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Saateteksti
Tämä on Kotiryhmäverkosto ry:n toimintasuunnitelma. Sen hyväksyy virallisesti
maaliskuussa 2021 kokoontuva yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokouksessa yhdistyksen
hallitukseen valitaan uusia jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Yhdistyksen jäseneksi on
mahdollista liittyä lähettämällä pyyntö joko riikka.hartikainen@verkosto.net tai
marko.huhtala@verkosto.net.

Jäsenmaksu on 60 € työssä käyviltä ja 30 € muilta.

Toimintasuunnitelma rakennetaan strategioinnin hengessä, jolloin tilanteiden eläessä
muutokset ovat mahdollisia.
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Yleistä
Verkosto on evankelis-luterilainen seurakuntayhteisö pääkaupunkiseudulla. Jumalan
rakkaudesta syttyneenä se jakaa hyvää uutista Jeesuksesta yhdessä eläen, kasvaen ja
palvellen. Verkosto rakentaa jumalanpalvelusyhteisöjä hengellisiksi kodeiksi yhteisessä
työssä luterilaisten seurakuntien kanssa pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2021 aikana
kehitämme Verkoston työtä keskittymällä toimintasuunnitelmassa kuvattuihin ydintehtäviin
ja siihen liittyvään vapaaehtoistyöhön. Digitalisaatioon ja median kehittämiseen panostetaan
voimakkaasti.

Visiomme
“Rakastamme jokaista, palvelemme yhteiskuntaa ja elävöitämme kirkkoa.”

Arvostamme
● Jumalan tahdon etsiminen: Verkoston keskiössä on Jeesus. Etsimme yhdessä

Jumalan tahtoa yhteisössä, omassa elämässämme ja yhteiskunnassa rukoilemalla,
ylistämällä ja lukemalla Raamattua. Jumalan rakkauden sytyttäminä jaamme hyvää
uutista Jeesuksesta eläen, kasvaen ja palvellen. Terveelle ja turvalliselle armolahjojen
käytölle ja Jumalan äänen kuulemiselle annetaan tilaa.

● Olet ainutlaatuinen: Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja ainutlaatuinen. Kaikki
palvelutehtävät Verkostossa ovat yhtä arvokkaita. Vapaaehtoiset toimivat monissa
johtotehtävissä seurakunnassa ja vastuun ottamiseen rohkaistaan. Jumalan rakkaus
ohjaa meitä kunnioittamaan yleisiä ihmisoikeuksia ja ainutlaatuista luomakuntaa.

● Luotettava toiminta: Verkoston toiminta ja opetus on linjakasta ja suunnitelmallista.
Kaikkea toimintaa suunnitellaan etupainotteisesti ja arvioidaan säännöllisesti.
Toimimme luterilaisen tunnustuksen sisällä. Keskiössä on julistus Jeesuksesta.

● Aito yhteys: Jaamme elämän iloja ja kipuja. Emme ole täydellisten ihmisten yhteisö.
Olemme aidosti omia itsejämme kaikilla elämän osa-alueilla. Haavoittuvuuden
näyttämiselle on tilaa. Puhumme hyvää kaikista ihmisistä ja Verkostosta. Ongelmista
puhutaan suoraan asianomaisten kanssa, niihin tartutaan aktiivisesti ja pyritään aina
löytämään rakentava ratkaisu. Eri ikäryhmät voivat kohdata Jumalan yhdessä.

● Vieraanvaraisuus: Toivotamme kaikki ihmiset tervetulleeksi kuunnellen heidän
tarinansa. Näin tehden etsimme sitä, miten voimme palvella ja rakastaa jokaista.
Pyrimme kohtaamaan ihmisten aineelliset, henkiset ja hengelliset tarpeet.
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Yhteisöllisyyttämme ohjaa kolme ulottuvuutta
1. Ylös, Jumalan kohtaaminen – Suhde Jumalaan, Isään, antaa elämällemme

merkityksen ja auttaa ymmärtämään, keitä itse olemme. Jumala on aina lähempänä
meitä kuin luulemme ja parempi kuin osaamme koskaan kuvitella. Tämän tiedämme,
koska Jeesuksessa Kristuksessa voimme nähdä, millainen Isä on. Jumalan
kohtaaminen muuttaa ihmisen sisältäpäin ja luo mahdollisuuksia jokaiseen hetkeen
ja jokaiseen tilanteeseen, jonka kohtaamme.

