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Nuorten Keskus ry
Toimintasuunnitelma 2017
1. Nuorten Keskuksesta Nuori kirkko ry:ksi
Nuorten Keskus on vuoden 2017 alkaessa uuden edessä. Järjestö on neuvotellut Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen ja Suomen ev.-lut. Lapsityön Keskuksen kanssa yhdistymisestä ja sen on tarkoitus toteutua vuoden 2017 alusta.
Mikäli Nuorten Keskuksen ylimääräinen vuosikokous tekee 1.12.2016 päätöksen
Nuorten Keskus ry:n purkautumisesta ja toiminnan, henkilöstön sekä varojen siirtämisestä Nuori kirkko ry:een ja Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry tekee saman
sisältöisen päätöksen sekä Suomen ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry muuttaa
nimensä, ottaa käyttöön järjestöjen yhdessä hyväksymät säännöt ja vastaanottaa purkautuneiden NK:n ja PTK:n toiminnan, henkilöstön ja varat, syntyy kolmen järjestön
muodostama Nuori kirkko ry.
Järjestöjen yhdistymisen tavoitteena on löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen. Nuori kirkko ry vahvistaa lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa. Yhdistyminen turvaa myös jatkossa nykyisten järjestöjen palvelu- ja kehittämistyön sekä
taloudellisen toimintakyvyn. Lisäksi järjestön vaikuttamistyö saa lisää painoarvoa eri
verkostoissa.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Nuori kirkko ry:n keskeisimmät toimet ovat järjestöjen toimintojen jatkamisen lisäksi uuden toimintastrategian laatiminen, yhteisen
työkulttuurin löytäminen, yhteisiin toimitiloihin siirtyminen sekä lasten ja nuorten
osallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen järjestön omassa toiminnassa.
Nuori kirkko ry:n hallitus käynnistää strategian laatimisen järjestölle toimintavuoden
alussa. Ennen uuden strategian valmistumista nuorten parissa toteutuvaa toimintaa
ohjaa edelleen Nuorten Keskuksen toimintastrategia 2020 Nuorten kanssa - hyvän
puolella. Toi i tastrategia pai opiste yhdessä etee päi korostuu luo ollisesti
voimakkaimmin, kun kolmen järjestön jäsenet, luottamushenkilöt ja henkilöstö rakentavat yhteistä toimintakulttuuria ja tulevaisuutta. Muut nuorten toimintaa linjaavat
painopisteet ovat: Nuorten kanssa, kertomusten kautta ja hyvän puolella.

