12.10.2017
Tervehdys ONL:stä!
ONL perustettiin 25.3.1943, joten ensi vuonna on
syytä juhlaan kun liitto täyttää 75 vuotta! Juhlavuoden
päätapahtuma on tietenkin Kulmakivi-festarit!
Juhlavuoden erityisteemana on nuorten osallisuus ja
tähän liittyen tulossa on kulttuurikilpailu, jossa nuoret
tuottavat sisältöä mm. Youtube-kanavalle ja nettisivuille.
Liitto koordinoi rahoituksen salliessa myös
loppuvuodeksi 2018 nuorten kirkolliskokouksen,
johon kukin seurakunta voi lähettää nuoria
työskentelemään kirkon ajankohtaisten asioiden parissa.
Jo nyt nuoret voivat kertoa terveisiään
ortodoksiselle kirkolliskokoukselle sekä
näkemyksiään kirkosta ja nuorisotyöstä
Nuortenideat.fi -vaikuttamispalvelussa.
Kyselyyn voi osallistua nimettömänä ja
tämänhetkinen kysely on auki marraskuun lopulle
asti. https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/1102/
Nyt on aika hakea liiton muistamisia eli haettavissa ovat Vuoden kerho ja Vuoden ohjaaja
-palkinnot. Esityksiä pyydetään 15.11. mennessä. Johtokunta päättää tunnustuksien saajat joulukuun
alussa, joten ne ovat jaettavissa esimerkiksi seurakunnan joulujuhlassa. Lomakkeet ja lisätietoja löytyy
nettisivuilta: https://onl.fi/vuoden-kerho-ja-vuoden-ohjaaja-2017-etsinnassa/
Ansiomerkkejä on päätetty jakaa seuraavan kerran vasta ensi vuonna, jolloin vietetään liiton 75vuotisjuhlaa.
Liiton nettisivut www.onl.fi uudistuivat ja sen kunniaksi on verkkokaupassamme kaikki tuotteet 25%
alennuksessa 15.11. saakka (yhteisöjäsenet ja jälleenmyyjät saavat alennuksen omien
alennusprosenttiensa mukaan, jos hinta on niin edullisempi). Tervetuloa tekemään edullisia ostoksia!
www.onl.fi/kauppa
Kirkon kolme isoa järjestöä, Filantropia, ONL ja PSHV, tekevät tulevanakin
vuonna yhteistyötä. Juuret ja monikulttuurisuus -teemaa jatketaan järjestämällä
neljä perhepäivää eri puolilla Suomea sekä tuottamalla videoaineistoa
kirkollisista perusasioista, ensimmäisenä julkaistaan videot ”ikoni” ja ”risti”.
Lisäksi vuodelle 2019 valmistellaan kaikki seurakunnat kattavaa ristisaattoa, joka
toteutetaan matalan hiilijalanjäljen periaatteella eli vaikkapa kävellen, soutaen,
pyöräillen, julkisilla kulkuvälineillä.
Vuoden 2018 tapahtumia
• Leirinohjaajien peruskurssi 19.-21.1.2018 Hollolassa, yhteistyössä Lahden srk:n kanssa.
• Nuorisotyöpäivät 1.-3.2.2018 Valamossa, teemana nuorten osallisuus ja
vaikuttamismahdollisuudet erityisesti kirkon piirissä.
• Perhepäivä Kajaanissa 17.3.2018, samassa yhteydessä on liiton vuosikokous.
• Perhepäivä Mikkelissä 28.4.2018
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Lasten ja varhaisnuorten leirin suhteen liitto suunnittelee yhteistyötä Saimaan seurakunnan
kanssa, leirin pidetään todennäköisesti 4.-6.6.2018 Partaharjun leirikeskuksessa Pieksämäellä.
Kristinoppileiri järjestetään todennäköisesti Valamossa viikolla 24, neuvottelut Valamon opiston
kanssa ovat käynnissä.
Kulmakivi-festarit ovat siis Oulussa 28.-30.9.2018, samassa yhteydessä on liiton 75-vuotisjuhla,
kesän kriparin jatkotapaaminen ja järjestöjen yhteinen perhepäivä.
Perhepäivä Turussa 17.11.2018.
Nuorten kirkolliskokous on kaavailtu pidettäväksi 23.-25.11.2018 Valamossa.

Tulevan vuoden koko toimintasuunnitelmaehdotus on luettavissa osoitteessa
https://onl.fi/toimintalinjaukset/

Toivotamme kaikille antoisaa syksyä ja lähetämme paljon terveisiä täältä Joensuun toimistolta!
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