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Rohkeas� lasten ja nuorten asialla kirkossa ja yhteiskunnassa 

 
Nuori kirkko ry lähtee vuoteen 2019 uuden strategian viitoi�amalla �ellä. Toimintavuoden 
2018 aikana laaditun strategian painopisteiden mukaises� järjestö tulee vuonna 2019 
rakentamaan lapsi- ja nuorilähtöisyy�ä, ehkäisemään ulkopuolisuu�a ja vaiku�amaan 
ak�ivises� yhteiskunnassa.  
 
Vuoden 2019 aikana järjestö pyrkii tavoi�elemaan seuraavia strategises� merki�äviä 
päämääriä. Järjestö haluaa tulla tunnetuksi lapsi- ja nuorilähtöisenä toimijana edistämällä 
erityises� lasten ja nuorten osallisuu�a. Sen tavoi�eena on synny�ää yhteistyössä 
jäsentensä ja muiden toimijoiden kanssa valtakunnallises� merki�äviä uusia tapoja 
vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvoin�a ja ehkäistä ulkopuolisuu�a. Ulkopuolisuu�a tullaan 
ehkäisemään sekä liikunnan e�ä leiri- ja retkitoiminnan menetelmiä kehi�äen ja 
hyödyntäen. Ulkopuolisuu�a tullaan ehkäisemään erityises� vanhemmuu�a ja perheitä 
tukemalla. Nuori kirkko ry haluaa olla vuonna 2019 ak�ivinen kiusaamisen ja yksinäisyyden 
ehkäisyn alueilla. 
 
Näiden päämäärien saavu�amiseksi Nuori kirkko ry tulee muun muassa vaiku�amaan 
ak�ivises� yhteiskunnassa. Vuoden 2019 aikana järjestön toimintaa ja palveluja suunnataan 
eri puolilla Suomea tarkoituksenmukaisin tavoin erilaiset toimintaympäristöt huomioiden. 
Nuori kirkko ry on vuonna 2019 asiakaslähtöinen ja ke�erä toimija. Järjestö uskaltaa seurata 
aikaansa ja kokeilla uu�a. Digitalisaa�on mahdollisuudet otetaan huomioon ja 
hyödynnetään järjestön toimintaa läpileikkaavas�. 

 
1. Osaamisen vahvistaminen ja toiminnan kehi�äminen 

1.1. Osallisuus ja spiritualitee� 

Lasten ja nuorten ääni kuuluu kirkossa ja yhteiskunnassa  
Nuori kirkko vahvistaa ja kehi�ää lasten ja nuorten osallisuu�a niin järjestön omassa kuin 
seurakun�en toiminnassa ja päätöksenteossa. Järjestö ak�voi lapsia ja nuoria mukaan 
suunni�elemaan ja toteu�amaan omalle ikäryhmälleen suunna�ua toimintaa. Nuori kirkko 
tarjoaa seurakunnille koulutusta, tapahtumia ja välineitä eri ikäisten lasten ja nuorten äänen 
kuulemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Järjestö toimii lapsi- ja nuorisölähtöisyy�ä 
vahvistavissa ja kehi�ävissä kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa verkostoissa.  

 
Toimenpiteet 

 
Toimintavuoden aikana Nuori kirkko: 

● kuulee lapsia ja nuoria järjestön omassa toiminnassa ja hallinnossa 
● kehi�ää lapsiystävällisen seurakunnan kriteerejä 
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● seuraa LAVAN toteutumista, ylläpitää seurakun�en lapsiasiahenkilöverkostoa ja 

järjestää valtakunnallisen Lapsiasiahenkilöiden koulutuspäivän yhdessä 
kirkkohallituksen TPOK-työryhmän kanssa 

● kehi�ää lapsi- ja nuorisolähtöisyy�ä osallistumalla Osallisuuden vahvistajat 
-verkoston, Lapsen oikeuksien vies�ntäverkoston ja Lastensuojelun Keskusliiton 
neuvo�elukunnan toimintaan sekä Lapsen oikeuksien foorumiin 

● valmistelee Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tapahtuman kirkolliskokouksen 
kevä�stuntoviikolle yhdessä TPOK-työryhmän kanssa 

● järjestää Kirkko 2025 – Nuorten tulevaisuusseminaarin yhteistyössä KKP:n ja 
NAVI-ryhmän kanssa 

● edistää nuorten aikuisten vaiku�amismahdollisuuksia kirkossa NAVI-ryhmässä 
● järjestää nuorten luo�amushenkilöiden koulutusviikonlopun 
● järjestää �lauksesta Pilvipedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksia 

 

Lasten ja nuorten kasvu ja spiritualitee� saa tukea  
Nuori kirkko tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua seurakunnissa. Tavoi�eena on, 
e�ä lapset ja nuoret voivat toimintamme ansiosta osallistua turvalliseen 
seurakuntayhteisöön, jonka jumalanpalveluselämä nähdään laajas� hyvinvoin�in 
vaiku�avana asiana. Nuori kirkko vahvistaa omaa spiritualitee�n ja iden�tee�n kehi�ymisen 
asiantuntemustaan yhteistyössä yliopistojen kanssa. Tavoi�eena on hälventää 
vastakkainase�elua kris�lliseen tradi�oon lii�yvän hengellisen ohjauksen ja konteks�a 
korostavan spiritualitee�n tukemisen välillä. Nuori kirkko tukee nuorten kokonaisvaltaista 
kasvua kris��yinä erityises� sielunhoitosuhteiden ja kertomuksellisten 
raama�utyöskentelyjen kau�a.  
 
Toimintavuoden aikana Nuori kirkko lii�yy Kirkkohallituksen toimeenpaneman Kaste- ja 
kummius -hankkeen toteu�amiseen muun muassa osallistumalla hankkeen työryhmään ja 
tukemalla Kummin kaa -toimintoja. 
 
Varhaiskasvatuksessa tavoi�eena on seurakun�en tukeminen koulutusten ja materiaalien 
kau�a sekä varhaispedagogiikan, kris�llisen kasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisen 
vahvistaminen. Kris�llistä kasvatusta tukevat erityises� Vasu kirkossa -koulutukset ja 
-materiaalit sekä varhaisiän musiikkikasvatus. Musiikkikasvatuksessa paino�uu 
kirkkomuskaritoiminnan tukeminen koulutusten ja materiaalien kehi�ämisen kau�a. 
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan kehi�ämistä Nuoressa kirkossa toteutetaan 
varhaiskasvatuksen parissa toimivien amma�laisten kanssa. Keskeistä ovat vuoropuhelu 
varhaiskasvatuksen amma�laisten kanssa ja ajantasaisen tutkimus�edon hyödyntäminen.  

 
Kouluikäisten lasten parissa toteutuvaa toimintaa väri�ää "100 vuo�a iloa!"- juhlavuosi, jota 
vietetään kris�llisen varhaisnuorisotyön kunniaksi. Vuoden aikana tehdään tunnetuksi 
ikäryhmälle ominaista iloista tapaa elää todeksi seurakuntalaisuu�a ja edistetään sitä uuden 
kouluikäisten digimedian julkistamisella. Kouluikäisiä laajal� kokoava Pisara-suurleiri on 
juhlavuoden päätapahtuma. Muita keskeisiä sisältöjä kouluikäisten toiminnassa ovat 
rauhankasvatus sekä Kummin kaa -toiminta. 

 
Seurakun�en nuoriso- ja rippikoulutoiminnassa nuoret voivat vahvistua uskossa 
kolmiyhteiseen Jumalaan, saada tukea kasvulleen ja iloita yhdessäolosta toisten nuorten 
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kanssa. Jo�a tämä toteutuisi, koulu�aa Nuori kirkko seurakun�en työntekijöitä ohjaamaan 
rippikouluja uuden rippikoulusuunnitelman periaa�eiden mukaises� tukien nuorten 
osallisuu�a, merkityksellistä oppimista ja kasvua.  

 
Lisäksi Nuori kirkko tukee lasten ja nuorten kestävää elämäntapaa ja ympäristöarvojen 
vahvistumista sekä heidän mahdollisuu�aan saada seurakunnassa posi�ivisia kokemuksia 
yhteydestä luomakunnan kanssa ja löytää kanavia toimia itse luomakunnan suojelemiseksi ja 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi kaikille luoduille.  

 
 

Toimintavuoden aikana Nuori kirkko 
● kehi�ää lasten ja nuorten spiritualitee�a vahvistavia menetelmiä, kuten Godly 

Play, La�akuvat, raama�uleikki sekä musiikki-, taide- ja liikuntatoiminta sekä 
tuo�aa materiaalia 

● osallistuu ev.lut. kirkon yhteiseen Kaste ja kummi -hankkeeseen 
● vahvistaa lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja järjestämällä 

vuorovaikutustaitoja vahvistavaa koulutuksen aluetoimintaa ja Nuisku-, Toimiva 
Perhe -, äXäri- ja Toimiva Vuorovaikutus -kurssien ohjaajakoulutuksia  

● tarjoaa menetelmiä ja materiaalia luontokokemusten, spiritualitee�n ja 
hiljaisuuden viljelyyn  

● järjestää varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan koulutuksia  
● osallistu vuosi�ain järjeste�äville Lapsimessuille 
● organisoi Valtakunnalliset seurakun�en varhaiskasvatuksen neuvo�elupäivät 
● toteu�aa yhdessä piirien kanssa alueellisia koulutuksia ja kerhonohjaajapäiviä 

sekä ikäryhmän lapset tavoi�avia tapahtumia 
● haastaa seurakun�a vie�ämään Kouluikäisten yö kirkossa -tapahtumaa, josta 

kehitetään ikäryhmälle uusi kummiu�a tukeva toimintamalli  
● kehi�ää kerho- ja leirityötä muun muassa Värkkäyskerho- ja Tarinat työvälineenä 

-koulutuksin 
● osallistuu seurakun�en par�oyhteyshenkilöiden (Seppo) verkoston toimintaan. 