2

2. Nuorten Keskus tukee nuorten kasvua ja osallisuutta
Lasten ja nuorten osallisuus vahvistuu
Lapsiasiahenkilöt ja lapsivaikutusten arviointi
Lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen seminaari pidetään syksyllä Lahdessa 7. kerran.
Seminaariin kutsutaan seurakuntien lapsiasiahenkilöitä, työntekijöitä ja vapaaehtoisia.
Se toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kasvatus ja perhetyön sekä Seurakuntaopiston kanssa.
Nuorten Keskus tukee lavan (lapsivaikutusten arviointi) käyttöönottoa toimimalla
NK:n, PTK:n ja SLK:n sekä Kirkkohallituksen ja Seurakuntaopiston yhteisessä Tyttöjen
ja poikien oikeudet kirkossa -työryhmässä (TPOK). Työryhmän keskeisinä tehtävinä on
tukea ja edistää osallisuushankkeiden synnyttämien toimenpiteiden juurtumista osaksi seurakuntien toiminnan ja päätöksenteon arkea.
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2025 järjestetään Tampereella lauantaina 6.5.
Seminaariin kutsutaan kaksi konfirmoitua, alle 18-vuotiasta nuorta jokaisesta seurakunnasta. Seminaarin avulla kuullaan nuoria ja tuodaan heidän ääntänsä kuuluviin kirkon päätöksenteossa ja seurakuntien toiminnassa. Nuoret ovat keskeisesti mukana
myös seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Seminaari kutsuu nuoria ottamaan
kantaa ajankohtaisiin asioihin kirkossa sekä kohtaamaan päättäjiä niin kotiseurakunnassa kuin kokonaiskirkon tasolla. Seminaarin järjestäjinä toimivat Kirkon kasvatus ja
perheasiat, Nuorten Keskus ja Nuorten vaikuttamisryhmä NAVI.
NAVI - nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä jatkaa työskentelyä nuorten ja nuorten
aikuisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi kirkossamme uuden nelivuotisstrategiansa (2016-2019) mukaisesti. NAVI lisää näkyvyyttään kirkolliskokouksessa sekä hiippakuntatasolla luomalla vuorovaikutteisia kontakteja kirkolliskokousedustajiin
ja hiippakuntavaltuustojen jäseniin. NAVI edistää seurakuntien vaikuttamiskulttuuria
alueellisella tasolla muun muassa luomalla toimintamallin nuorten ja seurakunnan
päättäjien lähentämiseksi.
NAVI huomioi reformaation merkkivuoden 9,5 teesiä -kampanjalla. Kampanjaa varten
NAVI kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden kirkosta ja kokoaa materiaalin pohjalta 9,5 teesiä. Teesit julkaistaan vuoden 2017 aikana. NAVIverkostoa aktivoidaan muun muassa 9,5 teesiä -kampanjan avulla.
NAVI jatkaa nuorten luottamushenkilöiden tukemista ja kouluttamista erilaisten tapahtumien ja internet-materiaalien avulla. NAVI:n toiminnasta ideointi- ja toteutusvastuussa on NAVI-ryhmä. NAVI-sihteeri tukee ryhmän toimintaa.
Nuorten Keskuksen Pilvipedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksissa rippikouluja ohjaavat työntekijät oppivat hyödyntämään mielekkäällä tavalla mobiiliteknologiaa sekä
netin kautta käytettäviä vastausjärjestelmiä ja yhteisen ajattelun apuvälineitä nuorten
osallistumisen tukemiseksi rippikouluissa. Vuoden 2016 koulutuksiin kohdistuneen
laajan kysynnän perusteella Nuorten Keskus järjestää toimintavuonna kolme avointa
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koulutusta, joiden lisäksi koulutuksia toteutetaan seurakuntien ja rovastikuntien tilauksesta paikallisesti.
Lapset ja nuoret osallistuvat kansainväliseen vastuuseen
Nuorten Yhteisvastuukeräys
Nuorten Keskus tukee nuorten omaa Yhteisvastuukeräyksen yhteyteen syntynyttä Action Angels-liikettä. Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena auttaa
ihmiskaupan uhreja. Yhteisvastuukeräys toimii yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Keräysvaroin kehitetään mm. työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan
uhreja.
Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisen työn painopiste on Jordaniassa olevien Syyrian pakolaisnuorten (12-30v) kouluttaminen ja psykososiaalisen tuen antaminen. Israelin ja
Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä.
Taksvärkki-keräys
Nuorten Keskus haastaa seurakuntien nuorisotyötä osallistumaan myös Taksvärkki keräykseen ja ottamaan nuoria koululaisia päiväksi töihin. Vuonna 2016–2017 Taksvärkki-kampanjan tuotto ohjataan Keniaan, jossa katunuorille tarjotaan sekä perusettä ammattikoulutusta. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia
toimijoita ja kehityksen edistäjiä.
Lasten ja nuorten kasvu ja spiritualiteetti saa tukea
Identiteetin ja spiritualiteetin tukeminen
Toimintavuonna Nuorten Keskus järjestää ensimmäistä kertaa Kertomusten kautta –
Raamattu nuorisotyössä -koulutuksia. Koulutuksessa seurakuntien työntekijät jäsentävät omaa suhdettaan Raamattuun sekä itsensä että seurakunnan nuorisotyön näkökulmista. Tavoitteena on oppia soveltamaan innostavia työskentelytapoja, jotka mahdollistavat nuoren elämän kertomusten ja Raamatun kertomusten vuoropuhelun toistensa kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään toimintavuonna julkaistavaa Painiva Jumala – yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta -materiaalia.
Nuorten Keskuksen Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksiin on osallistunut viiden vuoden aikana noin 500 seurakuntien työntekijää jäsentämään omia tulkintojaan
ja kokemuksiaan suhteessa heidän haastavaksi kokemiinsa nuoriin. Koulutus on lisännyt työntekijöiden osaamista eri tavoin haastavien nuorten kohtaamisessa. Koulutukseen on edelleen kohdistunut kysyntää, joten toimintavuonna Nuorten Keskus järjestää yhden avoimen koulutuksen ja lisäksi paikallisia koulutuksia tilausten perusteella.
Nuoret, oppimisvaikeudet ja seurakunta -luentojen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista siten, että kaikki nuoret voisivat osallistua seurakunnan toimintaan
mahdollisista oppimisen pulmista huolimatta. Nuorten Keskus järjestää luentoja tilauksesta.
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Nuorten Keskus järjestää toimintavuonna yhden Kasvatuksen erityiskoulutukseen valinnaisena moduulina hyväksyttävän Sielunhoito varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä -koulutuksen. Koulutuksessa seurakuntien työntekijät syventävät omaa
näkemystään sielunhoidosta kasvavan nuoren kanssa sekä prosessoivat omaa identiteettiään sielunhoitajana.
Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi -koulutuksissa seurakuntien työntekijät kehittävät oman seurakuntansa isostoimintaa kuunnellen nuorten ääntä, toistensa
kokemuksia sekä tutkimuksellisia näkökulmia. Koulutus ja sen teemat nivoutuvat
vuonna 2016 julkaistuun Isostoiminnan linjaukseen. Isosen kasvun tukeminen aikuiseen seurakuntalaisuuteen on koulutuksen keskeisin painopiste. Koulutus hyväksytään
valinnaisena moduulina Kasvatuksen erityiskoulutukseen. Toimintavuonna Nuorten
Keskus järjestää yhden koulutuksen sekä toteuttaa tilauksesta lyhyempiä koulutuksia
samasta teemasta.
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
Nuorten Keskus kouluttaa Nuisku – nuorten ihmissuhdetaitojen kurssien ohjaajia järjestämään kursseja oman alueensa nuorille. Ohjaajakoulutus hyväksytään valinnaisina
moduuleina Kasvatuksen erityiskoulutukseen. Toimintavuonna Nuorten Keskus jatkaa
ohjaajakoulutusten järjestämistä ja nuorten kurssimateriaalin välittämistä. Nuiskukurssien määrä vaikuttaa laskevan, mikä selittynee osaksi koulujen ja seurakuntien
tiukentuvalla taloudellisella tilanteella sekä seurakuntien vähentyneillä henkilöresursseilla.
10–17-vuotiaille nuorille suunnattujen toiminnallisten tiimityötaitoja kehittävien äXäri-kurssien ohjaajiksi pätevöidytään Nuorten Keskuksen järjestämissä ohjaajakoulutuksissa. Avoimen ohjaajakoulutuksen toteuttamiselle ei ole tarvetta toimintavuonna.
Nuorten Keskus toteuttaa ohjaajakoulutuksia kuitenkin tilausten perusteella. Kurssimateriaalia välitetään samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. äXäri-kursseille osallistuneiden nuorten määrä on pysynyt suhteellisen samana useampia vuosia.
Vanhemmuuden tukeminen
Nuorten Keskuksen Toimiva Perhe -ohjaajakoulutuksissa työntekijät ja vapaaehtoiset
pätevöityvät ohjaamaan Toimiva Perhe -kursseja vanhemmille ja muille kasvattajille.
Kursseilla vanhemmat ja muut kasvattajat harjoittelevat puhumisen, kuuntelemisen ja
ristiriitojen ratkaisemisen taitojaan. Vuoden 2016 ohjaajakoulutus yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa kiinnosti erityisen monia työntekijöitä. Sen perusteella myös
toimintavuonna järjestetään avoin ohjaajakoulutus, joka hyväksytään valinnaiseksi
moduuliksi Kasvatuksen erityiskoulutukseen. Lisäksi Nuorten Keskus jatkaa peruskurssimateriaalin välittämistä aikaisempaan tapaan.
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Lasten ja nuorten syrjäytyminen vähenee
Palveluoperaatio Saapas kohtaa ja auttaa nuoria kolmessa eri toimintaympäristössä:
kadulla, festivaaleilla ja digitaalisesti / netissä. Avun tarve jakautuu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Näihin vastataan koulutettujen täysi-ikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden taidoin- ja tiedoin.
Toimintavuonna Saappaan toimintaa markkinoidaan teemalla Saapas45. Palveluoperaatio Saappaan toiminnan käynnistymisestä tulee kuluneeksi 45 vuotta.
Toimintakaudella järjestetään Netti-ja KatuSaappaan ohjaajakoulutukset. Vapaaehtois-

