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Johdanto 

Koronapandemia vaikutti edelleen Lasten ja nuorten keskus ry:n vuoden 2021 toimintaan. Toisin kuin vuonna 
2020, mikään ei tullut enää yllätyksenä. Lasten ja nuorten leirejä, retkiä ja muita tapahtumia järjestettiin uu-
dessa normaalissa lähes tavanomaiseen tapaan. Erilaiset koulutus- ja neuvottelutilaisuudet hoituivat terveys-
turvallisesti niin etäillen, läsnätilaisuuksina kuin näiden yhdistelmänä. Jos toimintavuosi 2020 oli monin tavoin 
sopeutumista nopeasti muuttuviin tilanteisiin, niin vuosi 2021 oli erinomaista uudenlaisen tekemisen aikaa 
ja laaja-alaisen osaamisen soveltamista muuttuneessa toimintaympäristössä. Vuonna 2021 saavutimme 
toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita – tavoitimme laajalti lapsia, nuoria, perheitä ja heidän kanssaan 
työskenteleviä ammattilaisia. 

Toimintavuonna lähdimme erityisen rohkeasti auttamaan lapsia, nuoria ja perheitä digitaalisessa ympäristös-
sä. Kehitimme esimerkiksi nuorille oman kaverisovelluksen Frendien, jonka avulla nuoret voivat löytää itsel-
leen kavereita turvallisesti tarkoitukseen soveltuvalla verkkoalustalla sekä laajensimme Saapas-toimintaam-
me TikTokiin. Päätimme perustaa digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön kehittämiskeskuksen, joka alkuvaiheessa 
kokoaa laajalti niitä palveluita, joita tarjoamme lapsille ja nuorille digitaalisissa ympäristöissä. Kehittämiskes-
kus mahdollistaa modernin ja ketterän digitaalisten palveluiden kokeilukulttuurin. 

Toimintavuoden aikana pystyimme auttamaan nuoria suunnitellulla tavalla muun muassa kehittämällä liikun-
tainnostaja-toimintamallin ja kouluttamalla lähes 500 vapaaehtoista nuorta liikuttamaan sekä tukemaan ja 
innostamaan toisia nuoria liikkumisessa. Lisäksi digitaalisesti järjestämäämme nuorten tulevaisuusseminaa-
riin osallistui ennätysmäärä nuoria. 

Koulutustoiminnan kokonaisuus kehittyi myös pandemiaoloissa. Polku-toimintamallin lisäksi mm. nuoren 
mielen hyvinvointiin, Erätauko-dialogiin, musiikkikasvatukseen, luontoon sekä kiusaamisen ja ulkopuolisuu-
den estämiseen liittyvät teemat nousivat vahvasti esiin. Valtakunnalliset ja alueelliset verkostotapaamiset ja 
kehittämispäivät pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan. 

Toimintavuoden aikana olemme synnyttäneet uusia innovaatioita suomalaisten lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Olemme onnistuneet kiitettävällä tavalla palvelemaan jäseniämme ja henkilöstöm-
me työtyytyväisyys on pysynyt edellisvuosien tapaan korkealla tasolla. Kiitos tuloksekkaan vuoden toiminnas-
ta niin henkilöstölle, hallinnolle, jäsenkentälle kuin Lasten ja nuorten keskuksen ystäville! 

Sami Ojala 

Toiminnanjohtaja 
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12 324 
SAAPPAAN KOH-

TAAMAA NUORTA 

456 
KOULUTETTUA 

LIIKUNTAINNOSTAJAA 

5 366 
NUORTEN KÄYNTIÄ 

MOOTTORIPAJOISSA 

Kehittämis- ja 
jäsenpalvelut 

Uusia innovaatioita yksinäisyyden 
torjuntaan 
Lasten ja nuorten keskus valittiin vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan yhteistyökumppaniksi 17 
hakijan joukosta. Yhteisvastuukeräyksen avulla tuomme lisää turvallisia aikuisia koronapandemian seurauk-
sista kärsineiden lasten ja nuorten arkeen. Keräysvarat kohdennetaan järjestössä Palveluoperaatio Saap-
paan, Moottoripajatoiminnan ja Perheystävä-toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen uusille paikkakun-
nille. Valmistelimme kampanjaa syksyllä 2021. Organisoimme Yhteisvastuun YLE Kotimaan dokumentteja 
Saappaasta ja Moottoripajasta ja tuotimme laadukasta Yhteisvastuu-virikemateriaalia seurakuntien käyttöön. 
Koko vuoden ajan keräsimme uusinta tutkimustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, jota käytetään laajasti 
Yhteisvastuukeräyksen viestinnässä ja oman työmme pohjana. Yhteisvastuun hiippakunnallisiin starttikou-
lutuksiin osallistui yli 600 seurakuntien työntekijää ja vapaaehtoista. Starteissa  teimme järjestöämme ja 
ulkopuolisuuden ehkäisyn toimintamallejamme tunnetuksi seurakuntien diakoniatyöntekijöille ja diakonian 
vapaaehtoisille. 

Palveluoperaatio Saapas kohtasi vuonna 2021 yli 12 300 nuorta kaduilla, netissä, festareilla ja Saapas-kahvi-
loissa. Verkossa nuoret hakivat ja saivat Saappaan vapaaehtoisilta apua, tukea ja neuvoja mm. kiusaamisko-
kemuksiin, yksinäisyyteen, syömishäiriöihin, koulussa ja kodissa ilmenneisiin haasteisiin sekä mielentervey-
teen ja jaksamiseen liittyviin huoliin. NettiSaapas päivysti lähes päivittäin ja toimintaa laajennettiin TikTokiin, 
jonka kautta tavoitettiin enemmän nuoria kuin muilla alustoilla. Uusia NettiSaapas-ryhmiä käynnistettiin 
kolmella uudella paikkakunnalla. Saappaan alle 18-vuotiaiden vapaaehtoisten kouluttaminen ei lähtenyt toivo-
tulla tahdilla käyntiin, mutta haasteista huolimatta saimme koulutettua yksitoista alle 18-vuotiasta NettiSaap-
paan päivystäjää. 

Tehostetun nuorisotyön tueksi pilotoitiin KriisiSaapasta, jonka avulla kohdataan kriisitilanteissa vaikeasti ta-
voitettavia nuoria. Uusia Saapas-ryhmiä perustettiin vuonna 2021 neljälle paikkakunnalle; Kiteelle, Tohmajär-
velle, Keuruulle ja Sipooseen, jossa aloitti ensimmäinen kaksikielinen Saapas-ryhmä. Laajensimme Saappaan 

https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/yhteisvastuu/
https://www.youtube.com/watch?v=gqi6qUq-96A
https://www.youtube.com/watch?v=dKZPIhRs7oU
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/wp-content/uploads/2022/02/YV_virikeaineisto_2022.pdf
http://saapas.fi/


kuntayhteistyötä ja tuimme korona-aikana hiljentyneitä Saapas-ryhmiä palaamaan aktiivisemmiksi. Saappaan 
kouluinfot ja -kampanjat jäivät koronan vuoksi toteuttamatta. 

