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1. Toiminta vuonna 2016
Nuorten Keskuksen toimintaa linjasi toimintastrategia 2020 Nuorten kanssa – hyvän puolella. Strategian mukaisesti järjestö kehitti ja palveli seurakunnissa toteutettavaa rippikoulu-, nuoriso- ja erityisnuorisotyötä sekä nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä. Järjestön palvelutehtävään kuuluu
myös se nuorisotoiminta, johon nuoret ja nuoret aikuiset osallistuivat ja jota he toteuttivat järjestössä.
Toimintavuoden aikana järjestön toimintaan vaikuttivat toimintastrategian 2020 mukaiset neljä painopistettä:
1. Nuorten kanssa
2. Kertomusten kautta
3. Hyvän puolella
4. Yhdessä eteenpäin.
Nuorten Keskuksen toiminta toteutui sekä toimintastrategian että -suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen painopisteen osalta edellytysten luominen nuorten omalle vaikuttamistoiminnalle seurakunnissa jatkui Kirkko 2020-seminaarin, NAVI-toiminnan ja vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen koulutusten
sekä Isosten mediateekki -toiminnan kautta. Toimintakauden aikana Nuorten Keskus toteutti Pilvipedagogiikka osallisuuden edistäjänä -hankkeen, joka toteutui suunniteltua vilkkaampana.

Toinen painopisteen toteuttamiseksi Nuorten Keskus tuotti uudenlaisen, sosiaalisessa mediassa julkaistavia kuunnelmia hyödyntävän Raamattumateriaalin jäsenistön käyttöön. Materiaalin tuottamisen rinnalla järjestössä on valmisteltu seurakuntien nuorisotyöhön suunnattua Kertomusten kautta koulutusta. Koulutus on herättänyt mielenkiintoa jäsenistössä.
NK on tarjonnut kolmannen painopisteen mukaisesti vahvaa sosiaalista tukea nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä tavalla tai toisella ulkopuolisiksi tai jotka tarvitsevat apua akuutisti. Tämä on toteutunut ennen kaikkea Moottoripaja-hankkeen ja Palveluoperaatio Saappaan toiminnan kautta.
Toimintavuotta on värittänyt suuntaaminen neljännen painopisteen mukaisesti yhdistymiseen sisarjärjestöjen kanssa. Järjestön jäsenkokous käsitteli yhdistymistä Seurakuntien Lapsityön Keskuksen
ja Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kanssa varsinaisessa kokouksessaan toukokuussa sekä ylimääräisessä kokouksessaan joulukuussa. Päätökset järjestön yhdistymisestä olivat kummassakin kokouksessa yksimielisiä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous päätti joulukuussa Nuorten Keskus ry:n toiminnan ja omaisuuden
siirtämisestä yhdistymisessä syntyneelle Nuori kirkko ry:lle vuoden 2017 alusta. Järjestön henkilöstö
siirtyi vuoden vaihteessa Nuori kirkko ry:n työntekijöiksi. Toimisto muutti joulukuun lopulla Liisankadulta Nuoren kirkon toimitiloihin Itälahdenkadulle. Järjestön purkautuminen toteutunee vuoden 2017
puolella, kun asiaa käsitellään sääntöjen mukaisesti toisessa varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa toukokuussa. Edellä mainittu tarkoittaa, että Nuorten Keskus ry:n 111. toimintavuosi oli myös
sen viimeinen. Vuoden 2017 alkaessa järjestön työ suuntaa uuteen yhdessä varhaiskasvatuksen ja
kouluikäisten tyttöjen ja poikien parissa tehtävän työn kanssa osana Nuori kirkko ry:tä.

1.1. NUOREN KRISTILLISEN IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN
Kokoontuvan nuorisotoiminnan kehittäminen
Toimintavuoden laajin koulutuskokonaisuus oli Pilvipedagogiikka osallisuuden edistäjänä hanke, johon Nuorten Keskus sai avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kirkon kasvatus- ja perheasioiden tuella suomenkielisissä hiippakunnissa järjestettiin
Pilvipedagogiikkaa rippikouluun -koulutukset. Yli 200 seurakuntien työntekijää oppi hyödyntämään
pilvipalveluita rippikoulussa siten, että mielekäs oppiminen ja nuorten osallisuus vahvistuvat. Osallistujien palautteen perusteella koulutus vastasi työntekijöiden tarpeisiin saada konkreettinen työskentelyväline arjen työhön lisäämään nuorten osallistumisen mahdollisuuksia.
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Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksissa rippikouluohjaajat syventävät osaamistaan itselleen haastavien nuorten kanssa työskentelemisessä. Toimintavuonna Nuorten Keskus toteutti kaksi
koulutusta, mikä on aikaisempia vuosia vähemmän. Tämä kertonee siitä, että vuodesta 2012 lähtien
järjestettyihin Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksiin lienee osallistunut jo valtaosa koulutuksesta kiinnostuneita työntekijöistä. Osallistujien palautteen perusteella koulutuksen lähestymistapa
ja ote ovat luoneet tilaa oman ammatillisuuden jäsentämiselle ja antaneet välineitä rippikoulutyöhön.
Nuorten Keskuksessa oli valmius toteuttaa Nuoret, oppimisvaikeudet ja seurakunta -luentoja tilausten perusteella. Seurakunnat eivät tilanneet toimintavuonna erilaista oppimista nuorisotyön kannalta tarkastelevia luentoja.
Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi -koulutuksissa isostoimintaa tarkastellaan tutkimusten, teorioiden ja käytännön kokemusten kautta. Toimintavuoden koulutusryhmään osallistuneet
ovat antamansa palautteen mukaan saavuttaneet koulutuksen osaamistavoitteet kiitettävästi. Koulutus on tarjonnut arvokkaaksi koetun mahdollisuuden kehittää oman seurakunnan isostoimintaa.
Kirkon kasvatuksen erityiskoulutukseen valinnaisena moduulina hyväksyttävässä koulutuksessa painottuvat samat teemat kuin toimintavuonna Kirkkohallituksen julkaisemassa Isoja ihmeitä - isostoiminnan linjauksessa.
Nuorten Keskus järjesti toisen kerran Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä
-koulutuksen, joka hyväksytään kasvatuksen erityiskoulutukseen valinnaisena moduulina. Koulutuksen painopisteessä on sielunhoitosuhde kasvavan lapsen ja nuoren kanssa sekä kasvu sielunhoitajana. Osallistujat kokivat vahvistuvansa sielunhoitajina erityisesti sielunhoitajan identiteetin ja
yhteisöllisen sielunhoidon näkökulmista. Koulutuksen lähestymistavan avaamista sekä tiedotuksessa että koulutusprosessissa vahvistetaan edelleen.
Nuorten Keskuksen edustajat ovat olleet mukana valmistelemassa uutta rippikoulusuunnitelmaa ja
isostoiminnan linjauksia. Isoja ihmeitä - isostoiminnan linjaus julkaistiin toimintavuoden aikana. Uusi
rippikoulusuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön rippikouluissa vuonna 2018.

Nuorten Keskuksen toteuttama nuorisotoiminta
Yhden hinnalla -tapahtuma (aiemmin Kirkon Nuorisopäivät) toteutettiin Tampereella toukokuun
puolivälissä. Tapahtuma kokosi seurakuntien nuorisotyöhön osallistuvia nuoria eri puolilta Suomea
yhteen viikonlopun ajaksi. Nuoret osallistuivat aiempia vuosia enemmän tapahtuman suunnitteluun,
toteutukseen ja viestintään. Tapahtumakävijöiden määrä on pysynyt viimeiset vuodet samalla tasolla. Pyrkimyksistä huolimatta osallistujamääriä ei ole pystytty kasvattamaan. Tapahtuman järjestäjinä ovat Tampereen ev.lut seurakunnat, Nuorten Keskus ry, Kirkon Kasvatus ja Perheasiat, Suomen Lähetysseura sekä Kirkon Ulkomaanapu ja Changemaker -verkosto.
Kansainväliset rippikoulut tarjosivat ulkosuomalaisille nuorille mahdollisuuden osallistua rippikouluun yhdessä suomalaisnuorten kanssa. Toimintavuoden aikana pidettiin kaksi kolmen opetusryhmän rippikoulua. Rippikoululaisten määrää kasvatettiin ja opetussuunnitelmaa muokattiin huomattavasti. Uutena avauksena olivat opetusryhmien ja pienryhmien välimaastoon sijoittuneet kanavat,
jossa käsiteltiin mm. arvoja, pelastushistoriaa ja globaalia vastuuta. Rippikoulujen konfirmaatiot järjestettiin aiemmasta poiketen Pieksämäen Veturitorilla. Järjestely osoittautui toimivaksi palvellen
sekä rippikoululaisia että heidän perheitään.
Nuorten valtakunnallinen leiritoiminta toteutui vain rippikoulukesän päätteeksi toteutetun nuorten
leirin osalta. Leiri kokosi sekä kesän 2016 rippikoulujen että aiempina vuosina kansainvälisille rippikouluille osallistuneita nuoria. Teemallisesti leiri suuntasi ystävyyteen ja kaveruuteen. Toteutumatta
jäi rippikoulun isoskoulutuksen yhteyteen suunniteltu suurempi nuorten leiri.
Isoskoulutukseen osallistui kansainvälisille rippikouluille osallistuneiden nuorten lisäksi lähiseurakunnan nuoria, jotka eivät olisi muutoin saaneet omassa seurakunnassaan isoskoulutusta.
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Julkaisutoiminta
Julkaisutoiminnassa jatkui uudenlaisen, sosiaalisessa mediassa julkaistavia kuunnelmia hyödyntävän Raamattu-materiaalin tuottaminen. Painiva Jumala -materiaalin sekä siihen liittyvien YouTubessa julkaistavien kuunnelmien tekeminen eteni aikataulun mukaisesti. Materiaali tulee olemaan
järjestön panos vuonna 2017 vietettävän reformaation 500-vuotismerkkivuoden viettoon.
Järjestössä jatkui myös vuonna 2018 julkaistavan uuden rippikoulumateriaalin sekä isostoiminnan
materiaalin tekeminen. Muilta osin julkaisutoiminnassa keskityttiin aiemmin julkaistun materiaalin
markkinointiin ja myyntiin. Julkaisut kustansi Lasten Keskus – Kirjapaja Oy, jonka vähemmistöosakas Nuorten Keskus on.

1.2. NUOREN KASVUN TUKEMINEN
Nuoren vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen vahvistaminen
Nuorten Keskus kouluttaa ohjaajia toteuttamaan Nuisku - nuorten ihmissuhdetaitojen kursseja
omilla paikkakunnillaan. Toimintavuonna erityisesti tilauskoulutuksina toteuttavien Nuisku-ohjaajakoulutusten määrä lisääntyi. Vantaalaisten nuorten aloitteesta Vantaan perusopetus koulutti yli 20
opettajaansa Nuisku-ohjaajiksi vahvistamaan nuorten vuorovaikutustaitoja ja ehkäisemään siten kiusaamista. Nuisku-kursseja järjestettiin materiaalivälityksen perusteella tarkasteltuna vilkkaammin
kuin edellisvuonna, mikä on myönteinen käänne verrattuna Nuisku-kurssien laskusuunnassa olleeseen kulkuun.
äXäri-kursseilla 10-17-vuotiaat nuoret vahvistavat tiimityötaitojaan toiminnallisten harjoitusten
kautta. Materiaalivälityksen perusteella koulutetut ohjaajat järjestivät kursseja enemmän kuin viiteen
aikaisempaan vuoteen. Toimintavuonna käynnistyi yksi tilausohjaajakoulutus, jossa seurakunnan
työntekijät pätevöityvät äXäri-kurssien ohjaajiksi.
Nuorten Keskus tarjosi Ryhmis – yksilöstä ryhmäksi –koulutuksia tilauskoulutuksina seurakunnille. Tavoitteelliseen ryhmäyttämiseen liittyvät taidot ovat ilmeisesti seurakunnissa hyvin hallussa,
sillä koulutusta ei tiedusteltu. Useampien kysynnän kannalta vaatimattomien vuosien jälkeen Nuorten Keskus on päättänyt jättää koulutuksen pois tilauskoulutusvalikoimasta.

