Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1 JOHDANTO
1.1. 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 2018
Vuosi 2018 on liiton 75-vuotisjuhlavuosi. Liitto järjestää syksyllä 2018 valtakunnalliset ortodoksisten
nuorten Kulmakivi-festarit Oulussa, samassa yhteydessä pidetään liiton 75-vuotisjuhla.
Yksi vuoden päätavoitteista on kehittää edelleen nuorten osallisuutta järjestössä ja koko ortodoksisessa
kirkossa. Tähän pyritään mm. järjestämällä lisää kyselyitä Nuortenideat.fi-palvelussa, kuulemalla nuorten
raatia, ja myös järjestämällä nuorten kirkolliskokous tai vaikuttamisviikonloppu, mikäli rahoitus riittää.
Nuorten osallisuutta ja osallistumista tuetaan myös lobbaamalla seurakuntia nuorten piirien (nupi) ja
nuorten aikuisten jaostojen perustamiseen. Nupi-posserinki sekä ohjeistus nuorten piirin
käynnistämisestä ovat osa tätä.
Järjestöyhteistyön kehittäminen jatkuu: liitto, Filantropia ry ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta
PSHV ry jatkavat yhteistä ”Juuret ja monikulttuurisuus” -teemaa, vuonna 2018 tähän kuuluu neljän
yhteisen perhepäivän järjestäminen seurakunnissa sekä muutaman ortodoksista kulttuuria, identiteettiä ja
uskoa kuvaavan videoklipin tuottaminen.

Liitto järjestää muutoinkin osan tapahtumistaan yhteistyössä seurakuntien kanssa, mm. leirinohjaajien
peruskurssin ja Kulmakivi-festarit. Lisäksi koulutetaan leirinohjaajia sekä järjestetään perinteiset
nuorisotyöpäivät. Liiton puheenjohtajan syksyllä 2017 aloittamaa saurakuntien nuorisotyön
kuulemiskierrosta jatketaan siten, että liiton työntekijöiden toimesta ollaan vuosittain yhteydessä
jokaiseen ortodoksisen kirkon seurakuntaan joko puhelimitse tai kasvokkain, jotta saadaan laajennettua
kentän tarpeiden ja toiveiden kuulemista nykyisestä. Lisäksi liitto on mukana järjestöjen yhteisessä
palautekyselyssä, ja suunnittelee toimintaansa osin näiden erilaisten kontaktointien tulokset huomioiden.
Liiton viestintää, sekä sisäistä että ulkoista, kehitetään mm. digitaalisia menetelmiä hyödyntäen, em.
videoklipit ovat osa tätä.
Talousasiat ovat edelleen agendalla. Nykyinen talouspohja on riittämätön nykyiselle toiminnalle;
ratkaisuja etsitään tekemällä aiempaa laajempaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, supistamalla
menopuolta karsien joitakin perinteisiä kulueriä pois, sekä hakemalla lisätulonlähteitä ja avustuksia esim.
festareihin liittyen. Liitto järjestääkin juhlavuoden keräyksen, jonka tuotto kohdennetaan liiton
varsinaiseen toimintaan.

