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               Visio - ONL ry vuonna 2030

1) ONL  ry nähdään asiantuntevana, maailmaa ja aikaansa seuraavana sekä tutkivana 

järjestönä ja nuorisotyön koordinaattorina

▪ ONL on luonut ortodoksisen kirkon lapsi- ja nuorisotyötä varten toiminnan standardit, 

joita järjestö kouluttaa ja joita käytetään kirkon tapahtumissa, kerhoissa ja opetuksessa

▪ ONL säilyttää edelleen ruohonjuuritasolla kontaktin nuoriin ja ymmärtää heidän 

toiveitansa, jotta toimintaa pystytään kehittämään oikeaan suuntaan

◦ ONL suunnittelee ja toteuttaa uusia lapsi-ja nuorisotyön malleja käytännön 

kautta, esimerkiksi erilaisten pilotti-projektien avulla

▪ Seurakunnan järjestävät itse omia tapahtumia nuorille. ONL:a ei tarvita tekemään 

seurakuntien perustyötä, eikä ONL järjestä seurakuntien kanssa kilpailevia tapahtumia

◦ Kirkon piirissä järjestetään valtakunnallisia nuorten ortodoksien tapahtumia

2) ONL ry:n myötävaikutuksesta ortodoksisessa kirkossa on aktiivisia ja osallistuvia nuoria

3) ONL ry tuo nuorten ääntä esiin kirkossa ja Suomessa sekä ajaa nuorisotyön etuja 



Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1 JOHDANTO

1.1. Toiminta-ajatus

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on valtakunnallinen ortodoksisen nuorisotyön keskusjärjestö, joka 

tukee ortodoksisten seurakuntien perustyötä lasten ja nuorten parissa. Tavoitteena on tarjota nuorille 

mahdollisuuksia osallistua nuorisotoimintaan, tulla kuulluksi kirkon piirissä ja auttaa nuorisoa kasvamaan 

aktiivisiksi yhteiskunnan ja kirkon jäseniksi.

1.2 Liiton vuosi 2019 

Vuosi 2019 on liiton 76. toimintavuosi. 

Liitto teki vuonna 2018 mittavaa strategian päivittämistyötä ja yksi vuoden 2019 painopisteistä onkin 

uudistetun strategian käyttöönottaminen. Tähän liittyy paitsi tapahtumapaletin kehittämistä ja 

asiantuntijuuden jakamista esim. leirinjohtajakoulutuksen ja kristinoppileirin opetussuunnitelman 

tekemisen kautta, myös johtokunnan ja työtekijöiden uusien toimintatapojen kehittämistä toiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaristoihin liittyen. Koulutustoimintaan liittyy myös nonformaalin 

oppimisen tunnustamisen ja tunnistamisen suunnittelun aloittaminen.

Nuorten osallisuus on edelleen yksi liiton työn merkittävistä näkökulmista. Tähän kuuluu nuorten 

osallisuuden edistämisestä ortodoksisessa kirkossa, esim. nuorten seurakuntavaaliaktiivisuuteen vetoavan 

materiaalin valmistaminen. Lisäksi liiton sisäiseen vaikuttamiseen liittyen rakennetaan aiempaa 

selkeämpää palautejärjestelmää, jotta nuorten ja muiden tuotteiden ja palveluiden käyttäjien antama 

palaute on helpompaa huomioida ja toimintojen seuraaminen on pitkäjänteistä ja monivuotista.

Liiton viestinnässä on vuonna 2019 yhtenä painopisteenä järjestön työn näkyväksitekeminen päättäjille ja

yhteistyötahoille aiempaa paremmin. 

2 TOIMINTA

2.1. Liiton toiminnan taustalähtökohdat

Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt ja strategia. 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. 



2.2. Liiton toimintasuunnitelman 2019 pääkohdat taulukkomuodossa

KOULUTUSTOIMINTA, 
LEIRIT ja TAPAHTUMAT
Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilö, aikataulu, 

mittarit
Toteuma ja 
arviointi

● Kirkon nuorisotyön 
toimijoiden 
kouluttaminen ja 
nuorisotyön 
tukeminen

● Nuorten osallisuus 
ja 
työelämävalmiuksien
lisääminen

NUORTEN 
KOULUTTAMINEN

● Leirinohjaajien 
peruskurssi

● Leirinjohtajakoulutus
● Kerhonohjaajakoulutus
● Aloitetaan 

kolmivuotiskauden 
suunnitelma 
nonformaalin 
oppimisen 
tunnistamisesta ja 
tunnustamisesta 
ortodoksisen kirkon 
nuorisotyössä.