2. Sisään, Ystävyys – Suhde toisiin kristittyihin muovaa ja hioo meitä sekä vahvistaa
elämään sellaista elämää, johon meidät alunperin tarkoitettiin. Suhteessa toisiin
voimme myös opetella sitä, mikä Jeesukselle oli kaikista tärkeintä – toisten
rakastamista. Toivomme, että kaikki mitä teemme Verkostossa, perustuu ystävyyteen
ja luottamukseen.

3. Ulos, Palveleminen – Suhde ihmisiin lähelläsi. Jokainen meistä on kutsuttu
rakastamaan lähimmäisiämme. Perheesi, työkaverisi, kaupan kassa, vieruskaveri
metrossa – he kaikki tarvitsevat rohkaisua. Jokainen tarvitsee jonkun, joka välittää ja
joka on heidän puolellaan. Mitä jos me voisimme olla siunaukseksi ihmisille
ympärillämme? Mitä jos sinä voisit olla vastaus jonkun huokaukseen?

Hengellinen syvyys
Arvioimme yhteisön hengellisen elämän toteutumista seuraavien teesien pohjalta. Teesit
ohjaavat meitä tutkimaan yhteisön olemusta, sanomaa ja voimavaroja. (Kasvava seurakunta,
Carl-Erik Sahlberg)

Olemus

● Elinvoimainen seurakunta on avoin kaikille.
● Elinvoimainen seurakunta välittää ja pitää huolta ihmisistä.
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● Elinvoimaisessa seurakunnassa vallitsee rakkaudellinen yhteys.

Sanoma

● Elinvoimainen seurakunta julistaa Kristusta.
● Elinvoimaisen seurakunnan tunnistaa sen jäsenten elämäntavasta.
● Elinvoimainen seurakunta on valmis kärsimään asiansa puolesta.

Voimavarat

● Elinvoimainen seurakunta rukoilee.
● Elinvoimaisessa seurakunnassa jokainen kantaa vastuuta.
● Elinvoimainen seurakunta elää Pyhän Hengen voimasta.

Vaikutukset
Visiomme, arvojemme, yhteisöllisyyden ja hengellisen elämän toteutuminen näkyy
seuraavalla tavalla (vrt. Yhteisöpyörä, Pöyhönen 2019):

1. Yhteisön jäsenet kasvavat Jeesuksen seuraajina
2. Yhteisöllisyys lisääntyy ja ilmapiiri on vapaa ja turvallinen
3. Ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä tekevät
4. Uusia johtajia valitaan, valmennetaan ja valtuutetaan jatkuvasti
5. Meillä on selkeä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan

Rohkaisemme jokaista osallistumaan Verkoston toimintaan rukoilemalla, palvelemalla ja
lahjoittamalla mahdollisuuksiensa mukaan.

Kulttuuri
Verkosto on kaikenikäisten yhteisö. Rakennamme Verkoston kulttuuria musiikin, kielen,
visuaalisuuden, viestinnän sekä toimintatapojen osalta ensisijaisesti nuoria aikuisia ja
lapsiperheitä ajatellen.
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Verkoston strategiset painopisteet

Tavoitteinamme on:
1. Rakentaa jumalanpalvelusyhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Verkoston yhteisöt

kokoontuvat yhteisessä työssä Munkkiniemen seurakunnan kanssa Munkkiniemen
kirkossa, Malmin seurakunnan kanssa Pihlajamäen kirkossa ja Espoonlahden
seurakunnan kanssa Espoonlahden kirkossa. Lisäksi online-toiminta mahdollistaa
osallistumisen etänä ja madaltaa kynnystä tutustua yhteisöömme.
Jumalanpalvelusyhteisömme tukevat laajasti myös perheiden elämää ja kotien
kristillistä kasvatusta. Verkoston sunnuntai on käsite, joka kokoaa yhteisöjen eri
sijainnit ja olomuodot yhdeksi kokonaisuudeksi.

2. Tavoittaa ihmisiä Alfa-työllä monipuolisesti ja antaa tämän kautta rakennuspuita
kristityn elämän alkutaipaleella. Lisäksi tuemme perheiden hyvinvointia Tahdon!-,
Avioliitto- ja Vanhemmuus-kursseilla.