Vuonna 2021 Moottoripajoissa painotettiin nuorten osallisuutta. Kyselytutkimuksen perusteella 87 % toimin-
taan osallistuvista nuorista koki, että pajaohjaajat ovat ottaneet nuorten henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet 
huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa joko paljon tai erittäin paljon. Sodankylän Moottoripa-
jassa pilotoitiin vuoden aikana toimintaa erityisempää tukea tarvitseville nuorille, kuten autismin kirjon nuorille 
ja kehitysvammaisille nuorille. Myös muut pajat ovat osoittaneet kiinnostusta vastaavaan toimintaan. Tiiviin 
pajaverkoston ja Moottoripajojen mentorointijärjestelmän kautta muut pajat saivatkin tietoa ja käytännön 
oppia erityisryhmien integroitumisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä. 

Moottoripajatoiminnassa oli mukana säännöllisesti noin 650 nuorta ja aktiivisia pajoja toimi 34 paikkakunnal-
la. Kaikilta pajoilta ei valitettavasti saa ajantasaisia tietoja ja tiedonkeruun haasteet on tunnistettu. Kiinnostus-
ta Moottoripajatoiminnan käynnistämiseen on monilla paikkakunnilla, mutta uusien pajojen käynnistämisen 
haasteena on starttirahan tai omarahoitusosuuden puute. Jo toiminnassa olevalle pajalle on helpompi löytää 
jatkorahoitusta kuin täysin uudelle pajalle. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella 
emme pysty avustamaan pajoja taloudellisesti tai työkaluin. 

Perheystävä-toiminnassa kehitimme erilaisia malleja perheiden tukemiseen yhdessä viiden pilottiseura-
kunnan kanssa. Perheystävä-toiminta löysi paikkansa varhaiskasvatuksen, perhetoiminnan ja diakoniatyön 
rajapinnoilta. Keskityimme etsimään toimintamalleja erityisesti yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden ehkäisyyn 
sekä perheiden kokonaisvaltaiseen tukeen. Useilla paikkakunnilla käytössä oleva Pikkuhelppi-toiminta otettiin 
Perheystävä-sateenvarjon alle ja toimintaa alettiin kehittää yhteistyössä seurakuntien kanssa. Lähdimme 
yhdessä Porvoon suomalaisen seurakunnan kanssa kehittäjäkumppaneiksi suomalaisen startup-yrityksen 
Superlaiffi Oy:n Kaverisovellukseen. Kaverisovelluksen avulla aikuiset voivat löytää itselleen kavereita ja myös 
vanhemmat voivat löytää kavereita lapsilleen. Sovelluksen ja Perheystävän yhteistyössä kärki onkin vanhem-
pien verkostojen tukeminen. 

Perheystävän sisarhankkeeksi perustettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-ajan lisärahoituksella nuor-
ten yksinäisyyden torjuntaan tähtäävä Mukaan-hanke. Osana hanketta kehitettiin Superlaiffin kanssa nuorten 
Frendie-sovellus 13–18-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat ystäviä ja seuraa. Sovelluksessa nuori saa myös 
kontaktin nuorisotyöntekijöihin. Hankkeen nuorten Mukaan-hautomoon liittyi 13 nuorta ympäri Suomen, jotka 
ovat kokoontuneet etänä ideoimaan ja kehittämään nuorten yksinäisyyden taklaamisen työmuotoja. Lisäksi 
hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen digitaalisen vertaisryhmän malli, Murehdinta-klubi, teini-ikäisten 
vanhemmille. 
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Luotu liikkumaan -hankeessa järjestettiin nuorille Liikuntainnostajakoulutuksia ja hanketta tehtiin tutuksi 
uusille seurakunnille webinaareissa. Koulutimme yli 450 uutta nuorta liikuntainnostajaa 18 seurakunnasta. 
Mukana hankkeessa on 27 pilottiseurakuntaa. Perustimme nuorista vapaaehtoisista koostuvan Liikuntain-
nostajien ydintiimin, jonka kanssa aloimme kehittää toimintaa yhä nuorilähtöisemmin. Käynnistimme yhteis-
työtä Suomen Parkour-yhdistyksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden 
opinnäytetyön suunnitteleminen Luotu liikkumaan -hankkeelle alkoi. Isolla nuorten Liikuntainnostaja-joukolla 
kokoonnuimme yhteiseen liikunnalliseen päivään ideoimaan höntsäliikuntaa ja virkistymään liikunnan mer-
keissä. 

Ulkopuolisuuden ehkäisyn malleille ja osaamiselle on aikanamme kysyntää ja tarvetta. Järjestimme ulkopuo-
lisuuden ehkäisyn verkostotapaamisen syksyllä 2021 ja neljä ulkopuolisuuden ehkäisyn webinaaria yhteis-
työssä Kirkkohallituksen kanssa. Tapahtumissa oli yhteensä yli 450 osallistujaa. 

Kohti nuorilähtöisempää kirkkoa 
Lasten ja nuorten keskus järjestää vuosittain Nuorten tulevaisuusseminaaria, jossa nuoret visioivat tulevaa 
kirkkoa ja keskustelevat kirkollisten päättäjien ajankohtaisista kysymyksistä. Vuosittain järjestettävän semi-
naarin koko ohjelman suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa nuorten suunnittelutiimi yhdessä NAVI-ryhmän 
nuorten aikuisten kanssa. Tulevaisuusseminaari järjestettiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa verkkoto-
teutuksena keräten ennätykselliset 255 osallistujaa. Seminaariin osallistui 160 nuorta 67 seurakunnasta ja 
yhdestä kristillisestä järjestöstä ja aikuisia luottamushenkilöitä, päättäjiä ja työntekijöitä nuoria kuulemassa 
oli 75. Seminaarin keskeisimmät osuudet olivat nuorten valmistelemat ja toteuttamat työpajat ja niiden jäl-
keinen yhteistilaisuus, jossa jaettiin pajoissa syntyneitä oivalluksia. Syksyllä käynnistimme yhteistyön Nuor-
ten tulevaisuusseminaarin ja Valtiovarainministeriön AuroraAI-hankkeen kanssa ja vuoden 2022 seminaarin 
yhteydessä toteutetaankin Aurora AI:n Nuorten tulevaisuuskuvat 2040 -työskentely. 

