Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry

Toimintasuunnitelma 2022
Tuemme pyhäkouluja seurakunnissa brändimme mukaisesti.

Pyhäkoulu on ihan lasten valtakunta!
Pyhäkoulu - osaksi tarinaa
Rakennamme uutta strategiaa.

1. Lapsen ja perheen näkökulma
Lapsia osallistavan pyhäkoulutoiminnan tukeminen
SPY luo mahdollisuuksia toteuttaa monipuolista pyhäkoulutoimintaa lapsille toimivissa ja
turvallisissa tiloissa; verkossa ja ulkona leikkien. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään
yhteistyötä Lastenkirkko-median kanssa.

Lapset suunnittelemaan
Kustakin hiippakunnasta kutsutaan lasten edustaja mukaan arvioimaan kulunutta
strategiakautta ja luomaan uutta strategiaa lasten hallituksen kokouksissa, joita järjestetään
vuoden mittaan ainakin kaksi.
Lapsia pyydetään myös kirjoittamaan juttuja jäsenkirjeeseen ja yhdistyksen verkkosivulle.

Aikuisia pyydetään myös välittämään erityisesti lapsilta saatavaa palautetta yhdistyksen
käyttöön.

Pyhäkoulun ilme ja brändi
SPY ry on kehittänyt pyhäkoulun brändiä mainostoimisto Funckin Jaana Haapalan kanssa.
Vuodelle 2021 kehittämistyöstä siirtyvät vuodelle 2022 seuraavat tavoitteet:
-

löytää vielä käyttämättömät lasten ja perheiden kohtaamisen paikat
selkeyttää pyhäkoulua perheille suunnattuna palveluna.
tehdään ja levitetään brändin mukaiset materiaalit, kuten kangaskassit ja lasten
juhlakruunut ja Päkän posti-pyhäkoulu.

Näytään ja ollaan mukana siellä, missä lapset ja perheet
huomaavat
Brändiä tehdään tutuksi lapsille ja perheille suunnatuissa tapahtumissa, kuten
Lapsimessuilla 19.-22.5.2022 ja paikallisseurakuntien tapahtumissa. 2022 huomioidaan
myös Nurmijärvellä 190 vuotta sitten alkaneen kotipyhäkouluperinteen juhlinta
Mikkelinpäivän tienoissa.
Pyhäkoulua pidetään esillä monipuolisesti erilaisissa julkaisuissa.

2. Pyhäkoulunohjaajan näkökulma
Strategiassa esitettyjen tavoitteiden pohjalta haastetaan seurakuntien työntekijöitä
arvioimaan toimintatapojaan ja asettamaan kehittämistavoitteita:
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Ohjaajat ja työntekijät luovat yhdessä pyhäkoulun rakenteet.
Ohjaajat saavat käyttää pyhäkoulussa osaamistaan monipuolisesti.
Pyhäkoulun pitäminen ei tunnu liian vaikealta vaan kiinnostavalta.
Keskinäinen luottamus ja sen myötä uskallus toimia ja kehittää toimintaa
vahvistuvat.
Työntekijöiden sitkeys toimia vapaaehtoisten kanssa vahvistuu.
Kaikki seurakunnan työntekijät tietävät, mikä on pyhäkoulu ja arvostavat sitä.
Pyhäkoulu ja varhaiskasvatus yhdistyvät luontevasti.
Ohjaajat osaavat luottaa lapsiin ja toimia yhdessä heidän kanssaan.
Ohjaajat osaavat ottaa vastaan monenlaiset lapset ja perheet.
Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään entistä paremmin.
Pyhäkoulunohjaajille on tarjolla virkistystä ja innostavia koulutustapahtumia.
Pyhäkoulunohjaajaksi halutaan, koska yhteiset tapaamiset ovat niin antoisia.

