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Diginousua ja uutta ilmettä
vuonna 2020
Koronapandemia mullisti Lasten ja nuorten keskus ry:n vuoden 2020 toiminnan. Yhtäältä monia lasten ja
nuorten leirejä, retkiä ja muita tapahtumia jouduttiin perumaan. Toisaalta isoista tapahtumista esimerkiksi
varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät kyettiin toteuttamaan koronaturvallisesti hybriditapahtumana. Toimintavuosi 2020 oli monin tavoin sopeutumista nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Siitä huolimatta kykenimme
saavuttamaan toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita – tavoitimme laajalti lapsia, nuoria, perheitä ja
heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. Koronasta huolimatta tavoitimme heitä monin tavoin kasvokkain, mutta merkittävästi aiempaa laajemmin erilaisia digitaalisia kanavia hyödyntäen.
Digitaalisen toimintakentän haltuunotto tapahtui järjestössämme nopeasti, sillä toimintamme rakentuu jo ennestään vahvan ja pitkäaikaisen digitaalisen työn varaan. Otimme toimintavuonna kattavasti käyttöön erilaisia
uusia it-teknologioita koko järjestön tasolla. Lähes kaikilla koulutustoiminnan osa-alueilla pystyimme nopeasti
siirtymään etäkoulutuksiin. Reagoimme esimerkiksi lähestyvän kesän rippikoulutoiminnan varmistamiseen
toteuttamalla sadoille rippikoulutyöntekijöille koulutuksia, joiden avulla kyettiin kohtaamaan nuoria etäyhteyksin, muun muassa erilaisia verkkotapaamisia hyödyntäen. Jäsenseurakuntiemme järjestämät kesän 2020
rippikoulut tukeutuivat monilta osin järjestömme nopean reagoinnin ja vahvan asiantuntemuksen varaan.
Lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen digitaalisissa kanavissa kasvoi toimintavuonna räjähdysmäisesti. NettiSaapas nelinkertaisti kävijämääränsä ja Välkkärivinkit keräsivät YouTubessa yli satatuhatta
katselukertaa. Myös digimediamme Lastenkirkko ja Ttila kasvoivat hurjasti ja vakiinnuttivat entisestään asemaansa kirkon digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön aarrearkkuina. Järjestön näkyvyys siirtyi entistä vahvemmin
digitaaliseen ympäristöön: mediaosumamme perinteisessä mediassa laskivat, mutta kasvoivat sosiaalisessa
mediassa runsaasti. Pystyimme nopeisiin toimintatapojen muutoksiin, mikä mahdollisti oikea-aikaisen ja
monipuolisen vastaamisen jäsenkentän.
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Vuoden 2020 aikana järjestö uudisti niin nimensä, visuaalisen ulkoasunsa kuin hallintorakenteensakin. Nimenvaihdos Lasten ja nuorten keskukseksi kasvatti jo ensimmäisen vuoden aikana järjestön näkyvyyttä ja
tunnettuutta, vaikkemme pystyneet järjestämään kasvokkaista toimintaa tai suuria tapahtumia kuin murto-osan normaaleihin toimintavuosiin verrattuna. Järjestön uusi visuaalinen ilme on saanut runsaasti kiitosta
ja on tunnistettava. Tämä lujittaa järjestön brändiä myös jatkossa. Hallintoa virtaviivaistettiin sääntöuudistuksessa. Erityisen palkitsevaa oli tehdä koko uudistus vahvassa yhteistyössä jäsenkenttämme kanssa.
Koronavuosi toi Lasten ja nuorten keskukselle myös taloudellisia haasteita. Kevään poikkeustila sulki toimintakeskuksemme, mikä aiheutti huomattavat taloudelliset menetykset. Muun muassa näistä syistä järjestö
joutui käymään useat yhteistoimintaneuvottelut ja lomauttamaan osittain koko henkilökunnan. Nämä muutokset tekivät väistämättömäksi myös Partaharjun toimintakeskuksen toiminnasta luopumisen vuoden
lopussa. Vuoden aikana tehdyt rakenteelliset muutokset tasapainottavat järjestön taloutta ja toimintaedellytyksiä sekä vähentävät pitkällä aikavälillä merkittävästi taloudellisia riskejä. Näin voimme paremmin keskittyä ydintehtäväämme eli lasten ja nuorten palveluun.
Haastavan ja yllätyksiä täynnä olleen vuoden
jälkeen voimme katsoa taaksepäin tyytyväisinä. Toiminta on ottanut merkittävän digiloikan, uusia innovaatioita on syntynyt, olemme onnistuneet palvelemaan jäseniämme
ja henkilöstömme työtyytyväisyys on
pysynyt hyvänä poikkeusolojenkin keskellä.
Kiitos tuloksekkaan vuoden toiminnasta
niin henkilöstölle, hallinnolle, jäsenkentälle
kuin Lasten ja nuorten keskuksen ystäville!
Sami Ojala
Toiminnanjohtaja
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Kehittämis- ja jäsenpalvelut
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231

101 000

609

NETTISAAPPAAN
PÄIVYSTYSTÄ

VÄLKKÄRIVINKKIEN
KATSELUA

MOOTTORIPAJOJEN
AUKIOLOKERTAA

Kehittämis- ja jäsenpalvelut toimivat pääsääntöisesti yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja heitä kohdaten,
joten toiminnan muutos oli koronan myötä iso. Osa toiminnoista jouduttiin kokonaan perumaan, mutta valtaosalle löydettiin uudenlaisia tapoja toteutua tai kokonaan uudistua verkko- tai hybridipohjaisiksi.
Kehittämis- ja jäsenpalvelut-tiimi kasvoi maaliskuussa yhdellä jäsenellä ja lisäksi syyskaudeksi 80% koordinaattorilla. Ulkopuolisuuden ehkäisyn suunnittelijana, Palveluoperaatio Saappaan vastaavana työntekijänä
työskenteli Ville Viljakainen ja hän sai syksyksi työparikseen NettiSaappaan koordinaattoriksi Anna Kärrin.
Lisäksi Saapas-toiminnassa oli kevään ajan harjoittelijana Suvi Lindvall. Moottoripaja-toiminnasta vastaavan
suunnittelijan Veijo “Veksi” Kiviluoman työpariksi palkattiin maaliskuun alusta koordinaattori Tapu Sirkka. Lasten ja nuorten osallisuusasioista vastaava suunnittelijamme Tarja Liljendahl oli syyskaudella jaksoja poissa
työstä ja hänen töitään jaettiin järjestön eri työntekijöiden kesken.
Nuorten tulevaisuusseminaarin harjoittelijana oli keväällä Helmi Saksholm ja Navi-sihteerinä kevätkaudella
Rasmus Tillander. Alueellisista jäsenpalveluista vastasivat Markku Autio, Jukka Jylhä ja Anna Kärri. Elise Kyttä
vastasi järjestön rippikoulu- ja nuorisotoiminnasta. Luotu liikkumaan -hanketta luotsasi 50% työajalla Markku
Autio. Lapsi- ja nuorilähtöisen teologian ja spiritualiteetin suunnittelija Anita Ahtiainen työskenteli tiimissä 50%
työajalla. Tiimiä johti Heli Pruuki.

Merkityksellisiä kohtaamisia ja
osallisuutta
Saappaassa panostettiin nuorten kohtaamiseen netissä
Palveluoperaatio Saappaan työ painottui varsinkin keväällä NettiSaappaaseen, jossa riittikin valtavasti työtä.
Saimme 62 seurakuntien viranhaltijaa mukaan päivystystalkoisiin. Keväällä, kymmenen viikon jakson aikana,
NettiSaapas päivysti SaapasChateissa kolme kertaa joka päivä. Ennen koronaa nettipäivystyksiä oli kolme
kertaa viikossa. Saimme STEA:n poikkeushaussa puolen vuoden toiminta- ja työntekijäresurssin NettiSaappaan kehittämiseen ja uusia päivystäjiä koulutettiin pikavauhdilla. Kehittämistyön sekä päivystysmäärien
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kasvun myötä NettiSaappaan tavoittavuus nelinkertaistui toimintavuoden aikana. NettiSaapas kohtasi Suomi24:llä, YouTubessa, Instagramissa ja SaapasChateissa 2291 (vuonna 2019 555) nuorta yhteensä 231
päivystyksessä (vuonna 2019 61). Lisäksi käynnistettiin päivystykset TikTokissa. Saapas-päivät järjestettiin
yhden päivän etätapahtumana, joka kokosi 100 osallistujaa. Kesä 2020 oli Saappaan 48-vuotiaan historian
ensimmäinen, jolloin ei järjestetty festaripäivystyksiä ja katupäivystykset vähenivät huomattavasti. Kuitenkin
Saappaassa käynnistyi uusia ryhmiä ja toimintoja enemmän kuin moneen vuoteen. KriisiSaappaan materiaali
valmistui marraskuussa ja SaapasBottia kehitettiin edelleen.