Nuorisodiakonian edistäminen
Palveluoperaatio Saapas vastasi nuorten välittömään fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen avun
tarpeeseen. Tähän vastasivat täysi-ikäiset koulutetut vapaaehtoiset kansalaistiedoin ja -taidoin. Toimintaympäristöjä oli neljä: nuorten suosimat oleskelupaikat asuinalueilla (KatuSaapas), festivaalit
(FestariSaapas) ja internet (NettiSaapas). Lisäksi neljällä paikkakunnalla toteutui SaapasKahvilatoimintaa. Kaiken toiminnan tavoitteena oli, että nuoret tulevat autetuksi tarkoituksenmukaisesti soveltuvin keinoin. Saappaan valtakunnallinen koordinointi toteutuu Raha-automaattiyhdistyksen
(STEA:n) tuella.
Saapas toimi 19 paikkakunnalla. Erityisnuorisotyön sihteeri kartoitti Saappaan toiminnan tarvetta toimintakauden aikana erityisesti Satakunnan alueella ja Pohjois-Suomessa. Hän myös osallistui Saapasryhmien mukana päivystyksiin. Vapaaehtoisten kanssa käydyistä keskusteluista saatiin järjestölle ajantasaista tietoa ryhmien arjesta ja toiminnan kehittämistarpeista.
Toimintavuoden aikana valmisteltiin uusien Saapasryhmien perustamista. Ouluun läheisyyteen ollaan perustamassa KatuSaapas-ryhmä ja Satakunnan alueelle sekä Uudellemaalle NettiSaappaan
ryhmät.
Vapaaehtoisten kiitos- ja tukimateriaalia uudistettiin vuoden aikana.
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Saappaan tilastointi uudistettiin mobiilipohjaiseksi ja reaaliaikaiseksi Google-palvelussa. Näin pystytään seuraamaan mm. suurilla festivaaleilla toteutuvien operaatioiden tilastoja lähes reaaliaikaisesti
sekä näkemään päivystyskohtaiset tiedot kultakin Saapas-paikkakunnalta.
KatuSaappaalle järjestettiin ensimmäistä kertaa avoin valtakunnallinen ohjaajakoulutus Jyväskylän
Vaajakoskella. Koulutukseen osallistui sekä seurakuntien työntekijöitä että pitkään toiminnassa mukana olleita Saappaan vapaaehtoisia. Tämä vahvisti olemassa olevien ryhmien toimintaa ja mm.
Jyväskylässä toimintaan tuli uusi ulottuvuus vapaaehtoisten vastaavien ohjaajien kautta, kun Saappaan vastuuorganisaatio rakennettiin uudelleen. Koulutus mahdollisti myös pitkään Pohjois-Suomen
alueelle kaivatun Saapas-ryhmän toiminnan käynnistymisen.
FestariSaappaan päivystyksiä toteutettiin yhdeksänä yhteistyöoperaationa eri ryhmien kesken. Jyväskylän Saapas oli aktiivisin toimija. Ryhmä oli toteuttamassa neljää FestariSaapasta. FestariSaapas toteutetaan RAY:n ja Kirkkohallituksen tuella. FestariSaappaan kohtaamisten määrä näyttää tilastollisesti pudonneen, mutta se johtuu uuden Google-tilastoinnin kysymyksenasettelusta. Aiemmin
tilastoinnissa olisi erilaisten muuttujien päällekkäisyyksiä. Dramaattisia muutoksia kohtaamisten kokonaismäärissä ei kuitenkaan näin ollen todellisuudessa ole.
Toimintakauden alussa käynnistyi NettiSaappaan toiminnan pilotointi YouTubessa. Toimintaa siirrettiin YouTube-sivustolle sen jälkeen, kun nuoret hävisivät Suomi24-sivustolta nuorten keskusteluhuoneista Aller-median sivustolla tekemien uudistusten myötä. Pilotointi on osoittanut, että NettiSaappaan toiminnalle on tilausta Youtuben kaltaisilla sivustoilla.
NettiSaappaan kohtaamisten määrä laski hiukan edellisestä vuodesta. Tämä selittyy päivystysten
siirtymisellä YouTubeen jossa kohtaamisten volyymi ei ole vielä vakiintunut ja päivystyskäytäntöjä
rakennetaan edelleen. Päivystyskertoja oli 47 (v.2015 56), joten Nuorten päivystyskohtainen kohtaamisten keskiarvo nousi ollen 9,7 kohtaamista (v2015 8,5). Suomi24-sivuston uudistuksen seurauksena nuorten keskusteluhuoneet olivat käytännössä tyhjiä. NettiSaappaan painopiste siirtyi selkeästi
YouTube-keskusteluissa työskentelyyn.
NettiSaappaan ohjaajakoulutuksen määrällisestä tavoitteesta jäätiin niukasti, mutta toiminnallinen
tavoite oli sitäkin parempi, sillä koulutuksen seurauksena aloittavat uudet NettiSaappaan ryhmät Hyvinkäällä ja Porissa vuoden 2017 aikana.
Saapaskahvilatoiminta on uusin Saappaan toimintamuoto. Saapaskahvilat aloittivat toimintansa Kajaanissa, Sotkamossa, Keski-Uudenmaan Saappaassa Keravalla sekä Aurinkorannikon Saappaassa Fuengirolassa. Saapaskahvilatoiminnan vahvistuttua sille rakennettiin omat toimintaperiaatteet ja ohjeet sekä nostettiin se yhdeksi Saappaan työmuodoksi.
Erityisnuorisotyö
Nuorten Keskus vahvisti ja tuki seurakuntien erityisnuorisotyötä tekevien osaamista ja asemaa sekä
kehitti työalaa yhdessä Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön kanssa.
Erityisnuorisotyön sihteeri osallistui aktiivisesti erilaisiin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyneiden verkostojen työskentelyyn. Hän oli mukana kehittämässä erityisnuorisotyön koulutusta Kirkkohallituksessa. Kehitystyön tuloksena uudistettiin erityisnuorisotyön koulutusrakenne. Lisäksi erityisnuorisotyön sihteeri osallistui uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja tukemiseen. Hän oli myös
laatimassa Kirkon erityisnuorisotyön uusia linjauksia, joiden kärkenä on erityisnuorisotyön asenteen
saattaminen kaikkien kirkon työntekijöiden työotteeseen.
Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät olivat Lahdessa ja osallistujia oli hiukan edellisvuotta enemmän.
Moottoripaja
-hanke
Vuonna 2014 käynnistynyt Moottoripaja-hanke mallintaa moottoripaja-toimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille, tehostaa moottoripajojen toiminnan vaikutuksia ja parantaa toiminnan laatua.
Moottoripajoissa panostetaan erityisesti nuoren kokonaisvaltaisen elämänhallinnan harjoitteluun.
Raha-automaattiyhdistyksen (STEA:n) avustama nelivuotinen hanke toteutuu kolmella alueella: Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Kainuussa.
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Hankkeen kanssa yhteistyössä mukana olevia pajoja oli 20 (Lahti, Tampere, Kangasala, Sastamala,
Hattula, Lempäälä, Lammi, Hauho, Kajaani, Vaala, Iisalmi, Inari, Kalajoki, Haapavesi, Ylivieska, Liminka, Tyrnävä, Pyhtää, Anjalankoski, Lappeenranta)
Kuluneen toimintavuoden aikana moottoripaja-toiminnan käynnistämiseen ja työtapoihin liittyvät käytänteet on mallinnettu sekä nykyisten, että tulevien pajatoimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeen
myötä on saatu mallinnettua seurakuntien ja kuntien käyttöön vahvan sosiaalisen ohjauksen ja tuen
sisältävä harrastustoiminta. Toiminta asettuu hyvin perinteisen harrastustoiminnan ja vahvempien
tukipalvelujen välimaastoon - sisältäen elementtejä molemmista osa-alueista.
Nuorille suunnattuja elämäntaito- ja työelämävalmiuskoulutuksia ei päästy toteuttamaan suunnitellusti, koska ryhmät eivät täyttyneet. Näiden tilalla painotettiin moottoripajaohjaajien valmiuksia tukea
nuorta henkilökohtaisesti ja auttaa näin arjessa eteenpäin.
Hankkeen aikana syntyneet tapahtumat, mopoendurance ja mopomiitti-toiminta sekä jo aiemmin toimintaan kuuluneet ralli-tapahtumat kokosivat erilaisiin tapahtumiin 1328 osallistujaa. Uutena toimintana pilotoitiin yläkouluissa toteutettava nuoren liikenneturvallisuuteen ja päihteettömään liikenteeseen tähtäävä toimintapäivä. Toimintapäivästä saatiin hyviä kokemuksia ja niitä tullaan jatkossakin
toteuttamaan alueilla, jossa moottoripaja-toimintaa on.
Moottoripajoilla säännöllisessä viikkotoiminnassa oli mukana noin 200 nuorta. Pajatoiminnassa mukana olevien nuorten enemmistö on 14-17-vuotiaita. Hankkeen aikana nuorten (alle 15-v.) ikäluokka
toiminnassa on kasvanut merkittävästi.
Toimintavuoden aikana järjestettiin POP-vakuutusyhtiön kanssa pajojen välinen kilpailu sosiaalisessa mediassa ja näin saatiin pajatoiminnalle merkittävästi näkyvyyttä ja taloudellista tukea. Tapahtumien toteuttamiseen tukea on saatu myös Henry Ford -säätiöltä.
RAY myönsi Paikka Auki -ohjelmasta kolmelle pajalle (Lahti, Tampere, Kajaani) avustuksen kolmen
nuoren palkkaamiseen pajatoiminnan vertaisohjaajaksi. Näin mahdollistettiin pajatoiminnassa mukana olevalle nuorelle vuoden mittainen kokemus työelämästä.
Vanhemmuuden tukeminen
Toimiva Perhe -kursseilla vanhemmat ja muut kasvattajat vahvistavat vuorovaikutustaitojaan erityisesti suhteessa lapsiin ja nuoriin. Toimintavuonna ohjaajat toteuttivat peruskursseja lähes kolminkertaisen määrän viime vuosiin verrattuna. Tätä selittänee yhtäältä vanhempien kasvava halu kehittää omaa vanhemmuuttaan ja toisaalta aktiivisesti kursseja järjestävien ohjaajien laajentuva joukko.
Nuorten Keskus järjesti toimintavuonna Toimiva Perhe -kurssien ohjaajaksi pätevöittävän koulutuksen, johon osallistui aiempiin vuosiin verrattuna suuri ryhmä perheiden kanssa toimivia työntekijöitä
ja vapaaehtoisia. Osallistujat kokivat sekä saaneensa haltuun kiitettävästi ohjaajalta edellytettävää
osaamista että kehittäneensä mielekkäällä tavalla omia vuorovaikutustaitojaan.

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten tukeminen
Raha-automaattiyhdistyksen avustama Koulutuksen aluetoiminta vahvistaa vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kurssien saatavuutta tarjoamalla ohjaajille osaamista ylläpitävää ja laajentavaa koulutusta sekä tukea kurssien järjestämiseen.
Toimintavuonna aluetoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että ohjaajat saivat helposti
käyttöönsä sähköistä tiedotusmateriaalia ja muuta apua koulutusten pitämiseksi. Ohjaajien, kouluttajien ja alueyhdyshenkilöiden Google-sivut avautuivat. Ohjaajien käyttöön valmistui uusittu Toimiva
perhe -kurssin esite. Lisäksi toimintakauden aikana käynnistyi mainosvideon tekeminen Toimiva
perhe -kurssista.
Alueyhdyshenkilöt ja kurssisihteeri järjestävät alueellisia tapaamisia. Tapaamisten teemana olivat
uudet opetussuunnitelmat, jotka velvoittavat vuorovaikutustaitojen oppimiseen, sekä positiivinen
psykologia. Ohjaajatapaamisessa juhlistettiin K12 -kurssin 12 -vuotisjuhlaa. Moottoripajan ohjaajille
järjestettiin mahdollisuus tutustua vuorovaikutustaitoja lisäävään koulutukseen.
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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 Nuorten Keskus vahvistaa nuorten kanssa toimivien ymmärrystä vuorovaikutustaidoista ja pysyy itse ajan tasalla ajankohtaisista ilmiöistä.
Kehitä kasvatustyötä! -työskentelyissä seurakunnat suuntaavat toimintaansa kohti tulevaisuutta
suhteessa paikallisiin kehittämistarpeisiin. Työskentelyissä hyödynnetään vuonna 2012 julkaistuja
kehittämisasiakirjoja. Nuorten Keskukselle ei tullut toimintavuonna tilauksia näistä kehittämisprosesseista. Taustalla saattanee olla seurakuntien kehittämistoiminnan keskittyminen seurakuntaliitoksiin,
talousasioihin ja tulossa olevaan rippikoulusuunnitelmaan.
Nuorten Keskuksen kouluttamat Toimiva Koulu -ohjaajat järjestivät toimintavuonna yhden peruskurssin opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Vaikka tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat näkyvästi esillä kouluja koskevassa keskustelussa, Toimiva Koulu -kurssin 24 tunnin laajuus hankaloittaa
kurssin sovittamista opettajien aikatauluihin.
Toimiva Vuorovaikutus -kursseilla vuorovaikutustaidoista kiinnostuneet aikuiset kehittävät puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisemisen taitojaan. Materiaalivälityksen perusteella arvioituna Nuorten Keskuksen kouluttamien ohjaajien järjestämät kurssit lisääntyivät selvästi verrattuna
edellisvuosiin. Kasvun taustalla on aktiivisten ohjaajien määrän lisääntyminen sekä yksittäisen ohjaajan erittäin aktiivinen kurssitoiminta.

1.3. NUOREN OSALLISUUDEN TUKEMINEN
Isosten mediateekki on seurakuntien mediatoimintaa, jossa nuoret itse tuovat seurakunnan nuorisotoiminnan näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Samalla vahvistetaan nuorten seurakuntayhteyttä
median keinoin. Mediateekki-toiminta toteutui suunniteltua paremmin. Vuoden aikana toteutettiin
kaksi alueleiriä sekä kaksi alueellista ja kaksi paikallista koulutuspäivää. Toiminnan pariin on tavoitettu ennakoitua suurempi joukko nuoria ja sitä kautta jäsenseurakuntia. Isostenmediateekki.fi -sivusto palvelee sekä koulutuksiin osallistuneita että kaikkien muidenkin nuorisotyötä tekevien apuna
mediataidoissa. Sivulla on julkaistu mm. opetusvideot ja -diat blogaamisesta, kuvaamisesta ja videon
tekemisestä. Isosten Mediateekki -toiminta toteutettiin OKM:n rahoituksella, yhteistyössä PTK:n ja
paikallisseurakuntien kanssa.
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 kokosi nuoria seurakuntien edustajia noin kolmestakymmenestä seurakunnasta Tampereelle. Nuoret visioivat kirkon tulevaisuutta työpajoissa, joiden
teemoina olivat kirkon jäsenyys, kirkko auttaa, kaikkien kirkko, kirkko tässä ajassa sekä kirkko rauhoittumispaikkana. Keskusteluun nuorten kanssa osallistuivat Tampereen piispa ja kirkolliskokousedustajia. Seminaarin jälkeen nuoret veivät terveisiä seminaarista niin omaan seurakuntaansa kuin
myös kirkolliskokoukseen. Sisällöltään seminaari on vuodesta toiseen ollut erittäin innostava. Osallistuvien nuorten ja nuoria lähettävien seurakuntien määrä voisi olla nykyistä huomattavasti suurempi. Seminaarin järjestäjinä toimivat Kirkon kasvatus ja perheasiat, Nuorten Keskus ja Nuorten
vaikuttamisryhmä NAVI.
Nuorten kirkolliskokousvaalikampanjalla pyrittiin kasvattamaan alle 30-vuotiaiden nuorten kirkolliskokousedustajien määrää. Kampanja toteutettiin osana NAVI-ryhmän toimintaa. NAVI otti yhteyttä
kaikkiin alle 30-vuotiaisiin kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaliehdokkaisiin ja tarjoutui tukemaan heidän vaalikampanjaansa viestinnän keinoin. NAVI kokosi blogiinsa esittelyt kaikista kampanjaan mukaan lähteneistä nuorista ehdokkaista. NAVI toi nuoria ehdokkaita esille sosiaalisessa
mediassa ja muussa viestinnässään. Kampanja ei tuottanut toivottua tulosta, sillä vain yksi alle 30vuotias edustaja tuli valituksi kirkolliskokoukseen.
Lisäksi NAVI laati vaalikannanotot sekä ennen kirkolliskokousvaaleja että vaalituloksen selvittyä.
Vaaleja edeltävä kannanotto, jossa tuotiin esille sen tärkeyttä, että nuoria edustajia tulisi valituksi
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kirkolliskokoukseen, julkaistiin 15.1.2016 NAVI:n blogissa sekä lyhennettynä versiona Kotimaa-lehdessä. Kannanotto vaalituloksesta julkaistiin NAVI:n blogissa 15.2.2016 ja siihen liittyvä mielipidekirjoitus julkaistiin Esse-lehden verkkojulkaisuna.