2 TOIMINTA
Liiton toiminnan taustalähtökohdat
Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, Strategia 2017 sekä työstämisen alla oleva Strategia 2018-2020.
Muutoinkin toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan pitäen mielessä mm. liiton
yhteistyösopimus 2015-2019 Suomen ortodoksisen kirkon kanssa ja soveltuvin osin Ortodoksisen kirkon
tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016–2020. Lisäksi liiton toiminnassa huomioidaan Nuorisolain
(1285/2016) asetukset, sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyötä koskevat painotukset.
2.1. Tiedotustoiminta ja viestintä
Tiedotustoimintaa ja viestintää parannetaan ja sen muotoja tarkastellaan kriittisesti. Yhtenä
kehittämisalueena on digitaalisen viestinnän mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen, sekä
kasvavan venäjänkielisten ortodoksien joukon huomioiminen nykyistä laajemmin.
2.1.1 Yleinen tiedottaminen
Juhlavuoden tiedottamisen tukena käytetään erityistä juhlalogoa, jossa näkyy liiton perustamisvuosi.
Tiedottamisen tavoitteena on tukea liiton toimintaa ja tehdä ONL:n toimintaa ja palveluita nykyistä
laajemmin tunnetuiksi. Lisäksi tavoitteena on kertoa lapsille, nuorille ja kasvattajille ajankohtaisista
nuorisoalan asioista sekä ortodoksisesta kulttuurista ja toiminnasta.
Tiedotuksessa käytetään järjestön internet-sivustoa (www.onl.fi), Facebook-sivua, Instagramia ja
Youtubea. Sosiaalisen median sisältöjä tuottavat myös nuoret itse.
Verkkosivusto on uusittu v. 2017, huomioiden mm. mobiilikäytön suosittuus. Verkkosivustolla on oma,
erityinen rooli informaation jakamisessa, tapahtumailmoittautumisten organisoinnissa sekä
tuotemyynnissä.

Liiton kasvatuksen, koulutuksen ja leiritoiminnan materiaalit tallennetaan pääosin Ortoboxi.fioppimisympäristön kautta käytettäviksi. Verkkosivuston päivitysten minimimäärätavoite on kaksi
ajankohtaispäivitystä kuukaudessa, sosiaalisen median päivitysten tavoite on yksi uusi päivitys joka viikko
kullakin kanavalla, tarvittaessa ja käytännössä kuitenkin enemmän.
Tiedottamisessa pyritään myös hyödyntämään eri seurakuntien ja kirkon piirissä toimivien järjestöjen
tiedotuskanavia, mm. ortodoksisen kirkon tiedotustiimi on yhteistyökumppanina. Lisäksi jäsenistöä ja
seurakuntia informoidaan kohderyhmittäin kirjeitse ja sähköpostitse.
2.1.2 Tuohustuli-lehti
Liiton julkaisema, pitkät perinteet omaava Tuohustuli-lehti toimii lasten ja nuorten ortodoksisen
identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kasvattajana. Lehti palvelee myös ortodoksisia seurakuntia:
Tuohustulessa julkaistaan aineistoa, joka tukee kotien ja seurakuntien uskontokasvatusta. Tavoitteena on,
että Tuohustuli-lehti olisi jokaisen ortodoksisen lapsen ja nuoren saatavilla. Vuonna 2017 lehti ilmestyy
neljä kertaa ja kunkin numeron laajuus on 36 sivua. Lehden toimituskunta valitsee jokaiselle numerolle
erityisteeman, jonka ympäriltä lehden jutut kootaan. Tuohustulen kaikissa numeroissa julkaistaan
monikulttuurisuuden hengessä myös venäjänkielistä aineistoa. Vuoden mittaan lehdessä julkaistaan
lyhyitä tekstejä tai esimerkiksi puuhatehtävien ohjeita myös ruotsiksi ja englanniksi. Tuohustuli -lehdellä
on päätoimittaja ja 4-6 henkilön toimituskunta, joka suunnittelee julkaisun suuntaviivoja, sisältöä ja
laajuutta. Päätoimittajana lehdessä toimii Artturi Hirvonen, lehden toimitussihteerinä jatkaa
järjestösihteeri Jaso Pössi.
Koska lehden tuottamisen kustannukset ovat jatkuvasti nousseet, johtuen erityisesti postimaksujen
kallistumisesta, ja koska lehden tilausmäärät ovat jonkin verran supistuneet, liitto kerää palautetta tilaajilta
ja liiton hallinto puntaroi palaute huomioiden perinteisen, painetun median roolia ja mielekkyyttä
tulevina vuosina.