Tuemme nuorten vaikuttajaryhmien perustamista ja ylläpitoa seurakunnissa etenkin Seurakuntien osalli-
suustyöntekijöiden verkoston kautta. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan tueksi perustimme vuonna 2021 
nuortenaanikirkossa.fi -sivuston. Vaikuttajaryhmätoiminnan kehittämiseen ja paikalliseen tukemiseen tar-
vitsee panostaa jatkossa enemmän. Järjestimme seurakuntien nuorisotyössä toteutettavan osallisuustyön 
avuksi kaksi verkkokoulutusta. Koordinoimme seurakuntien lapsiasiahenkilöiden verkostoa, jolle järjestimme 
kaksi webinaaria, joiden teemoina olivat lapsivaikutusten arviointi ja lasten oikeudet. Lokakuun alussa järjes-
timme lapsiasiahenkilöiden vuosittaisen koulutuspäivän, johon osallistui 70 henkilöä. 
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http://moottoripaja.fi/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/perheystava/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/perheystava/kaverisovellus/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/mukaan-hanke/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/mukaan-hanke/frendie-kaverisovellus-nuorille/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/mukaan-hanke/mukaan-hankkeen-toimintamallit/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/luotu-liikkumaan/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/nuortentulevaisuusseminaari/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/nuortentulevaisuusseminaari/tulevaisuuskuvat-2040/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/nuortenaanikirkossa/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/lapsivaikutukset/lapsiasiahenkilot/


Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n nuoret aikuiset ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat toimintan-
sa itsenäisesti. NAVI järjesti pääkaupunkiseudun seurakuntien työntekijöille suunnatun NATGT- eli Nuorten 
aikuisten työntekijöiden Get Together -tapahtuman yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan kanssa. NAVI-ryhmä 
käynnisti nuorten seurakuntavaalikampanjan, jonka visuaalista ilmettä ja materiaaleja työstettiin valmiiksi 
syksyn 2021 aikana. NAVI:n vaalikampanjan tavoitteet ovat nuorten osallisuuden vahvistaminen seurakuntien 
päätöksenteossa mm. lisäämällä nuorten luottamushenkilöiden määrää ja pitämällä nuorten näkökulmia 
esillä vaalikeskustelussa. Vuoden aikana NAVI:n verkkosivut uudistettiin ja ryhmä teetti kyselyn koronapande-
mian vaikutuksista nuorten aikuisten hengellisyyteen. 

Etsimme lasten ja nuorten kanssa myös vuonna 2021 toimintatapoja, joissa teologiseen pohdintaan liittyy 
lapsille luonteva toiminta: leikki, osallisuus ja turvallisuus. Suomen pyhäkoulun ystävät kehitti turvallisen py-
häkoulun periaatteet ja sanoitti toiminnan uudella tavalla: Pyhäkoulu on ihan lasten valtakunta! Fasilitoimme 
kaksi lasten ja nuorten teologiaan liittyvää keskustelua, joiden teemoina olivat kaste ja eletty uskonnollisuus. 
Lapsiin, nuoriin ja teologiaan liittyvää järjestön sisäistä keskustelua tarvitaan jatkossa enemmän. Lisäksi jär-
jestimme kaksi teemakoulutusta lapsi- ja nuorilähtöisen teologian aihepiireistä. Suomen pyhäkoulun ystävien 
kanssa kehitetty lasten hallitustyöskentely siirtyi vuodelle 2022. 

Kohtaamisia kesän leireillä 
Kansainvälisissä rippikouluissamme oli kesällä 2021 erityisen paljon ulkosuomalaisia. Heinä-elokuussa 
järjestetyille kahdelle leirille osallistui molemmille 70 nuorta yhteensä 23 eri maasta. Isoskoulutus, Nuisku- ja 
Ylis-leirit järjestettiin koronarajoitusten hellitettyä toukokuussa. Syksyllä järjestimme toista kertaa nuorille 
rippikoulun apuopettajakoulutuksen. 

Vuoden 2021 alussa toteutimme alueellisia nuorten ohjaajien ohjaajapäiviä verkossa, jotka kokosivat yli 420 
nuorta ohjaajaa eri puolilta Suomea. Työryhmissä oli nuoria mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ja 
nuorten ajatukset ja toiveet olivat päivien toteuttamisen lähtökohta. Alueelliset leirit onnistuivat kesällä hyvin 
ja luonnossa liikkumiselle ja leiripedagogiikalle oli kysyntää. Seurakuntien kasvatus- ja nuorisotyöntekijöil-
le suunnatut kehittämispäivät ja tapaamiset kokosivat hyvin osallistujia. Ammatilliselle kohtaamiselle on 
selkeästi tarvetta. Osa alueellisista tapahtumista ja leireistä jouduttiin siirtämään vuodelle 2022 ja nuorten 
Q-tis-leiri jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. Saattaa olla, että tapahtumien siirtäminen vaikuttaa 
jatkossa osallistujamääriin. 

Valtakunnallista Kummipäivää vietettiin sunnuntaina 6.6.2021. Kummipäivä on yhteinen valtakunnallinen 
ponnistus, jonka aktiiviseen tekijäverkostoon kuuluu yli 130 ammattilaista eri seurakunnista. Vuoden 2021 
Kummipäivänä annoimme vinkkejä etäajan kummiuteen, teimme vaikuttajayhteistyötä sosiaalisessa medi-
assa ja seurakunnat järjestivät erityisesti ulkotapahtumia. Lasten ja nuorten keskus koordinoi tapahtumaa 
yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. 
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https://www.naviryhma.fi/
https://www.naviryhma.fi/seurakuntavaalit-2022/
https://www.naviryhma.fi/nuorten-aikuisten-hengellisyys-kysely/
https://www.pyhakoulunystavat.fi/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/kansainvaliset-rippikoulut/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/?s=ohjaajap%C3%A4iv%C3%A4t
https://kumminkaa.fi/vieta-kummipaivaa/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/juhlitaan-yhdessa-kummipaivaa-6-6/
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2 678 
OSALLISTUJAA 

YHTEENSÄ 

49 
KALENTERI-

KOULUTUSTA 

73 
TILAUSKOULUTUSTA 

Koulutuspalvelut 

Kalenterikoulutuksista 
konsultaatioihin 
Lasten ja nuorten keskuksen koulutuspalvelujen kysynnän painopiste on jo pitkään siirtynyt yksittäisille osal-
listujille suunnattujen koulutustilaisuuksien tarjonnasta paikallisten, useimmin työyhteisökohtaisten koulutus-
ja konsultaatioprosessien suuntaan. Poikkeusolot ovat vahvistaneet kehitystä, kun ajatus matkustamisesta 
epävarmassa tilanteessa ei ole ollut luonteva ja työyhteisön kokoontumista yhteen on pidetty tärkeämpänä. 
Kehitys on tervetullutta myös meille palveluntuottajana. Pystymme keskittymään tilaajaorganisaation toimin-
takokonaisuuteen, tunnistamaan tilaajan kanssa yhdessä osaamisen kehittämistarpeita ja tukemaan pitkä-
jänteisen, osaamisen kehittämisstrategian rakentumista. Näin voimme toimia myös omalla vahvuusalueel-
lamme ja saavuttaa vaikuttavia tuloksia työyhteisöjen päästessä omiin tavoitteisiinsa. 