NUORISOTYÖN 
TUKEMINEN

● Nuorisotyöpäivät (ort.)
● Kristinoppileirien 

valtakunnallinen 
opetussuunnitelma

● Koulutukset:
vastuuhenkilö 
järjestösihteeri AO, 
osallistujakysely 
kunkintapahtyuman 
lopuksi ja kesän jälkeen, 
järjestosihteeri AK.

● Vähintään yksi 
työskentelytapaaminen 
nonformaalista 
oppimisesta esim. 
johtokunnan tai 
työryhmän kanssa. 

● Nuorisotyöpäivät: 
vastuuhenkilöt 
järjestösihteeri AO ja tj. 
MK

● Jatketaan v. 2018 
työskentelyä. OPS olisi 
pilotointivaiheessa 
ennen kesän kriparia. 
Kriparin jälkeen 
työstetään lisää. 
Vastuuhenkilö: 
järjestösihteeri AO.

● Valtakunnalliset 
nuorisotapahtumat

● Kristinoppileiri, jolla 
pilotoidaan uutta kripa-
OPSia

● Lastenleiri
● Suurjatkis eli 

valtakunnallinen, 
useamman 
kristinoppileirin 
yhteinen jatkoleiri
tai

● Loskatapahtuma eli 
nuorten 
syysviikonloppu

● Miten voidaan 
hyödyntää esim. 
verkkoa ja siten taata 
nykyistä paremmin 
valtakunnallinen 
tavoittavuus?

● Yhteisöllisyyden 
tukeminen kirkon 
rakennemuutoksessa

● Ollaan osatoimijana 
suunnitelemassa ja 
organisoimassa 
valtakunnallista ja 
kaikille avointa ns. 
matalan hiilijäljen 
ristisaattoa/ 
pyhiinvaellusta v. 2020-
21



KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA
Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilö, aikataulu, 

mittarit
Toteuma ja 
arviointi

● Tutustutetaan nuoria
maailmanlaajuiseen 
ortodoksiseen 
kirkkoon.

● Innostetaan nuoria 
osallistumaan 
itsenäisesti 
kansainvälisiin 
ortodoksisiin 
tapahtumiin.

● Pidetään esillä 
monikulttuurisuutta 
ja myönteistä 
asennetta siihen.

● Nuorisovaihto 
Konstantinopolin 
patriarkaatin kanssa.

● Ohjaajavaihto 
Armenian ja Suomen 
välillä.

● Tiedotetaan liiton 
viestintäkanavilla 
kansainvälisistä 
tapahtumista.

● Tuetaan taloudellisilla 
avustuksilla ulkomaisiin 
tapahtumiin 
matkustavia 
nuorisoryhmiä tai 
yksittäisiä nuoria.

● Julkaistaan lehdessä ja 
muilla kanavilla kuvia ja
tarinoita esim. ns. 
kehitysmaissa elävien 
(ortodoksisten) nuorten
ja lasten elämästä.

● Keskustellaan kirkon 
kanssa, miten rahoitus 
hoidetaan 
nuorisovaihdon 
kanssa / missä 
vieraillaan. 
Vastuuhenkilö tj. MK.

JULKAISUTOIMINTA
Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilö, aikataulu, 

mittarit
Toteuma ja 
arviointi

● ONL julkaisee 
seurakuntien lapsi- 
ja nuorisotyötä, 
perheiden 
uskonnollista 
kasvatustehtävää ja 
koulujen 
uskonnonopetusta 
tukevaa materiaalia.

● Oppimateriaalit

● Julkaisutoiminta voi 
olla osa liiton omaa 
varainhankintaa.

● Tuotetaan joitakin uusia
julkaisuja. Ne voivat 
olla perinteisiä 
painotuotejulkaisuja 
sekä video- ja 
verkkomateriaaleja.

● Otetaan 
uusintapainoksia 
loppuvista ja kysytyistä 
julkaisuista, esim. 
Minikäspaikkaa 
kirjomaan -opas.

● Ylläpidetään ja 
täydenneteään liiton
verkkokauppaa ja 
tarkistetaan myytävien 
julkaisujen hintoja.

● Seurakunnat ja 
yhteisöjäsenet saavat 
ostaa tuotteita 
alennushinnoin.

● Ollaan mukana 
pelimaailmaa 
hyödyntävässä 
Virtuaalikirkko-
hankkeessa.

● Julkaistaan 
kristinoppileirien 
valtakunnallinen 
opetussuunnitelmarunk
o sekä sen 
tukimateriaalia.