2.2 Koulutustoiminta
ONL järjestää koulutustoimintaa nuorisolle, seurakunnissa lapsi- ja nuorisotyötä tekeville työntekijöille ja
vapaaehtoisille toimijoille. Koulutustoimintaa toteutetaan yhteistyössä mm. Opintotoiminnan
Keskusliitto ry:n Sivis- opintokeskuksen ja seurakuntien kanssa sekä mahdollisesti Valamon opiston ja
luostarin kanssa. Toimintamuotoja ovat kristinoppikoulut, kurssit ja yleisötilaisuudet sekä erilaiset
kulttuuritapahtumat.
Seurakuntien tarpeita palvellaan järjestämällä mm. leirinohjaajakoulutuksia sekä nuorisotyöpäivät.
Nuorisotyöpäivien 2018 erityisteemana on nuorten osallisuus seurakunnissa ja kirkossa. Ohjelmassa on
luentoja, työpajoja ja hyvien käytänteiden vaihtoa.
Toimintavuonna 2018 järjestetään leirinohjaajien peruskurssi yhteistyössä Lahden ortodoksisen
seurakunnan kanssa. Leirinohjaajien jatkokurssi järjestetään toukokuussa, mahdollisesti
verkkokurssikokeiluna. Liitto myös tekee leirinohjaajien peruskurssin opetussuunnitelmarungon.
Ohjemateriaalia leirinohjaajien peruskurssia käyville on kerätty vapaaehtoisilta sisälläntuottajilta

työnimellä ”Osaava ortodoksinen ohjaaja”; tavoitteena on tehdä materiaalista joko verkkojulkaisu tai
painotuote. Toinen liiton koulutustoiminnan kehittämisalue on kristinoppikouluun ja sen järjestämiseen
liittyvän ohjeistuksen ajantasaistaminen ja kehittäminen.
Liiton koulutus- ja tapahtumatoiminnalle on laadittu oma strategiansa, jossa tärkeimmiksi
toimintaperiaatteiksi on nimetty hyvä suunnittelu ja toteutus, seurakuntien työn tukeminen, nuorten
osallistumismahdollisuus ilman kohtuuttomia kuluja sekä ortodoksisten tapojen noudattaminen ja
jumalanpalveluksiin osallistuminen.

2.3 Leiri- ja tapahtumatoiminta
Koulutustapahtumien lisäksi liitto on järjestänyt vapaamuotoisempia nuorten teematapahtumia, mm.
perinteinen lasten- ja varhaisnuortenleiri. Talouden ollessa jatkuvasti tiukilla ja vuosirahoituksen tätä
kirjoitettaessa vielä selkiytymättä, on liitto varautunut tinkimään tämän leirin järjestämisestä v. 2018, sillä
syksyn Kulmakivi-festarit ja muiden järjestöjen kanssa yhdessä toteutettava perhepäivien kierros vaativat
resursseja ja kohdentuvat osin samalle ikäryhmälle. Liitto järjestää myös perinteisen kristinoppileirin
kesäkuussa.

Tänäkin vuonna pyritään järjestämään tapahtumia jokaisessa ortodoksisen kirkon kolmesta
hiippakunnasta, jotta hajallaan eri puolilla maata asuvilla, vähemmistöön kuuluvilla eli ortodoksinuorilla
olisi ainakin välillä kohtuullinen välimatka osallistua oman kulttuuritaustansa tapahtumiin. Tällaisella
lapsia ja nuoria kokoavalla toiminnalla olisi äärimmäisen tärkeä rooli, mutta sen järjestämiseen tarvitaan
riittävästi rahoitusta. Tapahtumia järjestetään osin yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden
kanssa.
Ohjaajahaku liiton leireille on maaliskuun aikana ja ohjaajat valitaan pääosin huhtikuussa. Nuorten

leirinohjaajien kouluttaminen ja palkkaaminen leirityöhön, usein nuoren ensimmäiseen palkkatyöhän,
ovat tärkeä osa liiton nuorten kasvua vahvistavaa toimintaa, koskien erityisesti osaamista, työelämätaitoja
ja osallisuutta.
Tapahtumat vuonna 2018
19.-21.1.
Leirinohjaajien peruskurssi, Hollola, yhteistyök. Lahden ort srk
1.- 3.2.

