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TOIMINTAKERTOMUS 2017

1. Yleistä
1.1. Liiton toiminta-ajatus

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on valtakunnallinen ja vaikuttava ortodoksisen nuorisotyön 
keskusjärjestö, joka tukee ortodoksisten seurakuntien perustyötä lasten ja nuorten parissa. Tavoitteena on
tarjota nuorille mahdollisuuksia tulla kuulluksi kirkon piirissä, osallistua kirkolliseen nuorisotoimintaan ja 
auttaa ortodoksista nuorisoa kasvamaan aktiivisiksi kirkon jäseniksi.

1.2. Liiton vuosi 2017

Vuosi 2017 oli liiton 74. toimintavuosi. 

Toimintasuunnitelman tavoite:
Liiton toiminnan erityisenä teemana on monikulttuurinen nuorisotyö, jota käsitellään mm. 
Nuorisotyöpäivillä Valamossa tammikuussa 2017. Aiemmista asetetuista painopisteistä liiton viestinnän 
kehittäminen sekä talouden parantaminen pysyvät agendalla. Myös nuorten äänen kuulemista pyritään 
parantamaan, mm. kasaamalla ns. ”nuorten raati”, joka voi ottaa kantaa liiton ja nuorisotyökentän 
ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin.

Toteuma:
Liiton toiminnan erityisenä teemana vuonna 2017 oli Juuret ja monikulttuurisuus, ja
tuon osa-alueena monikulttuurinen nuorisotyö, jota käsiteltiin mm.
nuorisotyöpäivillä alustusten ja työpajojen kautta. Lisäksi mm. laajennettiin
kansainvälistä ohjaajavaihto-ohjelmaa Armenian Lasten ja Nuorten Tuki ry:n
kanssa sekä julkaistiin karjalaista perinnenukkekulttuuria käsittelevä kirja. 

Liiton viestinnän kehittämiseen liittyen liitolle avattiin oma Youtube-kanava, Instagramin käyttöä lisättiin,
ja tehtiin myös liiton verkkosivuston kokonaisvaltainen uudistaminen. Talouden parantamiseen liittyen 
jatkettiin säästölinjaa ja aloitettiin vuosien tauon jälkeen pienimuotoinen osakesäästäminen. Vuoden 2017
tilinpäätös oli lopulta hieman ylijäämäinen.

Toimintakaudella ei vielä kasattu tavoitteena ollutta nuorten raatia, elokuussa otettiin kuitenkin käyttöön 
Nuortenideat.fi -palvelu, jonka kautta avattiin kaksikin eri kyselyä.

2. Toiminta
2.1. Tiedotustoiminta ja viestintä

2.1.1. Yleinen tiedottaminen

Järjestön verkkosivusto www.onl.fi on ollut tärkeä osa tiedottamista ja mm. suurin osa 



tapahtumailmoittautumisista on tullut nettilomakkeen kautta ja iso osa tuotetilauksista verkkokaupan 
kautta. Sivuston kanssa oli jatkuvasti haasteita, lähinnä ulkomaisten tahojen ja haitakeohjelmien 
varastaessa liiton kaistatilaa. Järjestön verkkosivut ja -kauppa uusittiinkin lopulta kokonaan syksyn 2017 
aikana, uusi alusta on WordPress-pohjainen.

 Tavoitteena oli myös etsiä nuoria kunkin kolmen hiippakunnan alueelta tuottamaan sosiaalisen median 
sisältöjä. Tähän liittyen mm. Oulussa helmikuussa pidetyssä lastenpäivässä sekä Jyväskylässä keväällä 
pidetyssä Tube-viikonlopussa tuotettiin muutamia videoita. Liitto oli myös mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa Arkkipiispa Leon pääsiäistervehdys-videota, varsinaisen videon kustannukset maksoi 
Suomen ortodoksinen kirkko. 