Moottoripajoilla kohdattiin rajoitusten puitteissa
Moottoripajatoiminnalle saatiin STEA:n rahoituksen turvin toinen työntekijä vuoden 2020 keväällä. Toimintakauden aikana moottoripajoja käynnistyi kolmella uudella paikkakunnalla, mutta poikkeusoloista johtuen
kolme pajaa sulki ovensa toistaiseksi. Toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 35 pajaa eri puolilla Suomea.
Poikkeusoloista huolimatta suurin osa pajoista pystyi toimimaan suhteellisen hyvin ja säännöllisessä viikkotoiminnassa oli mukana 598 nuorta ja 88 vapaaehtoista. Pajat olivat avoinna vuoden aikana 609 kertaa,
joiden kautta syntyi 9370 nuorten käyntikertaa. Moottoripajatoimintaa pilotoitiin Nepsy-nuorten (nepsy= neuropsykiatriset vaikeudet) harrastetoiminnassa Jyväskylässä. Kannustavan kokemuksen perusteella toimintaa
kehitetään edelleen ja rakennetaan puitteita toteuttaa moottoripajatoimintaa myös muussa vammaisnuorisotyössä. Uutena toimintamallina luotiin päihtyneenä liikennerikkomuksiin syyllistyneille nuorille vertaistukiryhmä, nk. rattiryhmä, jonka tarkoituksena on estää rikoksen uusiutuminen. Toimintaa on tarkoitus pilotoida
Päijät-Hämeen poliisilaitoksen ja Lahden seurakuntayhtymän kanssa alkuvuonna 2021. Verkon yli tapahtuvaa
toimintaa kehitettiin luoden WhatsApp-ryhmiä nuorille ja valtakunnallinen verkkopaja Discord-alustalla vapaaehtoisohjaajille. Lisäksi toteutettiin moottoripajojen välisiä peliturnauksia lähikohtaamisten estyessä.

Nuorten osallisuustoimintoja kehitettiin verkossa ja verkkoon
Nuorten vaikuttajaryhmien koulutus- ja infotilaisuuksia toteutui 10 kertaa yhteistyössä Kirkkohallituksen
Kirkon kasvatus- ja perheasiat -yksikön kanssa. Seurakuntien osallisuustyöntekijöille perustettiin verkosto yhdessä KKP:n kanssa, joka tapasi neljä kertaa. Nettisivujemme alle avattiin uusi sivusto nuortenaanikirkossa.
fi ja lisäksi lapsivaikutukset.fi -sivusto uudistettiin. Nuorten vaikuttajaryhmistä julkaistiin luottamushenkilöille
suunnatut materiaalit. Nuorten tulevaisuusseminaari jouduttiin perumaan virustilanteen takia kaksi viikkoa
ennen tapahtumaa, mutta pettymyksestä huolimatta uutta seminaaria ilmoittautui suunnittelemaan nuoria eri
puolilta maata ja suunnittelutiimiin valittiin 10 nuorta eri hiippakunnista. Navi-toiminta siirtyi verkkoon. Navin
isoin tuotos oli nuorten vaikuttajaryhmien seurakuntavierailujen materiaalien valmistuminen. Vierailuja ei vielä
ole päästy toteuttamaan.
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Uusia etäinnovaatioita
Kansainväliset rippikoulut toteutettiin tavallista pienempinä. Osallistujia
oli 17 maasta, vaikka ulkosuomalaisten osuus jäi noin 38%:iin. Kevään isoskoulutusviikonloppu pidettiin webinaarina
ja syksyllä päästiin leirille. Syksyllä pidettiin
myös ensimmäinen rippikoulun apuopettajakoulutus. Lasten ja nuorten keskus myös vastaa
pyhäkoulutoiminnan kehittämisestä Suomen Pyhäkoulun
Ystävien SPY:n kanssa. Pyhäkoulun brändiä rakennettiin tutkimus- ja konseptitoimisto Funckin kanssa. Onnistuimme löytämään toimintaan kärjet pienille lapsille leikkiin ja koululaisille maailmankuvan rakentumiseen
liittyen. Pyhäkoulusymposium järjestettiin historiallisesti ensimmäistä kertaa verkossa, mutta itse tapahtuma
järjestettiin viimeistä kertaa.
Vuoden alussa pystyttiin suunnitellusti toteuttamaan kerhonohjaajapäiviä, jotka kokosivat yli tuhat nuorta
ohjaajaa eri puolilla Suomea. Poikkeusajan alettua julkaisimme yhteistyössä KKP:n kanssa kouluikäisten etävinkit -kokonaisuuden, joka oli onnistunut ja siitä oli apua seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaaville. Kun
koulut siirtyivät etäopetukseen kevätlukukaudella, julkaisimme kahden kuukauden ajan joka arkipäivä yhden
minuutin mittaisen liikunnallisen Välkkärivinkki-videon alakouluikäisille. Matalan kynnyksen liikunnalliset
videot saivat nopeasti innostavan vastaanoton ja niitä katsottiin yhteensä yli satatuhatta kertaa.
Yhteistyössä hiippakuntien kanssa järjestettiin webinaareja ja etämuotoisia kasvatuksen brunsseja seurakuntien työntekijöiden tueksi, välillä jopa viikoittain. Työntekijöillä oli kova tarve kokoontua etämuotoisesti ja pohtia yhdessä työn menetelmiä ja sisältöjä muutosten keskellä. Toukokuussa julkaistiin Yö kirkossa -virikemateriaali yhteistyössä KKP:n kanssa. Yö kirkossa -tapahtumassa on mukana jo 100 seurakuntaa ja tapahtuma
toteutettiin 15.11.2020 kirkoissa ympäri Suomen sekä Fisucraft-peliserverillä. Alueellisten jäsenpalvelujemme
tarjontaa alettiin aktiivisesti yhdenmukaistaa ja laajentaa koko kasvun kaarelle, kuitenkin alueelliset toiveet ja
tarpeet huomioon ottaen.
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Luotu liikkumaan-hanketta pystyttiin toteuttamaan valtaosin pelkästään etänä. Kokoontumisrajoitusten
vuoksi seurakunnat eivät päässeet pilotoimaan toivotulla tavalla ja hankkeen eteneminen hidastui. Loppuvuodesta saimme kuitenkin useita uusia seurakuntia toimintaan mukaan. Perheystävä-toimintamallin pilotointi
käynnistyi viidellä paikkakunnalla, pääosin etämuotoisten vanhempien vertaisryhmien kautta. Järjestö myös
käynnisti sisäisen lapsi- ja nuorilähtöisen teologian opintopiirin.

Kehittämiskohteena laajempi
yhteistyö ulospäin
Vuonna 2021 Nuorten tulevaisuusseminaari toteutuu kokonaan verkkomuotoisena. Tulevaisuuden haasteena
on suunnitella seminaarin eri vaiheiden toteutumista siten, että hybriditoteutukset ja verkossa kohtaaminen
ovat mahdollisia ja nuorten osallistumismahdollisuudet täten yhdenvertaisempia asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Moottoripajatoiminnan yritysyhteistyö vaatii edelleen kehittämistä, jotta pajatoiminnalle saadaan lisää taloudellisia ja materiaalisia resursseja. Vapaaehtoiset pajaohjaajat tarvitsevat nykyistä enemmän tukea haastavien nuorten kohtaamisessa. Tämä korostui erityisesti korona-aikana, kun toiminta painottui enemmän
yksilötyöhön.
Alueellisten jäsenpalvelujen avaaminen koko kasvun kaarelle tarvitsee lisää työtä ja viestintää ulospäin, jotta
kaikki seurakuntien kasvatuksen työntekijät kokevat alueellisten palvelujemme kuuluvan myös heille. Esimerkiksi kerhonohjaajapäivien kehittyminen laajemmiksi nuorten ohjaajapäiviksi on tässä varmasti apuna.
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78