Nuorisotyöpäivät, Valamon opisto

17.3.

Perhepäivä Kajaanissa, yhteistyök. Filantropia + PSHV, srk

17.3.

Liiton vuosikokous, Kajaani

28.4.

Perhepäivä Mikkelissä, yhteistyök. Filantropia + PSHV, srk

(toukokuu

Leirinohjaajien jatkokurssi; verkkokurssina liiton leirinohjaajille?)

(4.-6.6.

Lasten ja varhaisnuorten leiri, Saimaan seutakunnan kanssa, Pieksämäellä?)

10.-17.6.

Kristinoppileiri, Valamo (?)

28.-30.9

Kulmakivi-festarit ja liiton 75-vuotisjuhla, Oulu,
yhteistyök. mm. Oulun ort. srk, Filantropia + PSHV

29.9.

Kriparin jatkistapaaminen, Oulu

17.11.

Perhepäivä Turku, yhteistyök. Filantropia + PSHV, srk

loppusyksy

Nuorisoryhmän vierailu Konstantinopoliin

(23.-25.11.

Nuorten kirkolliskokous, Valamo ?)

2.4 Kansainvälinen toiminta
ONL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria maailmanlaajuiseen
ortodoksiaan ja eri paikalliskirkkoihin. ONL on kansainvälisen ortodoksisten nuorisojärjestöjen
yhteistyöelimen Syndesmoksen jäsen ja hoitaa Suomen ortodoksisen kirkon suhteita osallistumalla sen
toimintaan. Nuoria pyritään aktivoimaan osallistumaan sekä liiton järjestämiin kansainvälisiin
aktiviteetteihin että itsenäisesti muiden maiden ortodoksisten nuorisojärjestöjen sekä kansainvälisten
ekumeenisten järjestöjen toimintaan. Tätä varten nuorille tarjotaan tietoa kansainvälisistä toimijoista ja
tapahtumista sekä annetaan apua käytännön asioissa.
Tärkeä vuosittainen kansainvälisen yhteistyön muoto on ortodoksisen kirkon ja Konstantinopolin
ekumeenisen patriarkaatin välinen nuorisovaihto, jonka käytännön järjestelyistä ONL pitkälti vastaa,
vaihdossa on v. 2018 vuorossa nuorten vierailu Turkkiin. Ohjaajavaihto-ohjelmaa Armenian Lasten ja
Nuorten Tuki ry:n kanssa jatketaan, mikäli kustannukset eivät nouse.
Lisäksi luodaan ja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan suhteita muihin ortodoksisiin järjestöihin
maailmalla, mm. vastaanottamalla vierailijoita. ONL koordinoi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
ulkomaalaisten ortodoksisten nuorisoryhmien vierailuita Suomessa sekä suomalaisten ortodoksinuorten
ryhmien vierailuita ulkomaille. Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten oman ortodoksisen kulttuurin
asiantuntemusta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

2.5 Julkaisutoiminta
Liitto tuottaa ortodoksista materiaalia mm. kirjoina ja nettijulkaisuina koti-, kerho- ja koulukäyttöön.
Liiton julkaisutoiminnan strategiassa määritellään tärkeimmiksi toimintaperiaatteiksi seurakuntien ja
kotien tarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen hyvin suunnitelluilla ja laadukkailla mutta silti
kohtuuhintaisilla julkaisuratkaisuilla.
Toimintakaudella 2018 liiton perinteisellä julkaisutoiminnalla on pienempi painoarvo kuin aiemmin,
tavoitteena on panostaa julkaisutoiminnan rahoja digitaalisen materiaalin tuottamiseen. Tällaista
materiaalia on mm. yhdessä Filantropia ry:n ja PSHV ry:n kanssa tuotettava videoaineisto (esim.
teemoista risti, pääsiäinen, Isä Meidän, Taivaallinen Kuningas). Jo kerättyä leirinohjaajan peruskurssin
materiaalia karsitaan ja jalostetaan, tavoitteena on julkaista joko painettu opasvihko tai sähköinen julkaisu.
Loppumassa olevista ONL:n julkaisuista otetaan uusintapainoksia tarpeen ja resurssien mukaan.
Liiton julkaisuja myydään omassa verkkokaupassa, Valamon Tuohus–myymälässä sekä seurakuntien
kautta, myös myyjäisissä. Lisäksi Kirjavälitys ja muutamat muut tahot välittävät ONL:n tuotteita.
Tuotteita markkinoidaan liiton nettikaupassa www.onl.fi/kauppa ja Tuohustuli -lehdessä.