● järjestösihteeri AK, 
muut toimiston 
työntekijät

● Uusintapainosten 
vastuuhenkilönä tj. MK 
ja järjestösihteeri AO. 
Myyntitavoite vuodelle 
2019 on 20t  (brutto).€

● Verkkokaupan ylläpito 
ja täydennys, 
vastuuhenkilöt 
järjestösihteeri AO ja 
toiminnanjohtaja MK. 
Hinnan tarkistukset 
inventaarion jälkeen, 
vastuuhenkilöt tj. MK ja
järjestösihteeri AO.

● Virtuaalikirkkohanke-
yhteistyö: 
vastuuhenkilöt tj. MK ja
järjestösihteeri AK.

● Pilottiversio rungosta 
julkaistaan kesään 
mennessä, syksyllä 2019 
materiaalin päivitys sekä
tukimateriaalia.



TIEDOTUSTOIMINTA ja 
VIESTINTÄ
Tavoitteet Toimenpiteet  Vastuuhenkilö, aikataulu, 

mittarit
Toteuma ja 
arviointi

● Tuohustuli-
lastenlehti/ 
jäsenlehti

● Viestitään 
ajankohtaisista 
asioista.

● Hyödynnetään 
sosiaalista mediaa 
yhteisöllisyyden 
luomisessa ja 
tiedottamisessa.

● Julkaistaan neljästi 
vuodessa painettu lehti.

● Kokeillaan tuottaa 
lehden rinnalle 
sähköistä materiaalia.

● Tarkastellaan ja 
suunnitellaan lehden 
tulevaisuutta avoimin 
mielin.

● Päivitetään ja kehitetään
liiton verkkosivustoa.

● Lähetetään seurakuntiin
ja jäsenistölle 
infokirjeitä.

● Päivitetään liiton 
Instagram-, Facebook 
ja Youtube-kanaville 
uutta sisältöä 
säännöllisesti.

● Tehdään viestinnässä 
yhteistyötä kirkon 
tiedotuksen sekä 
muiden kirkollisten 
toimijoiden kanssa.

● Tarvittaessa laaditaan 
tiedotteita, vetoomuksia
ja kannanottoja 
järjestönä.

● Pyritään saamaan myös 
viestiä nuorilta ja 
nuorisotyötä tekeviltä 
liitolle esim. Nuorten 
ideat.fi -palvelua, 
somekyselyitä ja muita 
kyselylomakkeita 
käyttäen.

● Tehdään materiaalia, 
jolla nuoria innostetaan 
aktivoitumaan esim. 
seurakuntavaaleissa.

● Joka lehdessä 1-2 
sähköistä materiaalia, 
toimitussihteeri AK, 
päätoimittaja AH

● Johtokunta käsittelee 
tapaamisissa lehden 
tulevaisuutta.

● Verkkosivuja päivitetään
vähintään 1 krt/kk, 
vastuuhenkilöinä 
toimiston työntekijät. 

● Kirje vähintään 
2krt/vuosi. 
Vastuuhenkilö: tj. MK ja
järjestösihteeri AK.

● Instagram + facebook 
3krt/kk

● Näytään kirkon 
tiedoitteissa ja 
julkaisuissa vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. 
Vastuuhenkilö: 
toiminnanjohtaja MK

● Vähintään yksi video 
seurakuntavaaleista. 
Vastuuhenkilöt: 
järjestösihteeri AK ja 
toiminnanjohtaja MK, 
johtokunnasta PP.

NUORTEN OSALLISUUS
Tavoitteet Toimenpiteet  Vastuuhenkilö, aikataulu, 

mittarit
Toteuma ja 
arviointi

● Nuoret ovat mukana
liiton 
päätöksenteossa ja 
toiminnan 
suunnittelussa ja 
kehittämisessä.

● Nuorten ääntä 
kuullaan 

● Liiton johtokunnan 
jäsenistä puolet on alle-
29-vuotiaita.

● Liiton tapahtumista 
kerätään palautetta ja se
huomioidaan toiminnan
suunnittelussa.

● Luodaan sähköinen ja 
selkeä palautepohja, 
jota voidaan käyttää 
vuodesta toiseen ( ns. 
vertailukelpoinen data)

● Tehdään kyselyitä 
Nuorten ideat.fi-
sivustoa ja muita 

● Uudistettu, sähköinen 
palautelomake, 
vastuuhenkilö 
järjestösihteeri (AK). 
Ennen ensimmäistä 
tapahtumaa tai 
viimeistään ennen kesän
leirejä.

● Leirin/tapahtuman 
päävetäjä hoitaa 
kyselyyn osallistumisen. 
Johtokunta huolehtii, 
että palaute 
huomioidaan toiminnan



ortodoksisessa 
kirkossa.