Seppojen tehtävä on tukea tukea lippukunnan toimintaa ja au�aa kris�llisen 
kasvatuksen erityiskysymyksissä  

● kehi�ää seurakun�en nuorisotyössä toimivien työntekijöiden amma�taitoa 
● järjestää seuraavia nuorisotyön osaamisalueeseen ja rippikoulun kehi�ämiseen 

suunna�uja koulutuksia: Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun, Rippikoulu osana 
lastenohjaajan työtä, Isostoiminnan kehi�äminen ja Haastavat nuoret 
rippikoulussa.   
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1.2. Katsomuskasvatus ja kouluyhteistyö 

Lasten ja nuorten kasvu päiväkodeissa ja kouluissa saa tukea  
Nuoren kirkon varhaiskasvatus tukee seurakun�en varhaiskasvatuksen ja kun�en 
varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön rakentumista uuden vasun pohjalta lapsen kasvun ja 
hyvinvoinnin tukemiseksi. Kouluikäisten lasten ja nuorten osalta tuki kanavoituu pienten 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, Virsivisan sekä koulujen henkilöstölle suunnatun 
Toimiva Koulu -kurssien kau�a.  

 
Toimintavuoden aikana kouluyhteistyön kehi�ämiskoulutusta laajennetaan koskemaan ala- ja 
yläasteen sekä 2. asteen yhteistyötä. Kouluyhteistyö ymmärretään aiempaa laajemmin. 
Tavoi�eena on kehi�ää seurakun�en yhteistyötä aiempaa suunnitelmallisemmin ja 
pitkäjänteisemmin kaikki ikäkaudet paremmin huomioiden. 
 
Kouluille suunna�u valtakunnallinen Virsivisa-hanke toteutuu lukukautena 2018–2019 
yhdeksännen kerran. Virsivisan tavoi�eena on yleisen, kul�uurisen virsi�etämyksen 
ylläpitäminen ja ylipäätään yhteinen musisoin� ja laulaminen. Virsivisan järjestää Nuori 
kirkko yhteistyökumppanina Kirkkohallitus. Opetushallitus on mukana asiantun�jana. 
Paikallises� visaa toteu�avat koulut, seurakunnat ja hiippakunnat. Virsivisan osallistujat ovat 
kolmas- ja neljäsluokkalaisia koululaisia.  
 
Toimintavuoden aikana Nuori kirkko 

● toteu�aa Seurakuntaopiston (SO) kanssa yhteiskunnan varhaiskasva�ajille 
suunna�uja Katsomuskasvatus lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena 
-koulutuksia Opetushallituksen tuella. Koulutukset lii�yvät hankkeeseen, jonka 
järjestö toteu�aa yhdessä SO:n kanssa. Koulutusten lisäksi hankkeeseen lii�yy 
materiaalituotantoa.  

● järjestää seurakun�en toteu�amille ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen 
K12-kasvatuskursseille sekä Nuisku -nuorten ihmissuhdetaitojen kursseille 
ohjaajakoulutuksia.  

● uudistaa Toimiva Koulu -materiaalia ja -kurssia. Toimiva Koulu -peruskursseilla 
ope�ajat vahvistavat henkilökunnan kanssa vuorovaikutustaitoja yhteistyöhön 
oppilaiden ja vanhempien kanssa. 

● järjestää Kouluyhteistyön kehi�ämishanke -koulutuksia. Kurssit sisältävät myös 
verkkokurssin.  

● kohtaa koululaisille suunnatun tupu.help -palvelun kau�a kouluikäisiä verkossa 
cha�lla ja teks�viesteillä. 

● toteu�aa tuhansia koululaisia kokoavan Virsivisa-hankkeen. Kouluvisa 
toteutetaan viikolla 5, paikallisvisa seurakunni�ain viikolla 7, aluevisa 
hiippakunni�ain viikolla 13 ja finaali 17.5.2019. 

● osallistuu vuosi�ain järjeste�ävien Varhaiskasvatusmessujen suunni�eluun ja 
toteu�amiseen. 
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1.3. Ulkopuolisuuden ehkäisy 

Lasten ja nuorten ulkopuolisuus vähenee 
Nuori kirkko tukee ulkopuolisuu�a ehkäisevällä o�eella työtä tekevien työntekijöiden 
osaamista järjestämällä koulutusta, osallistumalla valtakunnallisten neuvo�elupäivien 
järjestämiseen sekä tukemalla ja kehi�ämällä Moo�oripaja- ja Palveluoperaa�o Saappaan 
toimintaa, toteu�amalla Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn tähtäävää PIKI-koulutusta 
sekä osallistumalla Sekasin-cha�n -toimintaan. 

 
PIKIN tavoi�eena on �etoisuuden lisääminen kiusaamisen ehkäisystä ja sen toimintamallista 
niin varhaiskasvatusryhmissä kuin kodeissa. 

 
Moo�oripaja-toiminnassa tuetaan nuorten hyvinvoin�a ja arjessa pärjäämistä yli 30 
paikkakunnalla eri puolilla maata. Nuori kirkko tukee paikallisia toimijoita, edesau�aa uusien 
Moo�oripajojen syntymistä ja on mukana järjestämässä Moo�oripaja-toimintaan lii�yviä 
alueellisia ja valtakunnallisia Mopomii�ejä ja muita ajotapahtumia.  

 
Saappaan tunne�avuus lisääntyy toimintavuoden aikana. Ne�Saappaan toiminta tavoi�aa 
nuoria verkossa en�stä laajemmin.  
 
Tekstaritupu on tullut �ensä päähän ja sen toiminta ajetaan alas. Toimintavuoden aikana 
jatketaan yhteistyötä Sekasin-cha�n kanssa ja vahvistetaan ja laajennetaan kirkon 
kasvatuksen amma�laisten osuu�a cha�n päivystäjinä Tupu-nimen alla. Tupu-päivystäjien 
kanssa haetaan vastaajayhteistyötä myös kouluikäisille suunnatun uuden median 
mahdollises� synny�ämään lasten keskustelutarpeeseen. 

 
Ne�tupua tarjotaan uudeksi vaihtoehdoksi Tekstaritupua aiemmin tehneille toimijoille. 
Ne�tupu kohtaa kouluikäisiä nykyistä laajemmin. 

 
● PIKIn koulutustoiminta jatkuu tulevan vuoden aikana �lauskoulutuksina sekä 

varhaiskasva�ajia kokoavilla neuvo�elupäivillä. 
● PIKI-koulu�ajakoulutus käynnistyy alueellisen verkostokoulu�ajaresurssin 

rakentamiseksi.  
● PIKI II:n materiaaleja suunnitellaan ja valmistellaan. Materiaalien tavoi�eena on 

ko�en �etoisuuden lisääminen pienten lasten kiusaamisen ehkäisystä.  
● KaPu-toimintamallia (kiusaamisen ehkäisyn malli alakouluikäisille) kehitetään 

Jyväskylässä toimivan Keljonkankaan koulun kanssa.  
● Järjestö au�aa käynnistämään uusia moo�oripajoja ja tukee olemassa olevien 

pajojen toimintaa. Vuonna 2019 käynnistetään vähintään 3–5 uu�a 
moo�oripajaa.  

● Ne�tupu toimii säännöllises� kouluaikoina sekä loma-aikoina 
tapahtumakohtaises�. Nuori kirkko koulu�aa lisää työntekijöitä Ne�tupun 
päivystäjiksi.  

● Saapasta markkinoidaan ja rekrytoidaan tehostetus� ja uusia ohjaajia 
koulutetaan. 
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Lapset ja nuoret liikkuvat  

Nuori kirkko tukee lasten, nuorten ja perheiden liikunnallista elämäntapaa koulutusten, 
tapahtumien ja yhteistyöverkostojen kau�a sekä mahdollistamalla järjestämässään 
toiminnassa osallistujien liikunnan.  

Toimintavuoden aikana järjestö valmistelee laajassa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa 
hanke�a, jolla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten ulkopuolisuu�a liikunnan keinoin. 
Tavoi�eena on lisäksi lisätä lasten ja nuorten päivi�äistä liikuntaa erityises� niiden kohdalla, 
joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan tai joilla ei ole 
kiinnostusta kilpailulliseen liikkumiseen. 

 
Nuori kirkko toteu�aa Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen -hankkeen loppuvaiheen. 
Kolmivuo�nen (2017–2019) hanke vahvistaa liikunnan osuu�a kaikessa lapsille ja nuorille 
suunnatussa seurakunnallisessa toiminnassa. Hanke lisää liikuntaa seurakun�en kerho- ja 
leirityöhön, ehkäisee syrjäytymistä, kehi�ää liikunnallisia toimintamalleja ja innovoi liikuntaan 
ja pelillistämiseen pohjautuvan kerhotyön mallin seurakunnille. 
 
Nuori kirkko vakiinnu�aa lanseeraamansa liikunta-agen� -toimintamallin. Hankkeen 
näkyvyy�ä vahvistetaan ja uusia liikuntaratkaisuja juurrutetaan palvelemaan seurakun�en 
arkea. Järjestön tavoi�eena on tukea seurakun�en mahdollisuu�a tarjota monipuolista 
liikuntaa edullises� tai ilmaiseksi. 

 
● Käynnistetään osana Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen -hanke�a 

rovas�kunnallinen liikunta-agen�toiminta ja järjestetään seurakun�en 
tapahtumissa liikuntaa edistävää toimintaa. 

● Liikunta-agen�en toiminta jatkuu hankkeen jälkeen osana Liikkuva seurakunta 
-brändiä. 

● Järjestetään sählyturnauksia osana Nuoren kirkon piirien toimintaa. 
● Toimitaan ak�ivises� Olympiakomitean ”Koulu harrastepaikkana” -verkostossa 

edistäen lasten ja nuorten mahdollisuu�a liikuntaharrastukseen koulupäivän 
yhteydessä koulujen �loissa. 

● Edistetään järjestön omassa toiminnassa lasten ja nuorten mahdollisuu�a 
liikuntaan (muun muassa. Pisara-leiri, polkupyöräpyhiinvaellukset, seurakun�en 
salibandytoiminta, luontoretrii�t). 
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2. Toiminta lasten ja nuorten kanssa 

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

 
Nuori kirkko järjestää eri ikäisiä lapsia ja nuoria yhteen kokoavan Pisara-suurleirin 
Partaharjulla. Leiri on järjestön seurakun�a palvelevan, kokoavan toiminnan keskeisin 
tapahtuma toimintavuonna. Sen rakentamiseen osallistuvat hiippakunnat, Nuoren kirkon 
piirit, Kirkkohallitus, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu sekä valtaosa järjestön 
sisällöntuo�ajista. Tel�aleirille odotetaan noin 2 000 osallistujaa, joista valtaosa on 10–14 
-vuo�aita, mu�a merki�ävä osa myös perheleirille ja nuorten leirille osallistuvia lapsia 
perheineen sekä nuoria. Leirin tavoi�eena on: Yhdessä tehden koemme iloa, kohtaamme 
pyhän ja rakennamme rauhaa. 
 
Ulkosuomalaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus käydä rippikoulu yhdessä suomalaisnuorten 
kanssa. Kansainväliset rippikoulut tarjoavat kasvun mahdollisuuksia ja uuden oppimisen 
hetkiä leirityön menetelmin.  
 
Seurakun�en kerhonohjaajille tarjotaan mahdollisuuksia kehi�ää ohjaamisen taitoja sekä 
tutustua uusiin kerhotyön metodeihin ja ideoihin. Nuori kirkko palvelee seurakun�en 
kerhotoimintaa järjestämällä kolme alueellista kevätretkeä yhdessä Nuoren kirkon piirien 
kanssa kerholaisille, kerhonohjaajille ja heidän perheilleen. 
 
Nuori kirkko järjestää lapsille ja nuorille suunna�uja tapahtumia yhdessä hiippakun�en ja 
seurakun�en kanssa vastaten näin kentältä tulleisiin tarpeisiin ja toiveisiin.  

● Järjestetään Pisara-suurleiri 24.–29.7. Partaharjulla. Leirille osallistuu 2000 
leiriläistä  ja vapaaehtoista. 

● Järjestetään kaksi kansainvälistä rippikoululeiriä Partaharjulla ja rippikoulun 
isoskoulutus monimuoto-opetuksena.  

● Järjestetään neljä valtakunnallista nuorten leiriä, nuorten taideleiri Partaharjulla 
sekä hiihtoleiri Tievatuvalla. 

● Järjestetään seitsemän kerhonohjaajien koulutuspäivää eri hiippakun�en alueella 
yhdessä Nuoren kirkon piirien kanssa. 

● Järjestetään kolme kerholaisten kevätretkeä eri puolella Suomea.  
● Tuetaan seurakun�a niiden toteu�aessa Yö kirkossa -tapahtumia osana 100 

vuo�a iloa -juhlavuoden vie�oa.  
● Järjestetään puhallinmusiikkikurssi yhdessä Seurakuntaopiston ja  Suomen 

Puhallinorkesteriliiton kanssa Partaharjussa sekä sählyturnaus ja Kato mua 
-perhetapahtumat. 

● Järjestetään Muskarikuoropäivä pienille kuorolaisille Lapualla. 
 

2.2. Digityö 
Vuoden 2019 keskeisenä tavoi�eena on, e�ä  d igitaalinen työote läpäisee järjestön 
toiminnan ja järjestö toimii luontevas� digiympäristöissä. Järjestön digitaaliset materiaalit ja 
mediat palvelevat lasten ja nuorten tarpeita sekä seurakun�en työtä. Digisisältöjen 
tuotannossa tekijöinä etusijalla ovat lapset ja nuoret ikäkaudelleen tyypillisellä tavalla.  
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Lastenkirkko on 3–8-vuo�aille lapsille suunna�u media. Tavoi�eena on, e�ä lapset löytävät 
Lastenkirkosta iloa, turvaa ja vastauksia elämän suuriin kysymyksiin kris�nuskon 
näkökulmasta.    Lastenkirkko kehi�ää lasten kielellisiä valmiuksia, tukee hyvinvoin�a ja leikkiä 
sekä  arjen taitoja, edistää kasvurauhaa, vahvistaa osallisuu�a ja lapsen osallisuustaitoja. 
 
Järjestö julkaisee toimintavuoden alussa uudistetun  kouluikäisten digimedian. Tavoi�eena 
on, e�ä nuoret saavat mediasta vastauksia itselleen tärkeisiin kysymyksiin ja kokevat sen 
vahvistavan oman iden�tee�n muotoutumista. Lisäksi tavoi�eena on, e�ä media löytää 
�ensä 10–12-vuo�aiden sekä heidän kasva�ajiensa �etoisuuteen.  
 
Lisäksi   Fisucra� ja Ris�ohjain vahvistavat pelaajien kris�llistä iden�tee�ä ja antavat 
kokemuksen kuulumisesta seurakuntayhteisöön.  

 

Vuoden 2019 toimenpiteet  
● Koulutetaan yhdessä digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken kanssa omaa 

henkilöstöä ja osallistutaan yhteistyökumppanina muun muassa SomeCampin 
järjestämiseen.  

● Lastenkirkko laajenee verkkosivuston lisäksi mobiiliapplikaa�oksi ja jatkaa omana 
YouTube-kanavana. Lastentoimitusten työtä tuetaan ainakin Rovaniemen ja 
Lau�asaaren seurakunnissa. Sivustojen käyte�ävyy�ä parannetaan.  

● Jiipeene� aloi�aa uudessa formaa�ssa. Viiko�ainen YouTube-liveshow käsi�elee 
kouluikäisten teemoja. Kohdeyleisön mukaan palvelu tuotetaan ensisijaises� 
mobiililai�eille. Kouluikäiset ja paikallisseurakun�en ryhmät tuo�avat ohjelmaan 
inser�ejä ja katsauksia. Uusi palvelu toimii Pisara-leirin uu�skanavana.  

● Osallistutaan Assembly Summer 2019 -tapahtumaan yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa  ja kehitetään paikallisseurakunnille leirimallia 
osallistua tapahtumaan. Osallistutaan Tubeconiin yhdessä muiden kirkon toimijoiden 
kanssa yhteisellä osastolla.  

● Osallistutaan kirkon Ris�ohjain-kanavan toimintaan Twitchissä striimaten pelejä ja 
kohdaten kouluikäisiä kysymyksineen.  
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3. Seurakuntapalvelu 

3.1. Koulutukset 
Nuori kirkko vahvistaa seurakun�en sekä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen 
työntekijöiden osaamista koulutusten kau�a. Amma�llisessa täydennyskoulutuksessa 
voidaan syventää aikaisempaa osaamista ja o�aa haltuun uusia toimintamalleja sekä 
lähestymistapoja. Yhteinen jakaminen toisten amma�laisten kanssa on keskeinen osa 
Nuoren kirkon koulutuksia. 
 
Toimintavuonna Nuori kirkko tarjoaa yli 100 eri koulutusta. Monet koulutukset toteutetaan 
siten, e�ä osallistujat ilmoi�autuvat koulutusryhmään, jonka ajankohta ja 
koulutuspaikkakunta ovat �edossa. Kasvava osa koulutuksista järjestetään paikallisina 
�lauskoulutuksina, jolloin koulutuksen sisältöjä ja työskentelytapoja voidaan räätälöidä 
�laajan tarpeiden mukaan. 

 

3.2. Lehdet 
Nuori kirkko julkaisee kolmea paperista lähteä (Lastenkirkko, Pieni on suurin ja Villi -ihmisille 
nuorisotyössä) toimintansa tueksi yhdessä Lasten Keskus Kirjapajan ja Kirkon kasvatus ja 
perheasioiden kanssa.  
 
Pieni on suurin -leh� on laaja-alainen varhaiskasvatuksen leh� kaikille seurakun�en 
varhaiskasvatustehtävissä ja lapsiperheiden parissa työtään tekeville. Leh� huomioi 
sisällössään seurakun�en amma�väen lisäksi myös vapaaehtoistoimijat sekä yhteiskunnan 
varhaiskasva�ajat. Lehdessä kahdes� vuodessa julkaistava Päkän vinkit pienille ja suurille 
-liite tukee erityises� seurakun�en vapaaehtoistoimintaa. Kerran vuodessa julkaistava 
Pulmun jyväsiä -liite puolestaan tarjoaa sisältöjä erityises� päivä- ja perhekerhojen 
kausisuunni�eluun. Pieni on Suurin -leh� ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sisällön keskiössä 
vuonna 2019 on osallisuus ja ulkopuolisuuden ehkäisy -teemaan lii�yvät kirjoitukset, joita 
tulee lehden jokaiseen numeroon. Pieni on Suurin -lehden kustantaa Lasten Keskus ja 
Kirjapaja Oy. 
 
Pieni on suurin -lehdellä on omat ko�sivut, ja yhteydenpito lukijoihin tapahtuu myös 
Facebookissa ja uu�skirjein. Tilaajien on mahdollista lukea lehden näköisversiota verkossa. 
Lehdelle tehdään lukijatutkimus, jolla kartoitetaan, miten leh� on onnistunut palvelemaan 
lukijoitaan kahden ensimmäisen ilmestymisvuotensa aikana. Lehdelle luodaan ak�ivinen, 
somessa toimiva ryhmä, jonka kanssa keskustellaan lehden tulevista sisällöistä siten, e�ä 
ryhmässä esille tulevilla näkökulmilla ja kysymyksillä on mahdollisuus vaiku�aa julkaistavien 
ar�kkeleiden sisältöihin. Lehteen lii�yviä digitaalisia sisältöjä lisätään.  

 
Lastenkirkkoa julkaistaan prin�lehtenä kuusi kertaa vuodessa. Lastenkirkko sanoi�aa lapsille 
merkityksellä tavalla kris�nuskon perusasioita, kuten ihmisen ja luonnon kunnioitusta, 
kasteen ja ehtoollisen merkitystä sekä kris�llisiä juhlia. Lastenkirkko kehi�ää lasten kielellisiä 
valmiuksia, tukee hyvinvoin�a ja leikkiä sekä  arjen taitoja, edistää kasvurauhaa, vahvistaa 
osallisuu�a ja lapsen osallisuustaitoja. Lastenkirkon kustantaa Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy. 
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Lastenkirkko tekee yhteistyötä muiden medioiden kanssa: Pieni on Suurin -lehdessä on aina 
Lastenkirkon ajankohtaisia asioita esiin tuova aukeama. Yhteistyötä seurakuntaleh�en kanssa 
�ivistetään. Sekä pääkaupunkiseudun Kirkko ja kaupunki -lehden e�ä Lehteri.fi-palvelua 
käy�ävien seurakuntaleh�en kanssa pyritään yhteistyöhön niin e�ä ne julkaisisivat 
Lastenkirkon sisältöjä ja markkinoisivat Lastenkirkkoa. 
 