ten ja ohjaajien osaamista tuetaan järjestämällä koulutusta vapaaehtoisten ja ohjaajien päivillä. Vapaaehtoistyöntekijöiden mahdollisuutta osallistua entistä vahvemmin
toiminnan kehittämiseen tuetaan mm. mallintamalla vastuuvapaaehtoisten ns. Tossutoiminta. Tämä tukee erityisesti pienten ryhmien toimintaa, sillä malli mahdollistaa
päivystämisen Tossu-vastuuhenkilöiden johdolla ilman työntekijää.
Vuoden aikana digitaalista työotetta lisätään koulutuksellisesti sekä materiaalia tuottamalla ja osallistumalla mm. Assembly-Summer 2017 ja Tubecon tapahtumiin.
NettiSaappaalle rakennetaan oma chat-palveluikkuna henkilökohtaisen keskustelun
mahdollistamiseksi sellaisilla alustoilla toimittaessa (esim. YouTube), joissa tämä ei ole
valmiiksi mahdollista. NettiSaappaan toimintaa YouTubessa laajennetaan sekä kartoitetaan toiminnan laajentamista myös muille alustoille.
FestariSaappaan toimintaa tuetaan RAY:ltä ja Kirkkohallitukselta saaduilla avustuksilla.
FestariSaapas toteutuu 8-10 tapahtumassa.
Erityisnuorisotyö
Nuorten Keskus tukee ja kehittää erityisnuorisotyön otteella työtä tekevien työntekijöiden asemaa ja osaamista järjestämällä koulutusta ja osallistumalla valtakunnallisten erityisnuorisotyön päivien järjestämiseen. Painopisteenä on kouluttautuvien- ja uusien työntekijöiden tukeminen ulkopuolisuuden riskissä olevien lasten- ja
nuorten huomioonottamisessa ja auttamisessa.
Mikäli järjestöjen yhdistyminen Nuori kirkko ry:ksi toteutuu, käynnistyy erityisnuorisotyön työn kehittäminen ikäkaudet läpäiseväksi lapsi-ja nuorisodiakoniseksi työtavaksi.
Vuosi 2017 on erityisnuorisotyön 50-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta pidetään esillä yhdessä Kirkkohallituksen kanssa Nuori 2017 päivillä sekä erityisnuorisotyön neuvottelupäivillä.
Lapsi-ja nuorisodiakoniaa edistetään myös osallistumalla laajasti erilaisten verkostojen
työskentelyyn.
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Moottoripaja -hanke
Vuonna 2014 käynnistynyt Moottoripaja-hanke mallintaa moottoripajatoimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille, tehostaa moottoripajojen toiminnan vaikutuksia ja
laatua. Moottoripajoissa panostetaan erityisesti nuoren kokonaisvaltaisen elämänhallinnan harjoitteluun. RAY:n rahoittama nelivuotinen hanke toteutuu kolmella alueella:
Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Kainuussa.
Moottoripajatoiminnan mallinnus tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Alueelliset työntekijät dokumentoivat hankkeessa mukana olevien pajojen toimintaa mallintamiseen luodun kriteeristön ja arviointimateriaalien avulla. Kerätyn aineiston ja ulkopuolisen arvioinnin avulla mallinnetaan toimivia käytäntöjä paikallisten
moottoripajojen toiminnan kehittämiseksi, vakiinnuttamiseksi ja rahoittamiseksi Lisäksi hanke tuottaa arviointimateriaalia paikallisen pajatoiminnan käyttöön hankkeen
aikana ja tulevaisuudessa.
Vuoden 2017 aikana vahvistetaan toiminnassa mukana olevien pajojen yhteistyön
edellytyksiä ja luodaan moottoripajatoiminnan valtakunnalliseen koordinointiin liittyvä malli, joka tukee toiminnan jatkuvuutta hankkeen jälkeen.
Erityisenä painopisteenä on pajanuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen ja elämäntaitokoulutuksien alueellinen vakiinnuttaminen. Lisäksi pajoja autetaan toimimaan niin, että hankkeen aikana syntyneet hyvät mallit ajoharjoittelusta, ohjaajapäivistä ja muista tapahtumista voivat jatkua myös tulevaisuudessa.
Hanke käynnistää uutena toimintamuotona vuonna 2016 pilotoidun mopomiitti tapahtumien yhteydessä toteutetut 7-9 luokkalaisille kohdistetut kouluvierailut. Näiden
koulupäivän mittaisten tapahtumien sisältönä on liikenneturvallisuus ja päihteettömyys.
Toimintavuoden aikana julkaistaan moottoripajatoiminnan käsikirja, joka antaa apuvälineen moottoripajatoiminnan käynnistämiselle sekä tukee olemassa olevaa pajatoimintaa.

Toimintavuonna käynnistyy Vuorovaikutustaitoja nuorille verkossa -hanke, johon
Nuorten Keskus on hakenut avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Hankkeen tavoitteena on, että tukea tarvitsevien nuorten koettu yksinäisyys vähenee, kun nuoret
vahvistavat vuorovaikutustaitojaan verkon kautta toteuttavissa reaaliaikaisissa videoyhteyteen perustuvissa ryhmissä. Hankkeen toinen tavoite on lisätä nuorten kanssa
toimivien ammattilaisten osaamista ja erilaisia menetelmiä nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi ohjaajakoulutusten myötä. Toimintavuonna rekrytoidaan hankkeen
työntekijät, hankitaan sähköinen ympäristö ryhmien toteuttamiseen sekä valmistellaan kurssin materiaaleja ja harjoitteita nuorten kanssa. Ensimmäiset ryhmät toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi toteutetaan aloitusseminaari
nuorisotyön ammattilaisille ja aloitetaan ohjaajakoulutusten suunnittelu.
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Nuorten kasvu kouluissa saa tukea
Toimiva Koulu -peruskursseilla opettajat ja muu koulun henkilökunta vahvistavat
omia vuorovaikutustaitojaan, minkä avulla yhteistyö oppilaiden, vanhempien ja työtovereiden kanssa sujuvoituu. Nuorten Keskus välittää peruskurssimateriaalia aikaisempien vuosien tapaan. Nuorten Keskus järjestää Toimiva Koulu -ohjaajaksi pätevöittäviä
koulutuksia tilausten perusteella.