Olemme osallistuneet aktiivisesti Polku-toimintamallin kehittämiseen ja järjestöstä on ollut yksi tai useampi 
edustaja Polku-kehittämisryhmissä. Polun pyrkimyksenä on luoda seurakunta, jossa seurakuntalaisilla on 
aktiivinen toimijarooli ja vahva osallisuuden kokemus. Seurakuntien varhaiskasvatuksen työkentän tarpeisiin 
käynnistimme vuonna 2021 yhdessä STEP-koulutuksen ja Kirkkohallituksen kanssa uudenlaisen yhteiskehit-
tämishankkeen valmistelun. Onnistuimme luomaan uudenlaista työotetta tukevan avoimen työskentelytavan, 
joka etenee toteutusvaiheeseen seurakuntien edustajien kanssa vuonna 2022. 

Järjestömme koulutustoiminnan kokonaisuus kehittyi pandemiaoloissa varsin hyvin. Koulutusteemojen 
ja sisältöjen osalta voidaan nostaa esiin Polku-toimintamallin lisäksi mm. nuoren mielen hyvinvointiin, 
avoimeen ja erilaiset näkökulmat huomioivaan keskustelukulttuuriin (Erätauko), musiikkikasvatukseen, 
luontoon sekä kiusaamisen ja ulkopuolisuuden estämiseen liittyvät teemat. Valtakunnalliset ja alueelliset 
verkostotapaamiset ja kehittämispäivät pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan. 

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen -koulutuksen runsas kysyntä kuvastaa selkeää tarvetta hankkia työ-
kaluja nuorten tukemiseen ja ulkopuolisuuden ehkäisyyn. Valtaosa tämänkin teeman koulutuskysynnästä ka-
tettiin työyhteisökohtaisina tilauskoulutuksina. Järjestömme on myös liittynyt Erätauko-kouluttajien verkos-

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/polku-toimintamalli
http://eratauko.fi/


toon. Tavoitteenamme on vahvistaa työntekijöiden 
osaamista dialogitaitojen osalta ja luoda avointa, 

kunnioittavaa keskustelukulttuuria polarisoi-
tumiskehityksen vastavoimaksi. Erityisen 

tärkeäksi koettiin Erätauon käyttäminen 
rippikoulutyössä. Koulutusteema ylit-
tää myös luontevasti työalarajat. 

Polku-mallia ja sen mahdollisuuksia 
avattiin sekä teemaseminaareissa 
että työyhteisökohtaisesti kunkin 
seurakunnan tarpeita palvelevissa 
koulutusprosesseissa. Polku-mallin 

vastaanotto on ollut hyvin myönteis-
tä. Polun paikallisuuden huomioiva 

työote edellyttää meiltä vahvaa val-
miutta konsultoivaan koulutus- ja työot-

teeseen. Onnistuimme ensiaskeleissamme 
varsin hyvin. Kysyntä kasvaa selkeästi ja kou-

luttajiemme työpanosta tarvitaan sekä kokonai-
suuden kehittämisessä että eri ikäkausiin painottuvissa 

työskentelyissä. 

Musiikkikasvatuksen alueella tapahtui vuonna 2021 paljon. Suosittuja Kirkkomuskari-koulutuksia järjestettiin 
pelkästään etätoteutuksina 21. Syksyllä pystyimme myös toteuttamaan musiikkikoulutuksia lähiopetukse-
na, vaikka laulaminen olikin yksi tiukimmin rajoitetuista toiminnoista. Gospelkuoron iloa -koulutus ja Nuoren 
seurakunnan veisukirjan karaoketuotanto avasivat musiikkikasvatuksen kenttää myös varhaiskasvatuksen 
ikäkausien ulkopuolelle. Koulujen aloituksen aikoihin ilmestyneen, suositun Repussa ripaus rohkeutta -videon 
tekoon osallistui yli 50 lasta. Uuden Lasten virsi -kirjan sanoituskilpailu sai lapset innostumaan ja kaksi uutta 
lasten sanoittamaa virttä onkin tulossa kokoelman seuraavaan laitokseen. Ajankohtaisteemana musiikkiin 
ulottuvat sisällöt olivat onnistuneita myös Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä Rovaniemellä. Hybridimal-
lilla järjestetyssä tapahtumassa oli 189 osallistujaa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimijoi-
den ja hiippakunnan kanssa. 

Luonto seurakunnan kasvatuksessa -koulutuskokonaisuus innosti erityisesti varhaiskasvatuksen toimijoita 
hyödyntämään laaja-alaisesti luontoa ja luontosuhdetta osana työtään. Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn 
tähtäävä Piki-koulutuskokonaisuus toteutui etäkoulutuksina, jotka keräsivät yhteensä 596 osallistujaa. 

Alueelliset koulutustapahtumat, kuten kasvatuksen kehittämispäivät ja brunssitapaamiset rakennettiin 
alueiden aktiivitoimijoiden kanssa osana piiriyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Ajankohtaisteemoina 
tapaamisissa painottuivat mm. Polku-toimintamallin hyödyntäminen paikallisesti, etätyöajan työhyvinvointi ja 
osallisuuden varmistaminen. Verkostomaisen työotteen avulla toteutettiin myös johtavien nuorisotyöntekijöi-
den neuvottelupäivä, jossa käsiteltiin monipuolisesti työalan muutosprosesseja ja niiden johtamista. 

Pitkäaikainen koulutusyhteistyö Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:n kanssa päättyi vuoden 2021 lopussa. 
Vuosikymmenten kuluessa monet seurakuntanuorten sukupolvet opettelivat vuorovaikutuksen taitoja Tho-

mas Gordonin koulutusmalleihin perustuvien toiminta- ja ajattelumallien avulla. Järjestön ja sen edeltäjän voi-
min rakentuneen kouluttaja- ja ohjaajaverkoston avulla seurakuntiin rakentui laaja Gordon-ohjaajien verkosto, 
joka työskenteli myös mm. perhesuhteisiin ja koulumaailmaan painottuneiden toimivien vuorovaikutusmalli-
en edistämiseksi. Aikanaan suosittu ja menestyksellinen toimintamalli olisi tässä vaiheessa vaatinut merkit-
täviä uudistustoimia ja uuden, sitoutuneen kouluttajasukupolven kouluttamista, joten vähentyneen kysynnän 
vuoksi katsoimme olevan oikean ajankohdan luopua tästä toimialueesta. 

Heikkoja signaaleja 
Koronan aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi on vaikea tehdä johtopäätöksiä merkittävästi 
vähentyneistä, yksittäisten osallistujien koulutusilmoittautumisista avoimeen koulutustarjontaan. Jouduimme 
perumaan koulutuksia ja toteuttamaan niitä liian pienillä ryhmillä taloudellisilla ja pedagogisilla kriteereillä ar-
vioituna. Kun samanaikaisesti työyhteisöjen kysyntä tilauskoulutuksille ja -konsultaatioille kasvaa, on entises-
täänkin syytä arvioida kriittisesti avointa, niin kutsuttua kalenterikoulutustarjontaa. On päätetty, että tarjonta 
keskittyy strategisille ydinalueillemme, teemoihin joissa kysyntä on riittävää ja kestävää. 