Nuori kirkko toteu�aa Lastenkirkon markkinoin�a yhdessä seurakun�en kanssa. Nuoren 
kirkon tehtävänä on toimi�aa seurakunnille materiaalia markkinoinnin toteu�amiseksi. 
Kuva-aineistot jaetaan pääasiassa Kirkon kuvapankin kau�a. Nuoren kirkon uu�skirje sisältää 
aina ajankohtaisimman �edon myös Lastenkirkosta. Sosiaalisessa mediassa markkinoinnin 
kohderyhmät ovat seurakun�en työntekijät, 3–8-vuo�aiden lasten vanhemmat, 
isovanhemmat ja kummit. Etsimme jatkuvas� tapoja kohderyhmien tavoi�amiseen. 
Esimerkiksi ulkosuomalaisten ryhmissä on kiinnostusta Lastenkirkon sisältöihin. Lastenkirkon 
mediaperheellä on merki�ävä määrä markkinoin�materiaalia aina Lastenkirkko-asuista 
siirtokuvatatuointeihin.  

 
Nuori kirkko julkaisee Villi -ihmisille nuorisotyössä lehteä yhdessä Kirkkohallituksen kasvatus 
ja perheasiat -yksikön kanssa. Leh� on nk. amma�leh� ja se käsi�elee nuorisotyöalan 
ajankohtaisia teemoja pitäen erityises� esillä nuorten näkökulmaa. Leh� on suunna�u 
seurakun�en varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä toimiville työtekijöille. Leh� ilmestyy kuusi 
kertaa vuodessa ja on �laajilleen maksuton. 

 
Villin ko�sivut uudistetaan toimintavuoden alkuun mennessä. Uusi alusta mahdollistaa 
aiemman näköisversioiden selailun sijaan yksi�äisten ar�kkelien jaon esimerkiksi sosiaaliseen 
mediaan. Villin sisältöjä tarjotaan lisäksi Allianssin suunni�elemaan nuorisotyön medioiden 
yhteiseen portaaliin, joka korvaa Nuorisotyö-lehden.  
 

3.3. Julkaisut 
Nuori kirkko julkaisee kirjoja ja materiaalia seurakun�en kasvatustyön tarpeisiin sekä lapsi- ja 
nuorisotyössä toimivien amma�lliseen kehi�ymiseen strategian mukaises�. Tavoi�eena on 
julkaista seitsemän uu�a tuote�a vuonna 2019. 

 
Toimenpiteet 
Toimintavuonna julkaistaan yhteistyössä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa seuraavat 
teokset: 
1.        Laulutuuli (toim. Pekka Laukkarinen) 
2.        A�e, Anna ja rauha (Ty� Issakainen, Maisa Tonteri, Pekka Rahkonen) 
3.        Kerhonohjaajan käsikirja 2019–2002 
4.        ”Korikirja”, Kouluyhteistyön malleja (toim. Sanna Yli-Koski-Mustonen) 
5.        Virsimuskari (Aino Kilpeläinen, Jenni Urponen, Mari Torri-Tuominen) 
6.        Kerron sinulle tarinan 4 (toim. Timi Korhonen) 
7.        Kepparikirja (toim. Virpi Skippari, yhteistyö 4H:n kanssa) 
 
Lisäksi valmistellaan 2020 julkaistavia kirjoja: 
Nuoren seurakunnan veisukirja (toim. Tommi Kalenius), Tarinakirja (Kiisi Isotalo), Escape-room 
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ja muita toiminnallisia menetelmiä (Heikki Leh�, Mikko Wirtanen, Minna Valkeapää), 
Hiljaisuuden viljely nuorisotyössä (Ka� Pir�maa, Hanna Vuorio, Helena Paalanne), Piki 2: 
uusi kuvakirja ja ohjaajan opas perhelähtöises� (Katri Kirkkopelto, Tiina Haapsalo, Ulla 
Siimes, Niina Jun�la) 
 

3.4. Leiritoimintapalvelut  

Partaharjun toimintakeskus 
 
Pieksämäellä sijaitseva, Partaharju-sää�ön omistama Partaharjun toimintakeskus tarjoaa 
leiri-, kurssi- ja juhlapalvelut luonnonkauniissa ympäristössä keskellä Järvi-Suomea. 
Tavoi�eena on profiloida Partaharjua valtakunnallisena, erityises� seurakun�en leiri- ja 
retkeilytyöhön keski�yvänä nuorisokeskuksena. Keskeisenä tehtävänä on innostaa ja 
kehi�ää seurakun�en laajan leiri- ja retkitoiminnan sisältöjä ja osaamista. Laajas� 
verkostoituneen kehi�ämistoiminnan sisällöissä painotetaan kansainvälises� orientoitunu�a 
leirimaailmaa, lapsi- ja nuorisolähtöistä toimintaa, ympäristökasvatuksen näkökulmia ja 
jumalanpalveluselämää toiminnan y�messä.  

 
Tärkeänä painopistealueena tulee olemaan Pisara-suurleirin toteu�aminen  laadukkaas� ja 
ekologoses� Partaharjun maastoissa. Lisäksi valmistuneiden retkeilyrei�en, estee�ömän 
luontopolun ja �lauskodan markkinoin�a jatketaan nuorisojärjestöille, vammaisjärjestöille, 
kouluille ja luontoliikuntaa harrastaville asiakkaille. 
 
Toimintavuonna keskitytään yhteistyöverkostojen vahvistamiseen eri nuorisotoimijoiden, 
Seurakuntaopiston ja elinkeinotoiminnan harjoi�ajien kanssa. Vuorokausikertymä toteutuu 
pitkäl� lapsi- ja nuorisokäytön seurauksena.  
 
Toimintakeskuksen kehi�äminen ja markkinoin� tulevat olemaan toimintavuoden keskeisiä 
haasteita. Partaharjun käy�öä seurakun�en henkilöstökoulutuksien sekä lapsi- ja 
nuorisoryhmien muodossa pyritään kasva�amaan. Kiinteistöjen ylläpidon ja kehi�ämisen 
osalta tehdään yhteistyötä Partaharju-sää�ön kanssa. 

 
Jäsenseurakun�en, oman järjestön, yhteistyökumppaneiden sekä avainasiakkaiden 
käy�ökokemuksista kerätään palaute�a.  Toimintavuonna kehitetään asiakaspalauteen 
keräämiseen ja jälkimarkkinoin�in lii�yviä keinoja some-menetelmiä hyödyntäen.  

Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa 
 

Saariselällä sijaitseva Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa antaa mahdollisuuden Lapissa 
tapahtuvalle leiri- ja retkeilytoiminnalle. Tievatupa tarjoaa majoitus�lat ja pui�eet leireille, 
koulutuksille ja seminaareille ja palvelee myös yksi�äisiä kävijöitä ja ryhmiä. 
 
Toimintavuoden aikana Tievatuvan leirikeskuspalveluja kehitetään ja asiakaskuntaa 
laajennetaan. Tavoi�eena on, e�ä Tievatupa toimii ympäri vuoden jokaisena kuukautena ja 
yli�ää 10 000 majoitusvuorokauden rajan. Jo�a edellä maini�u toteutuu, Tievatupaa 
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markkinoidaan nykyistä laajemmalle joukolle seurakun�a sekä urheiluseuroille ja par�oille. 
Markkinoin� onnistuu parhaiten paikan päällä, jolloin toimintavuoden aikana tullaan 
kutsumaan poten�aalisia asiakkaita Tievatuvan vieraaksi. 

4. Vies�ntä, vaiku�aminen ja verkostot 

4.1. Vies�ntä ja vaiku�aminen  
Nuoren kirkon vies�nnän tavoi�eena on tukea järjestön palvelujen, julkaisujen ja 
asintuntemuksen mahdollisimman laajaa leviämistä ja tehokasta vaiku�avuu�a.  
 
Vuonna 2019 järjestön vies�nnän tavoi�eena on:  

● lasten ja nuorten oma tekeminen, näkyminen ja kuuluminen järjestön kaikessa 
vies�nnässä 

● tunne�uuden kasva�aminen  
● henkilöstön vies�ntävalmiuksien parantaminen, vies�ntäkäytänteiden ja 

-ohjeistuksen vakiinnu�aminen  
 

Yhteiskunnallinen vaiku�aminen on järjestön strategian yksi kolmesta painopisteestä, johon 
panostetaan merki�äväs�. Tavoi�eena on muun muassa 

● vaiku�avuuden arvioinnin ja seurannan luominen 
● mediayhteyksiin panostaminen  
● vaiku�amistyön organisoin� näkyväksi järjestön sisällä. 

 

Vuoden 2019 toimenpiteet  
Vies�nnän osalta järjestön tärkeimmät toimenpiteet ovat:  

● Lasten ja nuorten äänen kuuluminen järjestön vies�nnässä 
● Järjestön toiminnan monipuolinen ja -kanavainen vies�ntä 
● Järjestön sisäinen digiloikka ja henkilöstön osaamisen kehi�äminen  
● Lasten ja nuorten vahva osallisuus ja näkyvyys järjestön vies�nnässä 
● Uuden kouluikäisten digimedian lanseeraaminen  
● Lastenkirkko-mediaperheen markkinoin� ja käyte�ävyyden parantaminen 
● Pisara-suurleirin markkinoin� ja vies�ntä yhdessä lasten ja nuorten kanssa 
● 100 vuo�a iloa: koululaiset kirkossa -juhlavuoden vies�ntä  
● katsomuksien asiantun�juuden tukeminen muun muassa uuden 

katsomuskasvatussivuston avulla 
 

Vaiku�amisen osalta tärkeimmät toimenpiteet ovat:  
● järjestön vaiku�avuuden ja näkyvyyden kasva�aminen mediassa ja sidosryhmien 

parissa 
● vaiku�amistyön organisoin�, mi�aroin� ja näkyväksi tekeminen järjestön sisällä 
● mediayhteyksien luominen ja vaaliminen  
● verkostojen ja yhteistyökumppanien määrän kasva�aminen toimintaa tukevalla 

tavalla 
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4.2. Ko�mainen yhteistoiminta  
 

Yhteistyöverkostot 
Nuori kirkko toimii laajassa yhteistyöverkostossa eri yhteiskunnallisten, kirkollisten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestön toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä varhaiskasvatus-, nuoriso- ja diakoniajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen, yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja koulutoimen, sosiaalitoimen, Suomessa 
toimivien kris�llisten kirkkojen kasvatustyön, järjestöjen, koulu�avien laitosten, 
hiippakun�en, seurakun�en ja herätysliikkeiden kanssa. 
 