9 370

62

RIPPIKOULULAISTA
KANSAINVÄLISILLÄ
RIPAREILLA

KÄYNTIKERTAA
MOOTTORIPAJOILLA

KOULUTETTUA
LIIKUNTAINNOSTAJAA

Koulutuspalvelut
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122

2047

419

KOULUTUSTA

OSALLISTUJAA
YHTEENSÄ

OSALLISTUJAA
RIPPIKOULUWEBINAAREISSA

Järjestön koulutustoiminnan edellytykset muuttuivat keväällä 2020 täysin suunniteltuun nähden. Siksi toteutunutta koulutustoimintaa on vaikeaa verrata toimintasuunnitelmaan, jossa poikkeustilannetta ei ollut
huomioitu. Pandemiarajoitusten tultua voimaan nopealla aikataululla maaliskuussa jouduimme ensireaktiona
perumaan seuraaville viikoille suunnitellut koulutukset. Varsin nopeasti kuitenkin selvisi, että tilanne tulee jatkumaan pitkään, joten ryhdyimme kehittämään uusia toimintamalleja koulutuksiin. Sekä seurakunnissa että
järjestössämme pohdimme, kuinka kohtaaminen ja yhteinen työskentely olisi mahdollista olosuhteissa, joissa
kasvokkain kokoontuminen on mahdotonta. Otimme nopeasti haltuun läsnäolevaan verkkotyöskentelyyn
soveltuvia koulutusalustoja. Etäkoulutuksissa onnistuimme luomaan monitasoisen yhteyden osallistujiin ja
rakentamaan työskentelyolosuhteet sellaisiksi, että koulutuskokemus oli onnistunut muuttuneesta toteutustavasta huolimatta.
Kirkkohallituksen käynnistämä Polku-toimintamallin suunnittelu oli merkittävin yksittäinen koulutusten sisältöön ja kysyntään vaikuttava kehityskulku seurakuntien kasvatuksen työkentällä. Polku-mallissa on olennaista
pitkäaikaisen yhteyden luominen lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä sekä heidän roolinsa aktiivisina seurakunnan toimijoina. Malli valmistui vasta vuoden lopussa, mutta jo syksyn kuluessa heräsi vahva kiinnostus
tuleviin, sekä työyhteisökohtaisiin että avoimiin Polku-koulutuksiin. Polku-koulutuksissa tullaan innovatiivisella
tavalla tarkastelemaan seurakuntien mahdollisuuksia kasvatustoimialan kehittämiseen.
Koulutustarjontamme kattoi totuttuun tapaan kaikki lasten ja nuorten ikäkaudet. Henkilöstökoulutus on yksi
vaikuttavimpia järjestön työmuotoja, kun pyrimme strategian mukaisiin tavoitteisiin. Varhaiskasvattajille
suunnattua koulutustarjontaa rakensimme suurelta osin yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa. Tämän
rinnalla mm. pienten lasten kiusaamisen estämiseen tähtäävä Piki-koulutusmalli laajeni ja saavutti yhä
uusia toimijoita. Musiikkikasvatus painottui varhaiskasvatukseen, jossa Kirkkomuskari 3 kokosi runsaasti
osallistujia uuden materiaalin äärelle erityisesti tilauskoulutuksissa. Toiminnallisesti suuntautunut koulutustarjonta, kuten monet kouluikäisten kanssa työskenteleville suuntautuneet koulutukset, luontoteemaiset sekä
vuorovaikutuskoulutukset, kärsivät eniten kokoontumisrajoituksista ja lähikoulutuksia jouduttiin perumaan
ja siirtämään. Rippikoulutyön tueksi toteutettiin etätoteutusta tukevien suosittujen webinaarien lisäksi uusi
pilottihanke, jonka myötä koko rippikoulupolkua tarkastellaan palvelumuotoilun keinoin.
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Uuden organisaatiorakenteen mukainen tiimi
pääsi aloittamaan työskentelyään vuoden
2020 alussa. Koulutustoiminnan pitkät
syklit huomioiden vasta vuoden 2022
tarjonnassa ja sen myötä toteutuvassa koulutustoiminnassa alkaa näkyä
tiimin tavoitteiden toteutuminen.
Tiimissä työskentelivät kouluttajina
Tiina Haapsalo (varhaiskasvatus,
katsomuskasvatus, ulkopuolisuuden
ehkäisy/kiusaamisen estäminen),
Mari Torri-Tuominen (musiikkikasvatus) 28.2.2021 saakka, 1.3. alkaen
Riikka Jäntti, Johanna Heikkinen (varhaiskasvatus, perhetoiminta), Anna Kärri
(kouluikäiset, aluetyö), Suvielise Nurmi
(ympäristökasvatus, osallisuuskoulutukset,
kansainväliset asiat) sekä Sanna Jattu (rippikoulu ja nuorisotyö). Sanna vastasi myös koulutussuunnittelun kokonaisuudesta. Vuoden päättyessä hän
siirtyi uuden työnantajan palvelukseen ja kouluttajan tehtävä
avattiin hakuun, jossa valituksi tuli Jaakko Niiles. Tiimin vetäjänä toimi Timo Tulisalo. Anna Kärri siirtyi väliaikaisesti syyskauden ajaksi 80% työosuudella NettiSaappaan hanketyöntekijäksi.

Nopea ja kattava siirtyminen
etäkoulutuksiin
Koulutustoiminnan edellytykset muuttuivat perusteellisesti maaliskuun puolivälissä, jolloin pandemiarajoitukset astuivat voimaan nopealla aikataululla. Monien muiden toimijoiden tavoin jouduimme ensireaktiona
perumaan seuraaville viikoille suunnitellut koulutukset. Varsin nopeasti kuitenkin kävi ilmi, että tilanne jatkuu
pitkään ja on luotava uusia toimintamalleja. Sekä seurakunnissa että omassa organisaatiossamme lähdimme pikaisesti pohtimaan, miten kohtaaminen ja yhteinen työskentely olisi mahdollista poikkeusoloissa, joissa
yhteen kokoontuminen on mahdotonta.
Otimme nopeasti haltuun läsnäolevaan verkkotyöskentelyyn soveltuvia koulutusalustoja. Olennaista oli luoda
ryhmille yhteinen tila, jossa läsnäolon tunne voidaan maksimoida ja soveltaa tuttuja, tehokkaita työmenetelmiä pariporinoineen ja pienryhmätyöskentelyineen sekä osallistaa mukana olijoita yhteisten materiaalien
tuottamiseen.
Liikkeelle lähdettiin rippikouluwebinaareista ja lähes samanaikaisesti löysimme mahdollisuuksia muidenkin
aihealueiden toteutuksiin. Saatoimme todeta, että rajoitteita on sittenkin aika vähän – tämän osoitti todeksi
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musiikkikasvatus, jossa etäkoulutusmahdollisuudet osoittautuivat laajoiksi ja kattava asiakaspalaute vahvisti
tulokset hyviksi.
Koulutustiimin jäsenten lisäksi myös muut asiantuntijamme kouluttavat ja koulutusten tukipalveluiden
tuottamiseen osallistuvat viestintä- sekä hallinto- ja taloustiimissä työskentelevät. Olemme uudistaneet ja
kehittäneet toimintamallejamme ja vahvistaneet koulutustoiminnan vaikuttavuutta strategian toteutuksessa.
Poikkeusolojen tuoma etätyöskentely on korostanut jokaisen koulutustoimijan omaa vastuuta uusien, poikkeustilanteeseen sopivien koulutusmenetelmien ja työtapojen omaksumista. Jouduimme hyvin lyhyessä ajassa
opettelemaan kokonaan uuden tavan olla läsnä ja johtaa koulutusryhmää etäyhteydellä. Tässä työssä on
kuitenkin onnistuttu hyvin ja asiakaspalaute kertoo koulutuksiin osallistuneiden hyvistä kokemuksista.

Operaatio poikkeusolojen rippikoulutyön pelastamiseksi
Maaliskuun äkillisessä muutostilanteessa etsimme rippikoulutyöhön toimintatapoja ja työvälineitä, joiden
avulla onnistunut rippikoulukokemus voitaisiin tuottaa verkkokohtaamisten varassa. Järjestö tuotti kolme
erilaista Zoomin rippikoulukäyttöön opastavaa webinaaria, jotka saavuttivat suuren suosion ja saivat hyvää
palautetta. Koulutimme isolla joukolla satoja rippikouluohjaajia sekä avoimissa että työyhteisökohtaisissa
verkkokoulutuksissamme (Rippikoulua etänä 1, 2 ja 3). Hyvistä oppimistuloksista huolimatta on todettava,
että rippikoulujen etätoteutuksiin ei seurakunnissa kuitenkaan kesällä 2020 jouduttu laajamittaisesti turvautumaan.