Verkkosivuston ja sosiaalisen median virallisille uutispäivityksille oli asetettu konkreettiset 
minimimäärätavoitteet, 2-6 uutta päivitystä kuukaudessa, ja ne
ylittyivät muutoin, paitsi verkkosivuston osalta, jonka toimintaa
haittasivat em. haittaohjelmat.

Pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Ortoboxi.fi -sivuston,
kanssa tehtiin keväällä alustava päätös liiton materiaalipankin
liittämisestä heidän sivustoonsa vuoden 2017 aikana, ja syksyllä materiaalit siirrettiin sinne.

Liiton sähköpostilista karttui edelleen ja sitä käytettiin mm. liiton toiminnasta ja tapahtumista 
tiedottamiseen. Liiton ajankohtaisista asioista informoitiin jossain määrin myös kirkon internet-sivuilla 
(www.ort.fi).  Lisäksi toiminnasta kerrottiin ONL:n omissa tapahtumissa.  

Liitto pääsi myös mukaan tuottamaan kuvallisen artikkelin Allianssin, SOSTE ry:n ja KEPA:n 
”Järjestö100”-kampanjaan.

2.1.2. Tuohustuli-lehti

Tuohustuli-lehti on liiton toiminnan keskeinen tiedotuskanava. Tuohustuli ilmestyi vuonna 2017 neljä 
kertaa. Lehden levikki pieneni, sillä osa lehteä tilaavista seurakunnista supisti tilausmääriään, levikki oli 
3356 . Näistä 3191 oli seurakuntien tilauksia, loput yksittäistilauksia ja vapaakappaleita. Kaikki 
ortodoksiset seurakunnat kuitenkin tilasivat lehteä jollekin ikäryhmälle. Lehden vuosikerran hinta oli 
jäsenseurakunnille 14 euroa ja muille tilaajille 15,50 euroa.

Tuohustulen päätoimittajana toimi Artturi Hirvonen. Päätoimittajan lisäksi toimituskuntaan kuuluivat 
Marleena Alanen, Elisa Hyvärinen, Antti Kokkonen, Martti Kuikka, ja Jyri Luonila. Lehden 
toimitussihteerinä oli Jaso Pössi 31.10.2017 asti, jonka jälkeen hän jäi toimivapaalle ja toimitussihteerin 
töitä hoiti Artturi Hirvonen.  Lehden graafisesta ilmeestä ja taitosta vastasi Anni Repo ja lehti painettiin 
PunaMusta Oy:ssä.

2.2. Koulutustoiminta, leirit ja muut tapahtumat

Kursseja, leirejä ja tapahtumia pidettiin mm. Valamon opistolla ja luostarissa, Iisalmessa, Kangasalla, 
Puroniemen leirikeskuksessa, Oulussa, Joensuussa, Jyväskylässä sekä Virossa. 

Päävastuullisesti järjestettyjä leiri-, tapahtuma- ja koulutuspäiviä oli yhteensä 36. Leireille ja tapahtumiin, 
joissa oli ruotsin- tai venäjänkielisiä lapsia ja nuoria, palkattiin ruotsia ja/ tai venäjää puhuvia 
leirinohjaajia. Osallistujavuorokausia oli v. 2017 yhteensä 952 (luvussa ei ole mukana ohjaajat ja 
talkoolaiset).

http://www.ort.fi/


ONL:n (päävastuullisesti) järjestämät tapahtumat 2017
22.-24.1. Nuorisotyöpäivät Valamon opisto
10.-12.2. Leirinohjaajien peruskurssi Ilkon kurssikeskus, Kangasala
17.-19.3. Tube-viikonloppu Jyväskylä
23.3. Nuken Henki-kirjan julkistamistilaisuus Joensuu
25.3. Lastenpäivä Oulu
25.3. Vuosikokous Oulu
12.-14.5. Leirinohjaajien jatkokurssi Puroniemen leirikeskus, Rautalampi
6.-9.6. Lasten- ja varhaisnuorten leiri Puroniemen leirikeskus, Rautalampi
11.-18.6. Luostarikristinoppileiri Valamon opisto
18.6. Luostarikripan päätösjuhla Valamo
18.-24.7. Konstantinopolin nuorten vierailu Suomeen Suomi
15.-17.11. Kristinoppileirin jatkoleiri Valamo
3.-5.11. Kulttuurimatka Tallinnaan Viro
25.11. Kerhonohjaajakoulutus Iisalmi

