
telupäivillä	ja	erilaisissa	tapahtumissa.	Toimintaa	mainostettiin	Nuoren	kirkon	koulutus-	ja	palvelut	
kalenterissa,	Nuoren	kirkon	nettisivuilla	sekä	aluekouluttajan	uutiskirjeissä.	Piirin	yhteystiedot	löytyi-
vät	Nuoren	kirkon	nettisivuilta.

Vuonna	2019	toteutuivat	seuraavat	tapahtumat	(vuoden	2018	lukumäärät	suluissa):

1.	Mikkelin	hiippakunnan	kerhonohjaajapäivä	järjestettiin	Kuusankoskella	19.1.2019	yhteistyössä	
Mikkelin	hiippakunnan,	Kuusankosken	seurakunnan,	Kouvolan	seurakuntayhtymän	ja	Agricolan	opin-
tokeskuksen	kanssa.	Osallistujia	kerhonohjaajapäivässä	oli	yhteensä	139	(133).

2.	Tykkimäen	perheretki	järjestettiin	Kouvolassa	18.5.2019	yhdessä	Mikkelin	hiippakunnan	ja	Kouvo-
lan	seurakuntayhtymän	kanssa.	Osallistujia	retkellä	oli	945	(1031).

3.	Kouvolassa	pidettiin	18.5.	Nuoren	Kirkon	Kaakkois-Suomen	piiri	ry:n	vuosikokous.	Osallistujia	vuo-
sikokouksessa	oli	yhteensä	19	(26).

4.	Pisara	Suurleiri	järjestettiin	24.-29.7.2019	Partaharjulla.	Osallistujia	Mikkelin	ja	Kuopion	hiippakun-
tien	yhteisessä	Järvelän	leirikylässä	oli	yhteensä	324,	joista	141	Mikkelin	hiippakunnasta.

5.	Mikkelin	ja	Kuopion	hiippakuntien	yhteinen	Kasvatuksen	seminaari	”Pohjoinen	pyhiinvaellus”	
pidettiin	Tievatuvalla	Saariselällä	26.-30.8.2019.	Seminaaria	järjestämässä	olivat	Mikkelin	ja	Kuopion	
hiippakunnat	sekä	Nuori	Kirkko	ry.	Seminaarin	yhteydessä	vietimme	myös	piirien	syntymäpäiväjuh-
lia,	Itä-Suomen	piirillä	tuli	täyteen	20	vuotta	ja	Kaakkois-Suomen	piirillä	10	vuotta.	Juhlassa	Kaak-
kois-Suomen	piiri	muisti	pitkäaikaista	puheenjohtajaansa	Anna	Kärriä.	Osallistujia	seminaarissa	oli	
yhteensä	45,	joista	Mikkelin	hiippakunnasta	28.

Lisäksi	toimintavuoden	aikana	työryhmä	kokoontui	muutaman	kerran	suunnittelemaan	vuoden	2020	
kerhonohjaajapäivää.	

Suunniteltu	vihapuheesta	yhdenvertaisuuteen	koulutuspäivä	Mikkelissä	19.3.2019	jouduttiin	peru-
maan.
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Kaksi	nuorta	osallistui	Walesissa	järjestetylle	European	Fellowship	Easter	Course–kurssille.	Piiri	tuki	
osallistujia	150€/osallistuja.

Piirin hallitus 2019

	 Puheenjohtaja:	Matti	Pihlaja	Seinäjoki

	 Varapuheenjohtaja:	Henna	Luomala,	Jyväskylä
	 Sihteeri:	Riikka	Aittolampi,	Ähtäri
	 Rahastonhoitaja:	Aija	Puttonen,	Äänekoski
	 Matti	Latomäki,	Kauhava,	vara:	Maria	Pirttinen,	Ylihärmän	kappeli	
	 Matti	Järvi,	Vähäkyrö,	vara:	Pete	Ketola,	Seinäjoki
	 Heidi	Syvänen,	Viitasaari,	vara:	Sanna	Mehtälä,	Alavus
	 Sauli	Pihlajakangas,	Kauhajoki,	vara:	Juhani	Metsäranta,	Teuva
	 Arto	Vienola,	Seinäjoki,	vara:	Arja-Riitta	Iilahti,	Vaasa
	 Markku	Auti
	 Henna	Luomala,	Jyväskylä,	vara:	Petri	Katko,	Muurame	
	 Sari	Mäkelä,	Seinäjoki,	vara:	Seija	Laaksonen,	Virrat