NAVI-ryhmä ja -verkosto
NAVI-ryhmän toimintaa kehitettiin ryhmää osallistavaan suuntaan. Ryhmän jäsenet toteuttivat yhä
enenevässä määrin itse ryhmän toimintaa ja NAVI-sihteeri toimi ryhmän toiminnan tukijana ja koordinoijana.
NAVI laati uuden nelivuotisstrategian (2016-2019). Strategia huomioi erityisesti vuoden 2018 seurakuntavaalit ja niihin valmistautumisen sekä NAVI:n kohderyhmän laajentamisen nuorten luottamushenkilöiden ohella laajemmin kaikkiin vaikuttamisesta ja kirkon asioista kiinnostuneisiin nuoriin ja
nuoriin aikuisiin.
NAVI kohdensi toimintaansa kolmen toimintaryhmän avulla: kirkolliskokous, nuoret ja päättäjät sekä
9,5 teesiä. Kirkolliskokous-toimintaryhmä osallistui kirkolliskokouksen istuntoihin ja toi kirkolliskokouksen päätöksiä tiedoksi nuorille. Nuoret ja päättäjät -ryhmä käynnisti seurakunnan toimintaan
osallistuvia nuoria ja seurakunnan luottamushenkilöitä lähentävää toimintaa ja toteutti nuorten aikuisten toimintaa edistävän blogikampanjan. 9,5 teesiä -toimintaryhmä keräsi aineistoa Suomen
evankelisluterilaisen kirkon nuorilta ja nuorilta aikuisilta ja lähti työstämään aineiston perusteella 9,5
-teesiä julkilausumaa, joka valmistuu reformaation merkkivuonna 2017.
NAVI-verkoston toiminnan kehittäminen käynnistyi. Verkoston toiminnallisuuden lisääminen jatkuu
edelleen.
Lapsivaikutusten arviointi
Nuorten Keskus osallistui Lapsivaikutusten arviointi -työpajan toteuttamiseen Kirkon kasvatuksen
päivillä. Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -työryhmä (TPOK) edisti lapsiasiahenkilöiden työskentelyä ja työtapoja.
Nuorten osallistuminen ympäristövastuuseen
Vihreät riparit -toimintatapa vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta ja vastuullista elämäntapaa rippikoulussa ja isostoiminnassa. Toiminta päättyi hankemuotoisena jo vuonna 2015. Hankkeen aikana
saatujen kokemusten perusteella oli tarkoitus järjestää yhteistyössä kirkkohallituksen ja WWF:n
kanssa seurakuntien työntekijöille suunnattu ympäristökoulutus Sama taivas, sama maa – ideoita,
menetelmiä ja työkaluja Vihreille ripareille. Seurakuntien työntekijät eivät innostuneet ympäristökasvatukseen liittyvästä koulutuksesta, vaan se jouduttiin peruuttamaan.
Nuorten osallistuminen kansainväliseen toimintaan
European Fellowship järjesti pääsiäiskurssin Romanian Transilvaniassa. Suomalaisille nuorille oli
varattu kuusi paikkaa kurssilta. European Fellowship muutetti pääsiäiskurssin alaikärajaa 16 vuodesta 18 vuoteen ja yläikärajaa 30 vuodesta 25 vuoteen. Järjestö markkinoi kurssia oppilaitospappien kautta opiskelijaikäisille nuorille aikuisille, mutta valitettavasti yhtään innokasta 18-25 -vuotiasta
ei saatu lähtemään kurssille.
Nuorten Keskus tuki Seinäjoen seurakunnan nuorten matkaa Unkarin kirkon nuorisopäiville. Seinäjoen nuoret matkustivat Unkariin kumppanuusseurakunnan Sopronin nuorten vieraiksi sekä heidän
kanssaan Unkarin kirkon nuorisopäiville, jotka pidettiin Szelrotzan Marassa. Ryhmään kuului 22
nuorta ja 5 työntekijää.
Nuorten osallistuminen kotimaiseen ja kansainväliseen vastuuseen
Nuorten Keskus tuki vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena ollutta Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla -hanketta pitämällä keräystä ja sen kohdetta esillä omassa viestinnässään.
Nuorten Keskus haastoi seurakuntien nuorisotyötä osallistumaan Taksvärkki -keräykseen ja ottamaan nuoria koululaisia päiväksi töihin. Vuonna 2015–2016 Taksvärkki-kampanjan tuotto ohjataan
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Nepaliin, kyläkoulujen oppilaskuntien perustamiseen ja sen edistämiseen, että Nepalin lapset ja nuoret saavat mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Annika Schmidt edusti Nuorten Keskusta
Taksvärkki ry:n hallituksessa.

2. VIESTINTÄ
Viestinnän tavoitteena vuodelle 2016 oli tehdä tunnetuksi järjestön tavoitteita, toimintaa ja palveluita
laadukkaina, ajanmukaisina ja luotettavina, ydinviestinä Nuorten kanssa – Yhdessä eteenpäin.
Nuorten Keskuksen viestinnän kohderyhmiksi määriteltiin seurakunnat, yhteistyötahot, päättäjät, yhteiskunta, nuoret sekä kirkolliset toimijat. Ydinviestiä lähestyttiin erityisesti osallistujan ja vapaaehtoisen näkökulmasta. Ydinviestin sisältöinä korostettiin nuorten kuulemista, syrjäytymisen ehkäisyä
ja osallisuutta, erityisesti tiedottaen toimintaansa vakiinnuttaneesta Moottoripaja-hankkeesta, Palveluoperaatio Saappaan toiminnasta ja isosena toimimisen mahdollisuudesta.
Pyrkimys nuorten ottamisesta mukaan viestinnän tekemiseen näkyi erityisesti Yhden hinnalla -tapahtumassa, jonka nuorten vapaaehtoisten tiimi osallistui aktiivisesti tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun ja tapahtumaviestinnän toteutukseen.
Viestinnässä hyödynnettiin yhä tehokkaammin ja monipuolisemmin ajanmukaisia viestintävälineitä,
kuten Nuorten Keskuksen internetsivuja ja järjestön Facebook-sivua sekä työalakohtaisia Facebookja Instagram-sivuja, jotka ovat pääosin työalan tiimin omalla päivitysvastuulla.
Tiedotuksellista yhteistyötä jatkettiin Kirnu-järjestöjen kanssa. Villi-lehti julkaistiin kuusi kertaa yhteistyössä Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön sekä Poikien ja tyttöjen keskuksen kanssa.
Lisäksi useita järjestön palveluiden esitteitä ja muita informaatiomateriaaleja ajanmukaistettiin.
Erityisen tärkeässä asemassa toimintavuonna oli palveluista tiedottamisen ohella valmistautuminen
1.1.2017 aloittavan uuden organisaation toimintaan, kun Nuorten Keskus, PTK – Poikien ja tyttöjen
keskus sekä Seurakuntien lapsityön keskus yhdistyivät Nuori kirkko ry:ksi. Nuorten keskuksen tiedottaja (syksyyn 2016 asti Emilia Mänttäri) oli vastuussa organisaation fuusioviestinnästä, jonka
avulla valmistauduttiin Nuori kirkko ry:n tunnetuksi tekemiseen, julkisuuskuvan rakentamiseen sekä
muutoksesta viestimiseen jäsenille ja yhteistyötahoille. Järjestöfuusion alla tapahtuneet henkilövaihdokset yhdistyvien järjestöjen viestinnän työntekijöissä, kuten tiedottajissa ja uuden järjestön viestintäpäällikössä, johtivat siihen, ettei aivan kaikkia viestinnällisiä tavoitteita saavutettu vuoden 2016
osalta. Esimerkiksi organisaation sisäisen viestinnän toimintakulttuurin luominen jatkuu vielä vuonna
2017. Vuoden aikana kuitenkin muun muassa määriteltiin ja toimeenpantiin uuden järjestön visuaalinen ilme, rakennettiin verkkosivut osoitteeseen www.nuorikirkko.fi, sekä päivitettiin joitakin verkkosisältöjä yhdistymistä silmällä pitäen.

3. YHTEYDET
Kotimaiset yhteydet
Nuorten Keskus vaikutti seurakuntien nuorisotyön kannalta keskeisiin kysymyksiin toimimalla laajaalaisesti erilaisissa nuorisotyön ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen verkostoissa strategiansa
mukaisesti.
Yhteistyötä tehtiin eri nuoriso- ja diakoniajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, koulutoimen,
sosiaalitoimen, Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen nuorisotyön, luterilaisen kirkon keskusten
ja järjestöjen, kouluttavien laitosten, hiippakuntien, seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa. Uusia
yhteistyötahoja edustivat moottori- ja autoilualan järjestöt, joiden kanssa Nuorten Keskus tekee yhteistyötä Moottoripaja -hankkeessa.
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Toimintavuoden aikana yhteistyö oli erityisen tiivistä Seurakuntien Lapsityön Keskuksen ja Poikien
ja Tyttöjen Keskuksen kanssa. Järjestöjen yhdistymisneuvottelut etenivät suunnitellusti. Järjestöjen
yhdistymisestä Nuori kirkko ry:ksi vuoden 2017 alusta tarkemmin seuraavassa luvussa.

Kansainväliset yhteydet
Järjestöllä on kansainvälisiä yhteyksiä sekä Eurooppaan että maailmanlaajuisesti European Fellowship- ja Global Fellowship –verkostojen kautta. Kurssisihteeri edusti sekä Nuorten Keskusta, että
Suomen poikien ja tyttöjen keskus - PTK:ta European Fellowshipin vuosikokouksessa Lontoossa
Iso-Britanniassa sekä Global Fellowshipin kolmen vuoden välein järjestettävässä vuosikokouksessa
ja seminaarissa Singaporessa.

4. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Yhdistymisneuvottelut
Nuorten Keskus käynnisti yhdessä Seurakuntien Lapsityön Keskuksen ja Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kanssa vuoden 2014 aikana neuvottelut järjestöjen yhdistymiseksi. Osapuolten tarkoituksena oli aikaansaada yksi järjestö, joka jatkaa SLK:n, PTK:n ja NK:n toimintaa. Järjestöt ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä pitkään ja niiden kaikkien jäsenet ovat pääasiassa seurakuntia. Muodostettava järjestö kokoaa yhteen seurakunnallisella kentällä toimivien järjestöjen resurssit ja voi vahvemmin tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta sekä kehittää ja palvella
evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän
edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.
Yhdistymisen mahdollisuuksia selvitti osapuolten hallitusten keväällä 2014 nimeämä ohjausryhmä.
Ohjausryhmä päätyi esittämään fuusioneuvottelujen käynnistämistä. Osapuolten hallitukset nimesivät toukokuussa 2015 uuden ohjausryhmän tekemään fuusion toteuttamisesta esityksen järjestöjen
hallinnoille. Tavoitteeksi asetettiin, että fuusio toteutuu vuoden 2017 alusta. Ohjausryhmä työskenteli
aikataulun mukaisesti ja toi järjestöjen hallinnoille esityksen järjestöjen yhdistymisestä.
Yhdistyminen käsiteltiin ensimmäisen kerran järjestöjen jäsenkokouksissa huhti-toukokuussa 2016
ja toisen kerran 1.12.2016 Helsingissä. Toiseen kokoukseen oli kutsuttuna kaikkien kolmen järjestön
jäsenet samaan aikaan ja samaan paikkaan siten, että aluksi annettiin yhteinen informaatio yhdistymisestä ja sen jälkeen samassa tilassa pidettiin peräkkäin kunkin järjestön ylimääräinen yhdistyksen
kokous. Puheenjohtajaksi kaikkiin kokouksiin valittiin ohjausryhmän puheenjohtaja YTM, OTM
Hanna-Mari Manninen. Kaikki ylimääräiset jäsenkokoukset päättivät, että eri järjestöjen kokousedustajat saivat olla läsnä kaikissa kokouksissa.
Yhdistyminen toteutettiin teknisesti siten, että Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry
muutti nimensä ja sääntönsä ja otti vastaan Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry:n ja Nuorten
Keskus ry:n kaiken toiminnan, omaisuuden sekä henkilöstön. Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK teki päätöksen yhdistymisestä, toiminnan sekä varojen ja velkojen siirtämisestä Nuori kirkko
ry:lle sekä päätti järjestön purkautumisesta ja siihen liittyvistä selvitystoimista. Nuorten Keskus teki
päätöksen yhdistymisestä, toiminnan sekä varojen ja velkojen siirtämisestä Nuori kirkko ry:lle
1.1.2017 alkaen. Järjestön purkaminen käsitellään varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa toukokuussa 2017.
Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry otti kesken kokouksen käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamat säännöt, joihin sisältyi nimen muutos Nuori kirkko ry:ksi. Sääntöjen siirtymäpykälän mukaisesti kokouksessa valittiin uusi valtuusto ja hallitus sekä niiden puheenjohtajat. Yhdistymissopimuksen mukaisesti kukin järjestö esittivät valtuustoon ja hallitukseen kolmasosan jäsenistä. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat tulivat näiden ulkopuolelta.
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Nuori kirkko ry:n ensimmäiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka ja jäseniksi kärkihankekoordinaattori Katri Korolainen, Vantaa, johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka, Sastamala, toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Helsinki, johtava perheneuvoja Heli Pruuki, Janakkala ja Helsinki, kasvatustyön pastori Jari Pulkkinen, Tampere, kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Ylöjärvi, ylitarkastaja Liisa Sahi, Helsinki, talousjohtaja Juha Silander,
Vaasa, hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää, Mikkeli.
Nuori kirkko ry:n valtuuston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Jutta Urpilainen ja jäseniksi nuorisotyönohjaaja Jani Ahonen, Rauma, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen,
Kuopio, professori Heikki Hiilamo, Helsinki, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Päivi Hyystinmäki-Suomi, Lahti, opetusneuvos Pekka Iivonen, Helsinki, opiskelija Noora Isoranta, Helsinki, kokemusohjaaja Niina Jääskeläinen, Oulu, nuorisotyönohjaaja Petri Katko, Muurame, varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä, Kempele, nuorisotyönohjaaja Outi Kivistö, Vantaa, hallintojohtaja Timo Korhonen, Kuopio, nuorisotyönohjaaja Anna Kärri, Joutseno, projektipäällikkö Terhi
Kaira, Seinäjoki, opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Mikkeli, nuorisotyönohjaaja Sami Nortunen, Seinäjoki, nuorisotyönohjaaja Eppu Rantala, Helsinki, lapsityön johtaja Kaisa Rantala, Turku,
nuorisotyönohjaaja Johanna Saarela, Oulainen, musiikinopettaja Taina Tammekann, Kuopio, erityisnuorisotyönohjaaja Tarja Vehkaoja, Kajaani, oppilaitospastori Mikko Wirtanen, Kouvola.
Valtuuston varajäseniksi valittiin nuorisotyönohjaaja Tiina Haapiainen, Mikkeli, teol. kand. Katri
Malmi, Helsinki, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, Pirkkala, opiskelija Anton Sutinen, Joensuu,
varhaiskasvatuksen johtaja Pirjo Tiippana, Imatra, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Yli-Korpela,
Helsinki.
Yhdistymisneuvottelujen tuloksena käynnistyy vuoden 2017 alusta Nuori kirkko ry:n ensimmäinen
toimintavuosi. Järjestöllä on vahvat juuret, jotka ulottuvat 1880-luvulla maassamme käynnistyneeseen pyhäkoulutyöhön, 1900-luvun alun yhdistysmuotoiseen nuorisotoimintaan sekä samaan aikaan
käynnistyneeseen tyttöjen ja poikien parissa toteutuneeseen toimintaan. Nuori kirkko ry on ylpeä
juuristaan, mutta kiinnittää kuitenkin katseensa ja energiansa siihen työhön ja toimintaan, joka parhaiten palvelee, kokoaa ja antaa tilaa 2000-luvun lapsille ja nuorille heidän kasvaessaan kristittyinä
kodeissaan, kaveripiireissään ja kirkossa.