3. Auttaa Verkoston pienryhmiä tukemaan yksittäisen kristityn kasvua ja hengellistä
matkaa yhdessä toisten kanssa. Pienryhmiä on erilaisia ja niissä näkyy erilaiset
elämäntilanteet ja hengellisen elämän moninaisuus.

4. Tarjota verkostolaisille monipuolisia mahdollisuuksia palvella vapaaehtoisena.
Sijoittuminen erilaisiin tehtäviin tehdään helpoksi. Vastuunkantajista kootaan avoimet
ydinryhmät eri toimialueille ja vapaaehtoisista pidetään huolta.

5. Syventää yhteisöllisyyttä ja hengellistä elämää järjestämällä yhteisiä juhlia ja
koulutuksia sekä hengellistä elämää tukevia tilanteita. Yhteiset ruokailut, etkot ja
jatkot messujen yhteydessä lisäävät yhteisöllisyyttä ja samalla sosiaalista
hyvinvointia.

6. Tuemme taloudellisesti Alfan maakohtaista työtä sekä osallistumme mielekkäisiin
Verkostolaisia osallistaviin lähetysprojekteihin.
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Avaintulokset 2021

Suluissa tuloksesta vastaavat henkilöt.

1. Jumalanpalvelusyhteisöt (Marko)
1. Yhteisöt kokoontuvat sunnuntaisin klo 11 Pihlajamäessä, klo 16 Espoonlahdessa

(aloitus syksyllä 2021) ja klo 18 Munkkiniemessä (siirtyminen klo 17:sta klo 18:aan
syksyllä 2021).

2. Jokaiselle jumalanpalvelusyhteisölle kootaan vapaaehtoisten vastuunkantajien
kampustiimi, joka käsittää noin 15 henkeä.

3. Luodaan ja koulutetaan kohtaamisen kulttuuria, uudet ihmiset kohdataan ja heille
tarjotaan mahdollisuus tutustua muihin ja tulla vapaaehtoiseksi. Kehitetään
vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen toimivuutta.

4. Järjestetään jokaisessa jumalanpalvelusyhteisössä yhteisöruokailu joko
jumalanpalveluksen etkoilla tai jatkoilla.

5. Yhdenmukaistetaan yhteisöjen kulttuuria Munkkiniemen esimerkin kaltaiseksi.

1.1 Verkosto Online (Ilkka)

1. Kehitetään tuotantoprosessia ja vapaaehtoisuutta.
○ 20 vapaaehtoista tuotantotiimissä.
○ Jokaista lähetystä suunnitellaan jo 2 viikkoa etukäteen.

2. Rakennetaan Verkosto Onlinelle oma markkinointisuunnitelma kevään aikana, ja se
otetaan käyttöön syksyllä 2021.

3. Tavoitteena 300 katsojaa joka sunnuntai vuoden loppuun mennessä.
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1.2 Työ sosiaalisen median alustoilla

1. Jatketaan Verkosto Lapset -youtubekanavan pyhäkouluvideoiden tuottamista. (Meri)
2. Muiden työalojen osalta asia on kuvattu ao. kohdassa.

1.3 Pyhäkoulut ja kasvatustyö (Meri)

1. Vapaaehtoisten ydintiimien rakentaminen ja kouluttaminen eri toimintojen ympärille.
○ 16 vapaaehtoista joka jumalanpalvelusyhteisössä.

2. Pyhäkoulut jokaisessa jumalanpalvelusyhteisössä ikäryhmittäin.
3. Messy Church -toimintaa Pihlajamäessä ja Espoonlahdessa.

1.4 Musiikki (Sakari)

1. Jokaisessa kampuksessa 4 ylistyksenjohtajaa.
2. Jokaisessa kampuksessa 4 pianistia, 4 rumpalia, 4 kitaristia.
3. Yhtenäistetään ja karsitaan soitettavaa ohjelmistoa.
4. Tavoitteina ydintiimin kouluttaminen ja yhteyden vaaliminen Kollektiivin sisällä.
5. Uudistetaan Kollektiivin artistiprofiilia (uudet grafiikat ja valokuvat, someprofiilit).
6. Julkaistaan vuoden aikana väh. 6 kappaletta digitaalisesti.