Nuorten Keskus tukee nuorten kasvua ja osallisuutta

Nuorten osallisuus
vahvistuu

Tavoite

Vastuuhenkilö

Kirkko 2025 -seminaari
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2025, Tampere, 6.5. Osallistuu 150 nuorta 100
eri paikkakunnalta.

Nuorisosihteeri

NAVI
NAVI-ryhmässä toimii aktiivisesti n. 15 nuorta aikuista.
NAVI-verkoston toimintaan osallistuu 200 nuorta aikuista ympäri Suomen.
Pilvipedagogiikkaa rippikouluun -koulutus 9.3. ja 2.10. Järvenpäässä Seurakuntaopistolla yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa, 12 osallistujaa.

Koulutussuunnittelija

Tilauskoulutuksena Kuopion hiippakunnalle 4.4. ja 12.9. yhteistyössä Mikkelin hiippakunnan kanssa.
Tilauskoulutuksena Lapuan kristilliselle opistolle 27.4. ja 26.9. yhteistyössä Lapuan
hiippakunnan kanssa.
Nuoret osallistuvat
kansainväliseen
vastuuseen

Yhteisvastuukeräys
Tiedotetaan Yhteisvastuukeräyksestä ja keräyskohteista seurakuntien nuorisotyölle.
Erityisesti pidetään esillä nuorille suunnattua Action Angels’ia.

Kurssisihteeri

Taksvärkkikeräys
Taksvärkkikeräyksen toteutumista edistetään tiedottamalla keräyksestä jäsenistölle.

Nuorten identiteetti
ja spiritualiteetti saa
tukea

Kertomusten kautta - Raamattu nuorisotyössä -koulutukset
Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 30.10.-1.11. yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston ja Helsingin hiippakunnan kanssa, 12 osallistujaa
Kouvolassa Puhjonrannan kurssikeskuksessa 21.-23.11. yhteistyössä Agricolaopintokeskuksen sekä Helsingin, Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien kanssa 12
osallistujaa
Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutus Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 30.31.3. yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston kanssa, 12 osallistujaa

Nuoret, oppimisvaikeudet ja seurakunta -luennot
Järjestetään tilausten mukaan
Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä -koulutus Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 18.-20.9. ja 20.-21.11. yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston kanssa, 12 osallistujaa

Koulutussuunnittelija
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Isostoiminnan kehittäminen - Isosta aikuiseksi -koulutus Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 11.-13.1. ja 22.-23.5. yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston
kanssa, 12 osallistujaa
Nuorten tunne- ja
vuorovaikutustaidot
vahvistuvat

Nuisku-ohjaajakoulutus Järvenpäässä Seurakuntaopistolla 13.-15.2. ja 23.24.3.yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston kanssa, 12 osallistujaa

Koulutussuunnittelija

Nuisku-ohjaajakoulutus yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa, 10 osallistujaa
Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Nuisku-peruskursseja, joille osallistuu 450 nuorta.
Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata äXäri-peruskursseja, joille osallistuu 220 nuorta.
Vanhemmuus saa
tukea

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus Pieksämäellä Partaharjulla 7.-9.2. ja 21.-22.3.
yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston kanssa, 12 osallistujaa

Koulutussuunnittelija

Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Toimiva Perhe -peruskursseja,
joilla on yhteensä 100 osallistujaa.
Nuorten syrjäytyminen vähenee

Palveluoperaatio Saapas
Saappaan vapaaehtoisten päivät, Partaharju, 22.-24.9, 70 osallistujaa
Saappaan avoin ohjaajakoulutus, Ilkon kurssikeskus Tampere, 3.-4.10, 10 osallistujaa
NettiSaappaan ohjaajakoulutus, Ilkko Tampere, 31.10.-2.11, 10 osallistujaa
Saappaan ohjaajapäivät marraskuu, Lapinlahti, 20 osallistujaa

Erityisnuorisotyön
sihteeri

Erityisnuorisotyön Neuvottelupäivät 14.-16.3, Helsinki, 45 osallistujaa
Uusien erityisnuorisotyöntekijöiden perehdytyspäivä, marraskuu, 5-10 osallistujaa
Erityisnuorisotyö sihteeri osallistuu
- Valtakunnallisen Mun Talous- verkoston toimintaan
- Kirkon erityisnuorisotyön Kek-koulutuksen toteuttamiseen
- Nuorille suunnatun verkkonuorisotyön foorumin toimintaan
- Ehkäisevän päihdetyön verkoston-Preventiimin toimintaa
- Vapaaehtoisfoorumi Valikon toimintaan
- Digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen ja mahdollistamiseen SomeCamp seminaarin kautta
Moottoripaja-hanke
Tapahtumien aikataulutus ja osallistujatavoitteet:
Helmikuu jäärata-ajot, Kajaani, 35 osallistujaa
Maaliskuu mopoendurance harjoitusajot Tampere, 30 osallistujaa
Toukokuu, mopomiitti, Kouvola, 200 osallistujaa
Toukokuu, kesäajot Tampere (autot ja mopoendurance), 40 osallistujaa
Touko-/kesäkuu, mopomiitti ja kouluvierailu, Kajaani, 100 osallistujaa miitissä ja 300
osallistujaa kouluvierailussa
Syyskuu, syysrälläkkä (autot ja mopoendurance), Hyvinkää, 60 osallistujaa
Lokakuu, mopoendurance harjoitusajot, Tampere, 30 osallistujaa
Joulukuu, ohjaajapäivät, 40 osallistujaa



Vuorovaikutustaitoja nuorille verkossa -hanke
hankitaan sähköinen työympäristö nuorten verkkoryhmille
pilotoidaan verkkokurssia 2 ryhmän kanssa (20 osallistujaa) yhdessä yhteistyö-

Projektipäällikkö

Koulutussuunnittelija
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Nuorten kasvu kouluissa saa tukea

kumppaneiden kanssa
järjestetään aloitusseminaari nuorisotyön ammattilaisille, 30 osallistujaa
Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Toimiva Koulu -peruskursseja,
joilla on yhteensä 12 osallistujaa.