Nuorisotyöpäivien tarjonta oli suunnattu lähinnä seurakuntien nuorisotyöntekijöille ja aktiiveille, teemana
oli monikulttuurinen nuorisotyö. Leirinohjaajakursseille puolestaan osallistui nuoria, jotka olivat 
kiinnostuneita työskentelemään seurakuntien ja järjestöjen leireillä. Näihin liittyvää koulutusmateriaalia on
ollut tavoitteena uudistaa v. 2016 laaditun rungon pohjalta ja  julkaista työnimellä ”Osaava ortodoksinen 
ohjaaja” -kulkeva aloittelevan ohjaajan koulutus- ja ohjemateriaali, tämä ei ollut 
toteutunutkertomusvuoden aikana.

2.3. Kansainvälinen toiminta

Maaliskuussa liitto lähetti järjestösihteeri Antti Kokkosen edustamaan suomalaisia ortodoksinuoria 
Amsterdamiin, ”Pan-Orthodox workshop for youth leaders” -tapaamiseen.

Kesäkuussa järjestösihteeri Jaso Pössi tapasi Joensuussa Orthodox Church in America's Department of   
Youth, Young Adult and Campus Ministry:n edustajan ja kävi keskuteluja mahdollisista 
yhteistyömuodoista.

Liitto jatkoi ja laajensi leirinohjaajien vaihto-
ohjelmaa Armenian Lasten ja Nuorten Tuki Ry:n
kanssa, Armeniasta saapui kesäkuussa kaksi
talkoolaisohjaajaa Valamon kristinoppileirille töihin
ja tutustumaan suomalaiseen leirinpitotapaan ja
paikalliseen kulttuuriin. Heinäkuun alussa kaksi
suomalaista leirinohjaajaa lähti leirityöhön
Jerevaniin ja Agarakiin, haastavissa oloissa elävien
lasten leirille.

Ekumeeninen Patriarkaatti  lähetti nuorisoryhmän vierailulle Suomeen 18.-24.7., seitsemänhenkinen 
ryhmä tapasi mm. arkkipiispa Leon, tutustui Suomen kaupungeista Joensuuhun, Kuopioon ja Helsinkiin 
lisäksi ohjelmassa oli vierailut Valamon ja Lintulan luostareihin. 

Liitto järjesti erityisesti entisille nuorille suunnatun kulttuurimatkan Tallinnaan. Matkalle osallistui lähinnä
nuoria aikuisia, ja ohjelmassa oli tutustuminen mm. kahteen ortodoksiseen kirkkorakennukseen sekä 
Viron apostoliseen, oikeauskoiseen kirkkoon.



2.4. Julkaisutoiminta

Uutena tuotteena ilmestyi  maaliskuussa ”Nuken Henki – karjalaisten
perinnenukkien historiaa ja valmistusta” -opaskirja. Uusintapainoksia
otettiin ortodoksisesta hartauskirjasta, Nuorelle ortodoksille -vihkosta
ja Minun rukouskirjani -vihkosesta. Uutena tuotteena oli vuoden 2018
julistekalenteri.

2.5. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vuoden 2017 lopussa liitolla oli yhteisöjäseninä 14 seurakuntaa sekä
yksi yhdistys. Vuosikokous päätti nimellisen yhteisöjäsenmaksun keräämisestä kunkin yhteisön 
jäsenmäärään sidotun portaikon mukaisesti (50-300 ). Yhteisöjäsenetuja olivat mm. tuotealennukset €
sekä mahdollisuus saada leirinohjaajan palkkausavustusta, joka on suuruudeltaan 20 / vrk/leiri. Myös €
Sivis -opintokeskuksen tukitunteja jaettiin liiton kautta useiden seurakuntien kristinoppileireille. 