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
                                      

Kokoukset

Vuosikokous	4.5.2019	
Hallitus	3.9.2019
Hallitus	18.12.2019
  
Toiminta

Kerhonohjaajien	koulutuspäivä	pidettiin	19.1.2019	Marttisissa	Virroilla.	Koulutuspäivä	kokosi	ison	
joukon	hiippakuntamme	kerhonohjaajia	ja	työntekijöitä	ajankohtaisen	Rauhaton!	-teeman	ympärille.	
Osallistujia	oli	kaikkiaan	123,	joista	101	oli	kerhonohjaajia	ja	
22	työntekijöitä.	Päivässä	oli	mukana	myös	Pekka	Laukkarinen	Trio,	joka	konsertoi,	jäsenet	toimivat	
pajavetäjinä	sekä	säesti	Messussa.
 
Lapuan-	ja	Oulun	hiippakuntien	alueellinen	varhaisnuorisotyön	kehittämispäivä	järjestettiin	13.-
14.3.2019	Ylivieskassa,	Törmälän	leirikeskuksessa.	Jakamisesta	jaksamiseen–kevätseminaariin	osallis-
tui	yli	30	työntekijää.	Seminaarissa	pohdittiin	kirkkopolkua	kasvatuksen	näkökulmasta,	seurakuntalai-
suutta	sekä	työn	iloja	ja	haasteita.	Illan	Messun	yhteydessä	konsertoivat	Eve	ja	Ossi.

Poikien	ja	tyttöjen	kevätretki	Alahärmään	jouduttiin	perumaan	PowerParkin	laitteiden	jäädyttyä	pak-
kaselle	painuneessa	kevätkelissä.	Tapahtuman	peruminen	oli	suuri	pettymys	retkeen	valmistautuneille	
seurakunnille.	Jotkut	seurakunnat	järjestivät	kerholaisilleen	korvaavan	retken,	mutta	monilta	retki	jäi	
kokonaan	tekemättä.	Onneksi	tilaisuuteen	varatut	ruoat	saatiin	pääosin	hyötykäyttöön.

Pisara	-suurleiri	kokosi	hiippakunnan	väen	leireilemään	Partaharjulle	24.-29.7.	Kumpulan	mäellä	oli	
124	leiriläistä	Lapuan	hiippakunnasta	joista	kouluikäisiä	noin	100.	Osallistujamäärä	väheni	huomatta-
vasti	edellisestä	Suurleiristä.		
 
Lapuan	hiippakunnan	salibandyturnaus	järjestettiin	3.11.2019	Ähtärin	liikuntahallilla.	Turnaukseen	
osallistui	kuudesta	seurakunnasta	yli	100	kerholaista,	ohjaajaa	ja	työntekijää.	Turnaus	pelattiin	seka-
joukkueilla	kahdessa	sarjassa,	1-3lk	ja	4-6lk.	Nuorempien	turnauksen	voitto	meni	tänä	vuonna	Viita-
saarelle	ja	vanhempien	Vimpeliin.

Nuoren kirkon 
Keski-Suomen ja 
Pohjanmaan piirin 
toimintakertomus vuodelta 
2019
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Yleistä
 
Nuoren	kirkon	Uudenmaan-Helsingin	piiri	ry:n	tarkoituksena	on	edistää	toimialueellaan	toimivien	
Nuori	kirkko	ry:n	säännöt	ja	periaatteet	hyväksyvien	yhteisöjen	toimintaa	ja	yhteistyötä.	Toiminta	ta-
pahtuu	erityisesti	kouluikäisten	lasten	parissa,	mutta	toiminnan	painotukset	eri	ikäisten	parissa	määri-
tetään	toimintasuunnitelmassa.
 