Jäsenistö
Nuorten Keskuksen jäsenistön muodostavat 162 (vuonna 2015 163) Suomen luterilaisen kirkon seurakuntaa ja 5 (vuonna 2015 6) nuorten kristillistä yhdistystä.
Jäsenseurakunnissa tapahtui seuraavia muutoksia seurakuntaliitosten myötä:
• Säkylän ja Köyliön seurakunnat yhdistyivät Säkylä-Köyliön seurakunnaksi. Säkylän seurakunta on ollut Nuorten Keskuksen jäsen ja uusi, yhdistynyt seurakunta vahvisti jäsenyyden
myös uudessa tilanteessa.
• Rantasalmen seurakunta liitettiin Savonlinnan seurakuntaan. Savonlinna on ollut Nuorten
Keskuksen jäsen. Savonlinnan seurakunta on edelleen Nuorten Keskuksen jäsen.
• Pertunmaan seurakunta liitettiin Mäntyharjun seurakuntaan. Mäntyharjun seurakunta on ollut Nuorten Keskuksen jäsen. Mäntyharjun seurakunta on edelleen Nuorten Keskuksen jäsen.
• Jalasjärven seurakunta liitettiin Kurikan seurakuntaan. Kumpikin seurakunta on ollut Nuorten
Keskuksen jäsen. Liitoksen jälkeen Nuorten Keskuksen jäsenyhteisöjen määrä laskee yhdellä.
Jäsenyhdistyksistä Turun Saappaan Tuki ry lopetti toimintansa ja on purkautunut. Yhdistyksen varat
on ohjattu Nuorten Keskukselle käytettäväksi valtakunnallisilla Saappaan vapaaehtoisten päivillä.
Henkilöjäsenten määrä (26.060) nousi hieman vuodesta 2015 (25.800) vaikka jäsenyhteisöjen
määrä laski kahdella.

Vuosikokous, hallitus ja työvaliokunta
Nuorten Keskuksen varsinainen yhdistyksen kokous (vuosikokous) pidettiin 14.5.2016 Tampereella Yhden hinnalla tapahtuman yhteydessä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin diakonian
ja sairaalasielunhoidon johtaja Petri Määttä Lahdesta.
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Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat sekä yhdistyminen Seurakuntien Lapsityön Keskuksen ja Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kanssa ja Nuorten Keskus ry:n purkautuminen. Yhdistymisestä ja järjestön purkautumisesta tehtiin sääntöjen mukainen ensimmäinen päätös yksimielisesti.
Hallituksesta olivat erovuorossa kolmannen kauden jälkeen Marjo Hänninen ja Jouko Porkka.
Kumpaakaan ei voitu valita sääntöjen mukaan uudelleen.
Vuosikokous valitsi yksimielisesti uusiksi hallituksen jäseniksi Katri Korolaisen Vantaalta ja Mikko
Wirtasen Kouvolasta.
Nuorten Keskus kiittää lämpimästi Marjo Hännistä ja Jouko Porkkaa monivuotisesta hallitustyöskentelystä.
Nuorten Keskuksen hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 1.2.2016 Helsinkiin tekemään päätöksen järjestön yhdistymisestä Seurakuntien Lapsityön Keskuksen ja Poikien ja
Tyttöjen Keskuksen kanssa sekä toiminnan ja järjestön omaisuuden siirtämisestä varoineen ja velkoineen Nuori kirkko ry:lle vuoden 2017 alusta. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin YTM, OTM Hanna-Mari Manninen Helsingistä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous päätti yksimielisesti hyväksyä toisessa käsittelyssä osaltaan yhdistymisen Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n ja Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry:n kanssa 3.3.2016 allekirjoitetussa yhdistymissopimuksessa kuvatulla tavalla, luovuttaa
yhdistyksen toiminnan, omaisuuden varoineen ja velkoineen Nuori kirkko ry:lle. Siirto päätettiin toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi ylimääräinen yhdistyksen kokous totesi, että yhdistyksen purkautumisesta päätetään toisen kerran vuosikokouksessa
6.5.2017 Tampereella.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Hallitustyöskentelyä värittivät neuvottelut,
joita käytiin Poikien ja Tyttöjen Keskuksen ja Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kanssa järjestöjen
yhdistymisestä.
Hallitukseen kuuluivat:
Mäkinen Aila, nuoriso- ja kouluyhteistyön pappi, Helsinki, hallituksen puheenjohtaja
Ahonen Jani, johtava nuorisotyönohjaaja, Rauma
Hänninen Marjo, nuorisotyönohjaaja, Lappeenranta, 14.5. asti
Isoranta Noora, opiskelija, Helsinki
Jääskeläinen Niina, kokemusasiantuntija, Oulu
Korolainen Katri, kärkihankekoordinaattori, Vantaa, 14.5. alkaen
Kukkonen Annika, opiskelija, Helsinki
Nortunen Sami, nuorisotyönohjaaja, Ylistaro
Porkka Jouko, lehtori, Järvenpää, 1. varapuheenjohtaja 14.5. asti
Pulkkinen Jari, rippikoulupastori, Tampere
Rantala Eppu, nuorisotyönohjaaja, Helsinki, 2. Varapuheenjohtaja 14.5. alkaen
Silander Juha, talousjohtaja, Vaasa, 1. varapuheenjohtaja 14.5. alkaen
Vehkaoja Tarja, erityisnuorisotyönohjaaja, Kajaani
Wirtanen Mikko, oppilaitospappi, Kouvola, 14.5. alkaen
Kallinen Eija, pääsihteeri
Liljendahl Tarja, nuorisosihteeri, työntekijöiden edustaja
Mänttäri Emilia, tiedottaja, kokouksen sihteeri
Työvaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Kokouksissa valmisteltiin esitykset hallituksen kokouksiin.
Työvaliokuntaan kuuluivat
Porkka Jouko, lehtori, Järvenpää, puheenjohtaja, 14.5. asti
Silander Juha, talousjohtaja, Vaasa, puheenjohtaja 14.5. alkaen
Mäkinen Aila, nuoriso- ja kouluyhteistyön pappi, Helsinki
Rantala Eppu, nuorisotyönohjaaja, Helsinki, 14.5. alkaen
Pulkkinen Jari, rippikoulupastori, Tampere, 14.5. alkaen

13

Vehkaoja Tarja, erityisnuorisotyönohjaaja, Kajaani 14.5. asti
Kallinen Eija, pääsihteeri
Liljendahl Tarja, nuorisosihteeri, työntekijöiden edustaja
Mänttäri Emilia, tiedottaja, kokouksen sihteeri

Toimikunnat
Järjestön työtä olivat mukana kehittämässä seuraavat hallituksen nimeämät toimikunnat/työryhmät:
• NAVI – nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä
• Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta
• Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä sekä
• Moottoripaja -hankkeen ohjausryhmä.

Henkilöstö
Nuorten Keskuksen henkilöstö osallistui keskusteluun järjestön yhdistymiseen Nuori kirkko ry:hyn
yhdessä muiden järjestöjen henkilöstöjen kanssa. Yhdistyvien järjestöjen henkilöstöt olivat lähes kokonaisuudessaan koolla 5.2. ja 1.-2.12. Sisällöntuottajat tapasivat lisäksi päivän kestävässä työskentelyssä 6.6. Tapaamisissa työskenneltiin sekä yhdessä että pienemmissä ryhmissä perehtyen
yhdistymiseen liittyviin käytännön järjestelyihin ja käyden keskustelua edessä olevista muutoksista.
1.12. tapaamiseen osallistuivat myös hallinnon edustajat. Tilanne oli vapaamuotoinen ja siinä juhlistettiin ylimääräisten yhdistysten kokousten aiemmin päivällä tekemiä päätöksiä.
Nuorten Keskuksen henkilöstön määrä pysyi vuoden 2015 tasolla. Henkilövaihdoksia oli kaksi: Moottoripaja -hankkeen Häme-Pirkanmaan aluetyöntekijä Elina Plihtarin jäätyä äitiyslomalle valittiin sijaiseksi 15.8.2016-30.6.2017 väliseksi ajaksi yhteisöpedagogi (AMK) Kaisla Jousimo. Tiedottaja
Emilia Mänttärin tultua valituksi toiseen tehtävään hänelle myönnettiin toimivapaata 7.11.2016.7.5.2017 väliseksi ajaksi. Vs. tiedottajaksi valittiin 7.12.2016-31.3.2017 väliseksi ajaksi FM Sohvi
Hellsten.
Nuorten Keskus kiittää Emilia Mänttäriä lämpimästi kuluneista työn täyteisistä vuosista järjestössä!
Keskustoimisto / vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät:
Fabritius Kristina, talouspäällikkö
Jattu Sanna, koulutussuunnittelija, 80% työajalla
Kallinen Eija, pääsihteeri
Kyttä Elise, kurssisihteeri
Liljendahl Tarja, nuorisosihteeri
Mänttäri Emilia, tiedottaja, 7.11. asti
Viljakainen Ville, erityisnuorisotyön sihteeri
Väänänen Annika, toimistonhoitaja
Keskustoimisto / muut työntekijät
Alho Christina, koulutuksen assistentti, osa-aikainen 7.1.2016 alkaen
Hellsten Sohvi, vs. tiedottaja, 7.12. alkaen
Kiviluoma Veijo, Moottoripaja -hankkeen projektipäällikkö
Lokkila Marika, siivooja, osa-aikainen
Mylläri Anna, taloussihteeri, osa-aikainen
Oksanen Markus, atk-tukihenkilö, 27.8. alkaen
Särkkä Katri, NAVI-sihteeri, osa-aikainen
Moottoripaja -hankkeen aluetyöntekijät
Heilala Anne, Moottoripaja -hankkeen Kaakkois-Suomen aluetyöntekijä, Kouvola, 2.2. alkaen
Jousimo Kaisla, Moottoripaja -hankkeen Hämeen – Pirkanmaan vs. aluetyöntekijä 15.8. alkaen
Nygård Sanna, Moottoripaja -hankkeen Kainuun – Pohjois-Savon aluetyöntekijä, Kajaani
Plihtari Elina, Moottoripaja -hankkeen Hämeen – Pirkanmaan aluetyöntekijä, Tampere (äitiyslomalla 9.8. alkaen)
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Toimisto
Järjestön toimisto muutti 28.-29.12. Nuori kirkko ry:n toimitiloihin Lauttasaareen, Itälahdenkatu 27 A
5:een. Muutto oli sekä järjestölle että Liisankatu 27:n taloyhtiölle iso muutos. Nuorten Keskus ehti
toimia omistamissaan tiloissa liki sata vuotta.

5. TOIMINNAN TILASTOT
NUOREN KRISTILLISEN IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN

Kokoavan
nuorisotoiminnan
kehittäminen

Tavoite

Toteutunut

Pilvipedagogiikka osallisuuden edistäjänä -hankkeessa järjestetään 8 Pilvipedagogiikkaa rippikouluun -tilauskoulutusta seuraavasti:

Pilvipedagogiikkaa rippikoulussa -koulutuksia järjestettiin seuraavasti:

Espoossa 17.3. ja 1.9. yhteistyössä Espoon hiippakunnan ja
KKP:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 12 henkilöä.

Helsingissä 8.2. ja 9.9. yhteistyössä Helsingin hiippakunnan
ja KKP:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 20 henkilöä.

Pieksämäellä 21.4. ja 15.9. yhteistyössä Kuopion ja Mikkelin
hiippakuntien ja OKM:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 20 henkilöä.

Jyväskylässä 12.4. ja 6.9. yhteistyössä Lapuan hiippakunnan ja KKP:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 14 henkilöä.

Oulussa 14.4. ja 6.10. yhteistyössä Oulun hiippakunnan ja
OKM:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 23 henkilöä.

Tampereella 11.2. ja Lahdessa 4.10. yhteistyössä Tampereen hiippakunnan ja KKP:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 17 henkilöä.

Turussa 4.2. ja 13.9. yhteistyössä Turun arkkihiippakunnan
ja KKP:n kanssa.

Koulutukseen osallistui 25 henkilöä.

Hyvinkäällä 12.5. yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan
kanssa

Koulutukseen osallistui 11 henkilöä.

Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutus 14.–15.4. Järvenpäässä yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston
kanssa, 12 osallistujaa

Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksia järjestettiin
seuraavasti:
Järvenpäässä koulutukseen osallistui 11 henkilöä.
Lisäksi tilauskoulutuksena yhteistyössä Ylivieskan seurakunnan kanssa, osallistujia 11 henkilöä.

Nuoret, oppimisvaikeudet ja seurakunta -luennot
Järjestetään tilausten mukaan

Luentoja ei järjestetty toimintavuonna.

Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi -koulutus Järvenpäässä 25.–27.1. ja 16.–17.5. yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa, 12 osallistujaa

Koulutukseen osallistui 14 henkilöä.

Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä koulutus Järvenpäässä 21.–23.9. ja 21.–22.11. yhteistyössä
Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston kanssa, 12 osallistujaa

Koulutukseen osallistui 13 henkilöä.

Rippikoulu- ja isostoiminnan opetussuunnitelmatyöskentely

Toteutui suunnitellusti.
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Nuorisosihteeri ja koulutussuunnittelija osallistuvat kirkkohallituksen työskentelyyn, jonka tavoitteena on luoda luterilaisten seurakuntien rippikoulutyölle ja isostoiminnalle uudet linjaukset vuoteen 2017 mennessä.
Nuorten Keskuksen
toteuttama
nuorisotoiminta

Yhden hinnalla -tapahtuma Tampere 13-15.5.
Tapahtumassa osallistujia 3500, näistä 3000 maksavaa.