Koulutussuunnittelija

3. Nuorten Keskus toimii nuorten kanssa
Nuoret kokoontuvat leireille, retkille, kursseille ja tapahtumiin
Nuorten leirit
Nuorten Keskus järjestää toimintakauden aikana 6 valtakunnallista nuorten leiriä. Leirien sisällöt nousevat nuoruuden keskeisistä kysymyksistä. Vanhemmat nuoret osallistuvat leirien suunnitteluun ja toteutukseen.
Kansainväliset rippikoulut ja isoskoulutus
Kansainväliset rippikoulut tarjoavat ulkosuomalaisille nuorille mahdollisuuden osallistua rippikouluun yhdessä suomalaisnuorten kanssa. Nuorten Keskus järjestää toimintavuonna kaksi kansainvälistä rippikoulua, joissa kummassakin on 70 rippikoululaista.
Rippikoulujen konfirmaatiot järjestetään Pieksämäen Veturitorilla yhteistyössä Pieksämäen seurakunnan kanssa.
Isoskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet nousevat uudesta isostoiminnan linjauksista. Nuorten tarpeet mm. raamattutyöskentelyjen
ja leikkien ohjaamisen tukemiseksi otetaan huomioon. Vanhemmat isoset ovat mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
EF:n pääsiäiskurssi
European Fellowship of Christian Youth järjestää 9.-16.4. pääsiäiskurssin Tanskassa
Silkeborgin kansankorkeakoulussa. Kurssin teemana on “Play our way to democratic
participation”.
Yhden hinnalla -tapahtuma järjestetään jo viidennen kerran peräkkäin Tampereella.
Yhteistyössä ovat mukana Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymä, Kirkon Kasvatus ja
Perheasiat, Suomen Lähetysseura sekä Kirkon Ulkomaanavun Changemakerverkosto. Tapahtumassa liitytään Armoa -reformaation merkkivuoden 2017 viettoon.
Tapahtuman sisältö suunnitellaan yhdessä seurakuntien ja järjestöjen nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorten osallisuutta tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa lisätään ja heitä kutsutaan mukaan aktiivisesti tapahtuman markkinointiin.
Nuoret kohtaavat verkossa
Isosten mediateekki -toiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorten seurakuntayhteyttä
aktivoimalla nuoria seurakunnan sosiaalisen median toteuttajiksi ja sisällön tuottajiksi.
Mediateekki-leirejä järjestetään yhteistyössä seurakuntien kanssa. Leireillä opetellaan
sosiaalisen median tuottamisen taitoja yhdessä seurakuntien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa.
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Nuorten Keskus toimii nuorten kanssa

Nuoret kokoontuvat leireille,
retkille ja tapahtumiin

Tavoite

Vastuuhenkilö

Nuorten leirit
Nuisku B, 7.-9.4. Osallistuu 10 nuorta ja 1 vetäjä.
Nuortenleiri, 7.-9.4. Osallistuu 10 nuorta ja 2 vetäjää
Kestääkö kaveruus - nuortenleiri, 1.-3.9. Osallistuu 30 nuorta ja 6 vetäjää
Nuisku A, 29.9.-1.10. Osallistuu 12 nuorta ja 1 vetäjä
Nuortenleiri 29.9.-1.10. Osallistuu 10 nuorta ja 2 vetäjää

Kurssisihteeri

Kansainväliset rippikoulut ja isoskoulutus
Kansainväliset rippikoulut
Kv66 18.-27.7. Osallistuu 70 rippikoululaista, 12 isosta, 7 opettajaa, 3 apuopettaja.
Kv67 28.7-6.8. Osallistuu 70 rippikoululaista, 12 isosta, 7 opettajaa, 3 apuopettaja.
Isoskoulutus
Isoskoulutus B, 7.-9.4. Osallistuu 20 nuorta ja 4 vetäjää
Isoskoulutus A, 29.9..-1.10. Osallistuu 25 nuorta ja 5 vetäjää
EF:n pääsiäiskurssi
European Fellowshipin pääsiäiskurssi pidetään Tanskassa 9.-16.4. Suomalaisia nuoria aikuisia ja nuoria työntekijöitä osallistuu tapahtumaan 5.
Tapahtumat

Yhden hinnalla -tapahtuma
5-7.5.2017 Tampere, osallistujia 3000, sosiaalisen median kontaktien määrä
ylittää 100 000.

Nuorisosihteeri

Nuoret kohtaavat verkossa

Isosten mediateekki
Järjestetään kolme koulutusleiriä, osallistujia yhteensä 60.

Nuorisosihteeri

4. Nuorten Keskus vahvistaa osaamista ja kehittää toimintaa
Rippikoulun uudistamistyö
Luterilaisessa kirkossa valmistellaan uutta rippikoulusuunnitelmaa, jonka on tarkoitus
astua voimaan vuonna 2017. Nuorten Keskuksen edustaja on mukana rippikoulun uudistamisprosessissa.
Kehitä kasvatustyötä! -työskentelyissä seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset
suuntaavat toimintaa kohti tulevaisuutta ottaen huomioon toimintaympäristönsä vahvuudet ja haasteet. Työskentelyissä hyödynnetään kasvatustyön kehittämisasiakirjoja.
Nuorten Keskus räätälöi tilausten perusteella toteutettavat kehittämisprosessit vastaamaan paikallisia tarpeita.
Toimiva Vuorovaikutus on aikuisille tarkoitettu vuorovaikutustaitojen kurssi, joka sopii esimerkiksi nuorten aikuisten toimintaan, vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Nuorten Keskus toteuttaa toimintavuonna yhden avoimen
ohjaajakoulutuksen, joka pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -
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peruskursseja. Lisäksi Nuorten Keskus sekä välittää peruskurssimateriaalia koulutetuille ohjaajille aikaisempaan tapaan.