● Nuorten puolesta 
otetaan kantaa myös
laajemmin.

kyselypohjia 
hyödyntäen.

● Kirkolliskokoukseen 
pyritään saamaan nuoria
stuertteja mukaan myös
v. 2019.

● Muistutetaan 
seurakuntia ja nuoria 
äänestysikärajan 
laskusta 
seurakuntavaaleissa, 
innostetaan nuoria 
äänestämään ja 
ehdokaslistoille niissä. 
(esim. videot)

● Pyritään saamaan 
kirkolliskokousedustaja
ehdokkaita sitoutumaan
nuorten asioiden 
ajamiseen.

● Työntekijät ja 
luottamushenkilöt 
tuovat sopivissa 
tilanteissa esiin liittoa ja 
nuoria tavatessaan 
muita ihmisiä.

● Ollaan tarvittaessa 
mukana esim. 
valtakunnallisten 
vetoomusten ja 
kirjelmien 
allekirjoittajatahona.

suunnittelussa heti 
keräämisen jälkeen, 
mieluiten seuraavassa 
kasvokkain olevassa 
kokouksessa. 

● Joka toisessa 
seurakunnassa on 
ainakin yksi alle 29-
vuotias ehdokas.

● Nuorista ehdokkaista 
20-30% tulee valituiksi.

● Tehdään yhteistyötä 
muiden toimijoiden 
kanssa ortodoksisen 
kirkon vaalikoneen 
luomisessa.
 

● Uudet 
kirkolliskokousedustajat 
tapaavat ryhmän oman 
hiippakuntansa alueen 
nuoria ainakin kerran 
kautensa aikana.

MUUT
Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilö, aikataulu, 

mittarit 
Toteuma ja 
arviointi

● Jäsenryhmistä 
huolehtiminen

● Jäsenhankinta

● Yhteisöjäsenien 
lisääminen 
(lobbaamalla?)

● Henkilöjäsenten 
hankintakampanja

● Jäsenetujen lisääminen

● Jokainen 
johtokuntalainen lobbaa
omaa seurakuntaa. 
Nimetään muille 
seurakunnille omat 
lobbaajat.

● Tehdään ainakin yksi 
hankintakampanja.

● Tehdään 
vuosikokoukseen 2019 
mennessä; ideointi: 
johtokuntalaiset KH ja 
AK yhdessä 
työntekijöiden kanssa, 
tiedottaminen 
jäsenistölle: 
järjestösihteeri AO.

● Liiton saaman 
taloudellisen tuen 
ylläpitäminen ja 
kehittäminen

● Neuvotellaan uusi 
yhteistyösopimus 
Suomen ortodoksisen 
kirkon kanssa

● Kerrotaan selkeästi 
rahoittajille ja päättäjille 
liiton toiminnan 
kehittämisestä.

● PJ ja toiminnanjohtaja 
päävastuussa, 
johtokunta tukena.

● Valmistellaan 
rahoitushakemukset ja 
-raportit huolella, 
osallistutaan rahoittajien
arviointikeskusteluihin 
ja seminaareihin, 
tiedotetaan 
kirkolliskokousedustajia 
liiton toiminnasta. 



vastuuhenkilö: 
toiminnanjohtaja MK

● Strategian 
toimeenpano ja 
seuranta

● Edetään 
strategiaseminaareissa 
sovitun mukaisesti.

● Johtokunta tarkastelee 
säännöllisesti, miten sen
päätökset ja liiton työ 
ovat linjassa strategian 
kanssa.

● Rakennetaan pala 
kerrallaan konkreettisia 
tavoitteita ja  mittareita 
omaan toimintaan. 

● PJ / varapj ottaa joka 
kokouksessa käsittelyyn 
jonkin strategian 
kohdan. 

● Toimintasuunnitelma 
laaditaan loppuun 
yhdessä kasvokkain. 
Vastuuhenkilöt: 
toiminnanjohtaja ja 
puheenjohtaja

● Tavoitteena, että 
ensimmäisen vuoden 
(2019) lopussa 30%:lla 
toiminnasta on selkeät 
mittarit.

2.3. Koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat

Koulutus-, leiri- ja tapahtumatoiminnassaan liiton päämääränä on olla laadukas tapahtumajärjestäjä, 

ammattitaitoinen kouluttaja sekä ortodoksisen uskonelämän opettaja. 