Kysyntään vastaamisen lisäksi meidän on kyettävä olemaan joissakin asioissa aikaansa edellä ja nähtävä 
heikotkin signaalit. Yksi tällainen teema on rippikoulun palvelupolun kehittäminen. Nuorten ja perheiden 
tarpeita tarkasteleva, rippikoulun toteutusta konsultoiva koulutusohjelma kehitettiin yhteistyössä Kirkkohalli-
tuksen ja hiippakuntien kanssa pilottivaiheeseen jo pari vuotta sitten, mutta se ei kerännyt tarpeeksi osallis-
tujia hiippakuntien tuesta huolimatta. Näemme tämän teeman seurakuntien tulevaisuuden kannalta erittäin 
oleellisena, joten jatkamme ponnisteluja. Näyttää siltä, että koulutuskiertue toteutuu parin vuoden kuluessa 
kaikissa hiippakunnissa. 

Kestävyysmuutoksen ja nuorten ympäristötoivon tukeminen olivat vuonna 2021 teemoja, joissa koulutuksia 
ei toteutunut niin paljon kuin olisimme toivoneet. Tavoitteenamme on löytää seurakunnista kestävyysmuutok-
sen agentteja ja luoda verkosto, joka osana seurakuntien nuorisotyötä luo paikallisia toiminnan ja tekemisen 
foorumeita ja mahdollistaa nuorille itselleen aktiivisen tekijyyden välttämättömässä kestävyysmuutoksessa. 
Työtä on syytä jatkaa ja tehostaa. 

Alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti kaikilla alueilla. Oli myös 
havaittavissa, että vaikka tapahtumien toteuttaja- ja osallistujakunta on laajentunut, on syytä aktivoida mm. 
varhaiskasvatuksen toimijoita mukaan laajemmin. 
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Viestintä ja 
vaikuttaminen 

160 
ARTIKKELIA LNK:STA 

ERI MEDIOISSA 

260 000 
VIDEOIDEN KATSELUA 

LASTENKIRKOSSA 

6 000 
SEURAAJAA LNK:N 
SOMEKANAVISSA 

Lapset ja nuoret viestinnän 
suunnittelijoina 
Viestinnän isoin tavoite vuonna 2021 oli lasten ja nuorten osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen järjestön 
viestinnässä. Pandemian keskellä tavoitteen voi katsoa toteutuneen hyvin. Lapset ja nuoret olivat mukana ke-
hittämässä ja suunnittelemassa sisältöjämme ja heidän äänensä kuului viestinnässämme läpi koko vuoden. 
Lastenkirkko-median pajat, joissa kehitetään erityisesti Lastenkirkon videosisältöjä, muotoiltiin uusiksi niin, 
että viikoittain järjestettiin etäyhteyksin lasten työpaja. Aikuisten työntekijäpajat harvennettiin kuukausittaisik-
si. Pajoissa lapset ideoivat kehittämisen lisäksi myös uusia materiaaleja. Esimerkiksi Lastenkirkon joulukalen-
teri toteutettiin lasten ideoiden pohjalta. Teimme kesällä kansainvälisten rippikoulujen kanssa työskentelyn 
siitä, mitä on nuorten mielestä seksuaalinen turvallisuus. Nuorten ajatukset ja visualisoinnit julkaistiin järjes-
tön Instagram-tilillä ja työskentelyprosessi esiteltiiin Kirkon viestintäpäivillä syyskuussa. 

Tyttöjen päivänä 11. lokakuuta 15-vuotias Pilvi Pruuki toimi järjestön toiminnanjohtajana. Pruuki ja piispa 
Teemu Laajasalo tekivät yhteisen kannanoton ilmastoaktivismista ja kirkon nuorisotyöstä. Kouluikäisten me-
diaa Ttilaa tuotettiin yhdessä nuorten kanssa heitä kiinnostavista aiheista. Teimme alkuvuodesta konseptiuu-
distuksen, jonka myötä siirryimme suorista lähetyksistä nauhoitettuihin jaksoihin, mikä lisäsi nuorten kiinnos-
tusta osallistua sisältösuunnitteluun. Ttila laajeni myös TikTokiin, jonne nuoret tuottivat sisältöä itsenäisesti. 

Medianäkyvyyden ja kampanjaviestinnän suurin ponnistuksemme oli vuoden 2022 Yhteisvastuu-kampan-
jan suunnittelu. Järjestömme valittiin keräyksen kotimaan kumppaniksi kevättalvella 2021. Kampanjateema, 
koronapandemian seurauksista kärsivät lapset ja nuoret, osuu luontevasti järjestön toimintaan. Yhteisvastuu 
tarjoaa mahdollisuuden kehittää järjestön viestintää kampanja- ja varainhankintahenkisesti. Keräyskump-
panuuden myötä järjestö näkyy runsaasti mediassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteis-
vastuu-mediaviestintää on tehty tehokkaasti syksystä 2021 alkaen viestijöiden ja ulkopuolisuuden ehkäisyn 
asiantuntijoiden yhteisvoimin. 
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https://lastenkirkko.fi/vinkit/lastenkirkon-youtube-ja-paja/
https://kv745.blogspot.com/
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https://www.yhteisvastuu.fi/
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Vuonna 2021 Lasten ja nuorten keskus oli esillä mediassa ympäri Suomen tarjoamassa ratkaisuja nuorten 
pahoinvointiin ja yksinäisyyteen sekä vanhempien kuormitukseen. Toimintamallimme ja hankkeemme saivat 
kattavasti näkyvyyttä 48 eri julkaisussa koko vuoden ajan. Varsinkin Moottoripajatoiminta kiinnosti medioi-
ta, etenkin paikallis- ja maakuntamedioita (Länsi-Uusimaa 18.10.2021). Olemme tukeneet paikallisia pajoja 
mediakontaktoinnissa, mitä jatkamme ja kehitämme edelleen. Uusi innovaatio Kaverisovellus (Uusimaa 
13.9.2021) kiinnosti myös mediaa. Vapaaehtoiset saivat ansaitsemaaansa näkyvyyttä suurissa ja keski-
suurissa medioissa (esimerkiksi Helsingin Sanomat 23.12.2021), samaten henkilöstömme asiantuntemus 
(Satakunnan kansa 26.11.2021, Iltalehti 30.3.2021). Nostimme myös nuoria esiin tekijöinä (Kirkko & Kaupunki 
11.6.2021). Tarjosimme asiantuntijoidemme mielipidekirjoituksia suurimpiin valtakunnallisiin päivälehtiin. 
Kirjoitusten aiheina olivat esimerkiksi lapsen oikeus suruun (Aamulehti 6.11.2022), vuorovaikutus somessa 
(Aamulehti 6.11.2022) ja lasten oikeus rokotusrauhaan (Helsingin Sanomat 28.8.2021). 