Vuorovaikutustaitojen lisääminen koulutuksen aluetoiminnan avulla
Raha-automaattiyhdistyksen avustama Koulutuksen aluetoiminta vahvistaa vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kurssien saatavuutta tarjoamalla ohjaajille osaamista ylläpitävää ja laajentavaa koulutusta sekä tukea kurssien järjestämiseen.
Koulutuksen aluetoiminta tavoittaa ohjaajia aikaisempaa laajemmin ottamalla toiminnan piiriin Moottoripaja –toiminnan ohjaajia ja vapaaehtoisia.
Tuetun kurssimateriaalin ja ohjaajakoulutuksen avulla kursseille voivat osallistua ja ohjaajaksi kouluttautua myös ne, joiden taustayhteisöllä tai heillä itsellään ei ole mahdollisuutta taloudellisista syistä olla mukana toiminnassa. Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmän jäsenet keskustelevat laajasti nuoriin liittyvistä asioista. Näin järjestö vahvistaa nuorten kanssa toimivien ymmärrystä vuorovaikutustaidoista sekä pysyy itse
ajan tasalla nuorten hyvinvoinnin kysymyksissä.
Materiaalituotanto palvelee ensisijaisesti seurakunnissa toteutuvaa nuoriso- rippikoulu- ja isostoimintaa. Vuoden alussa julkaistaan Painiva Jumala - kymmenen niskalenkkiä Raamatusta materiaalikokonaisuus. Kirja ja siihen nivoutuvat YouTubesta ladattavat kuunnelmat ovat osa reformaatio 500 vuotta -merkkivuoden viettoa. Materiaalin tavoitteena on antaa nuorille välineitä tutustua Raamatun kertomuksiin sekä tulkita niitä
itselleen luontevalla tavalla.
Toimintavuoden aikana jatkuu uuden rippikoulu- ja isosmateriaalin tekeminen.
Villi – ihmisille nuorisotyössä -lehteä julkaistaan kuusi kertaa vuoden aikana yhdessä Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikön kanssa.
Nuori 2017 –tapahtuma ja Kirkon kasvatuksen päivät 2018
Armoa! -reformaation merkkivuotta 2017 vietetään 31.10.2016–5.11.2017. Lokakuun viimeinen päivä 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Luther julkaisi 99
teesiään. Reformaation merkkivuosi on maailmanlaajuinen tapahtumien sarja. Suomessa ja ulkosuomalaisyhteisöissä merkkivuotta vietetään yhteydessä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin.
Nuorten Keskus on ollut koordinoimassa Suomessa lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Oman panoksensa merkkivuoden viettoon järjestö antaa tuottamalla Painiva Jumala - raamattumateriaalin nuoriso- ja rippikoulutyöhön, ottamalla teeman esiin
omassa nuorisotoiminnassaan ja työstämällä tämän ajan teesejä NAVI-ryhmässä.
Rauhaa on suunniteltu kirkon kasvatuksen teemaksi 2018-2019.
Aihe on monin tavoin ajankohtainen ja mahdollistaa sekä yhteiskunnallisten, kansainvälisten että yksilön omaan levollisuuteen liittyvien teemojen esille nostamista. Teemavuosien suunnittelu jatkuu vuoden 2017 ajan.
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Nuorten Keskus vahvistaa osaamista ja kehittää toimintaa
Tavoite
Rippikoulun ja isostoiminnan uudistamistyö

Vastuuhenkilö

Nuorisosihteeri osallistuu kirkkohallituksen työskentelyyn, jonka tavoitteena on
luoda luterilaisten seurakuntien rippikoulutyölle uusi suunnitelma vuoden 2017
aikana.

Nuorisosihteeri

Järjestön koulutussuunnittelija toimii kouluttaja Kirkon Koulutuskeskuksen Dialogisuus kirkon työssä -moduulissa 30.-31.1. ja 17.-19.5.

Koulutussuunnittelija

Kehitä kasvatustyötä!

Työskentelyjä toteutetaan tilausten perusteella.

Koulutussuunnittelija

Toimiva Vuorovaikutus -kurssit ja ohjaajakoulutukset

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus Helsingissä 4.-5.10. ja 14.-15.11.
yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa,12 osallistujaa

Koulutussuunnittelija

Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Toimiva Vuorovaikutus peruskursseja, joilla on yhteensä 150 osallistujaa.
Vuorovaikutustaitojen
lisääminen koulutuk- 
sen aluetoiminnan
avulla





Materiaalituotanto

Koulutuksen aluetoiminta
Alueyhdyshenkilöt ja kurssisihteeri järjestävät 10 aluetapaamista ohjaajille.
Näissä tapaamisissa on yhteensä 100 osallistujaa.

Kurssisihteeri

Myönnetään tukea 8 ohjaajakoulutukseen osallistujalle ja 80 peruskurssilaiselle.
Alueyhdyshenkilöiden seminaariin tammikuussa osallistuu yhteensä 8 henkilöä.
Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä kokoontuu kaksi kertaa keskustelemaan
ajankohtaisista teemoista.
Julkaistaan Jumalan paini – kymmenen niskalenkkiä Raamatusta materiaali sekä
siihen liittyvä kuunnelmasarja

Pääsihteeri

Uuden rippikoulumateriaalin ja isostoimintamateriaalin suunnittelu jatkuu
Vuosien 2018-2020 julkaisusuunnitelma laaditaan yhdessä Lasten Keskus – Kirjapaja Oy:n kanssa
Villi - ihmisille nuorisotyössä -lehti

Kirkon kasvatus ja perheasiat ja PTK – Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kanssa
julkaistaan Villi – ihmisille nuorisotyössä -lehdestä 6 numeroa. Lehden levikki on
2.300 kpl. NK:n omaa aukeamaa lehdessä hyödynnetään tehokkaasti.

Pääsihteeri

Nuori 2017 tapahtuma

Järjestö osallistuu Nuori 2017 –tapahtumaan tarjoten tapahtumaan ohjelmaa ja
olemalla näytteilleasettajana.

Tiedottaja

Kirkon kasvatuksen
päivät 2018

Järjestö on mukana erikseen sovitusti suunnittelemassa Kirkon kasvatuksen päiviä vuodelle 2018.

Pääsihteeri

Armoa! -reformaation
merkkivuosi 2017

Reformaation merkkivuoden teemat ovat esillä järjestön nuorisotoiminnassa.
Pääsihteeri edustaa seurakuntien kasvatustyötä merkkivuoden päätoimikunnassa.