Piirin	toimialueena	on	Uusimaa	/	Helsingin-	ja	Espoon	hiippakunnan	alue.		Jäseniä	piirissä	ovat	kaikki	
Nuoren	kirkon	piirin	alueella	olevat	paikalliset	jäsenyhteisöt.	Piirin	ylintä	päätäntävaltaa	käyttää	vuo-
sittain	kokoontuva	vuosikokous.	Vuosikokous	valitsee	toimintaa	johtamaan	hallituksen,	johon	kuuluu	
sääntöjen	mukaan	puheenjohtaja	ja	neljästä	kymmeneen	jäsentä.	Kulunut	toimikausi	oli	yhdistyksen	
45.	toimikausi.	

Toimikauden	aikana	on	toteutettu	mm.	Kerhonohjaajapäivät,	kehittämispäivä	Piikki,	Pisara	2019	suur-
leiri	sekä	koko	perheen	kevätretki	Särkänniemeen.	Varhaisnuorisotyön	työkokous	järjestettiin	edel-
leen	yhteistyössä	Nuoren	kirkon	Varsinais	-Suomen	ja	Satakunnan	piiri	ry:n	ja	Nuoren	kirkon	Hämeen	
piiri	ry:n	kanssa.	100	vuotta	iloa-	kouluikäiset	kirkossa-	juhlavuosi	näkyi	piirin	toiminnassa.	Piirin	
alueen	seurakuntia	osallistui	mm	Yö	kirkossa-tapahtumaan	omien	aikataulujen	mukaan.

Toiminta

Espoon	ja	Helsingin	kerhonohjaajien	100-vuotta	iloa	kouluikäisten	juhlapäivä	9.2.2019	SuperPark,	
osallistujia	106	henkeä.

13.-14.3.2019	Nuoren	kirkon	Etelä-Suomen	piirien	koulutuspäivä	Nokialla	(VSS	piiri,	Nuoren	kirkon	
Hämeen	piiri	ja	Nuoren	kirkon	U-H	piirin)	Päivät	järjestettiin	21.	kerran.	Päiville	osallistui	30	henkeä	
varhaisnuorisotyön	parissa	työskentelevää	työntekijää.	

Nuoren	kirkon	Uudenmaan-Helsingin	piiri	ry:n	vuosikokous	pidettiin	4.4.2019	klo	13.00-14.00.	Ko-
kouspaikkana	Helsingin	seurakuntayhtymä	III-linja	22	B,	00530	Helsinki.	Osallistujia	9	henkeä.

18.5.	järjestettiin	koko	perheen	kevätretki	Särkänniemeen,	osallistujia	267	(yhdessä	kolmen	piirin	
kanssa)

Nuoren kirkon 
Uudenmaan-Helsingin piirin 
toimintakertomus vuodelta 
2019

Telttaleireilyn	koulutuspäivä	18.5.2019	Mäntsälässä,	osallistujia	yhteensä	22.	
Pisara	2019	Purolan	alaleiri	(Espoon	ja	Helsingin	hiippakunta).	Osallistujia	242	leiriläistä	(15.7.2019).

14.11.2020	pidettiin	kehittämispäivä	Piikki	Helsingin	tuomiokapitulin	tiloissa.	Aiheena	Kukaan	ei	ole	
nolla,	aiheeseen	johdatteli	kouluttaja	Kati	Särmö.	Osallistujia	18.	

21.9.2019	Biitsi-Pisara,	Salmisaaressa,	työntekijöiden	100-vuotta	juhlavuoden	tapahtuma.	Osallistu-
jia	14.			
 
Piiri	järjesti	joululounaan	piirin	toiminnassa	mukana	olleille	yhteistyö-	kumppaneille	sekä	vastuunkan-
tajille	9.12.2019	Ravintola	Töölön	Sävelessä.	Joululounaalle	osallistui	14	henkeä.	