Yhteiskunnalliset yhteistyötahot 
Nuori kirkko saa vuosi�aisen toiminta-avustuksen opetus- ja kul�uuriministeriöltä. 
Järjestön toiminta lii�yy yhteiskunnan linjauksiin ja kehi�ämisohjelmiin sekä lapsen 
oikeuksien sopimukseen. Lapsen oikeuksien uusi yhteinen vaiku�ajaseminaari ÄÄNI 
järjestetään ensimmäistä kertaa Hämeenlinnassa 20.11.2018. Nuori kirkko on ollut 
mukana alusta as� seminaarin suunni�elussa ja toteutuksessa ja sitoutunut 
yhteistyöhön myös tulevina vuosina. Järjestö on ak�ivises� mukana Lapsen oikeuksien 
vies�ntäverkoston toiminnassa. Vaiku�ajavies�ntää tehdään vahvas� myös kesäisin 
SuomiAreenan yhteydessä yhteistyöjärjestöjen kanssa. Vuonna 2018 Nuori kirkko 
järjes� paneelin nuorten ratkaisuista kasvavaan eriarvoistumiseen yhdessä 
Lastensuojelun Keskusliiton, SOS-lapsikylien ja A-klinikkasää�ön kanssa. Yhteistyölle on 
hae�u jatkoa vuodelle 2019. Nuorella kirkolla on yhteistyösopimus digitaalisen 
nuorisotyön osaamiskeskus VERKEn kanssa digitalisaa�on edistämiseksi nuorisotyössä.  
 
Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKI) -hankkeessa ovat mukana yhteiskunnallisista 
järjestöistä Lastensuojelun Keskuslii�o, Mielenterveyden keskuslii�o, Invalidilii�o ja 
Yhteiset Lapsemme. Opetushallituksen ja alakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä muun 
muassa Virsivisan ja Lastenkirkko.fi-palvelun osalta. 
 
Valtakunnalliset lastenjärjestöt (Kansallinen Lastenlii�o, Nuoret Kotkat, Suomen 
Demokra�an Pioneerien Lii�o, Suomen Nuorisoseurojen Lii�o, Suomen Setlemen�lii�o 
ja Vesaisten Keskuslii�o) muodostavat toisen valtakunnallisen yhteistyöverkoston ;  Viime 
vuosina on vahvistunut yhteistyö Suomen Par�olaisten kanssa erityises� nuorten 
osallisuuden ja seurakuntavaalien osalta. Edustaja osallistuu seurakun�en 
par�oyhteyshenkilöiden (Seppo) verkoston toimintaan ja olemme olleet synny�ämässä 
alueellisia Seppo-tapaamisia yhteistyössä Par�on piirien kanssa.  
 
Nuori kirkko on ak�ivinen jäsen Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa. Järjestö on myös 
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö 
sekä Kirkkopalvelujen ja Lastensuojelun Keskusliiton jäsen. Lisäksi teemme yhteistyötä 
lukuisten muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa. 
 
Kirkolliset yhteistyötahot 
Yhteistyö kirkon eri toimijoiden kanssa on laajaa. Yhteistyö Kirkkohallituksen kanssa 
pohjautuu yhteistyösopimukseen. Yhteistyöalueina ovat seurakun�en lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa tekemään työhön sekä laajemmin seurakun�en ja kokonaiskirkon 
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kasvatustyöhön lii�yvät asiat. Keskiössä on lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen. 
Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun.  
 
Nuori kirkko tekee yhteistyötä muiden kirkollisten järjestöjen, kuten Suomen 
Lähetysseuran, Kirkon ulkomaanavun, Kirkkopalveluiden ja Seurakuntaopiston kanssa. 
Yhteistyötä tehdään neuvo�elupäivien, kasvatuksen verkostokokousten ja muiden 
tapaamisten valmisteluissa sekä koulutuksen suunni�elussa ja koordinoinnissa. 
Lapsivaikutusten arvioin�a ja lapsiasiahenkilöiden toimintaa edistetään yhdessä. Lisäksi 
yhteistyötä tehdään Kirkon kasvatuksen ja uskonnonpedagogiikan toimikunnassa. 
Yhteistyö on laajaa erityises� varhaiskasvatuksen koulutustoiminnassa. 
 
Hiippakunnat ovat perinteises� tärkeä yhteistyötaho kasvatusken�ää koskevissa 
suunnitelmissa sekä koulutuksen ja neuvo�elupäivien järjestämisessä. 
Hiippakuntasihteereiden edustus on mukana hallinnossa. Nuori kirkko osallistuu 
kasvatuksen yhteistapaamisen valmisteluun, jossa mukana ovat Kirkon kasvatus ja 
perheasiat -yksikkö, hiippakunnat, seurakunnat ja Kirnu-järjestöt. 
 

Yhteistyöverkostot kootus� 
● Kasvatuksen yhteistapaaminen 
● Kasvatuksen verkostokokous 
● Kirkon kasvatuksen ja uskonnonpedagogiikan toimikunta 
● Mun Talous -verkosto 
● Nuorille suunnatun verkkonuorisotyön foorumi (NuSuVeFo) 
● Nuorisotutkimusverkosto 
● Verkkonuorisotyön kehi�ämiskeskus (Verke) 
● ÄÄNI- lasten oikeuksien foorumi ja sen taustajärjestäjät 
 

Yhteistyökumppanit 
● AKK Motorsports 
● A-klinikkasää�ö 
● A-lehdet 
● Aller Media / Suomi 24.fi 
● Betanian lastenko� 
● Centria amma�korkeakoulu 
● Changemakers 
● DIAK 
● Folkhälsan 
● Gordonin toimivat ihmissuhteet, GTI 
● Helsingin NMKY:n kehi�ämisyksikkö 
● Helsingin seudun erilaiset oppijat 
● Hiippakunnat 
● ITLA - Suomen itsenäisyyden juhlavuoden  lastensää�ö 
● Kalliolan nuoret 
● Kirkkohallitus 
● Kirkon Ulkomaanapu (KUA) 
● Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 
● Lastensuojelun Keskuslii�o 
● Making People Happy Oy 
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● Mannerheimin Lastensuojelulii�o MLL 
● Nuorten Akatemia 
● Nuorten Palvelu  
● Oikeusministeriö 
● Olympiakomitea 
● Opetushallitus 
● Opetus- ja kul�uuriministeriö 
● Preven�imi 
● Rauhankasvatusins�tuu� 
● Seurakunnat 
● Seurakuntaopisto 
● Sosiaali- ja terveysministeriö 
● SOS-lapsikylät 
● Suomen Lions lii�o 
● Suomen Merimieskirkko 
● Suomen Moo�orillii�o 
● Suomen NMKY-lii�o 
● Suomen NNKY-lii�o 
● Suomen Nuorisovaltuustojen lii�o 
● Suomen Par�olaiset 
● Suomen Setlemen�lii�o 
● Suomen Unicef 
● Val�on nuorisoasiain neuvosto (NUORA) 
● WWF 
● Väestölii�o 
 
Jäsenyydet  
Nuori kirkko on seuraavien yhteisöjen jäsen: 
· Kirkkopalvelut 
· Lastensuojelun Keskuslii�o 
· Suomen Lähetysseura 
· Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi (Allianssi) 
· Taksvärkki  

 
 

4.3. Kansainvälinen yhteistoiminta  
 

Toimintavuoden aikana kartoitetaan Nuoren kirkon kansainvälisten verkostojen 
kahdenvälisen yhteistyön kokonaisuus ja laaditaan suunnitelma kansainvälisestä 
yhteistoiminnasta nuoriso- ja työntekijävaihdon sekä järjestöyhteyksien osalta. 
 
Toimintavuoden merki�ävin nuorisovaihdon elemen� toteutuu Pisara-suurleirillä, jonne 
kutsutaan nuoria eri puolilta Eurooppaa. Kutsu nuorille välitetään European Fellowship 
-verkostoon kuuluvien yhteisöjen kau�a. Viimeksi mainituista keskeisin on tanskalainen FDF 
( Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund ), jonka kanssa nuorisovaihtoa suurleirien osalta on 
toteute�u jo pitkään. Lisäksi Nuori kirkko ja Oulun hiippakunta työskentelevät yhdessä 
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tarjotakseen Barentsin alueen nuorille mahdollisuuden osallistua ensimmäistä kertaa 
suurleirille. 
 
Nuoren kirkon edustajat osallistuvat Euroopan kris�llisen kasvatuksen konferenssiin (ECCE) 
ja Saksan kirkkopäiville sekä mahdollisuuksien mukaan muihin ajankohtaisiin ja strategian 
kannalta keskeisiin kansainvälisiin tapaamisiin ja tapahtumiin. 
 
Nuori kirkko jatkaa perinteistä lähialueyhteistyötä tukemalla toiminnallises� ja taloudellises� 
Viron kirkon Lapsi- ja nuorisotyön yhdistystä (EELK LNÜ). Yhteistyömuotoja ovat jatkossakin 
koulutukset, leirityön tukeminen ja materiaalituotanto. 
 
Järjestöllä on yhteyksiä European Fellowship (EF) -verkoston kau�a eurooppalaisiin 
nuorisotyön toimijoihin. Nuori kirkko on EF:n jäsen. 
 
Euroopan kirkkojen verkkotyöntekijöiden verkoston ECICin kau�a  on järjestöllä yhteydet 
digitaaliseen työhön eri kirkkojen seurakuntatyössä.  
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5. Hallinto ja talous  

5.1. Jäsenseurakunnat ja -yhteisöt 

Jäsenseurakunnat 
Nuorella kirkolla on jäseninä 317 seurakuntaa, 4 järjestöä ja 6 piiriä. Lisäksi on muutamia 
henkilöjäseniä, mu�a nykyisten sääntöjen mukaan uusia henkilöjäseniä ei oteta. 

 
Vuoden 2019 kuluessa ollaan yhteydessä niihin seurakun�in, jotka eivät toistaiseksi ole 
olleet Nuori kirkko ry:n jäseniä. Tavoi�eena on saada jäsenyysaste edelleen nousemaan 
mahdollisimman ka�avaksi suomenkielisten seurakun�en osalta.  