Pääsihteeri

Rauha kirkon kasvatuksen teemana
2018.2019

Teematyöskentelyn suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Järjestö on
mukana suunnittelussa.

Pääsihteeri
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5. Nuorten Keskus vaikuttaa nuorten hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja
yhteiskunnassa
Viestintä
Viestinnän tavoitteena on tehdä tunnetuksi järjestön tavoitteita, toimintaa ja palveluita
laadukkaina, ajanmukaisina ja luotettavina. Nuorten Keskuksen viestinnän kohderyhmiä ovat seurakunnat, yhteistyötahot, päättäjät, yhteiskunta, nuoret sekä kirkolliset
toimijat.
Mikäli Nuorten Keskus yhdistyy vuoden alusta Seurakuntien Lapsityön Keskuksen ja
Poikien ja tyttöjen keskuksen kanssa, on pääpaino viestinnässä Nuori kirkko ry:n tunnetuksi tekemisessä, julkisuuskuvan rakentamisessa sekä jäsenviestinnässä. Toimintakauden aikana luodaan verkostoja ja vahvistetaan jo olemassa olevia. Vuonna 2017
luodaan järjestöön yhteinen sisällöllinen viestinnällinen toimintakulttuuri.
Nuorisotoiminnan osalta vuoden 2017 viestinnän ydinviesti on: Nuorten kanssa – yhdessä eteenpäin. Ydinviestiä lähestytään erityisesti osallistujan ja vapaaehtoisen näkökulmasta. Ydinviestin sisältöinä korostetaan nuorten kuulemista, syrjäytymisen ehkäisyä ja osallisuutta. Mahdollisuuksia ydinviestin eteenpäin viemiseksi ovat muun
muassa Moottoripaja-hankkeen, Palveluoperaatio Saappaan toiminnasta ja isosena
toimimisesta viestiminen sekä nuorten ottaminen mukaan viestinnän tekemiseen.
Eri viestintävälineitä käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti järjestön viestinnällisten tavoitteiden toteuttamisessa. Niiden avulla vahvistetaan järjestön yhtenäistä
brändiä.
Nuorten Keskus on mukana useissa yhteistyöverkostoissa ja tuottaa viestintäänsä
myös näiden kumppanuuksien kautta:
 Tiedotuksellinen yhteistyö Kirnu-yhteisöjen kanssa jatkuu.
 Villi-lehteä julkaistaan yhdessä KKP:n ja PTK:n kanssa.
Järjestön sisäisen viestinnän keskeisiä kanavia ovat muun muassa yhteinen Yammeralusta, internetin kalenteri, kuukausittaiset tiimi- ja sihteerikokoukset sekä työkokoukset.

Vaikuttaminen
Nuorten Keskuksen vaikuttamismahdollisuudet kasvavat järjestöfuusion myötä, kun
hallinnosta vapautuvia resursseja voidaan suunnata mm. vaikuttamistyöhön. Syntyvä
Nuori kirkko ry vaikuttaa seurakuntien varhaiskasvatuksen, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kannalta keskeisiin kysymyksiin. Tätä tehtävää järjestö toteuttaa toimimalla
laaja-alaisesti erilaisissa seurakuntien kasvatustyön sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen verkostoissa.

Kotimainen yhteistoiminta
Yhteistyöverkostot
Yhteistyötä tehdään eri lapsi-, nuoriso- ja diakoniajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen, yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja koulutoimen, sosiaalitoimen, Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen kasvatustyön, luterilaisen kirkon keskusten ja jär-
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jestöjen, kouluttavien laitosten, hiippakuntien, seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa.
Yhteistyökumppanit
Nuorten Keskuksen / Nuori kirkko ry:n yhteistyökumppanit 15-29-vuotiaiden parissa
tehtävän työn osalta on lueteltu liitteessä.
Jäsenyydet
Nuorten Keskuksen jäsenyys sekä toiminta Kirkkopalveluissa, Lastensuojelun keskusliitossa, Sininauhaliitossa, Suomen Lähetysseurassa, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssissa ja Taksvärkki ry:ssä jatkuu myös Nuori kirkko ry:ssä.
Kansainvälinen yhteistoiminta
Yhteistyöverkostot
Järjestöllä on kansainvälisiä yhteyksiä sekä Eurooppaan että maailmanlaajuisesti European Fellowship- ja Global Fellowship –verkostojen kautta.

Nuorten Keskus vaikuttaa nuorten hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa

Viestintä

Tavoite

Vastuuhenkilö

Jäsenviestintä
Jäsenviestinnän tavoitteena on jäsenyyden vahvistaminen viestinnän keinoin. Jäsenyyden edut tuodaan viestinnässä esille selkeästi.

Tiedottaja

Työalojen viestintä
Elokuussa toteutetaan markkinointikirje seurakuntiin, jossa kerrotaan järjestön toiminnasta sekä työstä, ja siitä miten seurakunta hyötyy järjestön
jäsenyydestä. Samassa yhteydessä lähetetään vuoden 2018 koulutuskalenteri.
Yhden Hinnalla
Yhden Hinnalla – tapahtuman 5.–7.5.2017 viestinnällinen materiaali tuotetaan ja markkinointityöhön laaditaan erillinen suunnitelma.

Tiedottaja + tapahtuman suunnitteluryhmä

Koulutustoiminta
Koulutustoimintaa markkinoidaan aktiivisesti koko vuoden ja erityisesti alkusyksystä, kun seurakuntien työntekijät tekevät koulutus-suunnitelmia.
Markkinoinnissa painotetaan erityisesti uusimpia koulutuksia.

Tiedottaja + koulutussuunnittelija

Palveluoperaatio Saapas
Vuonna 2017 Saappaan nuorille suunnattua viestintää kehitetään. Saappaalle luodaan omat internetsivut, joita hyödynnetään NettiSaappaassa
tapahtuvassa päivystyksessä.