Panostimme journalistisen median lisäksi myös sosiaalisen median sisällöntuotantoon ja tiimin henkilöstö-
resurssi somehallintaan vahvistui loppuvuodesta. Järjestön sosiaalisen median pääkanavat ovat Instagram, 
Twitter ja Facebook, joissa julkaisujamme katsottiin 486 000 kertaa. Lisäksi hankkeillamme ja medioillamme 
on omat somekanavansa. Instagramissa suosituimpia julkaisuja olivat tarinat. Twiittasimme myös ahkeras-
ti noin 400 twiittiä koko vuonna, jotka saivat 131 000 näyttökertaa. Vakiintuneet ulkopuolisuuden ehkäisyn 
toimintamallit Saapas ja Moottoripaja saivat runsaasti näkyvyyttä somessa ja aktiivinen Lastenkirkko-media 
kasvatti omaa someseuraajakuntaansa erityisesti Instagramissa. Luotu liikkumaan -hankkeen TikTokiin sisäl-
töä tekivät nuoret liikuntainnostajat. 

Varhaiskasvattajien Pieni on suurin -ammattilehden kerho- ja pyhäkoululiitteet yhdistyivät kattavammaksi 
kokonaisuudeksi toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaksi lehden kuudesta numerosta kohdistettiin katso-
muskasvatukseen ja sitä kautta selkeämmin yhteiskunnan varhaiskasvattajille sopivaksi. Uudistukset 
olivat varsin onnistuneita, mikä näkyi erityisesti katsomuskasvatusliitteiden menekissä sekä positiivisessa 
palautteessa lehtien sisällöistä. Muun muassa Seinäjoen seurakunta on suunnitellut koko varhaiskasvatuk-
sen vuotensa Päkän ja Pulmun liitteiden materiaalin pohjalta. Lehdellä on 2 300 kestotilaajaa ja irtonumeroita 
tilataan 100–1000 per numero. 

Lastenkirkon vuoden hittituote olivat rastipolut, jotka yhdistävät digitaalisia sisältöjä QR-koodeilla fyysiseen 
tilaan. Polut mahdollistivat perheiden ja lapsiryhmien omaehtoisen toiminnan, mikä oli pandemia-aikana 
tärkeää. Rastipolkuja kehitetään ja tuotetaan lisää palautteen pohjalta vuonna 2022. Vuosi 2021 oli ensim-
mäinen ilman Lastenkirkon säännöllisesti ilmestyvää printtilehteä. Palaute lehden sijaan tehdyistä, maksut-
tomista tulostettavista puuhista oli innostunutta. Lastenkirkon joulukalenteri oli sisällöllisesti ja tuotannol-
lisesti kaikkien aikojen laadukkain. Kalenteria katsottiin yhteensä noin 35 000 kertaa, eli 45 % edellisvuoden 
kalenteria enemmän. Lasten Päkän päivä -mobiilipeliin kehitettiin useita uusia sisältöjä, joita markkinoidaan 
keväällä 2022. Lastenkirkon vuoteen voi tutustua tarkemmin katsomalla median oman videotoimintakerto-
muksen YouTubesta. 

Panostimme järjestössä jo toista vuotta oman striimi- ja videotuotantomme kehittämiseen ja monipuolisen 
digisisältöjen konsultaation tarjoamiseen seurakunnille. Ttilan digivinkit videoiden tekemisestä, kuvauksesta 
ja käsikirjoittamisesta palvelevat laajasti nuorisotyön kenttää. Myös paljon positiivista huomiota saanut Kan-
sallisen Leikkipäivän video on käytettävissä myös tulevina vuosina. 

Uudistimme myös järjestön koulutusmarkkinointia painottumaan asiakkuudenhallintaan. Kouluttajat lähes-
tyivät potentiaalisia koulutusasiakkaita kohdennetuilla ja personoiduilla viesteillä viestintätiimin avustuksella. 

Tämä näkyi koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden 
määrässä. Kouluttajat markkinoivat omia kou-
lutuksiaan myös sosiaalisessa mediassa. 
Loimme näyttävän koulutuskokonaisuuden 
markkinointiesitteen ja jokaiselle koulu-
tukselle oman ilmeen, jotka kantavat 
koko 1,5-vuotisen markkinointikauden 
ajan. 

Hyvästi, 
Ttila! 
Kehitystyöstä huolimatta kouluikäisten 
YouTube-media Ttilan katsoja- ja tilaaja-
määrät jäivät tavoitteista. Ttilan tuotanto 
päätettiin lopettaa vuoden 2021 lopussa. 
Ttilan avoimia medialeirejä emme pandemian 
takia pystyneet toteuttamaan ja median levittäminen 
kunnalliseen nuorisotyöhön ja järjestökentälle estyi, kun tapaa-
misia ja yhteistyökoulutuksia ei päässyt pitämään. Nuorisotyöntekijöiden Villi-lehden nuorten lukijapaneelin 
käyttöönotto nopeita kyselytutkimuksia varten sekä lehden ulkoasu-uudistus siirtyivät henkilöstöresurssien 
vuoksi vuodelle 2022. Kehitimme lehden kuvakerrontaa ja luettavuutta kuitenkin nykyisen taittomallin puitteis-
sa. Lastenkirkko-median markkinointiin tarvittaisiin enemmän resursseja ja markkinointi pitäisi huomioida 
jo tuotantoprosesseissa. Suunnittelemaamme koodausleiritoimintaa emme päässeet aloittamaan, mutta 
vuonna 2022 käynnistettävä Pelitilaa! -hanke osuu samaan kohderyhmään, digitaalisesta pelaamisesta kiin-
nostuneisiin lapsiin ja nuoriin. 

Yksi toimintasuunnitelmamme tavoitteista oli nostaa seurakuntien hyviä käytänteitä esille. Pandemia-aika 
on vaikeuttanut säännöllistä läsnäoloa seurakunnissa, mutta julkaisemissamme Pieni on Suurin-lehdessä, 
Villi-lehdessä sekä Lastenkirkossa jaetaan jatkuvasti näitä hyviä käytänteitä. Tiimin henkilöstömuutosten ja 
niistä erityisesti syksyllä johtuneen resurssipulan keskellä nopeat sosiaalisen median kokeilut jäivät vähem-
mälle. Toimintasuunnitelmassa tavoitteenamme oli myös ottaa käyttöön järjestön sisäinen projektityökalu 
suunnittelun ja raportoinnin tueksi. Pilotoimme viestintä- ja vaikuttaminen -tiimissä Microsoft Planneria, jonka 
totesimme hyväksi erityisesti vahvan Microsoft Teams -integraation vuoksi. Suositimme Plannerin käyttöä 
koko järjestölle. Siirtymistä yhteisen työkalun käyttöön kattavasti ei kuitenkaan vaadittu, joten projektityöka-
lun käyttö järjestössä on vaihtelevaa. 
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https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4334838
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/4291622
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/4291622
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000008474450.html
https://www.satakunnankansa.fi/hyvinvointi/art-2000008425896.html
https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/a/fa690b10-3c04-4496-a6c6-536771d32d0a
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https://lastenkirkko.fi/ohjelmapaikat/tulostettavat-puuhat/
https://lastenkirkko.fi/ohjelmapaikat/pakan-paiva-peli/
https://www.youtube.com/watch?v=WyXoim1_Vjw
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/ttila/nain-teet-tubea/
https://youtu.be/6kU6TQpcPvI
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutuksista-evaita-lasten-ja-nuorten-tukemiseen-pandemian-keskella/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/toni-majola-rakentamaan-harrastusmaista-nuorten-pelitoimintaa-lasten-ja-nuorten-keskukseen/