Tapahtumassa osallistujia 2500, näistä maksavia 2300.

yhdenhinnalla.fi netti- ja somekontaktien yhteenlaskettu
määrä on 100 000.

Yhdenhinnalla.fi ja somekontaktien yhteenlaskettu
määrä 120 000.

Kansainväliset rippikoulut
Kv64 19.-28.7. Osallistuu 70 rippikoululaista, 14 isosta, 8
opettajaa, 3 apuopettaja.

Kv64, Osallistui 71 rippikoululaista, 12 isosta, 7 opettajaa ja 2 apuopettajaa.

Kv65 29.7-7.8. Osallistuu 70 rippikoululaista, 14 isosta, 8
opettajaa, 3 apuopettaja.

Kv65, Osallistui 65 rippikoululaista, 12 isosta, 7 opettajaa ja 3 apuopettajaa.

Nuorten leirit ja -kurssit
Isoskoulutus B, 18.-20.3. Osallistuu 20 nuorta ja 4 vetäjää

Isoskoulutus B, osallistui 14 nuorta ja 4 vetäjää

Nuisku B, 18.-20.3. Osallistuu 8 nuorta ja 1 vetäjä.

Nuisku B, ei toteutunut

Nuortenleiri, 18,-20.3. Osallistuu 10 nuorta ja 2 vetäjä

Nuortenleiri, peruuntui vähäisen ilmoittautujamäärän takia.

Kestääkö kaveruus - nuortenleiri, 9.-11.9. Osallistuu 30
nuorta ja 6 vetäjää

Kestääkö kaveruus - nuorten leiri. Osallistui 36 nuorta
ja 5 vetäjää.

Isoskoulutus A, 7.-9.10. Osallistuu 20 nuorta ja 5 vetäjää

Isoskoulutus A, osallistui 31 nuorta ja 7 vetäjää.

Nuisku A, 7.-9.10. Osallistuu 12 nuorta ja 1 vetäjä

Nuisku A, osallistui 5 nuorta ja 1 vetäjä.

Nuortenleiri 7.-9.10. Osallistuu 10 nuorta ja 2 vetäjää

Nuorten leiri peruuntui vähäisen ilmoittautujamäärän takia.

Leiritoiminnan kehittämishanke
Partaharjun leirikylän leiritoiminnan kehittäminen aloitetaan
PTK:n kanssa.

Leiritoiminnan kehittämishanketta edistettiin PTK:n
kautta.

Toimintavuoden aikana jatkuu uuden rippikoulusuunnitelman
mukaisen rippikoulu- ja isostoimintamateriaalin sekä Raamattutyöskentelymateriaalin suunnittelu.

Toteutui suunnitellusti.

Aiemmin julkaistuja materiaaleja markkinoidaan seurakuntien käyttöön.

Aiemmin julkaistusta materiaalista laajimman suosion
saavuttivat Ihan sama -rippikoulumateriaali ja Nuoren
seurakunnan veisukirja 2015.

Julkaisut

NUOREN KASVUN TUKEMNEN

Nuoren
vuorovaikutus- ja
tiimityötaitojen
vahvistaminen

Tavoite

Toteutunut

Nuisku -ohjaajakoulutus 9.-11.2. ja 12.-13.4.2016 Jyväskylässä yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa, 12
osallistujaa.

Nuisku-ohjaajakoulutuksia järjestettiin seuraavasti:
Jyväskylässä koulutukseen osallistui 10 henkilöä.

Tilauskoulutuksena 4.–6.4. ja 18.–19.4. Turun kristilliselle
opistolle.

Turussa koulutukseen osallistui 10 henkilöä.

Tilauskoulutuksena 19.-21.9. ja 24.-25.10. Espoon seurakuntayhtymälle.

Espoon tilauskoulutus peruuntui, koska tilaaja ei onnistunut saamaan riittävän suurta osallistujamäärää koulutuksen toteuttamiseksi.

Nuisku-ohjaajakoulutus yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa, 10 osallistujaa.

Kaksi (2) lähiopetusjaksoa sisältävän ohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa järjestettiin lokakuussa 2015 Yli-
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vieskassa. Ensimmäiselle jaksolle osallistui 14 henkilöä. Koulutuksen toinen jakso pidettiin helmikuussa
2016, ja sille osallistui 13 henkilöä.
Lisäksi toimintavuonna järjestettiin Nuisku-ohjaajakoulutusta tilauskoulutuksena yhteistyössä Vantaan suomenkielisen perusopetuksen kanssa:
15.-17.3. ja 20.21.4.2016, osallistujia 8 henkilöä.
3.-5.10. ja 9.-10.11.2016, osallistujia 15 henkilöä.
Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Nuisku-peruskursseja, joille osallistuu 375 nuorta.

Nuisku-peruskursseille osallistui yhteensä 682 henkilöä.

Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata äXäri-peruskursseja, joille osallistuu 80 nuorta.

äXäri-peruskursseille osallistui yhteensä 326 henkilöä.
Toimintavuonna järjestettiin äXäri-ohjaajakoulutus tilauskoulutuksena yhteistyössä Keravan seurakunnan
kanssa. Koulutuksen ensimmäinen lähijakso pidettiin
15.-17.11.2016. Koulutuksen toinen lähijakso pidetään
vuoden 2017 puolella, 16.-17.1.2017.

Ryhmis - yksilöstä ryhmäksi -koulutuksia järjestetään tilausten mukaan
Nuorisodiakonian
edistäminen

Palveluoperaatio Saapas järjestää seuraavat koulutukset ja
seminaarit:
NettiSaappaan ohjaajakoulutus 18.-20.10, Jyväskylä.
8-12 osallistujaa

Koulutuksia ei järjestetty toimintavuonna.

Koulutukseen osallistui 6 henkilöä.

Saappaan ohjaajan peruskoulutus 8.-9.11, Vaajakoski.
15 osallistujaa

Koulutukseen osallistui 11 henkilöä.

Saappaan vapaaehtoistyöntekijöiden valtakunnalliset päivät
23.9.-25.9, Partaharju, 80 osallistujaa.

59 osallistujaa

Katu-, festivaali- ja NettiSaappaan vastaavien ohjaajien päivät ja työkokous, 15.-17.11, 20 osallistujaa.

15.-17.11. Haapavedellä, 15 osallistujaa

Nuorten Keskus tukee FestariSaappaan toimintaa RAY:lta ja
Kirkkohallitukselta saaduilla varoilla.

FestariSaappaan päivystyksiä toteutui 9, (v. 2015 / 6),
vapaaehtoisia oli mukana 169 (184), kohtaamisia nuorten kanssa 3819 (4608)

FestariSaapas toteutuu 8-10 tapahtumassa, operaatioihin
osallistuu yhteensä 150 vapaaehtoista ja vastaavaa ohjaajaa.

FestariSaapas toteutettiin seuraavasti (suluissa operaatiosta vastannut Saapas-ryhmä):
Pipe Fest (Jyväskylä) 22.-23.7.2016
Sotkamon Syke (Kajaanin srk) 13.8.2016
Kalajoen juhannus (Kalajoen rovastikunta) 23.25.6.2016
Weekend festival (Helsinki Snellu) 5.-6.8.2016
Kainuun Musiikkijuhlat (Kajaanin srk) 7.-9.7.2016
Neste Rally Finland (Jyväskylä) 28.7.-31.7.2016
Himos juhannus (Jyväskylä) 23.-25.6.2016
Suomipop (Jyväskylä) 14.-16.7.2016
Provinssirock (Seinäjoki) 30.6.-2.7.201

Palveluoperaatio Saapas toteutuu FestariSaappaan lisäksi
KatuSaappaan ja NettiSaappaan toimintana.

KatuSaappaassa oli 604 vapaaehtoisen päivystyskertaa (v.2015/408). Kohtaamisia nuorten kanssa oli 7286
(v.2015/12671)
NettiSaappaan päivystyksiä oli 47 ja
niissä kohdattiin 459 nuorta (v.2015/479)
Vapaaehtoisten päivystyskertoja oli 76 kpl.
SaapasKahviloita oli 4 kpl
(v2015/ toiminta tilastoitiin KatuSaappaan tilastoihin)
Kahvilakertoja oli yhteensä 81 kpl ja

17

niissä oli 504 vapaaehtoisten päivystyskertaa.
Kävijöitä oli 2122 nuorta.

Nuorisodiakoniaa edistetään osallistumalla valtakunnalliseen
Mun Talous -verkoston toimintaan, Kirkon erityisnuorisotyön
koulutuksen toteuttamiseen, Nuorille suunnatun verkkotyön
foorumin toimintaan, Ehkäisevän päihdetyön verkosto Preventiimin toimintaan ja Verkkonuorisotyön kehittämiseen ja
mahdollistamiseen yhdessä Verken kanssa SomeCamp seminaarissa.
Moottoripaja-hanke
Tapahtumien aikataulutus vuodelle 2016 ja osallistuja tavoitteet:
Helmikuu jäärata-ajot, Kajaani n. 35 osallistujaa

Toteutui suunnitellusti.

Toteutunut:
Kajaanin jäärata-ajot 20.2.2016, 42 osallistujaa

Toukokuu, mopomiitti, Kuopio n. 200 osallistujaa

Siirrettiin Kajaaniin, jossa järjestettiin mopomiitti-tapahtuma 4.6.2016 sekä liikenneturva ja päihteettömyys liikenteessä, 40 osallistujaa

Toukokuu, kesäajot (autot ja mopoendurance), Kaanaa. n.
40 osallistujaa

Siirrettiin Toijalaan, jossa järjestettiin ajoharjoittelutapahtuma (endurance) 21.5.2016, 57 osallistujaa

Touko-/kesäkuu, mopomiitti, Kajaani n. 100 osallistujaa

Kajaanin kouluvierailu 19.5.2016, 370 hlöä

Elokuu, mopomiitti, Hämeenlinna n. 100 osallistujaa

Siirrettiin Lempäälään, jossa toteutui mopomiitti
10.9.2016, 250 hlöä

Syyskuu, syysrälläkkä (autot ja mopoendurance), Hyvinkää
n. 60 osallistujaa

Syysrälläkkä, Hyvinkää 24.9.2016, 70 hlöä

Syyskuu, mopomiitti, Kouvola n. 200 osallistujaa

Peruuntui.
Lisäksi järjestettiin:
Pyhtään moottoripajan avajaiset 13.10.2016 30 hlöä
Ylöjärvi, halliajot 19.3.2016, 33 osallistujaa
Santahaminan varuskunnan Liikunnan ilo -tapahtuma
1.9.2016, 400 hlöä
Ylöjärven halliendurance 19.11.2016, 36 hlöä

Vanhemmuuden
tukeminen

Työntekijöiden ja
vapaaehtoisten
tukeminen

Joulukuu, ohjaajapäivät n. 40 osallistujaa, yht: 775

Kalajoki: Ohjaajapäivät 7-8.12.2016, 21 hlöä ,yht. 1349

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus 14.–16.3. ja 25–26.4. Järvenpäässä yhteistyössä Kirkkopalvelut / Seurakuntaopiston
kanssa, 12 osallistujaa.

Koulutukseen osallistui 18 henkilöä.

Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Toimiva
Perhe -peruskursseja, joilla on yhteensä 91 osallistujaa.

Toimiva perhe -peruskursseille osallistui yhteensä
302 henkilöä.

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

Toimintavuoden lopussa alueyhdyshenkilöitä oli 7.
Alueellisia tapaamisia järjestettiin 6 kpl (yhteensä 49
osallistujaa). Lisäksi 1 tapaaminen peruuntui liian vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.

Myönnetään tukea 8 ohjaajakoulutukseen osallistujalle ja 80
peruskurssilaiselle.

Tukea myönnettiin 9 ohjaajakoulutukseen osallistujalle
ja 64 peruskurssilaiselle.

Alueyhdyshenkilöiden seminaariin Tampereella 13.-14.2.,
yhteensä 8 osallistujaa.

Alueyhdyshenkilöiden seminaariin osallistui 5 henkilöä.
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Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä kokoontuu kaksi kertaa keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.
Kehitä kasvatustyötä! -työskentelyjä toteutetaan tilausten perusteella.

Toteutui suunnitellusti.

Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Toimiva
Koulu -peruskursseja, joilla on yhteensä 12 osallistujaa.

Toimiva Koulu -peruskursseille osallistui yhteensä
10 henkilöä.

Koulutetut ohjaajat järjestävät eri puolilla maata Toimiva
Vuorovaikutus -peruskursseja, joilla on yhteensä 51 osallistujaa.

Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseille osallistui yhteensä 234 henkilöä.

Työskentelyjä ei tilattu toimintavuonna.

NUOREN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

Nuorten
vaikutusmahdollisuuksien
ja osallisuuden
lisääminen
kirkossa ja
yhteiskunnassa

Tavoite

Toteutunut

Isosten mediateekki
Järjestetään workshop Kasvatuksen päivillä tammikuussa,
osallistujia 50.

Isosten mediateekki
Kasvatuksen päivillä tammikuussa toteutui workshop,
osallistujia 60.

Järjestetään kaksi alueellista mediateekki-leiriä, Osallistujia
leireillä yhteensä 40.

Alueelliset koulutusleirit järjestettiin Joensuussa ja Vantaalla, alueelliset koulutuspäivät Tampereella ja Turussa sekä paikalliset koulutuspäivät Akaassa ja Sastamalassa. Yhteensä osallistujina 174 nuorta ja 18 aikuista 16 eri seurakunnasta.

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020, Tampere, 14.5.
osallistuu 150 nuorta 100 eri paikkakunnalta.
Nuorten kirkolliskokousvaalikampanja
Kirkolliskokousvaalikampanja kasvattaa nuorten kirkolliskokousvaaliehdokkaiden määrää ja vaaleissa valitaan aiempaa
enemmän alle 30-vuotiaita edustajia.

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020, Tampere
14.5. Nuoria osallistujia 64, 30 eri seurakunnasta.

Tavoitteesta jäätiin, kun valituksi tuli vain yksi alle 30vuotias edustaja.

NAVI-ryhmä
Ryhmälle järjestetään vaikuttajakoulutus. Ryhmän vastuulla
on aiempaa enemmän NAVIn toiminnan järjestäminen ja kehittäminen

NAVI-ryhmälle oli sovittu viestintään ja somevaikuttamiseen liittyvä koulutus, joka peruuntui kouluttajan sairastumisen myötä.