Tiedottaja + erityisnuorisotyön sihteeri

Viestintävälineet järjestön viestinnässä
- sosiaalinen media
Järjestön läsnäoloon sosiaalisessa mediassa panostetaan. Työntekijöitä
tuetaan osallistumaan keskusteluihin, ammatillisiin yhteistyöverkostoihin,
blogikirjoitteluun ja muuhun sosiaalisen median mahdollistaman vuorovaikutukseen osana oman työalansa työtä.
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- internet
Nuorten Keskuksen internet-sivujen paikkansa pitävyyteen ja ajankohtaisuuteen kiinnitetään erityisestä huomiota.
- uutiskirje
Uutiskirjeitä lähetetään ajankohtaisista aiheista tarvittaessa.








- tapahtumat
Järjestön toimintojen esittelypisteet eri tapahtumissa suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti. Järjestö on esillä:
Nuori2017 -tapahtumassa maaliskuussa Tampereella
Yhden hinnalla - Kirkon Nuorisopäivillä toukokuussa Tampereella
SuomiAreena 2017 heinäkuussa Porissa
Hiippakunnallisissa painopisteseminaareissa syyskuussa
Kirkon Viestintäpäivillä syyskuussa
Maata Näkyvissä -festivaaleilla marraskuussa
- muut välineet
Järjestön omia aukeamia Villi –ihmisille nuorisotyössä lehdessä hyödynnetään tehokkaasti.
Järjestön vuosikertomus tuotetaan laadukkaasti ja sen aktiivisesta jakelusta huolehditaan.

Vaikuttaminen

Kotimainen yhteistoiminta
Yhteistyöverkostot
 Kasvatuksen verkostofoorumi
 Kirnu
 Mun Talous-verkosto
 Nuorille suunnatun verkkonuorisotyön foorumi (NuSuVeFo)
 Nuorisotutkimusverkosto
 Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus (Verke)
Yhteistyökumppanit
 AKK Motorsports
 A-klinikkasäätiö
 Aller media / Suomi 24.fi
 Betanian lastenkoti
 Centria ammattikorkeakoulu
 Changemaker
 DIAK
 Folkhälsan
 Gordonin toimivat ihmissuhteet, GTI
 Helsingin NMKY:n kehittämisyksikkö
 Helsingin seudun erilaiset oppijat
 Hiippakunnat
 Kalliolan nuoret
 Kirkkohallitus
 Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
 Lasten Keskus – Kirjapaja Oy
 Making People Happy oy
 Nuorten Akatemia
 Nuorten Palvelu ry
 Oikeusministeriö
 Opetus- ja kulttuuriministeriö
 Preventiimi
 Seurakunnat
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Seurakuntaopisto
Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön Keskus (SLK)
Suomen Lions liitto
Suomen Merimieskirkko
Suomen Moottorilliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen poikien ja tyttöjen keskus – PTK (PTK)
Suomen Setlementtiliitto
Valtion nuorisoasiain neuvosto (NUORA)
WWF
Väestöliitto

Jäsenyydet
 Kirkkopalvelut
 Lastensuojelun keskusliitto
 Sininauhaliitto
 Suomen Lähetysseura
 Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi (Allianssi)
 Taksvärkki ry
Kansainvälinen yhteistoiminta
Yhteistyöverkostot
 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischer Jugend (AEJ)
 Action for Excellence International
 Gordon Training International
 Viron kirkon nuorisotyö

Jäsenyydet
 European Fellowship (EF)
 Global Fellowship (GF)

6. Hallinto ja talous
Jäsenseurakunnat ja -yhteisöt
Mikäli järjestöjen yhdistyminen toteutuu, on syntyvän järjestön jäsenenä lähes kaikki suomenkieliset ev.-lut. kirkon seurakunnat. Nuori kirkko ry:ssä on yli 150 jäsenseurakuntaa, jotka eivät
ole olleet NK:n jäseniä. Näin nuorten parissa tehtävän työn vaikuttavuus kasvaa, kun toiminnan piiriin tulee yli 150 uutta jäsenseurakuntaa.
Nuorten Keskuksen jäsenistä lähes kaikki ovat myös syntyvän Nuori kirkko ry:n jäseniä. Niihin
jäseniin, jotka eivät SLK:n jäseninä siirry automaattisesti Nuori kirkko ry:n jäseniksi ollaan yhteydessä ja kannustetaan liittymään Nuori kirkko ry:n jäseneksi.
Jäsenseurakuntien edustajiin pidetään yhteyttä sekä järjestön oman toiminnan että seurakuntien kasvatustyössä toimivia työntekijöitä kokoavien valtakunnallisten ja hiippakunnallisten tapahtumien kautta.

Hallinto
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Mikäli järjestöjen yhdistyminen toteutuu, valitsee Nuorten Keskuksen ylimääräinen vuosikokous järjestölle selvitysmiehen, jonka tehtävänä on huolehtia purkautumisesta johtuvista selvitystoimista.
Nuori kirkko ry:n päätöksenteosta vastaa joka kolmas vuosi kokoontuva yhdistyksen kokous,
valtuusto (puheenjohtaja, 21 jäsentä ja 6 varajäsentä), joka kokoontuu kahdesti vuodessa sekä hallitus (9 jäsentä ja puheenjohtaja), joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Hallitus voi nimetä työvaliokuntia ja työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan hallituksen antamia tehtäviä.

Henkilöstö
Nuorten Keskuksen koko henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Nuori kirkko ry:n palvelukseen. Henkilöstön kanssa käydään yhteistoimintaneuvottelut, jotta kaikkien kolmen järjestön työntekijöiden työsopimukset noudattavat yhtenäistä linjaa.
Henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta yhdistymisestä aiheutuvat muutokset eivät kuormita henkilöstöä liikaa.

Talous
Mikäli Nuori Kirkko ry aloittaa toimintansa 1.1.2017 alkaen, järjestön ensimmäisen vuoden
keskeisenä tavoitteena on talouden suunnittelu ja kehittäminen. Tavoitteena on lisäksi säilyttää ja vahvistaa järjestön talouden tasapainoa.
Nuori Kirkko ry:n taloushallintopalvelut ulkoistetaan osittain. Kirjanpito ja palkanlaskenta siirretään Rantalainen Oy:n tilitoimistoon. Uudeksi taloushallinnon ohjelmistoksi on valittu Visma
Solutions Oy:n Netvisor- ohjelmisto. Kun Netvisor -projekti on saatu päätökseen ja toiminta
uudessa järjestössä on saatu vakiintumaan, aloitetaan kartoittaa järjestölle uutta raportointijärjestelmää.