seurakuntaa 
Toimintamme tärkeimpiä 

osia on seurakuntien 

tukeminen. Jäseninämme 

on 296 suomenkielistä 

seurakuntaa 

4järjestöä 
Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT ry 

Kirkon Lastenohjaajat ry 

Kirkon Varhaiskasvatuksen ohjaajat ry 

Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry 

6 piiriä 
Piirit vastaavat järjestön alueellisesta 

toiminnasta. Piirit ovat: Hämeen piiri, 

Itä-Suomen piiri, Kaakkois-Suomen 

piiri, Keski-Suomen ja Pohjanmaan 

piiri, Uudenmaan-Helsingin piiri ja 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri. 
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Talous ja hallinto 

Jäsenseurakunnat ja -yhteisöt 
Tärkeä osa Lasten ja nuorten keskuksen toimintaa on seurakuntien työn tukeminen. Tähän tähdätään kehi-
tystyöllä, julkaisuilla, koulutuksilla ja neuvottelupäivillä. Yhteydenpito jäsenseurakuntien työntekijöiden kanssa 
on avain järjestön vaikuttavuudelle. Jäseniämme on 296 seurakuntaa, 4 järjestöä ja 6 piiriä (31.12.2021). 
Lisäksi järjestöllä on kaksi henkilöjäsentä ajalta, jolloin vielä hyväksyttiin myös henkilöt yhdistyksen jäsenik-
si. Jäsenjärjestöjämme ovat Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT ry, Kirkon Varhaiskasvatuksen 
ohjaajat ry, Kirkon Lastenohjaajat ry ja Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry. 

Järjestön 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 Var-
sinais-Suomen ja Satakunnan piiri. Piirit ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä Lasten 
ja nuorten keskuksen kanssa ja niiden taloushallinto hoidetaan suurilta osin järjestön muun taloushallinnon 
yhteydessä. Piirit tekivät vuodelle 2021 alueidensa seurakuntien kanssa omat toimintasuunnitelmansa, jotka 
hyväksyttiin toteutettaviksi osana Lasten ja nuorten keskuksen toimintaa.  Vuonna 2021 alueellisen yhteis-
työn keskiössä olivat alueelliset kerhonohjaajapäivät. 

https://www.knt.fi/
https://www.kirkonalat.fi/jasenille/jasenyhdistykset/kirkon-varhaiskasvatuksenohjaajat-ry/
https://www.kirkonalat.fi/jasenille/jasenyhdistykset/kirkon-varhaiskasvatuksenohjaajat-ry/
https://www.kirkonalat.fi/jasenille/jasenyhdistykset/kirkon-lastenohjaajat-ry/
https://www.pyhakoulunystavat.fi/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/meista/piirit/


Tuotot 

■ STEA avustukset 

■ Muut avustukset (OKM, 
Kirkkohallitus, Allipaasikivi, Henry 
ford yms.) 

■ Muut tuotot 

Jäsenmaksut 

■ Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

■ Yleisavustukset (OKM, 
Kirkkohallitus) 

Kulut 

■ Toiminnallinen järjestötyö 

■ Toimintakeskukset 

Hallinto ja talous 

■ Varainhankinta 

■ Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

HR-toiminnot järjestön työn 
tukena 
Paltan ja työntekijäjärjestöjen solmima Kristillisten järjestöjen työehtosopimus luo pohjan Lasten ja nuorten 
keskuksen HR-toiminnoille. Paikallisin sopimuksin täsmennettyjen prosessien ohella henkilöstöhallinnon 
painopisteenä on organisaatiokulttuuri, joka tukee kaikenikäisten työntekijöiden yhdenvertaista kokemusta 
työstä ja työyhteisöstä. Erityisesti kiinnitämme huomiota rekrytointiin, perehdyttämiseen ja työntekijöiden 
mahdollisuuksiin hyödyntää ja kasvattaa osaamistaan järjestössä. Järjestön rivit vahvistuivat vuonna 2021 
uusilla työntekijöillä uusien yhteistöiden ja luontaisen vaihtuvuuden vuoksi. 

Vuonna 2021 Lasten ja nuorten keskuksessa työtä tehtiin pääasiassa etänä. Toinen koronapandemiavuosi toi 
muutoksia myös HR-kentälle ja työsuojeluun. Työturvallisuusohjeistusten seuranta ja päivitys olivat vuodelle 
leimallisia. Järjestön työilmapiiri koettiin muutostilanteista huolimatta työhyvinvointikyselyissä pääsääntöi-
sesti hyväksi, joskin kontaktien puute koettiin raskaana. 

Talous 
Lasten ja nuorten keskuksen tuotot olivat yhteensä 3 172 427,40 €.  Rahoituksen lähteinä ovat lähinnä toimin-
tatuotot (muut tuotot 29 %), hankekohtaiset toiminta-avustukset (STEA 8 % ja muut avustukset 11 %), jäsen-
maksut (4 %), sijoitustoiminnan tuotot (6 %) sekä yleisavustukset (42 %).  Lasten ja nuorten keskus ja Publiva 
Oy ovat samoissa toimitiloissa. Lasten ja nuorten keskus maksaa kokonaisuudessa kulut toimitiloista ja 
laskuttaa Publiva oy:tä heidän osuudestaan. Nämä tuotot liittyen vuokran maksuun on siirretty kuluihin, jotta 
Lasten ja nuorten keskuksen kulut vuokran suhteen näyttävät realistisemmalta. 

Kulut ovat yhteensä -3 339 863,44 € ja koostuvat pääsääntöisesti toiminnallisesta järjestötyöstä (65 %), joka 
koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Kehittämis- ja jäsenpalvelut, Koulutuspalvelut sekä Viestintä ja vaikutta-
minen. 