 
Nuoren kirkon toiminnan tärkeä osa on seurakun�en työn tukeminen. Toiminnan kehitystyö, 
julkaisut, koulutukset ja neuvo�elupäivät tähtäävät tähän. Jäsenten kanssa pidetään jatkuvaa 
yhtey�ä muun muassa ka�avan, kasvatustyön henkilöstöryhmät sisältävän 
yhteys�etokannan avulla. Uuden strategian toteutus ja seuranta rakentuu tämän 
vuorovaiku�eisuuden ja osallistavuuden varaan. Uuden strategian toteutuksen seurantaan 
lii�yen toteutamme ensimmäiset kyselyt ja arvioinnit vuoden 2019 kuluessa. 

 
Jäsenyhteisöt 
Nuori kirkko ry:llä on neljä jäsenjärjestöä: 
Kirkon Lapsityönohjaajat  
Kirkon Lastenohjaajat  
Kirkon Lapsityön Teologit  
Suomen Pyhäkoulun Ystävät  
 
Piirit 
Nuoren kirkon alueellista toiminnasta vastaavat kuusi eri hiippakun�en 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 �iviissä yhteistyössä emojärjestön kanssa ja niiden taloushallinto hoidetaan 
suureksi osaksi järjestön muun taloushallinnon yhteydessä. Nuori kirkko osoi�aa 
aluetyöntekijän työpanoksen piirin toimintaa varten.  
 
Toimintavuoden aikana yhteistyön keskiössä ovat alueelliset kerhonohjaajapäivät ja kerhojen 
kevätretket sekä valtakunnallinen Pisara-suurleiri,  jonka alaleireistä piirit kantavat vastuuta 
yhdessä hiippakun�en kanssa. 
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5.2. Hallinto  
 

Jäsenkunta ohjaa järjestön toimintaa vuosikokousten, valtuuston ja hallituksen kau�a.  
 
Vuosikokous on hallinnon ylin pää�ävä elin. Se kokoontuu säännönmukaises� joka kolmas 
vuosi, ellei sitä erityisestä syystä kutsuta koolle. Väliaikoina jäsenkunnan valtaa käy�ää 
valtuusto, joka kokoontuu sääntömääräises� kaksi kertaa vuodessa.  Yhdistyksen asioita 
hoitaa 10-jäseninen hallitus, joka on nimennyt työn käytännön organisoimiseksi 
työvaliokunnan. Puheenjohtajien lisäksi työvaliokuntaan on nime�y toimihenkilöistä 
toiminnanjohtaja sekä hallinto- ja talousjohtaja, jotka ovat myös yhdistyksen nimenkirjoi�ajia 
opera�ivisen johdon edustajina. Hallitus voi ase�aa tarpeen mukaan työryhmiä sekä 
toimikun�a. 

 
Tavoi�eet ja toimenpiteet 
 

Hallinto on vahvistanut strategiset linjaukset, joiden avulla Nuoren kirkon organisaa�o toimii. 
Strategian seuranta ja arvioiva toimintakul�uuri vakiinnutetaan osaksi Nuoren kirkon 
toimintoja kaudella 2018–2019.  

 
Arvioint i 
 

Hallintoelimet suori�avat itsearvioinnin omasta työskentelystään ja arvioivat järjestön 
opera�ivisen toiminnan vakiintumista kahden ensimmäisen vuoden työn perusteella. 
 

5.3. HR-toiminnot (henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehi�äminen) 
 

Paltan ja työntekijäjärjestöjen solmima Kris�llisten järjestöjen työehtosopimus luo pohjan 
HR-toiminnoille. Se paino�aa vahvas� paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Siten 
järjestössä on alusta saakka toteute�u nk. jatkuvan yhteistoiminnan mallia, jossa 
henkilöstöpoli�ikkaa ja -johtamista koskevista linjauksista on ka�avas� neuvoteltu 
henkilöstöedustajien kanssa. Vuosien 2017 ja 2018 työskentely on tältä osin paino�unut 
uuden järjestön henkilöstötyön käytänteiden yhtenäistämiseen ja muun muassa uuden 
palkkausjärjestelmän rakentamiseen. 
 
Kun pohja on rakenne�u, voidaan painopiste suunnata kasvatustyötä tekevän 
nuorisojärjestön HR-linjauksiin: Miten voimme rakentaa organisaa�okul�uurin, joka tukee 
kaikenikäisten työntekijöiden yhdenvertaista kokemusta työstä ja työyhteisöstä. Erityises� 
kiinnitämme huomioita nuorten työntekijöiden ja vapaaehtoisten rekrytoin�in, 
perehdy�ämiseen ja mahdollisuuksiin hyödyntää ja kasva�aa osaamistaan järjestössä.  

 
Tavoi�eet ja toimenpiteet 

Vuoden 2019 kuluessa varmistetaan, e�ä henkilöstöhallinnon työprosessit ovat vakiintuneet, 
ne ovat koko henkilöstön ja tarvi�avalta osin lyhytaikaises� järjestössä työskentelevien 
�edossa. Henkilöstöhallinnon työprosessit toteutuvat kustannustehokkaas�. 
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Palkkausjärjestelmä otetaan käy�öön siten, e�ä palkkaus rakentuu uuden strategian 
mukaisten tehtävänkuvien pohjalta. Henkilöstön kehi�ämissuunnitelma laaditaan 
osaamiskartoituksen pohjalta. 

 
Organisaa�okul�uuria rakennetaan pienin askelin siten, e�ä ensimmäiset Nuoren kirkon 
HR-linjaukset on vakiinnute�u osaksi tapaamme toimia.  

 
Arvioin� 
 

Henkilöstöhallinnon työprosessien jatkuvassa seurannassa kiinnitetään huomiota seuraaviin 
mi�areihin: 

● palkanmaksun oikea-aikaisuus ja virhee�ömyys 
● palkka-aineistojen tuo�amisen toimivuus ja tehokkuus 
● alihankinnan kustannukset 
● erikseen toteute�ava palvelun laatua mi�aava kysely 

 
 

Organisaa�okul�uurin kehi�ymistä seurataan muun muassa 
● työhyvinvoinnin mi�areiden  
● rekrytoin�prosessien onnistumisen sekä 
● henkilöstökyselyn avulla. 

 

5.4. Taloushallinto 
 

Järjestön talousjohtamisessa sovelletaan nk. jaetun johtajuuden mallia. Talouspalvelut 
huoleh�i siitä, e�ä toiminnasta vastaavilla varsinaisen järjestötyön tekijöilllä on käytössään 
ajantasainen, luote�ava �eto toiminnan ja hankkeiden talousvaikutuksista. Talouspalveluiden 
työrooli on sparraava, toisin sanoen varsinainen talousvastuu on aina viime kädessä 
toiminnasta vastaavilla.  

 
Järjestön ja Partaharju-sää�ön yhteistyösopimuksen perusteella talouspalvelut organisoi ja 
vastaa myös Partaharju-sää�ön taloushallinnosta. Piirien taloushallinto toteutuu osana 
Nuoren kirkon toimintaa.  

 
Tavoite ja toimenpiteet 

 
Taloushallinnon toimintaprosessit on täsmenne�y tukemaan uuden strategian toteutusta ja 
sitä vastaavaa organisoitumista. Tärkeimmät taloushallinnon käytännön työprosessit on 
mallinne�u ja ohjeiste�u ja niistä on järjeste�y rii�äväs� sisäistä koulutusta järjestötyössä 
toimiville. Taloushallinnon ru�init koetaan rii�ävän helppokäy�öisiksi ja luote�aviksi. 
Taloushallintoprosessi toteutuu ’kerralla oikein’. 

 
Arvioin� 

 
Jatkuvan seurannan kohteena ovat varsinaisten talouden tunnuslukujen ohella 
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● laskutusviiveiden minimoin� 
● ostolaskujen kiertonopeus (huomautusten ja viivästyskulujen määrä) 
● kuukausi�linpäätösten toteutuminen aikataulussa 
● virheiden oikaisujen määrä (alihankinnan lisälaskutus) 
● sisäinen ja ulkoinen asiakastyytyväisyys ja palveluiden sisällön tarvevastaavuus 

(tutkitaan kyselyllä v. 2019) 
 

5.5. Muut tukipalvelut  
 

Hallinto- ja talous�imi tarjoaa HR- ja taloushallintopalveluiden lisäksi myös muita 
tukipalveluita. Näitä ovat toimistopalvelut, �lahallintoon lii�yvät palvelut sekä koulutuksen ja 
muun sisällöntuotannon tukipalvelut. Palvelujen toteutuksessa seurataan uuden strategian 
mukaisten toimintojen kehitystä ja palveluja muokataan  tarpeita vastaaviksi.  

 
Tavoite ja toimenpiteet 
Palvelukokonaisuudet sovitaan ennakoivas� sisällöntuo�ajien ja hallinto- ja talous�imin 
välilä. Tärkeimmät yhteiset työprosessit kuvataan ja vakiinnutetaan työnjako selkey�äen. 
 
Arvioin� 
Erikseen toteute�ava sisäinen koko toimintaken�ää koskeva palvelukysely sekä 
palautepalaverit, joissa arvioidaan yksi�äisten (isompien) hankkeiden toteutusta. 

 

5.6. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy  
 

Nuori kirkko on suurin Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n enemmistöomistaja. Nuori kirkko 
omistaa n. 90 % yh�ön osakkeista. Nuori kirkko ry nimi�ää yh�ön hallitukseen viisi kuudesta 
jäsenestä. Näistä yksi on hallituksen puheenjohtaja. Vakiintuneen käytännön mukaan Nuoren 
kirkon johtaja on toiminut hallituksen puheenjohtajana. Kustantamon toiminta tukee ja 
edistää järjestön tavoi�eita, ja yh�ökokouksen ja hallitustyön kau�a järjestö ohjaa 
kustantamon strategista suuntaa ja tärkeimpiä ratkaisuja. 

 
Erityises� lastenkirjat, seurakun�en kasvatustyön materiaalit ja kustantamon lehdet tukevat 
suoraan järjestön työtä. Muita kustantamisen alueita ovat muu seurakunnallinen materiaali, 
yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit. 