Seurakuntien kanssa tehtiin yhteistyötä mm. järjestämällä Tampereen ort. seurakunnan kanssa 
leirinohjaajien peruskurssi, samoin Oulun perhepäivässä ja Jyväskylän Tube-viikonlopussa olivat mukana 
paikalliset seurakunnat. Lisäksi liitto oli mukana Jyväskylässä jakamassa hopeista ansiomerkkiä sekä 
osallistui huhtikuussa Joensuussa lähetyspiirin pääsiäismyyjäisiin sekä Ortodoksisen kulttuurikeskuksen 
pääsiäis- ja joulumyyjäisiin. Iisalmen ortodoksisen seurakunnan kanssa järjestettiin marraskuussa 
kerhonohjaajien koulutuspäivä. 

Kahden muun ortodoksisen järjestön, Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta PSHV ry:n ja Filantropia 
ry:n, sekä Valamon opiston kanssa pidettiin kuusi yhteistä suunnittelupalaveria. Näissä mm. kartoitettiin 
yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia sekä laadittiin konkreettisia suunnitelmia yhteisestä 
toiminnasta. Tähän liittyen liiton työntekijät osallistuivat mm. Joensuussa pidettyyn Lähetyksen ja 
diakonian hyvien käytänteiden kierroksen tapaamiseen. Ortodoksisen kirkon kolmen järjestön 
(Filantropia ry, PSHV ry sekä liitto) toiminnanjohtajat valmistelivat kirkolliskokousseminaaria varten 
järjestöjensä toiminnasta yhteenvedon, jota esittelemään kutsuttiin liiton puheenjohtaja Anna Blinnikka. 
Lisäksi järjestöt päättivät jatkaa edellisenä vuonna lanseerattua ”Juuret ja monikulttuurisuus” -teemaa 
valmistelemalla vuodeksi 2018 perhepäivien kiertue neljälle eri paikkakunnalle; lisäksi aloitettiin 
järjestöjen yhteinen videoprojekti.

ONL toimi yhteistyössä myös Ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen kanssa, konkreettisia 
yhteistyömuotoja oli mm. kirkon maksama toiminta-avustus, Ekumeeniseen Patriarkaatin nuorisovaihto 
sekä kirkon palvelukeskuksen edustajien ja liiton edustajien käymä yhteistyösopimuksen 
seurantakeskustelu toukokuussa sekä em. esiintyminen kirkolliskokousedustajille. 

Puroniemen ystävät ry:n kanssa tehtiin yhteistyötä leirikeskuksen yhteiskäytön muodossa sekä tukemalla 
yhdistyksen järjestämiä perheleiriä ja ortodoksialeiriä taloudellisesti. 

ONL ja Valamon opisto järjestivät yhdessä Nuorisotyöpäivät Valamossa helmikuussa, lisäksi liiton 
kristinoppileiri ja jatkoleiri järjestettiin yhteistyössä Valamon opiston kanssa. 

Joensuun kaupungin kanssa tehtiin yhteistyötä mm. osallistumalla nuorisotoimen järjestämään 
järjestömatkaan, johon kuului vierailu eduskuntaan ja kansanedustajia tapaamaan. Lisäksi Joensuun 
kaupungin hallinnoiman ”Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista” -hankkeen toteuttamassa lasten 
ortodoksisessa kulttuuripäivässä liitto oli yhteistyökumppanina. Kyseisen hankkeen ohjausryhmän 
varajäsenenä toimii liiton toiminnanjohtaja.



Liiton suurimmat rahoittajat olivat Suomen ortodoksinen kirkko sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sivis -opintokeskuksen kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä.