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien toteutus hybridinä
Syyskuulle suunnitellun lähes 300 osallistujan Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät -tapahtuman suhteen
päädyimme epidemiatilanteen nopeasti heikentyessä toteuttaa tapahtuman hybridimuotoisena. Kokonaisuus
oli onnistunut. Erityisesti ensimmäisen päivän konferenssiohjelmakokonaisuus kyettiin välittämään todella
onnistuneesti, vaikka osa esiintyjistäkin oli mukana etäyhteyksin. Kanavatyöskentelyssä kokemukset vaihtelivat. Osa teemoista ja työskentelytavoista taipui paremmin siihen, että osa osallistujista oli paikan päällä, osa
ruudun ääressä.
Toteutuksesta vastannut joukkueemme ansaitsee kiitokset. Sekä sisältöjen, järjestelyjen että tekniikan osalta
toteuttajilla oli valmius ottaa riskejä, kokeilla, oppia ja onnistua. Onnistumisen mahdollisti se, että tapahtuman
osallistujat olivat valmiita osallistumaan aktiivisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta. Tästä suurin kiitos!
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Joustavuus on tulevaisuutta
Polku-toimintamalliin liittyvien koulutusten ja materiaalien pohtiminen ja kehittäminen aloitettiin jo vuonna
2020. Polkuun liittyvien koulutusten ja materiaalien toteuttamista ja kehittämistä jatketaan vuonna 2021 yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Vuoden 2022 koulutustarjontaa rakennettaessa kiinnitämme huomiota siihen, että koulutustarjonta tiivistyy
ydinalueillemme ja voimavaramme riittävät kalenterikoulutustarjonnan lisäksi myös lisääntyvän tilauskoulutuskysynnän kattamiseen. Sisältöjen osalta on tärkeää tehdä aihealueittain rohkeaa arviointia sen suhteen,
mitä teemoja kannattelemme, mihin uusiin trendeihin uskallamme tarttua ja millaisia koulutustuotteita lähdemme rakentamaan olemassaolevan tarjonnan sijaan tai rinnalle.
Verkkokoulutustaitoja haluamme kehittää edelleen. On
luotava toimivia ratkaisuja sekä samanaikaisesti
läsnäoleviin koulutustilanteisiin että itsenäisesti
oman aikataulun mukaisesti suoritettaviin
verkkokoulutuskokonaisuuksiin.
Koulutustyön organisoinnissa on
tärkeää päästä sellaiseen ratkaisuun,
jossa työt ja niihin liittyvä asiantuntemus jakautuvat tiimissä aina useammille kuin yksille hartioille. Keinoina
käytetään parityöskentelyn lisäämistä
koulutusten toteutuksessa, työpari- ja
sijaisjärjestelyjen vahvistamista sekä
selkeästi organisoitua aineistojen
tallentamista ja keskinäistä jakamista.
Koulutusten suunnittelu- ja toteutusprosessi on edelleen yhteisen kehittämisen
kohteena. Lisäksi varmistamme, että avainteema-alueillamme on riittävästi järjestöömme
sitoutuneita kumppanikouluttajia.
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Viestintä ja
vaikuttaminen
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475 554

1

538 698

KATSELUA UUSILLA
NETTISIVUILLA

JÄRJESTÖN
ILMEUUDISTUS

VIDEOIDEN KATSELUA
LASTENKIRKOSSA

Järjestön viestintä tuo näkyväksi järjestön kehittämistyötä ja innovaatioita sekä kertoo laajemmalle yleisölle
seurakuntien hyvästä työstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Siksi järjestön viestintäresurssit painottuvat
vahvasti sisällöntuotannon painopisteiden sisään. Palvelutarjontaan kuuluvat järjestön verkkosivut ja eri brändien omat sivut, sosiaalisen median kanavat, uutiskirjeet, tiedotejakelupalvelut ja mediaseuranta. Viestintätiimissä on laaja osaaminen mm. digitaalisesta viestinnästä (verkkosivut, videotuotanto, striimaus, graafinen
suunnittelu, pelikoodaus, sosiaalinen media) sekä mediatuotannosta niin printtinä kuin diginä. Lisäksi viestintätiimi vastaa järjestön IT-palveluista, laitteistosta ja koulutuksesta itse. Valtaosa viestinnän työaikaresurssista menee järjestön palveluista viestimiseen ja asiantuntijoiden viestinnällisen ja digitaalisen osaamisen
kehittämiseen.
Järjestön viestintätiimi pysyi vuonna 2020 rakenteellisesti ennallaan, mutta vuoteen mahtui myös henkilövaihdoksia. Viestintää ja vaikuttamista johti 28.2. asti Johanna Pietiläinen, 1.3. Katri Korolainen palasi perhevapailta tiiminvetäjäksi. Tiimin jäseninä toimivat vakituiset työntekijät Lastenkirkon päätoimittaja Anita Ahtiainen, visuaalinen viestintäsuunnittelija Tuukka Joru, Ttilan päätoimittaja Juha Kinanen, verkkokehittäjä Vlada
Laukkonen ja Pieni on suurin -lehden toimitussihteeri Marjo Suominen. Tiedottaja Pirjo Riipinen jäi eläkkeelle
1.4. ja työtä tuli jatkamaan viestintäsuunnittelija Nelli Jäntti-Tuominen 9.3. alkaen. Viestintäsuunnittelijan toimenkuvaa suunnattiin entistä vahvemmin sosiaalisen median ja koulutusmarkkinoinnin suuntaan ja panostukset tuottivat erinomaista tulosta. Lisäksi tiimissä työskenteli siviilipalvelushenkilö Mikael Kan 15.2.–18.12.
erityisvastuualueinaan sosiaalisen median markkinointi ja järjestön asiakastietokannat.
Järjestö julkaisi vuoden aikana kolmea printtimediaa ja kahta digimediaa. Pieni on suurin -lehti on suunnattu
varhaiskasvattajille, Lastenkirkko-lehti 3–8-vuotiaille ja Villi-lehti nuorisotyön ohjaajille. Digimediamme Lastenkirkko ja Ttila vahvistivat tekemistään ja tunnettuuttaan merkittävästi pandemiavuoden aikana.
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Uusi ilme ja suunnitelmallista
somea
Koronapandemia leimasi vahvasti myös viestinnän vuotta. Vahvojen digitaalisten valmiuksiemme vuoksi
onnistuimme ottamaan poikkeustilanteen nopeasti haltuun ja palvelemaan sekä järjestöä että jäseniämme poikkeusaikana monipuolisesti. Satsasimme digivinkkeihin, striimauksiin ja tekniikkaan heti koronan
ensimmäisistä päivistä lähtien. Toimintamme tavoitti uusia asiakkaita niin seurakuntakentältä kuin esimerkiksi kouluissa. Digitaaliset koulutukset, videot ja tilaisuuksien striimaukset ovat tavoittaneet uusia tahoja ja
esimerkiksi koulutusten kohdalla on ollut arvokasta, että tallenteet ovat olleet käytettävissä myöhemminkin
kiinnostuneille. Pystyimme palvelemaan erityisesti seurakuntia monipuolisesti digitaalisuuden saralla, oli
sitten kyse striimauslaitteistovinkeistä tai tekijänoikeusasioista.
Digitaaliset mediamme kasvoivat kohisten. Erityisesti Lastenkirkon YouTube-kanavan tilaajamäärä yli kaksinkertaistui ollen loppuvuodesta 1600 ja kanava ylitti miljoonan katselukerran rajan. Seurakunnat löysivät
Lastenkirkon julkaisualustana ja videoiden määrä kanavalla kolminkertaistui vajaassa puolessa vuodessa.
Myös Lastenkirkon materiaalituotanto siirtyi entistä vahvemmin digitaaliseen tekemiseen: julkaisimme mm.
QR-koodeja hyödyntäviä rastipolkuja, joita seurakunnat pystyivät sijoittamaan esimerkiksi kirkkojen ympäristöön omatoimisia pääsiäisvaelluksia, Pyhäinpäivän tehtäviä ja joulupolkuja varten. Lastenkirkon joulukalenteri
toteutettiin videokertomuksena, jossa Päkä-lammas rakensi joulua yhdessä ystäviensä kanssa eri seurakunnista. Massiivinen yhteistuotanto 27 seurakunnan ja yhteisön kanssa onnistui hienosti ja jokainen yksittäinen
luukku keräsi 300–2400 katselukertaa. Kalenterin somenäkyvyys oli moninkertainen edellisiin vuosiin verrattuna. Myös Lastenkirkko.fi -sivuston kävimäärät kasvoivat keväällä yli 900%.
Kouluikäisten tubekanavamme Ttilan tilaajamäärä kasvoi miltei puolella ollen vuoden lopussa 880. Jaksojen
katsojamäärät moninkertaistuivat koronan ja pienimuotoisen sosiaalisen median markkinoinnin ansiosta.
Suosituin Ttilan jakso Noloooo! keräsi yli 10 000 katselukertaa. Suorien lähetysten lisäksi Ttilan kanavan
yhteyteen kehittyi monia innostavia soittolistoja ja sivuprojekteja, kuten etäkouluaikaan julkaistut Välkkärivinkit alakoululaisten lyhyisiin happihyppelyihin. Syksyn alusta Ttilan lähetysstudio siirtyi järjestön omiin tiloihin
Lauttasaareen, mikä mahdollisti Ttilan kuvausten lisäksi studiotasoiset tilat myös muille järjestön kuvauksille.
Vuoden 2020 suurin viestinnällinen onnistuminen oli järjestön nimenmuutoksen yhteydessä toteutettu brändija verkkosivu-uudistus. Projekti toteutettiin graafikko Sofia Wilkmanin ja järjestön oman viestintätiimin voimin
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verkkosivujen rakentamisesta alkaen. Lopputuloksesta tuli raikas, moderni ja leikkisä kokonaisuus, joka kuvaa
paremmin järjestön kokonaisuutta, sitä mitä olemme. Projekti tehtiin vauhdikkaasti loppukeväästä nettisivujen tekstien täydellistä uudistamista myöten ja oli kunnon voimannäyttö siitä, mihin tiiminä pystymme. Uusi
brändi ja visuaalinen ilme ovat myös hyvä lähtökohta järjestön jatkuvasti uudistuvan työn esittelyn jatkamiselle. Uudistus keräsi runsaasti hyvää palautetta niin asiakkailta kuin sidosryhmiltä ja uuden ilmeen käyttö myös
järjestön sisällä vahvistui verrattuna vanhaan, virallisempaan ilmeeseen.
Mediamme tekivät vuoden aikana mittavia konseptiuudistuksia, jotka toteutuvat vuoden 2021 alussa. Pieni
on Suurin -lehti panostaa jatkossa suunnitelmallisemmin katsomuskasvatukseen kahdella vuosittaisella
teemanumerolla. Ttila siirtyy suorista livelähetyksistä editoituihin, tiiviimpiin jaksoihin. Lastenkirkko luopuu
säännöllisesti ilmestyvästä lehdestä ja panostaa uusina konsepteina teemallisiin puuhakirjoihin ja Päkän
posti -julkaisuihin. Villi ja Pieni on Suurin uudistivat verkkosivunsa Lasten ja nuorten keskuksen pääsivun alle
ja Lastenkirkko.fi uudistetaan paremmin erilaisia asiakkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi.
Järjestön viestinnän tekstintuotantoa alettiin tehdä suunnitelmallisemmin yhteistyössä hyödyntäen monikanavaisuutta: moni lehtiimme tehty artikkeli sai enemmän näkyvyyttä digitaalisena erityisesti järjestön somessa. Kehitimme myös yhteistä toimintatapaa järjestön sisällöntuottajien kesken, mikä poiki mm. suosittuja
mielipidekirjoituksia Suomen suurimmissa päivälehdissä syyskuussa ja marraskuussa. 2020 medianäkyvyys
kuitenkin laski kokonaisuudessaan, kun livetoimintaa, leirejä ja tapahtumia ei juurikaan ollut.
Pieni on Suurin -lehti teki lukijakyselyn, johon vastasi 234 lukijaa. Kysely osoitti, että lehteä pidetään tärkeänä
seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja suunnittelun apuvälineenä. Lukijapalaute vahvisti myös
muutamien uudistusten välttämättömyyden. Katsomuskasvatusyhteistyö näyttää nousevan tulevaisuudessa
entistä merkittävämmäksi tehtäväksi seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja sitä palvelemaan lehden tarjoama aineisto arvioitiin niukaksi. Lukijakyselyn ja muun asiakaspalautteen pohjalta syntyi päätös suunnata lehden kaksi numeroa selkeästi katsomuskasvatuksen tarpeisiin. Myös lehden liitteiden (Päkän vinkit ja Pulmun
jyväset) uudistukselle kysely antoi yksiselitteisen suunnan. Koska liitteitä käytetään yhä enemmän yhdessä,
todettiin, että liitteet palvelevat parhaiten yhtenä kokonaisuutena. Päätettiin, että vuodesta 2021 lähtien liite
ilmestyy yhtenä numerona palvellen koko seurakunnan varhaiskasvatusta ja vapaaehtoistoimintaa, erityisesti
pyhäkoulua.