Haastaminen tapahtuu googlekyselyillä sekä pilottiseurakuntien kanssa työskentelemällä.
Haastatteluja toteutetaan verkossa jaettujen lomakkeiden lisäksi Varhaiskasvatuksen
valtakunnallisilla neuvottelupäivillä Lahdessa 22.-23.9.
Pilotti seurakunnat arvioivat omaa pyhäkoulutoimintaansa ja kehittävät sitä aktiivisesti
SPY:n materiaaleja hyödyntäen. Pilottiseurakunnilta voidaan saada tietoa siitä, onko SPY:n
toimet tuloksellisia ja vaikuttavia.
SPY ry:n toimintaa pidetään esillä Pyhäkoulu-turvallisuutta ja kestävää kehitystä 9.-10.9.
koulutuksessa STEP-koulutuksen Järvenpään kampuksella. Esillä ovat SPYn brändityössä
keskeisesti esiin nostetut asiat: Miten luodaan kaikille turvallinen tila, jossa saa pohtia
elämän suuria kysymyksiä? Pyhäkoulussa myös kestävä kehitys on osa leikkiä, tutkimista ja
ihmettelyä.
Yhdessä LNK:n kanssa toteutetaan 17.8. klo 18 pyhäkouluohjaajien webinaari, jossa
perehdytään Päkän ja Pulmun vinkkeihin pyhäkoulun suunnittelun tukena.

Pyhäkoulunohjaajille ja vastaaville suunnattu viestintä ja
vaikuttaminen
Lehtijuttuja ja muuta viestintää
SPY ry tarjoaa pyhäkoulutoimintaan liittyviä juttuja erilaisiin lehtiin. Teemana 2022 on
edelleen turvallinen ja osallistava pyhäkoulu, sekä pyhäkoulun brändin kehittäminen.
Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 22.-23.9.
SPY ry pitää esillä pyhäkoulutoiminnan mahdollisuuksia seurakuntatyössä seurakuntien
varhaiskasvattajille suunnatuilla neuvottelupäivillä Lahdessa. Osallistujille jaetaan SPYn
ajankohtaisia markkinointimateriaaleja.

3) SPY:n näkökulma
SPY ry on Lasten ja nuorten keskus ry:n jäsen. Yhdistykset toimivat yhdessä pyhäkoulutyön
edistämiseksi. SPY ry:n säännöt, liite 1.
SPY ry:n hallitus toimii pyhäkoulutoiminnan kehittämistyöryhmänä myös Lasten ja nuorten
keskuksen näkökulmasta ja LNK:n työntekijä toimii yhdistyksen sihteerinä. SPY ry on
ensisijaisesti henkilöyhdistys eli sen kautta tavoitetaan seurakuntalaisia.
Strategian mukaisesti yhdistys pyrkii 2022 siihen, että
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Yhdistyksen talous vakiintuu niin, että toiminta voi olla monipuolisia ja strategian
mukaisia.
Jäsenmäärä lisääntyy 20 prosentilla joka vuosi.
Yhdistys tunnetaan aktiivisena, innovatiivisena toimijana.
Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta.
Jäsenet sitoutuvat toteuttamaan SPY:n tavoitteita.