Ortodoksisten pappien liiton päivillä Lappeenrannassa 13.-14.2. oli aiheena nuorisotyö, ja liittoa edustivat
puheenjohtaja Teemu Toivonen ja järjestösihteeri Jaso Pössi. Järjestöt 100 -tapahtumassa sekä Allianssi 
ry:n 25-vuotisseminaarissa liittoa edusti toiminnanjohtaja ja Allianssin juhlaillallisella johtokuntalainen 
Petrus Palola. Liiton puheenjohtaja Anna Blinnikka piti juhlapuheenvuoron PSHV ry:n vuosijuhlilla.

Suomen Partiolaisten suuntaan liiton edustajana toimii järjestösihteeri Annakaisa Leussu.

3. Liiton hallinto
Vuosikokous pidettiin Oulussa maaliskuussa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi metropoliitta Elia  
ja sihteerinä liiton toiminnanjohtaja. Kokouksessa oli läsnä 11 liiton jäsentä.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilit vuodelta 2016. Tilivelvollisille myönnettiin 
vastuuvapaus. Samoin hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
Johtokunnan erovuoroisina jäseninä olivat Petri Aho ja Satu Vola. Johtokunnan uusiksi jäseniksi valittiin  
Karina Huttunen ja Petrus Palola. Liiton puheenjohtajaksi valittiin erovuoroisen Teemu Toivosen tilalle 
Anna Blinnikka. Tilintarkastajaksi valittiin edellisvuosien tapaan tilintarkastusyhteisö Joensuun 
Tilintarkastus Oy.

Kertomuskaudella liiton puheenjohtajana toimi 25.3. asti pastori Teemu Toivonen Helsingistä ja 
26.3.2017 alkaen opettaja Anna Blinnikka Iisalmesta. Johtokunnan muina jäseninä olivat 25.3. saakka 
Petri Aho, Anna Kasdaglis, Martti Kuikka, Aleksander Roszczenko, Sanna Salonen ja Satu Vola. 
Johtokunnan jäseniä ovat  26.3. alkaen Karina Huttunen (Kajaani), Anna Kasdaglis (Tampere), Martti 
Kuikka (Joensuu), Petrus Palola (Helsinki), Aleksander Roszczenko (Joensuu) ja Sanna Salonen 
(Lappeenranta). Liiton varapuheenjohtajana toimi Aleksander Roszczenko. Sihteerinä ja asioiden 
esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Maria Kauppila.  Johtokunnan kokouksia pidettiin neljä, joista yksi 
Googledrive-kokouksena.

ONL:n toimisto ja materiaalivarasto sijaitsevat osoitteessa Kirkkokatu 18A+B17, Joensuu. 
Vuokranantajana toimii Tilitoimisto Laskentatulos Oy.

4. Jäsenistö
ONL:n jäsenmäärä oli 3842, lisäksi yhteisöjäseniä oli 15 (joista 14 seurakuntaa ja yksi rekisteröity 
yhdistys).

5. Työntekijät



5.1. Päätoimiset

● Toiminnanjohtajana toimi KM Maria Kauppila.
● Järjestösihteerin (FM Annakaisa Leussu) sijaisena toimi 30.6. saakka yhteisöpedagogi Antti 

Kokkonen, 1.7. alkaen taas FM Annakaisa Leussu.
● Järjestösihteerinä toimi TM Jaso Pössi (toimivapaalla 1.11.2017 alkaen). Tähän liittyen 

toimitussihteerin tehtäviä hoiti 20.10.-20.12.2017 Artturi Hirvonen.

Liitto soveltaa työntekijöiden työsuhteen ehtoihin soveltuvin osin Suomen ortodoksisen kirkon 
työehtosopimusta.