NAVI-verkosto
NAVI-verkoston markkinointia vaikuttamisesta kiinnostuneille
nuorille jatketaan. Verkostolle järjestetään paikallisia tapaamisia ja tuotetaan verkoston toiveiden mukaista tukimateriaalia.

NAVI järjesti verkostolaisille suunnatun tapaamisen
Maata Näkyvissä -festivaalin yhteydessä. NAVI-verkosto oli keskeisessä roolissa 9,5 teesiä -kampanjan aineiston keräämisessä.

Osallisuus – Nuoret seurakuntalaisina -koulutuksia järjestetään tilausten mukaan
Lapsivaikutusten arviointi
Lapsivaikutusten arviointia viedään eteenpäin SLK:n, PTK:n,
KKP:n, SLK:n ja koulutuskeskus Agricolan kanssa tarpeen
mukaan.
Nuorten
osallistuminen
ympäristövastuuseen

Vihreät riparit
Järjestetään työntekijöille Sama taivas sama maa - ideoita,
menetelmiä ja työkaluja vihreille ripareille -koulutus Hvittorpissa, Kirkkonummella 15-16.3.
Osallistujia 12

Nuorten
osallistuminen
kansainväliseen
toimintaan

Nuoria ja seurakuntien nuorisotyötä informoidaan kristillisistä
nuorisotapahtumista Euroopassa.

Koulutuksia ei tilattu.

Koulutusta ei järjestetty vuonna 2016.

Koulutus peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän
vuoksi.

Nuoria ja seurakuntien nuorisotyötä informoitiin Facebookin kirkon ohjukset, Sakastin sivujen, Nuorten Keskuksen sivujen ja Villin mainosten kautta.
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European Fellowshipin pääsiäiskurssi pidetään Saksassa
20.-27.3. Suomalaisia nuoria tapahtumaan osallistuu 6.

Pääsiäiskurssi pidettiin Romanian Transsilvaniassa.
Suomalaisia nuoria ei osallistunut tapahtumaan.
Unkarin kirkon nuorisopäivillä oli Seinäjoen seurakunnan 22 nuorta, yksi ryhmänvetäjä ja 4 työntekijää.

Nuorten
osallistuminen
kotimaiseen ja
kansainväliseen
vastuuseen

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

Yhteisvastuukeräys
Tiedotettiin yhteisvastuukeräyksestä ja Action Angel´sta seurakunnille.

Taksvärkkikeräys
Taksvärkkikeräyksen toteutumista edistetään tiedottamalla
keräyksestä jäsenistölle.

Taksvärkkikeräys
Tiedotettiin seurakuntia Taksvärkkikeräyksestä.

VIESTINTÄ
Tavoite

Toteutunut

Jäsenviestintä

Jäsenviestinnän tavoitteena on jäsenyyden vahvistaminen
viestinnän keinoin sekä uusien jäsenten saaminen. Jäsenyyden edut tuodaan viestinnässä esille selkeästi.

Toteutui ydinviestien terävöittämisen osalta. Uusjäsenyyden
hankinnan haasteena oli järjestöfuusio.

Työalojen
viestintä

Elokuussa toteutetaan markkinointikirje seurakuntiin, jossa
kerrotaan järjestön toiminnasta sekä työstä, ja siitä miten
seurakunta hyötyy Nuorten Keskuksen / yhdistyvän järjestön
jäsenyydestä. Samassa yhteydessä lähetetään vuoden
2017 koulutuskalenteri.

Toteutui suunnitellusti.

Yhden Hinnalla
Yhden Hinnalla – tapahtuman 13.–15.5.2016 viestinnällinen
materiaali tuotetaan ja markkinointityöhön laaditaan erillinen
suunnitelma.
Koulutustoiminta
Järjestön viestintää ja markkinointia suunnitellaan ottaen
huomioon linjaukset koulutuksen kehittämissuunnitelmassa.
Koulutustoimintaa markkinoidaan aktiivisesti koko vuoden ja
erityisesti alkusyksystä, kun seurakuntien työntekijät tekevät
koulutussuunnitelmia.
Palveluoperaatio Saapas
Vuonna 2016 Saappaan toiminnan yhtenä painopisteenä on
markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen.
Painotamme markkinointia nuorille, vanhemmille, vapaaehtoistoiminasta kiinnostuneille sekä nuorisotyön ammattilaisille ja sidosryhmille. Vuoden 2016 aikana Saappaan viestinnälle luodaan oma viestinnän vuosikello, jossa huomioidaan vuoden tapahtumat ja erityispiirteet eri ajankohtina.
Viestintä toteutetaan pitkälti sosiaalisessa mediassa.
Fuusioviestintä
Vuonna 2016 viestinnän resursseja kohdennetaan erityisesti
Nuorten Keskuksen, Poikien ja Tyttöjen Keskuksen sekä
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen fuusioon myötä syntyvän uuden järjestön viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Fuusioviestinnästä on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma ja -aikataulu

Viestintävälineet
järjestön
viestinnässä:

Järjestön läsnäoloon sosiaalisessa mediassa panostetaan.
Työntekijöitä tuetaan osallistumaan keskusteluihin, ammatil-

Toteutunut hyvin.

Koulutusmarkkinointia tehtiin aktiivisesti etenkin sosiaalisessa
mediassa ja kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Markkinointia ja viestintää kehitettiin kohderyhmät huomioiden.
Sosiaalisen median näkyvyys on ollut johdonmukaisesti hyvää
ja Saappaan brändin mukaista. Oma viestinnän vuosikello

Resurssien kohdentaminen ja erillisen viestintäsuunnitelman ja
–aikataulun laatiminen toteutui hyvin. Viestinnällisien ohjeiden
toimeenpano kärsi hieman toiminta-alueen henkilöstövaihdoksista.

Läsnäolo toteutunut hyvin, esim. palvelujen omat fb-sivut aktiivisia. Henkilöstön osallistumisen tukeminen toteutunut osittain.

- sosiaalinen

20

media

lisiin yhteistyöverkostoihin, blogikirjoitteluun ja muuhun sosiaalisen median mahdollistaman vuorovaikutukseen osana
oman työalansa työtä.

Toteutunut.

Nuorten Keskuksen internet-sivuja päivitetään ajantasaisiksi
koko vuoden ajan.

Toteutunut.

Uutiskirjeitä lähetetään ajankohtaisista aiheista tarvittaessa.

Toteutunut.

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

Toteutunut.

- internet

- uutiskirje
- lehti

- tapahtumat
Järjestön toimintojen esittelypisteet eri tapahtumissa suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti. Järjestö on esillä:
Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa Jyväskylässä
Yhden hinnalla -tapahtumassa toukokuussa Tampereella
Hiippakunnallisissa painopisteseminaareissa syyskuussa
Kirkon Viestintäpäivillä syyskuussa
Maata Näkyvissä -festivaaleilla marraskuussa

•
•
•
•
•

Toteutunut.
- muut välineet

Järjestön vuosikertomus tuotetaan laadukkaasti ja sen aktiivisesta jakelusta huolehditaan.

YHTEYDET
Kotimaiset yhteydet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorten Keskus on jäsenenä seuraavissa järjestöissä
(*suluissa järjestöstä / tahosta toimintasuunnitelmassa käytetty lyhenne)
Kirkkopalvelut
Lastensuojelun keskusliitto
Sininauhaliitto
Suomen Lähetysseura
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi (Allianssi)
Taksvärkki ry
Yhteistyötä tehdään edellä mainittujen järjestöjen lisäksi seuraavien tahojen / yhteisöjen kanssa (*)
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
Kasvatuksen verkostofoorumi
Kirkkohallitus
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
Kirnu
Lasten Keskus – Kirjapaja Oy
Making People Happy oy
Mun Talous-verkosto
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kansainväliset
yhteydet

•
•
•
•
•
•
•

Nuorisotutkimusverkosto
Nuorille suunnatun verkkonuorisotyön foorumi (NuSuVeFo)
Nuorten Akatemia
Nuorten Palvelu ry
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Preventiimi
Seurakunnat
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
Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus (Verke)
Väestöliitto
Nuorten Keskus on jäsenenä seuraavissa järjestöissä (*)
European Fellowship (EF)
Global Fellowship (GF)
Yhteistyötä tehdään edellä mainittujen järjestöjen lisäksi seuraavien tahojen / yhteisöjen kanssa (*)
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischer Jugend (AEJ)
Action for Excellence International
Gordon Training International
Viron kirkon nuorisotyö
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6. TALOUS
Toimintavuoden talouden tavoitteena oli säilyttää Nuorten Keskuksen talous tasapainossa ja saavuttaa talousarvion mukainen alijäämä tulos 22.453 euroa. Toimintavuosi toteutui talouden osalta
kuitenkin huomattavasti ennakoitua paremmin, vaikka järjestön taloutta rasittivat SKL ry, PTK ry ja
Nuorten Keskus ry:n yhdistymiseen Nuori kirkko ry:ksi liittyvät kulut sekä järjestön muuttokulut uusiin
toimitiloihin Lauttasaareen. Tulos osoittaa ylijäämää 154.385,97 euroa, joka vahvistaa järjestön taseen
mukaista omaa pääomaa. Järjestön maksuvalmius oli hyvä koko tilikauden ajan.
Toimintavuoden ylijäämä tulokseen vaikutti Opetus- ja kulttuuriministeriön 5.4.2016 antama päätös
Nuorten Keskuksen 15.1.2016 tekemään oikaisuvaatimukseen Leirikeskus Pöyhölän peruskorjauksiin saatujen avustuksien palauttamisesta. Päätöksen mukaan OKM:lle palautettava summa oli
50.500 euroa eikä ministeriön ensimmäisen päätöksen 8.12.2015 mukainen summa 194.630 euroa.
Näin ollen Nuorten Keskuksen vuoden 2016 tuloslaskelmassa esitetään kohdassa Sijoitus- ja rahoitustoiminta, muut rahoitustuotot OKM:lle varatun avustuspalautuksen purku 144.130 euroa.
Eri toimintamuodot toteutuivat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta talousarvion mukaisesti. Nuorten leiri- ja kurssitoiminnan tulosta paransi nuorten leirien määrän supistaminen. Yhden hinnalla tapahtuman kävijämäärä jäi tavoitteesta, mutta siitä huolimatta tapahtuman tulos oli talousarvion mukainen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu nousi edellisestä vuodesta 352.200 eurosta
370.000 euroon. Virallinen kolehti oli 86.089,98 euroa, mikä oli 26.000 euroa budjetoitua parempi.

Tuloslaskelman tilikauden varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -542.923,17 euroa (edellisenä
vuonna -544.912,80 euroa). Tilikauden kulujäämän talousarviotavoite oli 600.679,54 euroa, joka
alittui 57.756,37 eurolla. Kulujäämä on katettu jäsenmaksuilla, yleisavustuksilla, varainhankinnalla
sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla.
Nuorten Keskuksen varsinainen ja ylimääräinen yhdistyksen kokous hyväksyivät osaltaan Nuorten
Keskus ry:n yhdistymisen Nuori kirkko ry:ksi 1.1.2017 alkaen. Varsinainen yhdistyksen kokous teki
ensimmäisen päätöksen järjestön purkautumisesta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous päätti järjestön toiminnan ja varojen siirtämisestä vuoden 2017 alusta Nuori kirkko ry:lle.
Nuorten Keskus lahjoitti edellä mainitun päätöksen mukaisesti 31.12.2016 Nuori kirkko ry:lle omistamiensa tilinpäätöksen liitteessä lueteltujen asunto-osakeyhtiöiden kaikki osakkeet. Nuorten Keskus lahjoitti myös omistamansa Elisa Oyj:n osakkeet ja Nordea Bank FDR:n osakkeet sekä Lasten
Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeet sekä omistamansa koneet ja kalusteet. Lahjoittaja vastaa kaikista
lahjan kohteeseen liittyvistä menoista 31.12.2016 saakka. Tämän jälkeiseltä ajalta niistä vastaavat
lahjan saaja.
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6.1. TULOSLASKELMAN YHDISTELMÄ
01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

Avustukset

518 116,87

437 988,69

Muut tuotot

352 691,92

313 385,68

Tuotot yhteensä

870 808,79

751 374,37

Henkilöstökulut

-807 937,78

-699 126,09

Varsinainen toiminta
Tuotot

Kulut

Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-4 827,36

-5 175,14

-600 966,82

-591 985,94

-1 413 731,96

-1 296 287,17

-542 923,17

-544 912,80

Varainhankinta
Tuotot

Varainhankinta yhteensä
Kulujäämä

Jäsenmaksutuotot

26 060,00

26 074,97

Vapaat kolehdit

646,19

557,96

Tuotot yhteensä

26 706,19

26 632,93

26 706,19

26 632,93

-516 216,98

-518 279,87

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

191 934,29

293 265,78

Kulut

-21 421,32

-214 516,06

170 512,97

78 749,72

-345 704,01

-439 530,15

Yleisavustukset

500 089,98

495 619,96

Tilikauden yli-/alijäämä

154 385,97

56 089,81

Sijoitus- ja rah.toiminta yht.
Kulujäämä
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6.2. TULOSLASKELMA TOIMINNOITTAIN
VARSINAINEN TOIMINTA

01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

Kokoontuvan nuorisotyön kehittäminen
Rippikoulukoulutukset
Tuotot
Avustukset

6 454,00

4 812,00

Muut tuotot

46 891,21

26 884,40

53 345,21

31 696,40

Henkilöstökulut

-41 370,52

-24 869,12

Muut kulut

-15 184,00

-7 330,27

-56 554,52

-32 199,39

-3 209,31

-502,99

Avustukset

7 500,00

15 000,00

Muut tuotot

43 986,21

47 716,29

51 486,21

62 716,29

Henkilöstökulut

-47 466,62

-43 401,29

Muut kulut

-49 740,96

-56 246,69

-97 207,58

-99 647,98

-45 721,37

-36 931,69

2 454,18

2 506,61

Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Kokoontuvan nuorisotyön kehittäminen yht.
Yhden hinnalla- tapahtuma
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Kirkon nuorisopäivät yht.
Nuorten leirit ja kurssit
Tuotot
Avustukset
Kolehdit
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

579,35

467,12

106 820,00

91 958,50

109 853,53

94 932,23

Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Nuorten leirit ja kurssit yht.