160 399

469

251 000

KATSELUA TTILAN
KANAVALLA

UUTTA
LASTENKIRKON
VIDEOTA

PÄIVÄENNÄTYS
SOMEN TAVOITTAVUUDESSA
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Poikkeusolot
haastoivat lasten kanssa
tekemistä
Suurin harmittava tekijä vuodessa 2020 oli lasten ja nuorten kanssa tekemisen vähäisyys ja vaikeus pandemian keskellä. Lastenkirkon lastentoimitusten perustaminen ei onnistunut ja Ttilan nuorten yhteisöllisyys kärsi, kun yhdessä ei voitu kokoontua. Lasten ja nuorten osallistuminen ja osallistaminen viestinnän tekemiseen
ja arviointiin poikkeusoloissa osoittautui myös haasteelliseksi.
Digitaalinen tekeminen, sisäinen koulutus, seurakuntien neuvominen ja IT-valmiuksissa tukeminen vei paljon
viestinnän resursseja. Samalla se osoitti henkilökunnan IT-taidoissa osin merkittäviä puutteita. Poikkeusvuoden keskellä oli kuitenkin olennaista keskittyä tämäntyyppiseen tekemiseen ja digivalmiuksien kasvattamiseen koko työyhteisössä. Järjestön lomautukset sekä koronan tuoma työväsymys ja -ruuhka verottivat
osittain jaksamista. Samalla kuitenkin yhdessä tekeminen tiimin sisällä vahvistui ja toisista sai tukea myös
vaikeissa tilanteissa.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen suhteen vuosi oli hiljaiseloa mediasuhteiden vahvistamista lukuunottamatta,
koska pandemia pisti tapaamiset, tapahtumat ja sidosryhmätoiminnan tauolle. Vaikuttamistyön osalta keskityttiinkin järjestön sisäisten käytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen.