Jäsenyydet ja yhteydet

Piiri	on	Nuori	kirkko	ry:n	jäsenyhdistys.	Piiri	toimi	kuluneella	toimikaudella	yhteistyössä	keskusjär-
jestön,	Helsingin	ja	Espoon	hiippakuntien	kasvatustyön	kanssa,	seurakuntayhtymien	ja	seurakuntien	
sekä	eri	varhaisnuoriso-	ja	nuorisojärjestöjen	kanssa.
 
Hallinto

Nuoren	kirkon	Uudenmaan-Helsingin	piiri	ry:n	vuosikokous	pidettiin	4.4.2019	klo	13.00-14.00.	Ko-
kouspaikkana	Helsingin	seurakuntayhtymä	III-linja	22	B,	00530	Helsinki.

Hallitus	kokoontui	viisi	(5)	kertaa	vuoden	aikana.

Hallituksen	jäsenet:		
                          
Puheenjohtaja	Tytti	Friberg,	varapuheenjohtaja	Outi	Kivistö,	Katri	Rantanen,	Anne-Maria	Laukkari-
nen,	Eila	Musikka	sihteeri,	Juha	Pitkä,	Katri	Vuorio,	Iris	Sotamaa	rahastonhoitaja,	Pauli	Syrjö,	Eeva	
Liesilinna	ja	Jukka	Jylhä,	Nuoren	kirkon	edustaja.
 
Jaostot

Hallituksen	työn	helpottamiseksi	hallitus	asetti	tapahtumia	varten	jaostoja	(työryhmiä),	jotka	suunnit-
televat	ja	toteuttavat	hallituksen	niille	antamat	tehtävät.	Pisara-leiriä	varten	perustettiin	valmistelu-
työryhmä:	Stella	Björkholm,	Eila	Musikka,	Pauli	Syrjö,	Tytti	Friberg	ja	Heikki	Lehti.
 
Tiedotus

Jäsenseurakunnille	ja	päätoimisille	työntekijöille	sekä	henkilöjäsenilleen	piiri	lähetti	neljä	sähköistä	
kiertokirjettä,	joissa	informoitiin	piirin	toiminnasta	ja	tapahtumista.
 
Talous
Piirin	toiminta	2019	toteutettiin	Nuori	kirkon	tilikartan	kautta,	jossa	UH-piirillä	on	oma	kustannus-
paikka	(erityislaskentatunniste).	Piirillä	on	oma	pankkitili	Danske	Bankissa.

Helsingissä	28.2.2020

Tytti	Friberg	 	 	 	 	 Eila	Musikka
puheenjohtaja	 	 	 	 sihteeri
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Yleistä

Yhdistys	on	Nuori	kirkko	ry:n	jäsen	ja	edistää	sen	toiminnan	tavoitteita	toimialueellaan.	Nuori	kirkko	
ry:n	toiminnan	tarkoituksena	on	tukea	lapsen	ja	nuoren	kokonaisvaltaista	kasvua	ja	osallisuutta,	ke-
hittää	ja	palvella	evankelisluterilaisissa	seurakunnissa	toteutettavaa	lapsi-,	varhaisnuoriso-	ja	nuoriso-
työtä,	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	hyväksyvien	
yhteisöjen	toimintaa	ja	yhteistyötä.	Toiminta	tapahtuu	erityisesti	kouluikäisten	lasten	parissa,	mutta	
toiminnan	painotukset	eri-ikäisten	parissa	määritellään	toimintasuunnitelmassa.