5.2. Sivutoimiset ja harjoittelijat

Artturi Hirvonen toimi Tuohustulen sivutoimisena päätoimittajana sekä marras-joulukuussa lehden 
toimitussihteerinä. Graafinen suunnittelija Anni Repo oli palkattuna useampiin taitto- ja 
kuvitusprojekteihin, myös mm. Rauha Arana, Ella Petäjäsuo, Jonna Suvanto, Marleena Jauhiainen ja 
Johanna Tolonen tekivät kuvituksia ja graafista suunnittelua liitolle.

Leireihin, tapahtumiin ja  julkaisutoimintaan  liittyen liitto solmi nelisenkymmentä osa-aikaista/ 
määräaikaista leiri- ja toimeksiantosopimusta. 

Toimiston siivouksesta huolehti ylioppilas Alina Matsi.

5.3. Työntekijöiden koulutus

Kaikki työntekijät olivat mukana Nuorisotyöpäivillä Valamon opistossa. Työntekijät osallistuivat myös 
Sivis-opintokeskuksen koulutuspäiviin.

6. Edustukset
ONL oli edustettuna vuonna 2017 mm. seuraavissa järjestöissä ja tapahtumissa:

● Järjestöjen yhteistyön kehittämisessä mukana oli erityisesti liiton toiminnanjohtaja, jossain 
määrin kaikki järjestön täysipäiväiset työntekijät sekä puheenjohtajat Toivonen ja Blinnikka.

● ONL:n työntekijät ja johtokunnan jäsenet edustivat liittoa erilaisissa ortodoksisen kirkon juhlissa
ja tapahtumissa.

● ONL oli mukana Suomen Syndesmos- toimikunnassa.
● ONL hoiti ortodoksisen kirkon suhteita Suomen Partiolaisiin.

7. Huomionosoitukset

Vuoden kerho 2017 -palkinto myönnettiin Lapin ortodoksisen seurakunnan Rovaniemen perhekerholle. 
Vuoden ohjaaja 2017 -tittelin sai Polina Buynova Outokummusta (Taipaleen ortodoksinen seurakunta). 

8. Talous

Liiton talouden kulmakivinä ovat ortodoksiselta kirkolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavat 
avustukset. Muita tuloja liitto saa mm. Tuohustuli-lehden tilausmaksuista, leirien ja tapahtumien 
osallistumismaksuista sekä tuottamansa materiaalin myynnistä. Suomen ortodoksiselta kirkolta saatiin 
yleistä toiminta-avustusta 135.000  ja kansainväliseen toimintaan avustusta 5.000  ja Opetus- ja € €



kultturiministeriön kautta saatiin valtionavustusta 52.500 . Lisäksi saatiin Ortodoksisilta seurakunnilta €
kolehtiavustuksina 2.345 .€

Liiton taloudessa noudatettiin tarkkaa linjaa koko toimintakauden ajan, etenkin alkuvuosi ennen 
avustusten saamista oli käteisvaroissa tiukka. Liiton tase oli vahva, ja liitto oli toimintakaudella velaton. 
Vuoden 2017 tilinpäätös jäi 6.260  ylijäämäiseksi, yhtenä tekijänä oli yhden työntekijän loppuvuoden €
toimivapaa, jonka ajalta muodostui hieman palkkasäästöjä. Liiton kirjanpitoa hoiti Sari Sikiö/ Samuli 
Luukkainen sekä palkanlaskentaa Iris Lavikainen Azets Oy:stä.

9. Kiinteistöt ja kalusto

Liitto omistaa Joensuussa osoitteessa Koulukatu 4 sijaitsevan yksiön, jonka kirjanpitoarvo on 91.800  . €
Kyseiseen asuntoon tuli uusi vuokralainen alkuvuodesta. Liitto omistaa lisäksi Puronpää -nimisen 
metsätilan Rautalammilla.

Hyväksynyt ONL:n johtokunta 17.2.2018

Maria Kauppila Anna Blinnikka

toiminnanjohtaja puheenjohtaja

(Toimintakertomuksen kuvat: Wihelmiina Virolainen ja ONL ry)