1.5 Nuorisotyö (Eemil)

1. Pidetään kaksi Nuorisoalfaa vuoden aikana, 15 nuorta / Alfa.
2. Tilanteen salliessa nuortenillat joka toinen keskiviikko Munkkiniemen kirkolla.
3. Instagram 500 seuraajaa vuoden loppuun mennessä. Neljä osaa, mihin kiinnitetään

huomiota:
- Kuvat, videot (info, kuvia nuorista), 1 / viikko.
- Reels-videot (huumori, parodiat), 4 nuorta mukaan tekemään, 1 / viikko.
- IGTV (parisuhdeporinaa-sarja), 1 / viikko. Nuorista lähteviä ideoita

huomioidaan.
- Tarinat (info, tapahtumien mukaan, huumori). Epäsäännöllisesti, tarpeen

mukaan.
4. Mahdollistetaan nuorten osallistuminen yhteisön vapaaehtoistehtäviin.

1.6 Pienryhmät (Riikka)

1. Verkostossa toimii vuoden 2021 lopulla 60 pienryhmää (nyt 45).
2. Kehitetään messujen puheisiin liittyvä pienryhmämateriaali.
3. Palvelutehtävissä olevat pienryhmät ohjataan ensisijaisesti ihmisten kohtaamiseen.
4. Sujuva siirtymä Alfa-kurssin ryhmistä pienryhmiksi.
5. Pienryhmien vetäjät opetetaan käyttämään Planning Center Groupsia.

2. Alfa (Panu)
1. Järjestetämme Alfan koronatilanteen salliessa syksyllä Munkkiniemessä,

Pihlajamäessä ja Espoonlahdessa, sekä kahdeksan Online Alfaa. Lisäksi pyrimme
järjestämään 1-2 nuorten tai nuorten aikuisten Alfaa.
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2. Tavoitteet Verkoston Alfoihin:
○ Yhteensä 100 henkeä käy Alfan, joista 70 on Verkoston ulkopuolisia ihmisiä.
○ Alfan kävijöistä 75% löytää pienryhmän tai jatkaa seuraavan Alfan järjestäjinä.

3. Teemme mainoskampanjat somessa ja henkilökohtaisten kutsujen kautta.
4. Kevään aikana järjestämme Avioliitto- ja Tahdon! -kurssit onlinessa. Syksyllä 2021

järjestämme Avioliitto- ja Vanhemmuuskurssit joko onlinessa tai fyysisesti.
5. Kokoamme ja koulutamme tiimit eri toimintojen vastuullisiksi ja vaalimme yhteyttä

heidän välillään.
6. Verkoston päätoimiset työntekijät osallistuvat Alfaan.
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Yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuutta rakentavat
kokonaistavoitteet

Tavoitteena on kokonaisuudessaan 120 vastuuhenkilöä ja 400 vapaaehtoista.
Käynnistämme kampus- ja ydintiimit kehittämään toimintaa, kutsumaan uusia mukaan
palvelutehtäviin ja luomaan kulttuurillista yhtenäisyyttä Verkoston eri kampuksille.

Kampustiimi toimii oman jumalanpalvelusyhteisönsä alueella kehittäen toimintaa yhdessä
paikallisten toimijoiden kanssa. Kampustiimeihin kutsutaan kaikkia, jotka haluavat olla
mukana alueellisen jumalanpalvelusyhteisön kehittämisessä. Ydintiimi puolestaan
muodostuu paikasta riippumatta kaikkien palvelutehtävien vastuuhenkilöistä, esimerkiksi
ylistyksen johtajat, Alfan vastuunkantajat, pyhäkoulut jne. Ydintiimit kehittävät ja
yhtenäistävät oman alansa toimintaa kaikilla kampuksilla.

Rakennamme yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuutta seuraavilla tapahtumilla:

Juhlat ja tapahtumat

● Verkoston Vappu (Marko)
● Verkoston Venetsialaiset (päättää Verkosto City Campin) (Marko)
● Alfa-konferenssi (Panu)
● Kasvatustyön konferenssi (Meri)

Koulutukset ja leirit

● Verkostopäivä (vapaaehtoisten koulutuspäivä, 4 krt vuodessa) (Marko)
● Koulutusmateriaalit (tutoriaalit ja muut ohjevideot) (Ilkka)
● Verkosto City Camp (kaikille avoin “leiri”) (Marko)

Polku kutsusta johtajuuteen.
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Verkoston tuki- ja apukohteet
(13,5% liikevaihdosta)

Verkosto tukee Alfan kautta koko Suomessa tapahtuvaa tavoittavaa työtä. Osa varoista
ohjataan lähetyskohteisiin. Ulkomaan lähetyskohteista pyritään muodostamaan sellaisia,
että verkostolaisten osallistuminen lyhyisiin lähetysmatkoihin ja -projekteihin on mahdollista.