Publiva Oy 
Lasten ja nuorten keskus on n. 90 % osakeomistuksella Publiva Oy:n enemmistöomistaja. Publiva Oy yhdis-
tää kolme tunnettua kustannusalan toimijaa, Lasten Keskuksen, Kirjapajan ja Edukustannuksen. Lasten 
ja nuorten keskus nimittää Publivan hallitukseen viisi kuudesta jäsenestä. Vakiintuneen käytännön mukaan 
Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen puheenjohtajana. Kustantamon toimin-
ta tukee ja edistää Lasten ja nuorten keskuksen tavoitteita ja yhtiökokouksen ja hallitustyön kautta järjestö 
ohjaa kustantamon strategista suuntaa ja tärkeimpiä ratkaisuja. Lasten ja nuorten keskus toimii Publivan 
kanssa samoissa toimitiloissa ja yhteistyöstä sovitaan yhteistyöryhmässä. 
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Liite 1: 
Lasten ja nuorten 
keskuksen piirit 

Hämeen piiri ry 
• Tampereen Hiippakunnan ohjaajien koulutuspäivä 23.1.2021 Pirkkalassa, osallistujia 89. 
• Etelä-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät Minä mahdollistajana verkkototeutettuna 12.– 

13.3.2021, osallistujia 45. 
• Seppo-tapaaminen 8.9.2021 Lempäälässä, osallistujia 20. 
• Koko perheen syysrieha Tampereen Särkänniemessä 11.9.2021, osallistujia yhteensä 335. 
• Kasvatuksen aamubrunssi Tampereella, osallistujia 18. 
• Pihka5 -leiri (Portailla) siirrettiin heinäkuulle 2022. 

Uudenmaan-Helsingin piiri ry 
• Etelä-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät Minä mahdollistajana verkkototeutettuna 12.– 

13.3.2021, osallistujia 45. 
• Espoon ja Helsingin aluetyön nuorten ohjaajapäivät Helsingissä 6.2.2021, osallistujia 77 nuorta. 
• Espoon ja Helsingin hiippakuntaleiri Haaste Partaharjulla 3.–6.8.2021, osallistujia 87. 
• Koko perheen syysrieha Tampereen Särkänniemessä 11.9.2021, osallistujia 335. 
• Kasvatuksen aamubrunssi Helsingissä, osallistujia 18. 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
piiri ry 
• Turun arkkihiippakunnan aluetyön nuorten ohjaajapäivät Pöytyällä 30.1.2021, 119 osallistujaa. 
• Etelä-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät Minä mahdollistajana verkkototeutettuna 12.– 

13.3.2021, osallistujia 45. 
• Turun arkkihiippakunnan Seppo-verkostokokous Loimaalla 21.1.2021, osallistujia 16. 
• Loiskis-leiri Loimaan Kalikassa 27.–30.7.2021, osallistujia 104. 
• Tour de Henrik polkupyörävaellusleiri, 29.6.–1.7.2021, osallistujia 58. 
• Koko perheen syysrieha Tampereen Särkänniemessä 11.9.2021, osallistujia 335. 
• Kasvatuksen aamubrunssi Salossa 17.11.2021, osallistujia 27. 
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Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
piiri ry 
• Kasvatuksen aamubrunssit Lapualla 9.11.2021, osallistujia 22 ja Kauhajoella 10.11.2021, osallistujia 17. 
• Sählyturnaus, ohjaajapäivät ja Tarmo-leiri siirrettiin vuodelle 2022. 

Kaakkois-Suomen piiri ry 
• Mikkelin hiippakunnan Arnold Schwarzenegger -ohjaajapäivä, osallistujia 137 nuorta. 
• Kasvatuksen aamubrunssi Lappeenrannassa 17.11.2021, osallistujia 27. 
• Itä- ja Kaakkois-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät Oppia ikä kaikki etänä 16.–17.3.2021, 

osallistujia 26. 
• Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien Polku-telttaleiri siirrettiin vuodelle 2022. 

Itä-Suomen piiri ry 
• Kasvatuksen aamubrunssit Kajaanissa 31.8.2022; osallistujia 10 ja Joensuussa 3.9.2021; osallistujia 20. 
• Itä- ja Kaakkois-Suomen alueelliset kasvatuksen kehittämispäivät Oppia ikä kaikki etänä 16.–17.3.2021, 

osallistujia 26. 
• EtäTehdään hyvää -ohjaajapäivä 2.10.2022, osallistujia 94 nuorta. 
• Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien Polku-telttaleiri siirrettiin vuodelle 2022. 

Liite 2: Tilastot 
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Kehittämis- ja jäsenpalvelut 
Ulkopuolisuuden ehkäisy 
• 647 Moottoripajatoiminnassa säännöllisesti mukana olevaa nuorta, 5 366 nuorten käyntikertaa pajoissa 
• 39 Moottoripajaa, joista 5 tauolla toistaiseksi 
• 90 vapaaehtoista Moottoripajaohjaajaa 
• 3 953 kävijää Moottoripajatoiminnan / paikallisten pajojen tapahtumissa 
• 24 aktiivista Saapas-ryhmää 
• 12 324 Saappaan kohtaamaa nuorta, joista 9 188 KatuSaappaassa, 2 081 NettiSaappaassa, 498 Saa-

pas-kahviloissa, 636 festareilla 
• 408 aktiivista Saapas-vapaaehtoista, 91 Saapas-työntekijää 

Leirit, tapahtumat, koulutukset 
• 138 nuorta ja 25 isosta kahdella kansainvälisellä rippileirillä 
• 420 nuorta ohjaajaa ohjaajapäivillä 
• 160 nuorta osallistujaa Nuorten tulevaisuusseminaarissa, 75 aikuista luottamushenkilöä, päättäjää ja 

työntekijää nuoria kuulemassa 
• 456 nuorta 18 eri pilottiseurakunnasta koulutettu liikuntainnostajiksi 

Koulutuspalvelut 
Toteutuneet koulutukset, koulutustilaisuuksia 
• 49 kalenterikoulutusta 
• 73 tilauskoulutusta 
• 122 koulutusta yhteensä 

Osallistujamäärät koulutuksissa 
• 1 023 osallistujaa kalenterikoulutuksissa 
• 1 655 osallistujaa tilauskoulutuksissa 
• 2 678 osallistujaa koulutuksissa yhteensä 

Viestintä ja vaikuttaminen 
Journalistinen ja sosiaalinen media, verkkosivut 
• 176 miljoonaa yksittäistä lukijaa medioiden kautta tavoitettu 
• 160 artikkelia LNK:sta / henkilöstön asiantuntijahaastetteluita 48 eri mediassa 
• Yli 6 000 seuraajaa LNK:n somekanavissa 
• 24 000 reaktiota julkaisuihimme LNK:n somekanavissa 
• 486 000 näyttökertaa järjestön somejulkaisuilla 
• 39 000 yksittäistä kävijää ja 115 000 vierailua järjestön verkkosivuilla 

Verkkosivut ja omat mediat 
• 260 000 katsontakertaa Lastenkirkon YouTubessa, yli 400 uutta tilaajaa, 277 uutta videota 
• 36 uutta Ttilan jaksoa YouTubessa, videoilla yhteensä 38 000 katsontakertaa YouTubessa ja TikTokissa 

(27 000 YouTube, 11 100 TikTok) 
• 2 300 Pieni on suurin- kestotilausta 100–1 000 irtonumerotilausta per numero 
• 1950–2 000 Villi – ihmisille nuorisotyössä -lehden tilausta per numero 
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