-44 001,47

-48 584,57

-122 457,91

-117 339,63

-166 459,38

-165 924,20

-56 605,85

-70 991,97

Julkaisutoiminta
Tuotot
Avustukset

8 000,00

0,00

Muut tuotot

17 646,29

48 779,83

25 646,29

48 779,83

-28 456,18

-28 806,24

Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Varaston muutos

-3 045,40

-392,43

Muut kulut

-8 147,15

-23 246,65

-39 648,73

-52 445,32

-14 002,44

-3 665,49

Kulut yhteensä
Julkaisutoiminta yht.
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Nuorten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
Nuisku, Äxäri, Ryhmis
Tuotot
Avustukset

986,82

0,00

Muut tuotot

32 842,39

20 161,99

33 829,21

20 161,99

-22 844,21

-20 518,94

1 649,74

-1 880,50

Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Varaston muutos
Muut kulut

-14 571,33

-3 578,45

-35 765,80

-25 977,89

-1 936,59

-5 815,90

Avustukset

107 544,67

103 329,00

Muut tuotot

21 019,72

14 961,12

128 564,39

118 290,12

Henkilöstökulut

-50 011,44

-50 103,52

Muut kulut

-79 135,39

-68 186,92

-129 146,83

-118 290,44

-582,44

-0,32

0,00

2 804,96

0,00

2 804,96

0,00

-3 428,39

0,00

-3 428,39

0,00

-623,43

Avustukset

267 539,63

256 338,00

Muut tuotot

2 610,00

4 068,00

270 149,63

260 406,00

-189 418,40

-183 887,40

Kulut yhteensä
Nuorten vuorovaikutustaitojen vahvist. yht.
Palveluoperaatio Saapas, nettisaapas ja erityisnuorisotyö
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Saapas, nettisaapas ja erityisnuorisotyö yht.
Palveluoperaatio Saapas CIMO- hanke
Tuotot
Avustukset
Tuotot yhteensä
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Palveluoperaatio Saapas CIMO- hanke yht.
Moottoripaja- hanke
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

-80 731,23

-76 518,61

-270 149,63

-260 406,01

0,00

-0,01

Avustukset

2 725,45

0,00

Muut tuotot

325,00

0,00

3 050,45

0,00

Kulut yhteensä
Moottoripaja- hanke yhteensä
Henry Ford -Mopomiittihanke
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

0,00

0,00

-3 050,45

0,00

-3 050,45

0,00
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Henry Ford -Mopomiittihanke

0,00

0,00

64 740,77

0,00

-61 046,09

0,00

Töitä nuorelle -hanke moottoripajat
Tuotot
Avustukset
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Töitä nuorelle -hanke moottoripajat yhteensä

-3 694,68

0,00

-64 740,77

0,00

0,00

0,00

19 997,40

6 416,80

19 997,40

6 416,80

-8 740,76

-2 636,83

850,79

-709,85

Vanhemmuuden tukeminen
Toipe
Tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Varaston muutos
Muut kulut

-7 147,86

-2 925,93

-15 037,83

-6 272,61

4 959,57

144,19

Avustukset

0,00

1 166,00

Muut tuotot

3 378,00

7 754,88

3 378,00

8 920,88

-2 788,16

-5 764,98

Kulut yhteensä
Vanhemmuuden tukeminen yht.
Työntekijöiden ja vapaaehtoisen tukeminen
Toiku, Toivu, Kehitä nuorisotyötä
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Varaston muutos
Muut kulut
Kulut yhteensä
Työntekijöiden ja vapaaeht. tukeminen yht.

-22,39

-238,95

-1 199,31

-4 892,58

-4 009,86

-10 896,51

-631,86

-1 975,63

-6 567,58

0,00

-59,57

0,00

-6 627,15

0,00

43 680,00

40 838,00

Koulutuksen suunnittelu
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Koulutuksen aluetoiminta
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot

39,00

0,00

43 719,00

40 838,00

Henkilöstökulut

-22 434,54

-18 073,81

Muut kulut

-21 285,20

-22 764,64

-43 719,74

-40 838,45

-0,74

-0,45

Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Koulutuksen aluetoiminta yht.
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NAVI-toiminta
Tuotot
Avustukset

0,00

3 819,00

-21 779,13

-20 450,15

Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Navi-toiminta yht.

-9 100,02

-8 008,41

-30 879,15

-28 458,56

-30 879,15

-24 639,56

Kirkko 2020 seminaari
Tuotot
Avustukset

528,00

528,00

Muut tuotot

1 764,50

1 498,00

2 292,50

2 026,00

Henkilöstökulut

-4 579,02

-2 894,16

Muut kulut

-4 119,27

-4 313,57

-8 698,29

-7 207,73

-6 405,79

-5 181,73

Avustukset

5 384,00

4 880,00

Muut tuotot

550,00

700,00

5 934,00

5 580,00

Henkilöstökulut

-2 675,89

-5 388,32

Muut kulut

-4 136,79

-3 525,82

-6 812,68

-8 914,14

-878,68

-3 334,14

Avustukset

0,00

1 500,00

Muut tuotot

0,00

1 264,50

0,00

2 764,50

Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Nuorten kuuleminen yhteensä
Mediateekki -hanke
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Mediateekki- hanke yhteensä
Vihreät rippikoulut
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut

0,00

-396,72

-373,23

-3 019,15

-373,23

-3 415,87

-373,23

-651,37

0,00

750,00

0,00

750,00

Henkilöstökulut

-2 025,30

-4 479,90

Muut kulut

-1 380,03

-1 512,33

Kulut yhteensä

-3 405,33

-5 992,23

Nuorten osallistuminen kv-toimintaan yht.

-3 405,33

-5 242,23

Muut kulut
Kulut yhteensä
Vihreät rippikoulut yht.
Nuorten osallistuminen kansainväliseen toimintaan
Tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
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Viestintä (tiedotus)
Tuotot
Muut tuotot

6 464,24

0,00

Henkilöstökulut

-28 335,30

-23 408,09

Muut kulut

-19 226,28

-11 768,14

-47 561,58

-35 176,23

-41 097,34

-35 176,23

35 312,18

33 081,42

35 312,18

33 081,42

Henkilöstökulut

-26 708,30

-23 903,48

Muut kulut

-22 505,87

-23 263,25

-49 214,17

-47 166,73

-13 901,99

-14 085,31

Kulut

Kulut yhteensä
Viestintä yht.
Villi-lehti
Tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Villi-lehti yht.
Leirikeskus Pöyhölä, oma toiminta
Kulut
Henkilöstökulut

0,00

-199,08

Poistot

0,00

-1 008,54

Muut kulut

0,00

-11 014,50

0,00

-12 222,12

0,00

-12 222,12

10 789,41

7 389,95

10 789,41

7 389,95

Henkilöstökulut

-23 133,27

-20 908,04

Muut kulut

-20 951,96

-15 291,29

-44 085,23

-36 199,33

-33 295,82

-28 809,38

595,67

0,00

595,67

0,00

Henkilöstökulut

-2 025,29

-5 714,56

Muut kulut

Kulut yhteensä
Leirikeskus Pöyhölä, oma toiminta yht.
YHTEISTOIMINTA
Kotimaiset yhteydet
Tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut

Kulut yhteensä
Kotimaiset yhteydet yht.
Kansainväliset yhteydet
Tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut

-3 851,37

-3 791,99

Kulut yhteensä

-5 876,66

-9 506,55

Kansainväliset yhteydet yht.

-5 280,99

-9 506,55
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HALLINTO JA YHTEISET TYÖMUODOT
Keskustoimisto
Tuotot

1 660,70

0,00

-171 530,31

-164 736,89

-13 738,70

-11 811,31

Jäsenmaksut

-3 769,00

-3 798,94

Poistot

-4 827,36

-4 166,60

-90 842,00

-101 186,75

-284 707,37

-285 700,49

-283 046,67

-285 700,49

-542 923,17

-544 912,80

26 060,00

26 074,97

646,19

557,96

Kulut
Henkilöstökulut
Vuokrat

Muut kulut
Kulut yhteensä
Keskustoimisto yht.
Varsinaisen toiminnan kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Vapaat kolehdit
Liiketoiminnan tuotot
Tuotot yhteensä

Varainhankinta yhteensä
Kulujäämä

0,00

0,00

26 706,19

26 632,93

26 706,19

26 632,93

-516 216,98

-518 279,87

4 469,01

4 298,25

30,20

32,36

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot

Osinkotuotot
Korkotuotot
Vuokratuotot

43 305,08

53 433,07

144 130,00

235 502,10

191 934,29

293 265,78

Vastikkeet

-17 335,53

-17 811,23

Korkokulut

-1 104,41

-1 557,95

Muut kulut

-2 907,95

-194 768,15

Muut rahoitustuotot
Tuotot yhteensä
Kulut

Poistot

-73,43

-378,73

-21 421,32

-214 516,06

170 512,97

78 749,72

-345 704,01

-439 530,15

370 000,00

352 200,00

44 000,00

43 000,00

Muut avustukset

0,00

10 100,00

Virallinen kolehti

86 089,98

90 319,96

500 089,98

495 619,96

Kokonaiskulu-/tuottojäämä

154 385,97

56 089,81

Tilikauden tulos

154 385,97

56 089,81

Tilikauden yli/- alijäämä

154 385,97

56 089,81

Kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Omatoiminen kulujäämä
YLEISAVUSTUKSET
Valtionapu toimintaan
Kirkon Keskusrahaston avustus

Yleisavustukset yhteensä
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6.3. TASE
VASTAAVAA

31.12.2016

31.12.2015

5 833,88

8 750,86

Koneet ja kalusto

5 951,39

4 042,60

yhteensä

5 951,39

4 042,60

517 669,68

517 669,68

529 454,95

530 463,14

13 382,56

11 641,75

Myyntisaamiset

28 133,06

19 367,26

Siirtosaamiset

12 309,60

49 594,76

Muut saamiset

970,00

970,00

41 412,66

69 932,02

Rahat ja pankkisaamiset

595 893,83

539 009,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

650 689,05

620 583,74

1 180 144,00

1 151 046,88

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikainen

yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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VASTATTAVAA

31.12.2016

31.12.2015

449 173,34

449 173,34

OMA PÄÄOMA
Rahastot
Arvonkorotusrahasto

70 801,40

70 801,40

Edell.tilikausien ali-/ylijäämä

198 909,23

142 819,42

Tilikauden alijäämä/-ylijäämä

154 385,97

56 089,81

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

873 269,94

718 883,97

52 568,00

48 690,00

0,00

25 312,06

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakkomaksut
Ostovelat
Muut velat

1 833,73

16 790,92

Siirtovelat

252 472,33

341 369,93

yhteensä

306 874,06

432 162,91

306 874,06

432 162,91

1 180 144,00

1 151 046,88

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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6.4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Pienenä yhdistyksenä Nuorten Keskus ry ei ole laatinut kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta.
Tilinpäätökseen on liitetty hallituksen laatima vapaamuotoinen sääntöjen edellyttämä vuosikertomus.
Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
Leirikeskus Pöyhölä on myyty Ruokamajakka Oy:lle 31.3.2015.
Leirikeskuksen kirjanpidollinen myyntivoitto 235 502,10 euroa esitetään tuloslaskelmassa sijoitus- ja
rahoitustoiminnan muina tuottoina ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle palautettava investointiavustus
194 630 euroa (OKM:n päätös 8.12.2015) esitetään sijoitus- ja rahoitustoiminnan muuna kuluna
tilivuonna 2015. Nuorten Keskus oli jättänyt 15.1.2016 oikaisuvaatimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle
palautettavan investointiavustuksen määrästä. Opetus- ja Kulttuuriministeriön päätöksen
5.4.2016 mukaan palautettavan avutuksen määrä on 50.500 euroa. Vuonna 2015 kirjatun
investointiavustuksen loppuosa 144.130,00 euroa on purettu vuonna 2016 ja esitetään
sijoitus- ja rahoitustoiminnan muina tuottoina.
Avustukset
Opetusministeriöltä, Kirkkohallitukselta ja muilta tahoilta saadut
yleisavustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa "yleisavustukset".
Raha-automaattiyhdistykseltä ja muilta tahoilta saadut projekti- ja
erityisavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin.
Näistä avustuksista on tuloutettu toteutuneita kuluja vastaava osuus.
Kulujen kohdistusperiaatteet
Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista
(toiminnan palkka- ja lakisääteiset sosiaalikulut, yhtiövastikkeet, toimistotarvikkeet, posti, puhelin,
valokopio ja atk-kulut).
Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.
Arvonkorotusrahasto
Sijoitukset on arvostettu hankintahintaan lukuunottamatta As Oy Liisankatu 27:ssa sijaitsevia
huoneistoja, joihin sisältyy 70.801,40 euron arvonkorotus. As Oy Liisankatu 27 osakkeet,
382 m2, on arvostettu tilinpäätöksessä 407,53 euron keskimääräiseen neliöhintaan.
Pysyvät vastaavat ja poistot
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon.
Muut aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelma:
Huoneistokorjaukset

tasapoisto 20%

ATK-ohjelmat

tasapoisto 20%

Koneet ja kalusto 10 v. Pöyhölä

tasapoisto 10%

Rakennukset

menojäännöspoisto 4%

Koneet ja kalusto:
* keskustoimisto

menojäännöspoisto 25%

* sijoitustoim. huoneistot

menojäännöspoisto 25%

Sijoitushuoneistojen poistot esitetty sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluissa,
muut poistot varsinaisen toiminnan kuluissa.
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Kokonaistuotot ja -kulut

31.12.2016

31.12.2014

Kokonaistuotot

1 589 539,25

1 566 893,04

Kokonaiskulut

-1 435 153,28

-1 510 803,23

154 385,97

56 089,81

Palkat

652 061,59

558 752,25

TYEL-eläkevakuutusmaksut

Alijäämä/ylijäämä
Henkilöstökulut (henkilöstökuluihin ei sis. enn.perintäpalkkiot)

122 423,77

104 610,72

Muut henkilösivukulut

22 555,78

18 642,94

Saadut työll.tuet & sair.pv-rahat(väh.palkoista)

-6 583,36

-3 914,82

790 457,78

678 091,09

17 480,00

21 035,00

8

9

30,20

32,36

Yhteensä
Ed. olevien lisäksi on maksettu;
Muut palkkiot ennakkoperintärekisteriotteella
Vakituisen henkilöstön lukumäärä
Korkotuotot ja korkokulut
Korkotuotot
Korkokulut

1 104,41

1 557,95

Yhteensä

-1 074,21

-1 525,59

31.12.2016

31.12.2015

8 750,86

24 215,65

Tasetta koskevat liitetiedot
Muut pitkävaikutteiset menot
Menojäännös 31.12.2015
Lisäys tilikaudella

0,00

0,00

Vähennys tilikauden aikana

0,00

-12 267,00

-2 916,98

-3 197,79

5 833,88

8 750,86

Tilikauden suunn.muk.poistot
Menojäännös 31.12.2016
Maa- ja vesialueet
Menojäännös 31.12.2015