20

Hallinto ja talous

21

Jäsenseurakunnat ja -yhteisöt
Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan tärkeä osa on seurakuntien työn tukeminen. Toiminnan kehitystyö,
julkaisut, koulutukset ja neuvottelupäivät tähtäävät tähän. Yhteydenpito jäsenseurakuntien työntekijöiden
kanssa on avain järjestötyön vaikuttavuudelle. Järjestön jäseninä oli 31.12.2020 300 seurakuntaa, 3 järjestöä
ja 6 piiriä. Lisäksi järjestöllä on kaksi henkilöjäsentä ajalta, jolloin vielä hyväksyttiin myös henkilöt yhdistyksen
jäseniksi.
Lasten ja nuorten keskus ry:llä oli 31.12.2020 kolme jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöjä olivat Kirkon Lapsityönohjaajat ry, Kirkon Lastenohjaajat ry ja Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry.
Lasten ja nuorten keskuksen 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 ja 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 Lasten ja nuorten keskus ry:n toimintaa.
Toimintavuoden aikana alueellisen yhteistyön keskiössä olivat alueelliset kerhonohjaajapäivät.
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Hallinto
Jäsenkunta ohjaa järjestön toimintaa vuosikokousten ja hallituksen kautta. Hallitus
kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa ja
täydensi työskentelyään sähköpostikokouksin. Valtuuston kevätkokouksen sijaan keväällä 2020 järjestettiin yhdistyksen kokous, jossa
valtuustosta päätettiin luopua. Yhdistyksen kokouksessa päätettiin myös sääntöuudistuksista, muutettiin
allekirjoitusoikeuksia sekä vaihdettiin nimi Nuori kirkko ry:stä
Lasten ja nuorten keskus ry:ksi. Vuosikokous järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.
Yhdistyksen kokous valitsi toukokuisessa kokouksessaan järjestön hallituksen puheenjohtajaksi vuosille
2020–2023 kirkkoherra Heikki Arikan. Hallituksen jäsenet valittiin yhdistyksen kokouksessa vaalivaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
Toimikausi 2018–2021
Päivi Aumala. Tampereen seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen asiantuntija. Tampere.
Marianne Heikkilä. Marttaliiton pääsihteeri. Helsinki.
Katri Malmi. Opiskelija. Helsinki.
Toimikausi 2019–2022
Kaisa Kahra. Tampereen eteläisen seurakunnan kasvatuksen pappi. Tampere.
Jari Nieminen. ELY-keskuksen saaristoliikenteen asiantuntija. Turku.
Jari Pulkkinen. Kirkkohallituksen rippikoulutyön ja seurakuntakasvatuksen asiantuntija. Akaa.
Toimikausi 2020–2023
Salme Kuukka. Sastamalan seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja. Sastamala.
Kai Laitinen. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n toiminnanjohtaja. Helsinki.
Juha Silander. Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja. Vaasa.
Vaalivaliokunnaksi yhdistyksen kokous valitsi Tarja Vehkaojan Kajaanin seurakunnasta, Henna Nortusen
Laihian seurakunnasta, Pauli Syrjön Helsingin seurakuntayhtymästä ja Kimmo Reinikaisen HämeenlinnaVanajan seurakunnasta.
Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Heikki Arikka, Kaisa Kahra ja Juha Silander sekä toimihenkilöistä toiminnanjohtaja Sami Ojala ja hallinto- ja talousjohtaja Minna Pakarinen.
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HR-toiminnoissa jatkuvaa kehitystä
Paltan ja työntekijäjärjestöjen solmima kristillisten järjestöjen työehtosopimus luo pohjan Lasten ja nuorten
keskuksen HR-toiminnoille. Paikallisin sopimuksin täsmennettyjen prosessien jatkuvan vakiinnuttamisen
ohella painopistettä suunnataan kasvatustyötä tekevän nuorisojärjestön HR-linjauksiin: miten voimme rakentaa organisaatiokulttuurin, joka tukee kaikenikäisten työntekijöiden yhdenvertaista kokemusta työstä ja
työyhteisöstä. Erityisesti kiinnitämme henkilöstötyössä huomioita nuorten työntekijöiden ja vapaaehtoisten
rekrytointiin, perehdyttämiseen ja mahdollisuuksiin hyödyntää ja kasvattaa osaamistaan järjestössä.
Vuosi 2020 muutti työyhteisön työskentelyn etätyöksi maaliskuun puolivälistä. Pandemiavuosi toi muutoksia
myös HR-kentälle ja työsuojeluun. Asiantuntijahenkilöstö siirtyi etätöihin, järjestössä jouduttiin järjestämään
yhteistoimintaneuvotteluita ja työsuojelun puolelta laatimaan uusia toimintaohjeistuksia pandemiatilanteeseen ja suojavälineiden käyttöön. Organisaation muutostilanteista ja yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta
työilmapiiri koettiin työhyvinvointikyselyissä pääsääntöisesti hyväksi.
Vuoden 2020 kuluessa henkilöstöhallinnon prosessien hiomista jatkettiin mm. kilpailuttamalla työsuhdeetuuksien tarjoajat. Palkanmaksu toteutui oikea-aikaisesti ja virheettömästi.
Palkkausjärjestelmän käyttöönoton loppuunsaattamiseksi henkilöstön loputkin palkat tarkastettiin järjestelmän tasolle yleiskorotusten lisäksi. Henkilöstön kehittämissuunnitelman kytkemisessä strategiaan edistyttiin,
mutta jatkossa tämä vaatii vielä huomioita. Työyhteisön henkilöstöjohtamista varten rakennettu suuntauskeskusteluihin perustuva kehityskeskustelumalli ja sen tuottaman työskentelyilmapiiriä ja työoloja seuraavan
henkilöstödatan käyttö alkoi vakiintua. Työhyvinvointikysely toteutettiin kevätkauden päätteeksi. Poikkeusoloista huolimatta järjestön rekrytointiprosesseista saatu palaute oli erittäin hyvää sekä rekrytoijien että työnhakijoiden suunnalta. Kyselyt ja suuntauskeskustelut antoivat mahdollisuuden puuttua asioihin ja kehittää
työn reunaehtoja.

Taloushallinto ja toimistopalvelut
Järjestön talousjohtamisessa sovelletaan nk. jaetun johtajuuden mallia. Talouspalvelut huolehtivat siitä, että
toiminnasta vastaavilla varsinaisen järjestötyön tekijöillä on käytössään ajantasainen ja luotettava tieto
toiminnan ja hankkeiden talousvaikutuksista. Talouspalveluiden työrooli on sparraava, toisin sanoen varsinainen talousvastuu on aina viime kädessä toiminnasta vastaavilla.
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Järjestön ja Partaharju-säätiön yhteistyösopimuksen perusteella järjestön talouspalvelut organisoivat ja
vastaavat myös Partaharju-säätiön taloushallinnosta. Piirien taloushallinto toteutuu osana Lasten ja nuorten
keskus ry:n toimintaa. Konsernitilinpäätös laaditaan siten, että emoyhtiön roolissa toimivan järjestön, Partaharju-säätiön sekä järjestön 90% omistaman kustannusosakeyhtiö Publivan talousluvut yhdistetään konsernitilinpäätökseksi keskinäiset transaktiot eliminoiden.
Taloushallinnon prosesseille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Laskutusviiveitä ei myynnissä ollut,
ostolaskujen kiertonopeus säilyi hyvänä. Kirjanpito valmistui seuraavan kuukauden loppuun mennessä ja
kuukausiraportit olivat useimmiten johdon käytettävissä jo 20. päivän tienoilla. Sisäisten laskentakohteiden
määrä optimoitiin ja uudet laskentakohteet otetaan käyttöön vuonna 2021. Sisäisten laskentakohteiden tiivistämistä jatketaan edelleen varmistaakseen tehokkaan kustannusten seurannan. Ostoreskontran automaatioaste ei juurikaan tilivuoden aikana noussut, joten sitä on jatkossa kehitettävä erityisesti.
Hallinto- ja taloustiimi tarjoaa HR- ja taloushallintopalveluiden lisäksi myös muita tukipalveluita. Näitä ovat
toimistopalvelut, tilahallintoon liittyvät palvelut sekä koulutuksen ja muun sisällöntuotannon tukipalvelut.
Palvelujen toteutuksessa seurataan uuden strategian mukaisten toimintojen kehitystä ja palveluja muokataan
tarpeita vastaaviksi.

Publiva Oy
Lasten ja nuorten keskus on Publiva Oy:n enemmistöomistaja. Järjestö omistaa n. 90 % yhtiön osakkeista.
Lasten keskus ry nimittää yhtiön hallitukseen viisi kuudesta jäsenestä. Näistä yksi on hallituksen puheenjohtaja ja vakiintuneen käytännön mukaan Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen
puheenjohtajana. Kustantamon toiminta tukee ja edistää järjestön tavoitteita ja yhtiökokouksen ja hallitustyön kautta järjestö ohjaa kustantamon strategista suuntaa ja tärkeimpiä ratkaisuja.
Erityisesti lastenkirjat, seurakuntien kasvatustyön materiaalit ja kustantamon lehdet tukevat suoraan järjestön
työtä. Muita kustantamisen alueita ovat muu seurakunnallinen materiaali, yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit. Lasten ja nuorten keskus toimii osakeyhtiön kanssa samoissa toimitiloissa ja yhteistyöstä sovitaan yhteistyöryhmässä.
Järjestö ohjasi toimintavuonna käytettävissään olevin hallinnollisin toimenpitein kustantamon toimintaa siten, että kustantamon taloudellinen kehitys oli suunnitelmien mukaista ja taloudelliset riskit kyettiin pitämään
hallinnassa.