Alfa Suomi (Panu)

Alfa Suomen avaintulokset vuonna 2021 ovat seuraavat:
1. Kokeilealfaa.fi sivuston kautta tapahtuu seuraavat asiat:

○ Alfaa etsivät ihmiset löytävät alkava Alfat.
○ MyAlphasta Alfan järjestät löytävät tarvittavat monikieliset oppaat ja

materiaalit.
2. Tammikuun 2021 Alfa-konferenssin webinaari tavoittaa 125 henkilöä 40

seurakunnasta.
3. Alfan työkaluista käännettynä ja käytössä ovat seuraavat tuotteet:

○ Alfa (Alpha Film Series)
○ Nuorten Alfa (Alpha Youth Series)
○ Avioliittokurssi (The Marriage Course)
○ Tahdon! -kurssi (The Pre-Marriage Course)
○ Rukouskurssi (The Prayer Course)

4. Alfalla on oma markkinointi-, verkostoitumis- ja varainhankintastrategia.
5. Alfalla on aktiivinen oma hallitus.
6. Seurakunnat, kristilliset järjestöt ja media saavat säännöllistä tietoa Alfasta ja sen

tuotteiden mahdollisuuksista.
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Raamattu vuodessa -hanke
Tuemme Bible in One Year -hanketta, jonka tavoitteena on kääntää, kontekstualisoida ja
tuottaa BIOY-applikaatio Suomeksi. Nicky Gumbelin raamattuselitys jokaiselle vuoden
päivälle löytyy bibleinoneyear.org -sivustolta ja sovelluskaupoista BIOY-applikaationa.
Avaintuloksena on, että tekstit käännetään ja tuotetaan siten, että äänitykset alkavat 2021
syyskuun alussa. Ohjelma tulee jakeluun 2022 alusta.

Yhteistyö International Blue Crossin kanssa
Rakennamme lähetyskumppanuutta tukemalla Intrenational Blue Cross -järjestön
Tansania-projektia Afrikassa. Tarjoamme myös verkostolaisille mahdollisuuden lähteä
hankkeisiin mukaan erillisten koulutusten kautta.
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Viestintä (Topias)

Viestinnän tarkoitus on kehittää Verkoston ulkoista ja sisäistä viestintää sekä huolehtia
visuaalisesta ja sanallisesta yhtenäisyydestä organisaation kasvaessa.

● Nettisivut antavat yleisen kuvan ja perustietoa Verkostosta. Ulkoisen viestinnän
pääpaino sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutuksen laajentamisessa.

● Nettisivuilla pidetään ajantasaisena Verkosto ABC (päivitetään noin kaksi kertaa
vuodessa) ja toimintasuunnitelma (päivitetään vuosittain).

● Sisäistä viestintää pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään.
● Planning Center Services ja Groups työkalut toimivat sisäisen viestinnän ja

organisoinnin virallisena työkaluna, jonka tukena vapaaehtoistiimeillä voi olla oma
whatsapp-ryhmä.

Viestinnän vuosikello 2021.

Kausittainen suunnittelu ja visuaalinen ilme

Viestinnän toimintaa vuositasolla ohjaa vuosikello, joka mahdollistaa ennakoimisen
suunnittelussa.

Verkoston visuaalinen ilme jakautuu vuodenaikojen mukaan neljään vaihtuvaan väriteemaan:
kevät (helmi-huhtikuu), kesä (touko-heinäkuu), syksy (elo-lokakuu) ja talvi
(marras-tammikuu). Materiaalit valmistellaan ennakkoon hyvissä ajoin, jotta teeman
vaihtuminen pystytään toteuttamaan yhtäaikaisesti kaikkialla. Väriteemat ja
kuvitusmateriaalit ovat käytettävissä mm. Adobe CC Libraryn kautta.

Some ja vapaaehtoiset

Panostamme kiinnostavan somesisällön tuottamiseen ja sen esiin nostamiseen. Pyrimme
kasvattamaan someseuraajien määrää 2021 aikana 20% (tilanne nyt: Youtube 320 -> 380,
Instagram 1600 -> 1900, FB 2600 -> 3200).

