
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

Koulutus- ja tapahtumatoiminnan strategia 2017

Toiminta-ajatus
ONL:n koulutus- ja tapahtumatoiminnan tarkoituksena on tukea seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä. Samalla 
tarjotaan nuorille mahdollisuuksia kouluttaa itseään ja osallistua valtakunnalliseen kirkolliseen toimintaan.

Koulutus- ja tapahtumatoiminnan päämäärät
ONL on

• Ortodoksisen uskonelämän opettaja
• Ammattitaitoinen kouluttaja
• Laadukas tapahtumanjärjestäjä

Koulutus- ja tapahtumatoiminnan periaatteet
• Kaikissa tapahtumissa ja koulutuksissa noudatetaan ortodoksisia tapoja ja osallistutaan 

jumalanpalveluksiin päivittäin
• Koulutukset ja tapahtumat ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja
• Kouluttajina ja tapahtumien ohjelman toteuttajina käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita
• Seurakunnat saavat omaan lapsi- ja nuorisotyöhönsä tarvitsemaansa tukea

◦ ONL ja seurakunnat ovat aktiivisessa keskustelevassa yhteistyössä
◦ Koulutuksia ja tapahtumia järjestetään seurakuntien toiveiden ja tarpeiden mukaan

• Nuoria kuullaan ja kuunnellaan
◦ Kerätään palautetta ja esiin nousseita toiveita pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin
◦ ONL pyrkii tarjoamaan nuorille mahdollisuuden vaikuttaa kirkossa esimerkiksi tiedottamalla 

vaikutusmahdollisuuksista ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia osana tapahtumia
• Nuorilla on mahdollisuus osallistua kirkolliseen nuorisotoimintaan ja sen kehittämiseen 

asuinpaikasta riippumatta
◦ Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään mahdollisimman kattavasti eri puolilla Suomea

• Koulutuksiin ja tapahtumiin on mahdollista osallistua ilman kohtuuttomia kuluja

Toimintamuodot
ONL järjestää yhdessä seurakuntien kanssa kirkolliseen nuorisotyöhön liittyvää koulutusta

• Tällaisia koulutuksia voivat olla esimerkiksi leirinohjaajakoulutus, kerhonohjaajakoulutus sekä 
seurakuntien työntekijöille ja/tai nuorisotyötoimikunnille suunnattu koulutus

• Koulutuksia pyritään järjestämään tarpeen mukaan eri puolilla maata
ONL tukee seurakuntia, seurakuntaryhmiä ja hiippakuntia nuorisotapahtumien järjestämisessä

• Seurakunnille, seurakuntaryhmille ja hiippakunnille tarjotaan apua nuorisotapahtumien 
järjestämiseen esimerkiksi ohjelman suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä ohjaajien etsinnässä

ONL järjestää suuren valtakunnallisen lasten ja nuorten tapahtuman kahden tai kolmen vuoden välein
• Nuorisofestivaalit järjestetään vuodesta 2013 lähtien hakemuksien perusteella tiiviissä 

yhteistyössä isäntäseurakuntien kanssa
ONL järjestää vuosittain ainakin yhden kristinoppileirin ja lastenleirin

• Vaikka lähes kaikki seurakunnat järjestävät omia leirejä, haluaa ONL tarjota leirin kaikkein 
pienimpiä seurakuntia varten sekä samalla vaihtoehtoja yksittäisille muille nuorille ja lapsille

ONL järjestää pyhiinvaellusmatkoja sekä kannustaa nuoria osallistumaan kansainväliseen toimintaan
• Nuorille tarjotaan kansainvälistymisen mahdollisuuksia, joita yksittäiset seurakunnat eivät 

välttämättä pysty järjestämään
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