Partaharju-säätiö
Partaharjun leirikeskuksen maa-alueet ja rakennukset olivat Partaharju-säätiön omistuksessa. Sääntöjen
mukaan säätiön tarkoituksena on kehittää ja tukea kristillistä nuorisotyötä, erityisesti varhaisnuorisotyötä
ja edistää alan tutkimusta. Lasten ja nuorten keskus päätti lopettaa toimintansa Partaharjulla 31.12.2020.
Tämän johdosta Partaharju-säätiö myi Partaharjun leirikeskuksen maa-alueet ja rakennukset. Partaharju-säätiö jatkaa toimintaansa sääntöjensä mukaisesti. Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja on säätiön
toimitusjohtaja. Järjestöllä ja säätiöllä on myös yhteistyösopimus hallinto- ja talouspalveluiden tuottamisesta
Partaharju-säätiölle. Säätiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista neljä valitsee Lasten ja nuorten keskuksen vuosikokous.
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Liite 1: Piirien toimintakertomukset
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Hämeen piiri
Toimintakertomus täydennetään piirin vuosikokouksen jälkeen.
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Itä-Suomen piiri
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää alueellaan toimivien seurakuntien tekemää varhaisnuorisotyötä ja yhteistoimintaa. Piirin perustava kokous pidettiin Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä
15.9.1999. Piirin nimi muuttui Nuoren kirkon Itä-Suomen piiri ry:ksi 10.10.2017. Toimintavuosi
2020 oli piirin 21. varsinainen toimintavuosi.
Piirin puheenjohtajana on toiminut Eija Huuskonen Kuopion Kallaveden seurakunnasta. Piirihallitukseen ovat
kuuluneet alueidensa edustajina Marko Kähkönen Rantakylän seurakunnasta, Jyrki Kiukkonen Pielaveden
seurakunnasta, Hanna Kärsämä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymästä, Mirva Heikkinen Sotkamon seurakunnasta, Pauliina Pihjala-Mikkonen Kajaanin seurakunnasta (jäi pois syksyllä 2020), Jenni Venejärvi Suonenjoen
seurakunnasta, Hanne Kuukasjärvi Kiuruveden seurakunnasta, Timo Manninen Männistön seurakunnasta,
Urpo Häkkinen Varkauden seurakunnasta ja Nonna-Omena Helojoki Joensuun seurakunnasta.
Piirihallituksen jäsenet ovat saaneet kutsun hallituksen kokouksiin. Ulkojäseninä on kutsuttu Lasten ja nuorten keskuksen vs. kouluttaja Anna Kärri ja Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri Juha Antikainen. Hallitus
piti viisi kokousta: 10.3., 6.4., 7.5., 8.9. ja 1.12.2020. Keväällä 2020 piirin taustaorganisaation nimi muuttui
Lasten ja nuorten keskus ry:ksi.

Toiminta
Toimintavuonna piiri pyrki toteuttamaan toimintasuunnitelman mukaisia toimintoja, jotka palvelivat alueen
seurakuntia. Keväällä 2020 alkaneen Covid19-pandemian vuoksi alueellinen varhaisnuorisotyön kehittämispäivä siirtyi pidettäväksi syksyllä. Syksyllä se peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Pandemian myötä
lähes kaikki hallituksen kokoukset mukaan lukien vuosikokous järjestettiin Teams- tai Zoom-alustoilla.
Tiedotus toteutui pääsääntöisesti sähköpostitse sekä suullisen informaation kautta neuvottelupäivillä ja
erilaisissa tapahtumissa. Toimintaa mainostettiin Lasten ja nuorten keskuksen / Nuoren kirkon koulutuskalenterissa, Lasten ja nuorten keskuksen / Nuoren kirkon nettisivuilla sekä aluekouluttajan uutiskirjeissä. Piirin
yhteystiedot löytyivät Lasten ja nuorten keskuksen /Nuoren kirkon nettisivuilta.
Vuonna 2020 toteutuivat seuraavat tapahtumat (vuoden 2019 osallistujamäärät suluissa):
•

•
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18.1.2020 Kuopion hiippakunnan kerhonohjaajapäivä Pieksämäellä, 134 (210) osallistujaa. Yhteistyössä
Nuoren kirkon, Pieksämäen seurakunnan, Seurakuntaopiston, Kuopion hiippakunnan ja Agricolan opintokeskuksen kanssa.
7.5.2020 piirin vuosikokous Zoom-alustalla,18 (19) osallistujaa.

Kaakkois-Suomen piiri
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, edistää ja kehittää alueellaan toimivien seurakuntien tekemää varhaisnuorisotyötä ja yhteistoimintaa. Piirin perustava kokous pidetiin Mikkelissä 18.3.2009. Toimintavuosi 2019 oli
piirin kymmenes toimintavuosi.
Piirin puheenjohtajana toukokuussa 2020 pidetyn vuosikokouksen päätöksellä on jatkanut Janne Blomberg
Kotka-Kymin seurakunnasta. Hallitukseen ovat kuuluneet alueensa edustajina Timo Lampi Sammonlahden
seurakunnasta , Jaakko Vanttaja Savonlinnan seurakunnasta, Jari Kovalainen Heinolan seurakunnasta, Heli-Johanna Pajunen Kuusankosken seurakunnasta, Säde Suutari Anjalankosken seurakunnasta, Tiina Haapiainen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta ja Ville Kervinen Haminan seurakunnasta.
Hallituksen kokouksissa Nuoren kirkon, nimenmuutoksen jälkeen Lasten ja nuorten keskuksen, edustajana on
toiminut kouluttaja Anna Kärri. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista mukana on ollut hiippakuntasihteeri
Ari Tähkäpää. Hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta: 11.2., 24.3., 11.9. ja 9.12.2020.

Toiminta
Toimintavuonna piiri toteutti toimintasuunnitelman mukaisia toimintoja, jotka palvelivat alueen seurakuntia.
Tiedotus toteutui pääsääntöisesti sähköpostitse sekä suullisen informaation kautta neuvottelupäivillä ja
erilaisissa tapahtumissa. Toimintaa mainostettiin Lasten ja nuorten keskuksen koulutuskalenterissa, Lasten
ja nuorten keskuksen nettisivuilla sekä aluekouluttajan uutiskirjeissä. Piirin yhteystiedot löytyvät Lasten ja
nuorten keskuksen nettisivuilta.
Vuoden 2020 tapahtumat (vuoden 2019 osallistujamäärät suluissa):
•

•

•
•

•

Mikkelin hiippakunnan kerhonohjaajapäivä järjestettiin Kotkassa 18.1.2020 yhteistyössä Mikkelin hiippakunnan, Kotka-Kymin seurakunnan, Haminan seurakunnan ja Agricolan opintokeskuksen kanssa. Osallistujia kerhonohjaajapäivässä oli yhteensä 100 (139).
Tykkimäen perheretki peruttiin koronaviruksen vuoksi. Retki oli tarkoitus järjestää Kouvolassa toukokuussa yhdessä Lasten ja nuorten keskuksen, Mikkelin hiippakunnan sekä Kouvolan seurakuntayhtymän
kanssa. Viime vuonna osallistujia kyseisellä retkellä oli 945.
15.5.2020 pidettiin Nuoren kirkon Kaakkois-Suomen piiri ry:n vuosikokous etäkokouksena. Osallistujia
vuosikokouksessa oli yhteensä 14 (19).
24.-25.3.2020 Holiday Club Saimaalla pidettäväksi suunnitellut varhaisnuorisotyön alueelliset kehittämispäivät siirrettiin syksyyn ja pidettiin yksipäiväisenä etätoteutuksena 25.11. Toteutus yhdessä Lasten ja
nuorten keskuksen, Mikkelin hiippakunnan sekä Agricolan opintokeskuksen kanssa. Osallistujia päivässä
oli 18.
Mikke ja Elli -palkinto oli tarkoitus jakaa syyskuussa hiippakuntapäivillä, mutta päivät ja myös palkinnon
jakaminen siirtyivät vuodelle 2021.

Lisäksi toimintavuoden aikana työryhmä kokoontui muutaman kerran suunnittelemaan vuoden 2021 ohjaajapäivää.
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Keski-Suomen ja Pohjanmaan
piiri
Kokoukset
•
•

Vuosikokous 19.3.2020
Tarmo21-leirin suunnittelutoimikunnan ja ohjelmatoimikunnan kokouksia

Toiminta
Toimintavuosi 2020 oli muutosten ja peruuntumisten täyteinen korona-pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kerhonohjaajien koulutuspäivä pidettiin 25.1.2020 Ähtärissä. Koulutuspäivä kokosi
hyvän joukon hiippakunnan kerhonohjaajia ja työntekijöitä ajankohtaisen Rahaakin arvokkaampaa -teeman
ympärille. Osallistujia oli kaikkiaan 112. Kouluikäisten kevätretki, Kasvatuksen kehittämispäivät, hiippakunnallinen sählyturnaus ja Kasvatuksen aamubrunssit jouduttiin perumaan.