SPY:n talous
Talouden huolellinen ylläpito edellyttää palkkiotoimisen työresurssin käyttöä. Yhdistyksen
laskutus hoidetaan pääasiassa kirjanpitäjän toimesta.
SPY ry:n toiminta rahoitetaan pääosin kolehtivaroin, lisäksi on muita lahjoituksia ja
jäsenmaksuja. Vuonna 2022 yhdistyksen kolehtituotot kohdentuvat seuraavan periaatteen
mukaisesti: SPY kehittää toimintamalleja, jossa lapset itse ovat aktiivisia
pyhäkoulutoiminnan järjestämisessä.
Laajemmin toimintaa kuvattiin näin: SPY järjestää pyhäkouluväelle verkkotapaamisia
toiminnan kehittämiseksi. Lapsia kutsutaan suunnittelemaan pyhäkoulutoimintaa.
Seurakunnille tarjotaan markkinointimateriaalia, joka vahvistaa pyhäkoulun ajanmukaista
brändiä.
Pyhäkoulu tukee lasten kasvurauhaa; välittää lapsista ja niin tukee heitä välittämään toisista
ihmisistä, luonnosta ja itsestään. Seurakuntia tuetaan välittämään lapsille kristinuskon
perinnettä lapselle merkityksellisellä tavalla. SPYn arvoja ovat yhdessä tekeminen, rohkeus,
ketteryys ja monikulttuurisuus.
Voimassaoleva rahankeräyslupa määrittelee kerättävien varojen käytöstä seuraavaa:
Varoja käytetään luomaan toimintamalleja, joissa lapset itse ovat aktiivisia
pyhäkoulutoiminnan järjestämisessä. Tätä varten seurakunnissa järjestetään
pilottitapahtumia esim. Pop up-pyhäkouluja, joissa toimintatapoja testataan lasten,
vapaaehtoisten ohjaajien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Toimintamallit rakentuvat
ajanmukaiselle pyhäkoulun brändille. Brändin ideana on kertoa lapsille, perheille ja myös
seurakunnille, miten pyhäkoulu parhaimmillaan vastaa lasten eheän identiteetin ja
hyvinvoinnin tarpeisiin. SPY kehittää digitaalista pyhäkoulutoimintaa yhteistyössä
Lastenkirkko-median kanssa. SPY ry pitää yhteyttä jäsenistöönsä kirjeillä ja pitämällä yllä
verkkosivua, josta on helppo löytää pyhäkoulun ajankohtaiset asiat. Vuoden 2021 aikana
toiminnan pääpainopiste on tuottaa seurakuntien käyttöön viestinnän ja markkinoinnin
konsepti ja siihen liittyvät materiaalit pyhäkoulun tunnettuuden lisäämiseksi.
Varoja käytetään toimintamallin luomisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen,
digitaaliseen pyhäkoulutoiminnan kehittämiseen, pyhäkoulun ajankohtaisista asioista

tiedottamiseen ja pyhäkoulun brändin luomiseen mm. viestinnän ja markkinoinnin
konseptista aiheutuviin kustannuksiin.

Yhteistyö Tietopiirin kanssa rahankeräyksen ja tukiverkostojen
kehittämiseksi
SPY ry käyttää Tietopiiri Oy:n palvelumoduleja 2020 alkaneella kolmivuotisella sopimuksella.
Tavoitteena on, että kontaktienhallinta, varainhankinta, kannattajajäsenhallinta ja
tapahtumienhallinta toisivat lisää aktiivisia toimijoita yhdistyksen toimintaan ja vahvistaisi
yhdistyksen taloutta.

Jäsenmaksut
Henkilöjäsenmaksuksi ehdotetaan edelleen 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksuksi 85 euroa.
Jäsenmaksujen perimistä kehitetään Yhdistysavaimen ja Tietopiirin työkaluilla.

SPY:n myytävät tuotteet
SPYn tuotteet, kuten iltarukouskuutiot ja -pussit tukevat kodin hengellistä elämää. Osa
tuotteista pitää esillä pyhäkoulun ja yhdistystä: T-paidat, ämpärit, putkihuivit. SPY:n
tuotteiden myyntituloilla katetaan mahdolisuuksian mukaan ko. materiaalin levittämisestä
syntyviä kustannuksia. Yhdistys joutuu varautumaan siihen, että materiaalien varastoiminen
voi aiheuttaa lisäkustannuksia Lasten ja nuorten keskuksen muuttaessa pienempiin
toimitiloihin, koska materiaalit on säilytetty LNK:n tiloissa ilman kustannuksia.

Hallituksen työskentely
Hallitus suunnittelee kokous ohjelmansa toimintasuunnitelman toteuttamisen kannalta
mielekkäällä tavalla. Kokouksia pidetään pääosin verkossa asioiden käsittelyn
nopeuttamiseksi ja varojen säästämiseksi. Strateginen suunnittelu edellyttää kuitenkin myös
kasvokkain tapaamisia poikkeustilan päätyttyä.

Jäsenviestintä ja -rekisteri

Jäsenille lähetetään postitse kirjeet keväällä ja syksyllä. Tarkoituksena on sitouttaa jäseniä
yhdistyksen toimintaa ja kertoa toiminnasta. Jäsenpalvelut hankitaan enisijaisesti
Yhdistysavain palvelusta, jossa on yhdistyksen verkkosivut Pyhäkoulunystavat.fi ja
jäsenrekisteri.