0,00

7 586,96

Vähennys tilikauden aikana

0,00

-7 586,96

Menojäännös 31.12.2016

0,00

0,00

Rakennukset ja rakennelmat
Menojäännös 31.12.2015

0,00

128 519,62

Vähennys tilikauden aikana

0,00

-128 091,22

Tilikauden poistot

0,00

-428,40

Menojäännös 31.12.2016

0,00

0,00

Menojäännös 31.12.2015

4 042,60

33 453,32

Lisäys tilikaudella

3 892,60

4 069,68

Koneet ja kalusto

Vähennys tilikaudelta
Tilikauden suunn.muk.poistot
Menojäännös 31.12.2016

0,00

-31 552,72

-1 983,81

-1 927,68

5 951,39

4 042,60
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Poistot
Koneet&kalusteet (keskuststo)

-1 910,38

-1 249,62

ATK-ohjelmat (keskuststo)

-2 916,98

-2 916,98

Koneet &kalusto (Pöyhölä)

0,00

-580,14

Rakennukset (Pöyhölä)

0,00

-428,40

Koneet ja kalusto (sij.huoneistot)
Huoneistokorjaukset (keskuststo, sij.huoneistot)
Yhteensä

-73,43

-97,92

0,00

-280,81

-4 900,79

-5 553,87

155 674,74

155 674,74

Sijoitukset
Asunto-osakkeet
As. Oy Liisankatu 27, kirjanpitoarvo
As. Oy Meririutta, kirjanpitoarvo

87 148,26

87 148,26

As. Oy Merenkäynti, kirjanpitoarvo

107 653,73

107 653,73

As. Oy Seitsenaukio, kirjanpitoarvo

107 653,73

107 653,73

Yhteensä

458 130,46

458 130,46

Lasten Keskus Oy, kirjanpitoarvo

43 664,95

43 664,95

Pörssiosakkeet, kirjanpitoarvo

15 874,27

15 874,27

Pörssiosakkeet, markkina-arvo

90 212,14

90 760,80

31.12.2016

31.12.2015

449 173,34

449 173,34

70 801,40

70 801,40

Edellisten tilikausien yli/alijäämä

198 909,23

142 819,42

Tilikauden alijäämä/-ylijäämä

154 385,97

56 089,81

Oma pääoma yhteensä

873 269,94

718 883,97

31.12.2016

31.12.2015

30 000,00

30 000,00

3 208,34

2 303,91

Nordea limiitti

0,00

65 000,00

Nordean limiitistä käytössä

0,00

0,00

Julkaisutoiminnan osakkeet

Oma pääoma
Rahastot
Kiinteistörahasto
Arvonkorotusrahasto

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Nordea Rahoitus Oy Business MasterCard/Pankin vastuu
josta käytössä
Limiitit

joiden vakuudeksi annettu
As. Oy Meririutta B20 osakkeita, kirjanpitoarvo

0,00

87 148,26

As. Oy Seitsenaukio H 103 osakkeita, kp-arvo

0,00

107 653,73

OP limiitti

0,00

35 000,00

OP:n limiitistä käytössä

0,00

0,00

0,00

38 706,76

joiden vakuudeksi annettu
As. Oy Liisankatu 27 G 13 osakkeita, kirjanpitoarvo
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OP rahalaitoslainan vakuudeksi on annettu
As. Oy Liisankatu 27 G 13 osakkeita, kirjanpitoarvo

0,00

38 706,76

2 347,41

0,00

Seuraavalle tilikaudelle

3 528,41

4 661,20

Myöhemmille tilikausille

3 528,41

7 913,61

Leasing-vastuut yhteensä

7 056,82

12 574,81

First Card/Yrityskortit
Rahoitusyhtiön vastuu
Leasing-vastuut (toimisto: kopiokone, postimaksukone, puhelinjärjestelmä)

Asunto-osakeyhtiö Liisankatu 27 rahoitusvastikelaina
Nuorten Keskus ry:n toimitilaosakkeisiin kohdistuu Asunto-osakeyhtiö Liisankatu 27 yhtiölainan
osuus 31.12.2016 tehdyn arvion mukaan 23.003,61 euroa. Rahoitusvastikelainan
laina-aika on 20 vuotta. Jäljellä oleva lainaosuus on mahdollista maksaa pois kunkin vuoden
kesä- ja joulukuussa. Lisäksi huoneistolle B1 kohdistuva piharemonttilainan osuus on 2.247,24 euroa.

Nuorten Keskus ry:n omaisuuden siirrot Nuori kirkko ry:lle
Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry
ja Nuorten Keskus ry päättivät lopullisesti yhdistymisestä Nuori kirkko ry:ksi 1.12.2016 pidetyissä
ylimääräisissä yhdistysten kokouksissa. Päätöksen mukaan Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry
ja Nuorten Keskus ry lahjoittavat kaiken omaisuutensa Nuori kirkko ry:lle eli nimensä ja sääntönsä
muuttaneelle Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:lle. Nuorten Keskus ry on lahjoittanut
31.12.2016 seuraavan omaisuuden:
1. Asunto Oy Merenkäynti -nimisen osakeyhtiön osakkeet numerot 56252-58579, jotka oikeuttavat
hallitsemaan yhtiössä sijaitsevaa 3 h + k, 75 neliön suuruista asuinhuoneistoa C 27.
2. Asunto Oy Meririutta -nimisen osakeyhtiön osakkeet numerot 0027685-0029027, jotka
oikeuttavat hallitsemaan yhtiössä sijaitsevaa 2 h + k, asuinhuoneistoa B 20.
3. Asunto Oy Seitsenaukio -nimisen osakeyhtiön osakkeet numerot 0093380-0094355, jotka
jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiössä sijaitsevaa 3 h + k, asuinhuoneistoa H 103.
4. Asunto Oy Liisankatu 27 -nimisen osakeyhtiön osakkeet numerot 0000001-0000040, jotka
oikeuttavat hallitsemaan yhtiössä sijaitsevaa huoneistoa (B 1) (Nro 001, pinta-alaltaan 71 m2
(liiketila)
5. Asunto Oy Liisankatu 27 -nimisen osakeyhtiön osakkeet numerot 0000357 - 0000460, jotka
oikeuttavat hallitsemaan yhtiössä sijaitsevaa huoneistoa A 5 (Nro 005), pinta-alaltaan 184 m2
(5 h + k).
6. Asunto-osakeyhtiö Liisankatu 27 -nimisen osakeyhtiön osakkeet numerot 0001605 - 0001676,
jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiössä sijaitsevaa huoneistoa G 13 (Nro 013), pinta-alaltaan
128 m2 (4 h + k).
7. Pörssiosakkeet
Elisan ja Nordean osakkeet kirjanpitoarvoltaan 15.874,27 euroa
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8. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeet (kirjanpitoarvoltaan 43.664,95 euroa)
Lahjakirjojen mukaan lahjoittaja vastaa kaikista lahjan kohteeseen liittyvistä menoista
31.12.2016 saakka.
Nuorten Keskuksen palautettavat peruskorjausavutukset Ray:lle/STEA:lle
Nuorten Keskus ry on saanut vuosina 2008 - 2009 Ray:ltä avustusta
keskustoimiston ja lisätilan peruskorjauksen perustamismenoihin.
Avustuksen käyttöaika on 20 vuotta sen myöntämisestä. Avusta on käytetty vain 8,5 vuotta
31.12.2016, joten avustus tullaan perimään takaisin siinä tapauksessa, että avustettu tila siirtyy
pysyvästi pois avustuspäätöksen mukaisesta käytöstä ja/tai tilan omistus siirtyy avustuskelvottomalle
taholle. Jäljellä olevan palautuksen määrä on 57,6 % 48.058,00 euroa.
Nuori kirkko ry/Nuorten Keskus ry hakee käyttötarkoituksen tilapäistä muutosta avustettuihin tiloihin
vuonna 2017.
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6.5. SUURIMMAT TOIMINNOILLE KOHDENNETUT AVUSTUKSET
2016

2015

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Pilvipedagogiikka osallisuuden edistäjänä -hanke
Isosten mediateekki- Mediataitoja nuorille -hanke

6 080
5 120

2 500
4 880

KIRKKOHALLITUS
Saappaan kolehtiosuus
Kirkon Nuorisopäivien kehittämiseen

9 500
7 500

9 000
15 000

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS
Palveluoperaatio Saapaan toiminta
Koulutuksen aluetoiminta
Moottoripaja- hanke
Töitä Nuorelle - hanke Moottoripajat

97 679
43 680
260 539
64 740

94 321
40 838
251 338

TUNKELON SÄÄTIÖ
Vihreät rippikoulut
Painiva Jumala- kuunnelmasarja nuorten identiteetin
rakentamisen tukena

2 000

KIRKON MEDIASÄÄTIÖ
Jumalan paini, Nuorille suunnattu kuunnelmasarja

6 000

1 500

HELMI HOLMGRENS STIFTELSE
Nuorten Keskuksen toimintaan

10 000

STIFTELSEN 7:ENDE MARS FONDEN
Moottoripaja- hanke
HENRY FORDIN RAHASTO
Moottoripaja -hanke
Mopomiitti- hanke

2 000

7 000
2 725

CIMO
Aurinkorannikon Saapas- ryhmän perehdyttäminen
työmenetelmään -hanke
Kaiken maailman nuorille -tapahtuma

3 000

2 805
619

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA
Vapaat kolehtituotot Nuorten Keskuksen toimintaan

356

OULUNKYLÄN SEURAKUNTA
Vapaat kolehtituotot Nuorten Keskuksen toimintaan

289

491
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6.6. TILINTARKASTUSKERTOMUS
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7. JÄSENET
Nuorten Keskuksen jäsenyhteisöt 31.12.2016
Jäsenseurakunnat
Akaan seurakunta
Alavuden seurakunta
Enontekiön seurakunta
Espoon tuomiokirkkosrk
Espoonlahden seurakunta
Euran seurakunta
Forssan seurakunta
Haagan seurakunta
Haapaveden seurakunta
Hakunilan seurakunta
Haminan seurakunta
Hangon suomalainen srk
Harjavallan seurakunta
Hartolan seurakunta
Hausjärven seurakunta
Heinolan seurakunta
Helsingin Mikaelin seurakunta
Helsingin tuomiokirkko srk
Hollolan seurakunta
Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinna-Vanajan srk
Iisalmen seurakunta
Ilmajoen seurakunta
Imatran seurakunta
Janakkalan seurakunta
Joensuun seurakunta
Jokioisten seurakunta
Joutsenon seurakunta
Jyväskylän seurakunta
Järvenpään seurakunta
Kaarinan seurakunta
Kajaanin seurakunta
Kallion seurakunta
Kannelmäen seurakunta
Karstulan seurakunta
Kauhajoen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan srk
Kemin seurakunta
Keminmaan seurakunta
Kempeleen seurakunta
Keravan seurakunta
Kirkkonummen srk
Kiteen seurakunta
Kiuruveden seurakunta
Kokemäen seurakunta
Kokkolan suom. seurakunta
Kontiolahden seurakunta
Kotkan seurakunta
Kouvolan seurakunta
Kuopio Alavan seurakunta
Kuopion Järvi-Kuopion srk
Kuopion Kallaveden srk
Kuopion Männistön srk
Kuopion Puijon seurakunta
Kuopion tuomiokirkkosrk
Kuortaneen seurakunta
Kurikan seurakunta
Kuusankosken seurakunta

Kymin seurakunta
Lahden Joutjärven seurakunta
Lahden Keski-Lahden srk
Lahden Salpausselän srk
Laihian seurakunta
Laitilan seurakunta
Langinkosken seurakunta
Lappeen seurakunta
Lappeenrannan seurakunta
Lapuan tuomiokirkkosrk
Laukaan seurakunta
Lauritsalan seurakunta
Lauttasaaren seurakunta
Leppävaaran seurakunta
Leppävirran seurakunta
Liedon seurakunta
Lohjan seurakunta
Lohtajan seurakunta
Loimaan seurakunta
Malmin seurakunta
Mikkelin tuomiokirkkosrk
Muhoksen seurakunta
Multian seurakunta
Munkkiniemen seurakunta
Muonion seurakunta
Mustasaaren suom. srk
Mynämäen seurakunta
Mäntsälän seurakunta
Mänttä-Vilppulan seurakunta
Mäntyharjun seurakunta
Nastolan seurakunta
Nivalan seurakunta
Nokian seurakunta
Noormarkun seurakunta
Nousiaisten seurakunta
Nurmeksen seurakunta
Nurmijärven seurakunta
Olarin seurakunta
Orimattilan seurakunta
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Oulunsalon seurakunta
Outokummun seurakunta
Paavalin seurakunta
Pakilan seurakunta
Parkanon seurakunta
Pellon seurakunta
Petäjäveden seurakunta
Pieksämäen seurakunta
Pielaveden seurakunta
Pihtiputaan seurakunta
Pirkkalan seurakunta
Pitäjämäen seurakunta
Porvoon suomalainen srk
Puumalan seurakunta
Pyhäjärven seurakunta
Pyhäselän seurakunta
Pöytyän seurakunta
Raision seurakunta
Rauman seurakunta

Rautalammin seurakunta
Rekolan seurakunta
Riihimäen seurakunta
Rovaniemen seurakunta
Ruokolahden seurakunta
Saarijärven seurakunta
Salon seurakunta
Sammonlahden seurakunta
Sastamalan seurakunta
Savonlinnan seurakunta
Seinäjoen seurakunta
Siilinjärven seurakunta
Sipoon suomalainen srk
Sotkamon seurakunta
Suonenjoen seurakunta
Säkylä-Köyliön seurakunta
Taivassalon seurakunta
Tampereen seurakuntayhtymä
Aitolahden seurakunta
Harjun seurakunta
Hervannan seurakunta
Härmälän seurakunta
Kalevan seurakunta
Messukylän seurakunta
Pyynikin seurakunta
Teiskon seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Viinikan seurakunta
Tapiolan seurakunta
Tarvasjoen seurakunta
Teuvan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Tohmajärven seurakunta
Toivakan seurakunta
Tuusulan seurakunta
Töölön seurakunta
Ulvilan seurakunta
Uudenkaupungin srk
Vaasan suomalainen srk
Vantaankosken seurakunta
Varkauden seurakunta
Varpaisjärven seurakunta
Vartiokylän seurakunta
Vetelin seurakunta
Vihdin seurakunta
Viitasaaren seurakunta
Virtain seurakunta
Ylivieskan seurakunta
Ylöjärven seurakunta
Ähtärin seurakunta
Äänekosken seurakunta
Jäsenyhdistykset
Helsingin NMKY
Kotkan Saappaan Tuki ry
Luumäen srk:n nuoret
Nurmijärven NKY
Oulun NMKY
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