Koulutus
 
• Kerhonohjaajapäivät, 26.1.19 Sastamala
	 Vastuuhenkilöt:	Jukka	Jylhä	ja	Salme	Kuukka
	 Osanottajamäärä:	120	kerhonohjaajaa	+	työntekijät.	Yhteistyössä	SLS:n	kanssa
• Etelä-Suomen piirien yhteinen työkokous, 13.-14.3.2019 Nokia
								 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
	 Yhteyshenkilö:	Jukka	Jylhä.	Osanottajamäärä:	VSS-piiristä	8	osanottajaa
• Seurakuntien varhaisnuorisotyöntekijöiden yhteinen PIIKKI -koulutuspäivä, 7.11.2019 Huitti-

nen
	 Yhteyshenkilö:	Jukka	Jylhä	ja	Marjo	Mäki.	Osanottajamäärä:	11	henkilöä
• Seppopäivät, 24.1.2019 Harjavallassa
	 Osanottajamäärä:	23	henkilöä.	Yhdyshenkilö:	Jukka	Jylhä,	Petri	Hömppi,	Hanna	Joensuu
      
Retket ja leirit

Tour de Henrik – Varhaisnuorten pyhiinvaellus Kokemäeltä Turun tuomiokirkkoon (n. 130km) 
25.–27.6. 2019
Yhdyshenkilö:	Kimmo	Koivisto,	Timo	Sjöblom	ja	Seija	Katajisto
Osanottajamäärä:	47	henkilöä.	Yhteistyössä	Pyhän	Henrikin	pyhiinvaellusyhdistyksen	kanssa.

Nuoren kirkon 
Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan piirin 
toimintakertomus vuodelta 
2019

Pisara-leiri, 24.-29.7.2019 Partaharjulla
Yhteyshenkilöt:	Jukka	Jylhä.	Kyläpäällikkö	Anne	Saarela.	Osanottajamäärä:	VSS-piiristä	194	henkilöä.

Kerhojen yhteinen kevätretki 18.5.2019 Särkänniemeen Tampereelle
Osallistujia:	Yhteensä	(koko	tapahtuma)	?	henkilöä,	VSS-piiristä	24	henkilöä.	Yhteyshenkilö:	Jukka	
Jylhä.	Yhteistyössä	Etelä-Suomen	piirien	kanssa.

Hallituksen kokoukset

• 14.1.2020	Hallituksen	strategiaristeily,	Turku	–	Maarianhamina	-	Turku
												Yhteyshenkilö:	Salme	Kuukka,	osanottajamäärä:	9	henkilöä
• 9.2.2019	Loimaalla
	 Yhteyshenkilö:	Salme	Kuukka,	osanottajamäärä:	7	henkilöä
• 5.9.2019	Loimaalla
	 Yhteyshenkilö:	Salme	Kuukka,	osanottajamäärä:	7	henkilöä
• 17.12.2019	Huittinen
	 Yhteyshenkilö:	Salme	Kuukka,	osanottajamäärä:	7	henkilöä
• Vuosikokous
	 19.3.2019	Huittinen,	osanottajamäärä:10	henkilöä

Muuta
       
Varhaisnuorisotyön	stipendi	luovutettiin	Suvi	Pulkkiselle	Kasvatuksen	Teemaseminaarissa	29.8.2019	
Porissa.

Yhteydet

	 Turun	Arkkihiippakunnan	tuomiokapituli
	 Suomen	Lähetysseura
	 Nuori	Kirkko
	 Paikallisseurakunnat
	 Ekumeeninen	pyhiinvaellusyhdistys	Tour	de	Henrik
 
Hallitus  2019

	 Puheenjohtaja:	Salme	Kuukka,	Sastamala
	 Varapuheenjohtaja:	Suvi	Pulkkinen,	Lieto
	 Sihteeri:	Marjo	Mäki,	Huittinen
	 Talousvastaava:	Sami	Laaksonen,	Loimaa
	 Rose-Marie	Virolainen	Uusikaupunki
	 Timo	Sjöblom,	Salo
	 Leena	Lähde,	Turku
	 Kimmo	Koivisto,	Säkylä
	 Anne	Saarela,	Pori					
	 Timo	Havukainen,	Naantali	
                                                                                                    
 Nuoren kirkon hallitus: 
	 Salme	Kuukka