Pyrimme muodostamaan mielekkäitä viestinnän vapaaehtoistehtäviä ja kokoamme tiimiä
somen tehtäviin, muun muassa sisällöntuottamiseen ja läsnäolemiseen. Tiimin
muodostamisessa pyritään huomioimaan kaikkien Verkoston kampusten näkyvyys.
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Näkyvyyden lisääminen

Etsimme uusia viestinnällisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä tilaisuuksia tuoda Verkostoa
näkyviin monissa eri kanavissa (vrt. Kirkko Suomessa Instagram-viikko 2020 syksyllä).

Taloudelliset tavoitteet
● Taloussuunnittelu erillisellä budjettipohjalla.
● Taloushallinto siirtyy 1.2.2021 Talenom taloushallinnalle.

Muuta huomioitavaa

Prosessien ohjaus

Työntekoa ja organisointia helpotetaan kehittämällä järjestelmiä ja niiden kautta prosessien
ohjausta.

1. Planning Center -järjestelmä ja Church Center -applikaatio toimivat
ohjausjärjestelmänä

○ messujen ja tapahtumien rakentamisessa
○ vapaaehtoiseksi kutsumisessa
○ koulutusprosessien ohjauksessa
○ tiimien rakentamisessa
○ kehitettävänä: pyhäkouluun ilmoittautuminen

2. Talenomin taloushallintojärjestelmä
○ ajetaan sisälle 1.2.2020 alkaen
○ sähköinen kirjanpito
○ kuittien ja tilisiirtojen automatisointi
○ sähköinen laskutus
○ lomien hallinta ja korvausten hallinta

VM Verkostomedia Oy
Verkosto perusti oman mediayhtiön vuoden 2020 lopulla. Vuoden 2021 aikana yhtiön
toiminta lähtee käyntiin ja sitä kehitetään. Yhtiön tavoite ensimmäisenä vuotena on päästä
100 000 € liikevaihtoon. Verkostomedia Oy tuottaa onlinepalvelut Kotiryhmäverkosto ry:lle ja
palveluja yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Mediakaluston hallinta sekä kaikki
ALV-liiketoiminta siirtyy yhtiölle.
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Työtekijätiimin vastuunjako
sekä vastuut vapaaehtoisryhmistä

Työntekijöiden vastuualueet jakautuvat toimintasuunnitelman mukaisiin
vuosineljännestavoitteisiin.

Marko Huhtala

● Toiminnanjohtaja
● Opetukset sunnuntaisin
● Munkkiniemen kampustiimi
● Yhteiset ohjausryhmät paikallisseurakuntien kanssa
● Verkoston tuki- ja avustuskohteet
● Vapaaehtoisten koulutus kokonaisuutena
● Suhdetoiminta ja sidosryhmät
● Operatiivinen johto

Riikka Hartikainen

● Hallinto
● Rahastonhoitaja
● Opetukset sunnuntaisin
● Pihlajamäen kampustiimi
● Pienryhmät
● Pienryhmän vetäjät ja ydintiimi

Panu Pitkänen

● Alfa Suomi
● Opetukset sunnuntaisin
● Alfa Finland -suhdetoiminta
● Alfa Finland hallitus
● Verkoston Alfat
● Verkoston Alfan ydintiimi
● Espoonlahden kampustiimi

Ilkka Kujala (Verkostomedia)

● Online-jumalanpalveluksen tuottaja
● Tuotannon ydintiimi
● Opetukset sunnuntaisin
● Verkostomedian tuotantojen koordinointi
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Meri Hannikainen

● Kasvatustyö
● Messy Church -toiminta
● Kasvatuksen ydintiimi

Sakari Heikkilä

● Musiikki
● Verkosto Kollektiivi
● Musiikin ydintiimi

Topias Orvasto

● Visuaalinen suunnittelu (Verkosto ja Alfa Suomi)
● Ulkoinen ja sisäinen viestintä
● Viestinnän ydintiimi

Viktori Pesonen (Verkostomedia)

● Äänitekniikka
● Videotuotanto

Ulla Pitkänen

● Toimisto
● Alfan avustaminen
● Vapaaehtoisten koordinointi eri tehtäviin
● Viestinnän avustaminen
● Taloushallinnon avustaminen

Eemil Kulju

● Nuorisotyö
● Somesisällöntuotanto
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