 
Nuori kirkko toimii osakeyh�ön kanssa samoissa toimi�loissa, ja yhteistyöstä sovitaan 
yhteistyöryhmässä. Tavoi�eena on toimintojen op�moiminen. Yhteistyötä tehdään leh�en ja 
muiden julkaisujen sekä myyn�työn osalta. 

 
Tavoite ja toimenpiteet 
Järjestö ohjaa käyte�ävissään olevin hallinnollisin toimenpitein kustantamon toimintaa siten, 
e�ä kustantamon taloudellinen kehitys on vähintään tyydy�ävää ja taloudelliset riskit 
kyetään pitämään hallinnassa.  
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Toiminnallises� yhteistyötä �ivistetään. Seurakuntakohderyhmän julkaisumahdollisuuksia 
tarkastellaan yhteises�, ja myyn�yhteistyö rakentuu uudella tavalla. 
 
Arvioin� 
Toimintaa arvioidaan sekä taloudellisin (muun muassa  sijoitetun pääoman tuo�oprosen�) 
e�ä toiminnallisin mi�arein (muun muassa leh�en levikki, kirjojen myynnit, markkinoinnin ja 
asiakastyön tavoi�avuus). 

 

5.7. Partaharju-sää�ö  
 

Partaharjun leirikeskuksen maa-alueet ja rakennukset ovat Partaharju-sää�ön omistuksessa. 
Sää�ön kanssa Suomen Poikien ja Ty�öjen Keskus - PTK ry:n  toimesta aikanaan solmi�u 
vuokrasopimus ulo�uu vuoden 2019 loppuun. Nuoren kirkon johtaja on sää�ön 
toimitusjohtaja. Järjestöllä ja sää�öllä on myös yhteistyösopimus hallinto- ja 
talouspalveluiden tuo�amisesta Partaharju-sää�ölle. Sää�ön hallituksessa on seitsemän 
jäsentä, joista neljä valitsee Nuoren kirkon valtuusto. Sääntöjen mukaan sää�ön 
tarkoituksena on kehi�ää ja tukea kris�llistä nuorisotyötä, erityises� varhaisnuorisotyötä, 
edistää alan tutkimusta sekä omistaa ja ylläpitää sää�ön tarkoitusta palvelevia leiri- ja 
retkeilykeskuksia ja koulutuslaitoksia.  

 
Tavoite ja toimenpiteet 
Vuoden 2019 kuluessa sopimuksen jatkomahdollisuuksia tarkastellaan järjestön toteu�aman 
strategisen selvitystyön pohjalta. Nuoren kirkon ja Partaharju-sää�ön hallinnot tekevät 
päätöslinjaukset toiminnan jatkosta hyödyntäen selvitystyön ja kiinteistökartoituksen 
tuloksia. 

 

5.8. Kirkkopalvelut ja Seurakuntaopiston Sää�ö  
 

Seurakun�en Lapsityön Keskus on ollut yksi Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Sää�ön 
taustatahoista ja tämän vuoksi sillä on ollut sääntöpohjainen yhteys Sää�ön ja Kirkkopalvelut 
ry:n kanssa. Nuorella kirkolla on sama rooli jatkossa. Nuori kirkko valitsee yhden edustajan 
kummankin hallitukseen, ja johtaja on perinteises� hoitanut tätä tehtävää. Nuorella kirkolla 
on edustaja Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunnassa. Lisäksi johtaja toimii 
Seurakuntaopiston yhteydessä olevan Agricolan toimikunnan puheenjohtajana. Sääntöjen 
mukaan toimikunta jäseninä ovat Kirkon kasvatus- ja perheasioiden johtaja, Kirkon 
koulutuskeskuksen johtaja, Kirkkopalvelujen jäsenpalvelujen johtaja ja Seurakuntaopiston 
rehtori. 
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Liite 1  Nuoren kirkon järjestämät koulutukset ja tapahtumat 
2019 
 
 
Kasvun ja osallisuuden tuki     

Lasten ja nuorten osallisuus     

     

Koulutuksen nimi vämäärä Paikka 
Osall. 
tavoite Vastuuhenkilö 

Lapsiasiahenkilöiden koulutuspäivä 5.10.2019 Seinäjoki 35 Suvielise Nurmi 

Seurakunta perheiden arjessa 6.-8.2.2019 
Seurakuntaopisto, 
Lapuan opisto 12 

Johanna 
Heikkinen 

Pilvipedagogiikkaa rippikouluun �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 

Aito osallisuus ja oikeat oikeudet �lauskoulutus  12 Suvielise Nurmi 

     

Kasvun ja spiritualitee�n tuki     

     

Koulutuksen nimi Päivämäärä Paikka 
Osall. 
tavoite Vastuuhenkilö 

Muskarikuorokoulutus 5.4.2019 
Seurakuntaopisto, 
Lapuan opisto 15 

Mari 
Torri-Tuominen 

Ukulele soimaan seurakunnassa 5.-6.9.2019 
Seurakuntaopisto, 
Lapuan opisto 12 

Mari 
Torri-Tuominen 

Psalmien kirja eläväksi 28.-30.8.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Mari 
Torri-Tuominen 

Lapsikuoro 4.-7.3.2019 
Järvenpää, Kirkon 
koulutuskeskus 12 

Mari 
Torri-Tuominen 

Laulutuuli!-ohjaajakoulutus 6.2.2019 Helsinki 15 
Mari 
Torri-Tuominen 

Kirkkomuskari ja Lasten virsi 18.-20.9.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Mari 
Torri-Tuominen 

Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät 25.-26.10.2019 Rovaniemi 35 
Mari 
Torri-Tuominen 

Muskarikuorojen päivä 6.4.2019 
Seurakuntaopisto, 
Lapuan opisto  

Mari 
Torri-Tuominen 

Rippikoulun musiikkia 23.-24.5.2019 
Ylivieska, Raudaskylän 
opisto  

Mari 
Torri-Tuominen 
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Nuisku-ohjaajakoulutus 
28.-30.1. ja 
11.-12.3.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Sanna Ja�u 

Nuisku-ohjaajakoulutus Centria  
Ylivieska, Centrian 
amma�korkeakoulu 15 Sanna Ja�u 

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus 
9.-11.9. ja 
28.-29.10.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Sanna Ja�u 

Toimiva Vuorovaikutus 
-ohjaajakoulutus 

7.-8.10. ja 
11.-12.11.2019 Helsinki, Allianssi-talo 12 Sanna Ja�u 

Haastavat kasvatustilanteet 
lapsiryhmässä 4.-6.9.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus  Tiina Haapsalo 

Luonto ja hiljaisuuden viljely 10.-12.9.2019 
Partaharju, 
Pieksämäki 15 Suvielise Nurmi 

Lattiakuvien jatkokoulutus 
14.-15.2. ja 
6.-7.5.2019  

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Tiina Haapsalo 

Pyhäkoulusymposium - Pyhän äärellä 
luonnossa 7.-8.9.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 30 Anita Ah�ainen 

Lapsen ja perheen hengellisen kasvun 
tukeminen 

8.-10.4. ja 
7.-9.10.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Tiina Haapsalo 

Kasteesta kirkkopolulle 21.-23.1.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Mari 
Torri-Tuominen 

Rakennamme pääsiäistä 18.-20.11.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Mari 
Torri-Tuominen 

Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- 
ja nuorisotyössä 

2.-4.9. ja 
4.-5.11.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Sanna Ja�u 

Kertomusten kautta - Raamattu 
nuorisotyössä 11.-13.2.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Sanna Ja�u 

Godly Play -ohjaajakoulutus 30.10.-1.11.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus  Anita Ah�ainen 

Luonto seurakunnan 
toimintaympäristönä 7.-8.5.2019 

Ylivieska, Raudaskylän 
kris�llinen opisto  Suvielise Nurmi 

Laulutuuli!  �lauskoulutus  
koulutuk
sia 3 

Mari 
Torri-Tuominen 

Lasten virsi ja Kirkkomuskari - haltuun 
koko aarrearkku �lauskoulutus  

koulutuk
sia 3 

Mari 
Torri-Tuominen 

Pyhät tanssit ja liike �lauskoulutus  
koulutuk
sia 1 

Mari 
Torri-Tuominen 

Lattiakuvat �lauskoulutus   Tiina Haapsalo 

Pyhäkoulutoiminnan kehi�äminen �lauskoulutus   Anita Ah�ainen 

Lapsen ja perheen tukeminen surussa �lauskoulutus   Tiina Haapsalo 

Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot �lauskoulutus   Tiina Haapsalo 

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 
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äXäri-ohjaajakoulutus �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 

K12-ohjaajakoulutus �lauskoulutus   Maara Kosonen 

Lasten ja nuorten jumalanpalveluselämä �lauskoulutus   Anita Ah�ainen 

Godly Play  �lauskoulutus   Anita Ah�ainen 

Luonto seurakunnan toimintaympäristönä �lauskoulutus  
ei 
�edossa Suvielise Nurmi 

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 26.-27.9.2019  Vantaa 300 
Johanna 
Heikkinen 

Leikin kautta ilmiöihin 13.-15.3.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Johanna 
Heikkinen 

Kuule ihmistä! Espoon ja Helsingin 
hiippakuntien varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan koulutuspäivä 9.3.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 75 

Johanna 
Heikkinen 

Varhaiskasvatuksen 
kokonaissuunnittelu seurakunnassa 3.-5.4.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Johanna 
Heikkinen 

Monimuotoinen perhekerho 6.-8.11.2019 
seurakuntaopisto, 
Jaakkiman kampus 12 

Johanna 
Heikkinen 

Vaippapöksyt saavat tulla 2-3-vuotiaat 
kerhossa 23.-25.10.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 

Johanna 
Heikkinen 

Havainnoin� ja pedagoginen 
dokumentoin� varhaiskasvatuksessa �lauskoulutus  

koulutuk
sia 4 

Johanna 
Heikkinen 

Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa �lauskoulutus  
koulutuk
sia 8 

Johanna 
Heikkinen 

Varhaiskasvatuksen kehi�äminen �lauskoulutus  
koulutuk
sia 6 

Johanna 
Heikkinen 

Johtavien nuorisotyönohjaajien 
koulutuspäivät 4.-5.11.2019 avoin 30 Jukka Jylhä 
Etelä-Suomen piirien 
varhaisnuorisotyön koulutuspäivät 13.-14.3.2019 Nokia 40 Jukka Jylhä 
Alueellinen varhaisnuorisotyön 
koulutuspäivä 13.-14.3.2019 Ylivieska 30 Markku Au�o 
Turun arkkihiippakunnan 
SEPPO-koulutuspäivä 24.1.2019 Harjavalta 20 Jukka Jylhä 
Tarinat työvälineenä - tapoja ja 
menetelmiä 5.-7.11.2019 