Piirin hallitus 2020
Puheenjohtaja: Matti Pihlaja, Seinäjoki
Varapuheenjohtaja: Henna Luomala, Jyväskylä
Sihteeri: Riikka Aittolampi, Ähtäri
Rahastonhoitaja: Aija Puttonen, Äänekoski
Matti Latomäki, Kauhava, varajäsen Kirsi-Marja Piispanen, Jyväskylä
Matti Järvi, Vähäkyrö, varajäsen Pete Ketola, Seinäjoki
Heidi Syvänen, Viitasaari, varajäsen Sanna Mehtälä, Alavus
Sauli Pihlajakangas, Kauhajoki, varajäsen Juhani Metsäranta, Teuva
Arto Vienola, Seinäjoki, varajäsen Arja-Riitta Iilahti, Vaasa
Sari Mäkelä, Seinäjoki, varajäsen Petri Katko, Muurame
Toiminnan tarkastaja: Risto Lamminaho, Ähtäri
Lasten ja nuorten keskuksen valtuusto:
• projektipäällikkö Terhi Kaira, Seinäjoki
• nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen, Seinäjoki
• nuorisotyönohjaaja Petri Katko, Muurame
Lasten ja nuorten keskuksen hallitus: talousjohtaja Juha Silander, Vaasa
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Uudenmaan-Helsingin piiri
Toimintakertomus täydennetään piirin vuosikokouksen jälkeen.
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Varsinais-Suomen-Satakunnan
piiri
Toimintakertomus täydennetään piirin vuosikokouksen jälkeen.
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Liite 2: Tilastot
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Kehittämis- ja jäsenpalvelut
Palveluoperaatio Saapas

Leiritoiminta

Suluissa edellisen vuoden luvut.

Luku merkitsee nuorten osallistujien määrää, suluissa oleva luku

•

21 Saapasryhmää

vetäjien määrää.

•

417 (514) aktiivista vapaaehtoista, joista ohjaajan tehtävissä

•

42 (44), 100 (58) palkattua työntekijää paikallisissa ryhmissä
•

Yhteensä 9663 Saapastyössä kohdattua nuorta; 7068

isosta, 3 apuopettajaa, 5 opettajaa.
•

KatuSaappaan kohtaamaa nuorta 147 päivystyksessä, 2291

•
•
•

•

isosta, 3 apuopettajaa, 6 opettajaa
•

Isoskoulutus B, webinaarina 3.–6.4., 15 (3)

sessä Suomi24:llä, Youtubessa, Instagramissa ja Saa-

•

Nuisku B, webinaarina 24.–26.4., 7 (2)

pasChateissa, 19 Saapaskahvilaa, joissa 304 (1418) kävijää

•

*Etäisoskoulutus 10 (1)

38 osallistujaa NettiSaappaan ohjaajakoulutuksissa, keväällä

•

Isoskoulutus A 2–4.10., 17 (3)

2020 chat-toimintaan koulutettu 62 henkilöä

•

Nuisku A 2.–4.10., 7 (1)

23 osallistujaa Katu- ja FestariSaappaan ohjaajakoulutuksis-

•

Apuopekoulutus 2.–4.10., 7 (2)

sa

•

*Etäisoskoulutus 14 (1)

100 (80) osallistujaa Saapas-päivillä (Saappaan vapaaehtois23 (20) osallistujaa Saappaan työkokouksessa, kaksipäiväi-

Lapuan ja Oulun hiippakuntien alueelliset jäsenpalvelut

nen etätapahtuma

•
•

Ohjaajapäivät: Kalajoki 96 osallistujaa, Ähtäri 122 osallistujaa

11 (18) NettiSaappaan paikallista koulutusta, joissa 47 (34)
uutta vapaaehtoista

12 kpl Aamun Itu -webinaaria, mukana satoja kasvatuksen
työntekijöitä

13 (18) paikallista Katu- ja FestariSaappaan vapaaehtoiskoulutusta, joissa 85 (93) uutta vapaaehtoista

•

Kansainvälinen rippikoulu KV 73: 41 rippikoululaista, 10

(555) NettiSaappaan kohtaamaa nuorta 231 (61) päivystyk-

ten päivät), yhden päivän etätapahtuma
•

Kansainvälinen rippikoulu KV 72: 37 rippikoululaista, 11

•

Koulutukset: Varkkatyön kehittämispäivät (peruttu) Kouluikäiset 2020-luvulla (Kaksi webinaaria ja siirto syksyyn, siirto

Moottoripajatoiminta
•
•

Mukana 22 erilaisessa tapahtumassa, joiden kautta tavoitet-

•

Centrian Yhteisöpedagogien retkikurssi, 50 osallistujaa

tiin 1120 henkilöä.

•

Charles Cup: neljä joukkuetta, 80 osallistujaa

Säännöllisessä viikkotoiminnassa mukana noin 598 nuorta
ja 88 vapaaehtoista

•

609 pajojen aukiolokertaa, joiden kautta syntyi 9370 nuorten
käyntikertaa

Luotu liikkumaan -hanke
Toimintaa ripareilla ja syksyllä 2020 säännöllistä viikkotoimintaa.
•

5 pilottiseurakuntaa, 25 seurakuntaa mukana

•

16 hanke-esittelyä

•

62 koulutettua Liikuntainnostajaa (37 livenä)
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vuodelle 2021), Tunturiretriitti-koulutus, 17 osallistujaa

Koulutuspalvelut
•

Osallistujamäärä kokonaisuudessaan 2407

•

Kalenterikoulutuksia 54, joissa 1091 osallistujaa

•

Tilauskoulutuksia 68, joissa 1316 osallistujaa

•

Rippikouluwebinaareissa 1–3: 419

•

Toteutuneita koulutuksia yhteensä 122

Viestintä
Sivujen kävijämäärät

Näitä ovat:

•

lastenjanuortenkeskus.fi (käytössä 26.5.–31.12.) käyttäjät

•

Discord: Fisucraft, Moottoripaja

38 250, istunnot 63 444, sivun katselut 475 554

•

Facebook: Lastenkirkko, Moottoripaja, NAVI-ryhmä, Nuorten

•

lut 156 231
•
•

•

tulevaisuusseminaari, Saapas, Tievatupa

lastenkirkko.fi käyttäjät 39 192, istunnot 57 758, sivun katse•

Instagram: Lastenkirkko, Moottoripaja, NAVI-ryhmä, Nuorten tulevaisuusseminaari, Saapas, Ttila

naviryhma.fi käyttäjät 1 100, istunnot 1 263, sivun katselut 1
922

•

LinkedIn: Lasten ja nuorten keskus

fisucraft.net (1.1.–1.4.2020) käyttäjät 1 040, istunnot 1 272,

•

SnapChat: Ttila

sivun katselut 6 945, fisucraft.fi (1.4.–31.12.2020) käyttäjät

•

TikTok: NettiSaapas, Ttila

936, sivun katselut 1392

•

Twitter: Moottoripaja, NAVI-ryhmä, Palveluoperaatio Saapas

koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi käyttäjät 3513, sivun
katselut 45210

Medianäkyvyys, tiedotteet, uutiset, uutiskirjeet
•

Kaikki brändit ja henkilöstö 2020: kokonaisnäkyvyys

Sosiaalinen media

medioissa 243 (-28%), kokonaisnäkyvyys somessa 2 730

Muutosprosentti edellisestä vuodesta luvun perässä.

(+734%)
•

Lasten ja nuorten keskus 2020: 415 someosumaa, 94 me-

•

LNK Facebook: 2841 seuraajaa (+18%)

•

LNK Instagram: 1804 seuraajaa (+13%)

•

LNK Twitter: 940 seuraajaa (+20%)

•

Linkki medianäkyvyyden tilastoihin 1.1.2020–31.12.2020

•

Lastenkirkko YouTube, 538 698 katsontakertaa (+357%),

•

Linkki vuoden 2020 mediatiedotteisiin ja uutisiin

diaosumaa

469 uutta videota (+1939%), 1688 tilaajaa (+108%), 8 rajatun
katsojaryhmän koulutusvideota, joilla 89 katsontakertaa

Järjestö lähestyi vuonna 2020 jäseniään, lapsi- ja nuorisotyön

Ttila YouTube: 160 399 katsontakertaa (+537%), 356 uutta

ammattilaisia ja yhteistyökumppaneitaan useilla uutiskirjeillä ja

tilaajaa (+31%), 135 julkaistua videota (+23%)

kohdennetuilla viesteillä.

LNK YouTube, 10 528 katsontakertaa (-36%), 150 tilaajaa

•

3 282 järjestön uutiskirjeen tilaajaa (1/2021)

(-42%), 15 uutta videota (-64%), 2 rajatun katsojaryhmän

•

109 uutiskirjettä / sidosryhmäkirjettä yhteensä

koulutusvideota, joilla 823 katsontakertaa

•

12 järjestön uutiskirjettä

•

36 alueellista uutiskirjettä (hiippakunnittain)

Useat järjestön mediat, palvelut ja koordinoimat toiminnat ovat

•

5 lapsiasiahenkilöiden uutiskirjettä

läsnä monissa sosiaalisen median kanavissa, joiden lukuja tässä

•

4 Lastenkirkon uutiskirjettä

ei ole listattu. Osalla on kymmeniä, osalla tuhansia seuraajia.

•

52 uutiskirjettä muille kohderyhmille

•
•
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