3 LIITON HALLINTO
3.1 Vuosikokous ja johtokunta
Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa käsitellään liiton sääntöjen
määräämät asiat.
ONL:n hallituksena toimii johtokunta. Siihen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista
vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Toiminnanjohtaja toimii johtokunnan kokouksissa sihteerinä,
käsiteltävien asioiden valmistelijana ja esittelijänä sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta.
Johtokuntaan kuuluvat Anna Blinnikka (pj.), Karina Huttunen, Anna Kasdaglis, Martti Kuikka, Petrus
Palola, pastori Aleksander Roszczenko (varapj.), Sanna Salonen. Heistä erovuorossa vuonna 2018 ovat
jäsenet Martti Kuikka ja Aleksander Roszczenko.
Kasvokkain pidettävien tapaamisten ohella johtokunta pitää yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse.

3.2 Päätoimiset työntekijät
Liitolla on kolme päätoimista työntekijää: toiminnanjohtaja ja kaksi järjestösihteeriä. Tarvittaessa, ja
taloudellisten resurssien salliessa, liitolle palkataan lisätyöntekijöitä erilaisten projektien, esim. Kulmakivifestareiden, toteuttamiseen. Lisäksi liitto voi ottaa harjoittelijoita, esim. nuorisotyöalan tai teologian
opiskelijoita.

3.3 Keskustoimisto
Liiton keskustoimisto sijaitsee Joensuussa, ruutukaavalla katutason vuokratiloissa, osoitteessa Kirkkokatu
18A+B17, 80100 Joensuu. Vuokranantaja on tilitoimisto Laskentatulos Oy.

3.4 Jäsenistö
Kaudella 2018 seurakuntien ja muiden yhteisöjäsenten jäsenetuihin kuuluvat erilaiset alennukset sekä
mahdollisuus anoa Sivis-opintokeskuksen tukitunteja. Leirinohjaajien palkkausavustusta myönnetään
anomuksesta vähävaraisille yhteisöjäsenille.

4 YHTEISTYÖ SEURAKUNTIEN, JÄRJESTÖJEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA
4.1 Seurakunnat ja muut kirkolliset yhteistyötahot
Seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta kouluttaa leirinohjaajia ja -johtajia ja muita nuorisotyötä tekeviä
ONL:n kursseilla. Seurakuntien omien leirien järjestämisen tueksi tarjotaan tietoa ja materiaalia.
ONL voi myöntää vähävaraisille yhteisöjäsenilleen niiden anomuksesta ns. ohjaajien palkkausavustusta,
esim. 20 €/ toteutunut leirivuorokausi/ leiri. Avustuksen saajat päättää liiton johtokunta. Yhteisöjäsenten
on mahdollista saada kristinoppileireillensä Sivis-opintokeskuksen tukea ONL:n kautta.
Ortodoksisten järjestöjen välistä muuta yhteistyötä kehitetään aiempaa määrätietoisemmalla otteella, osin
kirkolliskokousedustajilta ja seurakunnista kerätyn palautteen perusteella. Liitto, Filantropia ry ja PSHV
ry ovat rakentaneet v. 2018 toimintasuunnitelmaan muutamia yhteisiä toimintoja, ja tätä linjaa jatketaan ja
lisätään v. 2019 suunniteltaessa. Myös raportoinnissa ja kehittämiskeskusteluissa kirkollishallituksen
edustajien kanssa sekä muussa tiedottamisessa em. kolme järjestöä toimivat osin yhteistyössä.
Yhteistyötä ortodoksisen seminaarin opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa kehitetään edelleen, esim.
sisällöntuotanto julkaisutoiminnassa ja tiedottamisessa on luonteva yhteistyöalue. Myös Puroniemen
Ystävät ry:n kanssa jatketaan yhteistyötä mm. leirikeskuksen käytön muodossa.