Pieksämäki, 
Partaharju 10 Maara Kosonen 

Tarinat työvälineenä - minä kertojana 5.-7.2.2019 
Pieksämäki, 
Partaharju 10 Maara Kosonen 

PIIKKI kehittämispäivä 7.11.2019 Sastamala 25 Jukka Jylhä 

PIIKKI kehittämispäivä 14.11.2019 Helsinki 15 Jukka Jylhä 

PIIKKI kehittämispäivä 21.11.2019 Tampere 15 Jukka Jylhä 
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Varhaisnuorisotyön kehittämiskoulutus 
KEK (talous KKP:n kautta/ Katri 
Vappula) 

28.-30.8. ja 
12.-13.11.2019  12 Suvielise Nurmi 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
30.-31.1. ja 
3.10.2019 Kuortane 

koulutuk
sia 1 Sanna Ja�u 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
4.-5.2. ja 
10.9.2019 Helsinki 

koulutuk
sia 1 Sanna Ja�u 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
20.-21.3. ja 
10.10.2019 Espoo 

koulutuk
sia 1 Sanna Ja�u 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
28.-29.3. ja 
19.9.2019? Tampere 

koulutuk
sia 1 Sanna Ja�u 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun 
3.-4.4. ja 
26.9.2019 Kuopio 

koulutuk
sia 1 Sanna Ja�u 

Rippikoulu osana lastenohjaajan työtä 2.-3.5.2019 
Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Sanna Ja�u 

Dialogisuus kirkon työssä 
5.-6.2. ja 
14.-16.5.2019  

koulutuk
sia 1 Sanna Ja�u 

Haastavat nuoret rippikoulussa �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 

Isostoiminnan kehi�äminen �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 

Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen 19.3.2019 Mikkeli 25 Suvielise Nurmi 

Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen 20.3.2019 Kuopio 40 Suvielise Nurmi 

Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen �lauskoulutus   Suvielise Nurmi 
Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen 
-webinaarikoulutus webinaari Oulun hpk:n alueella 25 Suvielise Nurmi 

     

     

Ulkopuolisuuden ehkäisy     

Koulutuksen nimi Päivämäärä Paikka 
Osall. 
tavoite Vastuuhenkilö 

Saappaan ohjaajakoulutus 14.-15.10.2019 
Järvenpää, Kirkon 
koulutuskeskus 10 Ville Viljakainen 

Ne�Saapas-ohjaajakoulutus 15.-16.10.2019 
Järvenpää, Kirkon 
koulutuskeskus 8 Ville Viljakainen 

PIKI-koulu�ajien koulutus    Tiina Haapsalo 

PIKI-koulutukset �lauskoulutus  
koulutuk
sia 6 Tiina Haapsalo 

PIKI-koulutus 4.5.2019 Jyväskylä  Tiina Haapsalo 
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PIKI-koulutus 16.3.2019 Oulu  Tiina Haapsalo 

PIKI-koulutus  Turku  Tiina Haapsalo 

Lisää liikettä -koulutus 23.4.-26.4.2019 Saariselkä, Tievatupa 15 Jukka Jylhä 

Kesytä pallo -liikuntakoulutus �lauskoulutus  
koulutuk
sia 1 Jukka Jylhä 

     

Katsomuskasvatus ja kouluyhteistyö     

     

Koulutuksen nimi Päivämäärä Paikka 
Osall. 
tavoite Vastuuhenkilö 

Katsomuskasvatuksen 
ajankohtaispäivä 8.3.2019 Helsinki 20 Tiina Haapsalo 

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä 15.3.2019 Oulu 12 Tiina Haapsalo 
Katsomuskasvatuksen yhteistyö 
-dialoginen työote 

25.-26.4. ja 
16.-17.9.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Tiina Haapsalo 

Katsomuskasvatuksen vertaiskoulu�aja 
-koulutus 19.-21.8.2019 

Seurakuntaopisto, 
Järvenpään kampus 12 Tiina Haapsalo 

Koulupakki - kouluyhteistyön 
kehittämiskoulutus 

23.-25.9.2019 ja 
24.-25.3.2020 Helsinki 12 Suvielise Nurmi 

Toimiva Koulu -ohjaajakoulutus  �lauskoulutus  
ei 
�edossa Sanna Ja�u 

Uusi VASU kutsuu yhteistyöhön ja 
dialogiin �lauskoulutus   Tiina Haapsalo 
 
 
 
 
Toiminta lasten ja nuorten kanssa     

Leirit, retket ja tapahtumat     

     

Tapahtuman tai leirin nimi Päivämäärä Paikka Osall. Tav. Vastuuhenkilö 

Telttaleireilyn koulutuspäivä 18.5.2019 Mäntsälä 20 Jukka Jylhä 

PISARA-suurleiri 24.-29.7.2019 Pieksämäki, Partaharju 2000 Maara Kosonen 
Mikkelin hiippakunnan 
kerhonohjaajapäivä 19.1.2019 Kuusankoski 200 Maara Kosonen 
Lapuan hiippakunnan kerhonohjaajien 
koulutuspäivä 19.1.2019 Virrat 160 Markku Au�o 
Oulun hiippakunnan kerhonohjaajien 
koulutuspäivä 26.1.2019 Kokkola 80 Markku Au�o 
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Turun arkkihiippakunnan kerhonohjaajien 
koulutuspäivä 26.1.2019 Sastamala 80 Jukka Jylhä 
Kuopion hiippakunnan 
kerhonohjaajapäivä 26.1.2019 Joensuu 230 Maara Kosonen 
Tampereen hiippakunnan 
kerhonohjaajien koulutuspäivä 2.2.2019 Hollola 120 Jukka Jylhä 

Helsingin ja Espoon hiippakunnan 
kerhonohjaajien koulutuspäivä 5.10.2019 Helsinki 150 Jukka Jylhä 

Koko perheen kevätretki Särkänniemeen 4.5. vai 18.5.2019 Tampere 500 Jukka Jylhä 

Poikien ja ty�öjen kevätretki 4.5.2019 Alahärmä 1300 Markku Au�o 

Tykkimäen perheretki 18.5.2019 Kouvola 1000 Maara Kosonen 

Partaharjun 65. puhallinmusiikkikurssi 30.7.-4.8.2019 Pieksämäki, Partaharju 80 Jukka Jylhä 

Lapuan hiippakunnan sählyturnaus 3.11.2019 Kuortane 230 Markku Au�o 

Carilainen Sport leiri 1.-8.12.2019 Saariselkä, Tievatupa 30 Markku Au�o 

Kato mua -perhetapahtuma 23.11.2019 Joensuu 500 Maara Kosonen 

Moo�oripajan ARC-ralli 1.2.2019 Kajaani  Veijo Kiviluoma 
Moo�oripajojen kevätajot autoille ja 
mopoille 1.5.2019   Veijo Kiviluoma 

Moo�oripajojen syyskisat 1.9.2019 Pieksämäki, Partaharju  Veijo Kiviluoma 

Saappaan vapaaehtoisten päivät 27.-29.9.2019 Pieksämäki, Partaharju  Ville Viljakainen 

Kansainvälinen rippikoulu KV70 1.-10.7.2019 Pieksämäki, Partaharju 70 Elise Ky�ä 

Kansainvälinen rippikoulu KV71 12.-21.7.2019 Pieksämäki, Partaharju 70 Tarja Liljendahl 

Nuorten leiri tammikuu 2019?  20 Elise Ky�ä 

IskoB 22.-24.3.2019  18 Elise Ky�ä 

NuiskuB 22.-24.3.2019  10 Elise Ky�ä 

Q-�s 30.8.-1.9.2019  30 Elise Ky�ä 

IskoA 4.-6.10.2019  20 Elise Ky�ä 

NuiskuA 4.-6.10.2019  12 Elise Ky�ä 

Taaperomessu   
mahd. 1 
koulutus Mari Torri-Tuominen 

Virsivisan finaali 17.8.2019  300 Mari Torri-Tuominen 

     

Digitaalinen lapsi- ja nuorisotyö      

     

Tapahtuman tai leirin nimi Päivämäärä Paikka Osall. Tav. Vastuuhenkilö 

Värkkäilyä varkkakerhossa 10.-11.9.2019 Helsinki  Juha Kinanen 
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Kuinka viestin lapsille ja perheille �lauskoulutus   Anita Ah�ainen 

Viisaasti verkossa �lauskoulutus   Juha Kinanen 

Somasti somessa �lauskoulutus   Juha Kinanen 

     

     

     

         

 

Liite 2. Palveluoperaa�o Saappaan toiminta 
KatuSaapas  

Toimivia ryhmiä 15, päivystyksiä 180, kohtaamisia 850 ja vapaaehtoisia 300. 

 

FestariSaappaan  operaa�oita toteutuu 10-13, joissa kohtaamisia 2400 ja vapaaehtoisia 150. 

 

Ne�Saapas 

Toimivia ryhmiä 11, päivystyksiä 55, kohtaamisia 1000 ja vapaaehtoisia 50 

SaapasKahviloita  toimii 5, niissä kahvilakertoja 110, vapaaehtoisia n. 100 ja  kohda�uja nuoria 2000. 

 

Liite 3. Moo�oripajatoiminta 
Moo�oripajoja on toiminnassa yhteensä 30 seuraavilla 28 paikkakunnilla: 

Iisalmi, Kajaani, Kalajoki,  Liminka, Nivala, Sodankylä, Vaala, Ylivieska, Pyhtää (2), Sipoo, 
Kirkkonummi, Karjaa, Kangasala, Sastamala,  Lempäälä, Lah�, Hämeenlinna, Ha�ula,  Hauho, 
Karkkila, Härmä, Pyhäjoki, Kokkola, Kempele, Juuka (2), Orima�la, Nurmes ja Val�mo. 

Pajojen toimintaan osallistuu viiko�ain  n. 380 nuorta. 

Vuoden aikana perustetaan  3–5 uu�a pajaa. 

 

30 