Talousarvio
SPY:n hallitus odottaa vuodelle 21550 euron tuloja ja menoja. Toimintaa joudutaan
toteuttamaan niin, että osa suunnitelluista toimenpiteistä aloitetaan vasta, kun budjetin
mukainen tulotaso varmistuu.

Talousarvio 2022

Liite 1.
SPY ry SÄÄNNÖT

SUOMEN PYHÄKOULUN YSTÄVÄT SPY R.Y.:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on ”Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY r.y.” ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on pyhäkoulutyön tukeminen Suomen ev. lut. kirkossa ja sen
seurakunnissa
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää ja tukee Suomen ev. lut. Seurakuntien
Lapsityön Keskuksen kautta monimuotoista pyhäkoulutyötä taloudellisesti, järjestää
koulutus- ja neuvottelutoimintaa sekä antaa asiantuntijapalveluita.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen
sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti
taloudelliseksi.
4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan
sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi sen hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia
yhteisöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt.
Jäsenen velvollisuutena on myötävaikuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumiseen ja
suorittaa yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu
voi olla eri suuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenille.
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenyys alkaa, kun yhdistyksen hallitus on jäsenilmoituksen hyväksynyt ja päättyy, kun
hallitus on kirjannut eroamisilmoituksen tai päättänyt jäsenen erottamisesta. Hallitus voi
erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyin perustein. Mikäli eroamisilmoitusta ei ole tehty,
mutta jäsen on jättänyt kolmen viimeisen vuoden jäsenmaksut maksamatta, hänet katsotaan
eronneeksi.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisten ansioitten perusteella yhdistykselle kunniajäseniä.
Kunniajäsenyyteen ei sisälly jäsenmaksuvelvollisuutta.
6 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on
erovuorossa vuosittain. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudestaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin
ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet hallituksen jäsenistä on koolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalin ratkaisee
arpa.
Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla vähintään viikkoa
ennen kokousta.
7§ Muut toimielimet
Yhdistyksen hallitus voi asettaa avukseen erityisiä tehtäviä varten työryhmiä sekä valio- ja
toimikuntia, jolloin se kutsuu niihin jäsenet, määrää puheenjohtajat ja antaa toimintaohjeet.
8§ Nimenkirjoitus

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla yksin, 2 muulla
hallituksen jäsenellä yhdessä ja henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.
Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi sekä nimenkirjoittajan tai
nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.
9§ Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava maaliskuun 15. päivään
mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausunto kahden viikon kuluessa.
10 § Päätösvalta
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen
kokouksissa.
11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään vuosittain ennen elokuun loppua.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista ilmoitettua asiaa varten yhdistyksen
hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää.
Kokouksessa käsiteltäväksi halutut asiat on oltava hallituksen tiedossa vähintään 14
vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.
Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa
1.
2.
3.
4.
5.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa;
todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus;
päätetään työjärjestyksestä;
vahvistetaan edelliseltä vuodelta laadittu toimintakertomus;
käsitellään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien
lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimintakertomuksen hyväksymisestä;
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
8. valitaan hallituksen jäsenet 6 §:n mukaisesti;
9. valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa ja yksi-kaksi varatilintarkastaja
10. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta;
11. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta;
12. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
13. päätetään seuraavalle vuodelle laaditusta talousarviosta;
14. päätetään kokouskutsulehdestä
15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. käsitellään muut mahdolliset asiat.

Kutsun yhdistyksen kokouksiin antaa hallitus vähintään 30 päivää ennen kokousta joko
kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen jäsenille tai julkaisemalla kokouskutsun yhdistyksen
sääntömääräisen kokouksen määräämässä lehdessä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla
yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.
Äänioikeutta ei kuitenkaan ole jäsenellä, joka edellisen tai aikaisempien toimintavuosien
jäsenmaksut on maksamatta.
Kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan
allekirjoitettava ja vähintään kahden kokouksessa valitun jäsenen tarkistettava.
12 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen päätökseksi tulee
1 se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä;
2 äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa; sekä
3 sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on
kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
13 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön
Keskukselle.
14 § Muut määräykset
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