4.2 Muu yhteistyö
Kirkon ulkopuolisista rahoittajista merkättävin on Opetus- ja kultturiministeriö. Koulutustoiminnassa
yhteistyötä tehdään mm. Sivis-opintokeskuksen kanssa sekä Valamon opiston kanssa.
Muista tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat taloudenpitoon liittyen Azets Oy, sekä painotuotteisiin liittyen
mm. PunaMusta Oy sekä Ilotrükk OÜ. Verkkosivustoon ja tietotekniikkaan liittyen yhteistyötä tehdään
mm. Risuaita.fi (Juhana Siren) kanssa. Työterveyshuollossa yhteistyökumppani on Terveystalo Oy,
pankkiasioissa Nordea ja Danske Bank.

5 TALOUS JA KIINTEISTÖT
Liiton talouden kulmakivinä ovat Suomen ortodoksiselta kirkolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
saatavat avustukset. Muita tuloja liitto saa mm. Tuohustuli-lehden tilausmaksuista, leirien ja tapahtumien
osallistumismaksuista sekä tuottamansa materiaalin myynnistä. Lisäksi Sivis-opintokeskus tukee liiton
opintotoimintaa, seurakunnat voivat halutessaan kantaa kolehtia liiton hyväksi ja yhteisöjäsenet maksavat
pieniä jäsenmaksusummia (50-300€/ jäsenyys).
Nykyisillä käytettävissä olevilla varoilla ei voida ylläpitää nykyisen kaltaista toimintaa, vaan on etsittävä
tapoja esim. laajentaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kasvattaa tulopohjaa, tai karsia
järjestettävästä toiminnasta.
Liiton tase on suhteellisen vahva, mutta maksuvalmiuden kanssa on ollut haasteita viime vuosina, etenkin
alkuvuodesta. Liitto omistaa vuokra-asunnon Joensuun Koulukadulla sekä pienen Puronpää-metsätilan
Rautalammilla. Liitto on käytännössä velaton, liitolla on kuitenkin valmisteltuna mahdollisuus nostaa
pieni (10t €) joustolimiitti. Koska luottojen korot ovat edelleen alhaisella tasolla, liitto selvittää
mahdollisuuksia hankkia toinen sijoitusasunto lainarahoituksella.
Liiton sijoitusasunto tuottaa tuloa n. 400€/ kk. Kuukausittaisesta tulosta liitto pyrkii sijoittamaan
Pohjoismaisiin keskiriskin rahastoihin keskimäärin 100€/ kk.

--ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintasuunnitelman
kokouksessaan Joensuussa 17.9.2017

Anna Blinnikka

Maria Kauppila

puheenjohtaja

toiminnanjohtaja

Toiminnan päämäärät 2012 - 2018
ONL on
• ortodoksisen uskonelämän opettaja
• ammattitaitoinen kouluttaja
• laadukas tapahtumanjärjestäjä
• tasokas aineistontuottaja
• luotettava asiantuntija
• uskottava vaikuttaja

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Kirkkokatu 18 A+B 17
80100 Joensuu
puh. 0206 100 370
www.onl.fi

https://www.facebook.com/onl.ry

@onlry1943
#onl #onlry #nousenuoriortodoksi #kulmakivi

https://www.youtube.com/channel/UC_slLmy_qVtbwaZPx3OPNrw