Koulutusten ja leirien tärkeimpiä tavoitteita ovat nuorten osallisuuden lisääminen, yhteisöllisyyden 

tukeminen, yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen selä kirkon nuorisotyön toimijoiden 

kuluttaminen ja sitä kautta nuorisotyön tukeminen. 

Liiton leireillä on joitakin anomuksesta myönnettäviä vapaapaikkoja, jotka jaetaan sosiaalisin perustein. 

Päätökset vapaapaikoista ja alennuksista tekee liiton johtokunnan valtuuttama työryhmä. Vapaapaikoista 

ja alennuksista tiedotetaan aiempaa laajemmin.

2.3.1. 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 Valamon opiston ja luostarin kanssa.

Toimintamuotoja ovat kristinoppikoulu ja muut kurssit ja yleisötilaisuudet sekä erilaiset 

kulttuuritapahtumat. 

Seurakuntien tarpeita palvellaan järjestämällä mm. leirinohjaajakoulutus sekä nuorisotyöpäivät. 

Nuorisotyöpäivien 2019 teemana jatkuu nuorten osallisuus kirkossa, lisäksi jaetaan hyviä käytänteitä mm.

työpajoissa ja pohditaan nonformaalin osaamisen tunnistamisen polkuja. Toimintavuonna 2019 

järjestetään perinteinen leirinohjaajien peruskurssi. Leirinohjaajien jatkokurssia ei järjestetä, sillä sen 

kysyntä on ollut laskusuuntainen ja se voidaan korvata esim. kutakin leiriä edeltävällä henkilökunnan 

suunnittelupalaverilla. Sen sijaan liitto järjestää lähes vuosikymmenen tauon jälkeen leirinjohtajakurssin, 

sillä sitä on pyydetty mm. yhteisöjäsenten taholta. Koulutuspalettiin kuuluu myös kerhonohjaajakurssi.

Liiton koulutustoiminnan tärkeä kehittämisalue on kristinoppikouluun ja sen järjestämiseen liittyvän 

ohjeistuksen ajantasaistaminen ja valtakunnallisen opetussuunnitelman kehittäminen. Liiton järjestämällä 

kesän 2019 kristinoppileirillä tätä uutta suunnitelmaan pilotoidaan. Myöhemmin luodaan lisämateriaalia 



uuden kripa-OPS:in tueksi.

Lisäksi liitto aloittaa nonformaalin oppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen suunnitelman luomista, 

tavoitteena on järjestää yksi työskentelytapaaminen ensimmisenä vuonna ja jatkaa prosessia vielä kahtena 

muuna vuonna.

ONL ry:n 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.

2.3.2. Leiri- ja tapahtumatoiminta

Koulutustapahtumien lisäksi liitto järjestää vapaamuotoisempia lasten ja nuorten tapahtumia. 

Taloustilanteen salliessa liitto järjestää joko uutena kokeiluna valtakunnallisen suurjatkiksen eli useamman

eri järjestäjän toteuttamien kesän 2019 kristinoppileirien kokoontumisen tai muutaman vuoden tauon 

jälkeen nuorten vapaamutoisen syysviikonlopun eli loskatapahtuman. Tavoitteena on järjestetää vielä 

myös perinteinen lasten- ja varhaisnuorten leiri, sillä sille on riittänyt viime vuosina runsaasti osallistujia.

Tänäkin vuonna pyritään järjestämään tapahtumia jokaisessa ortodoksisen kirkon kolmesta 

hiippakunnasta, jotta hajallaan eri puolilla maata asuvilla, vähemmistöön kuuluvilla 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 2019

20.-22.1. Nuorisotyöpäivät, Läyliäinen, Loppi (kumppani: Helsingin ort. srk)

8.-10.2. Leirinohjaajien peruskurssi, Kiponniemi, Vesanka (kumppani: Jkylän ort. srk)

22.-24.3. Leirinjohtajakurssi, Tampere (kumppani: Treen ort. srk)

23.3. Liiton vuosikokous, tampere

(huhtikuu Lastenpäivä/ perhepäivä (Vaasa/ Rovaniemi ))

4.-7.6. Lasten ja varhaisnuorten leiri (Rautalampi/ Piekäsmäki/ Visulahti)

9.-16.6. Kristinoppileiri, Valamon opisto, Heinävesi

16.6. Kristinoppileirin päätösliturgia ja -juhla, Valamo, Heinävesi

elokuu Kontantinopolin patriarkaatin nuorisoryhmän vierailu Suomeen

syys-lokakuu Kerhonohjaajakurssi (Lappeenranta)

15.-17.11. Loskaviikonloppu (tai kripareiden jättijatkistapaaminen)(Kuopio)

(22.-24.11. Kirkon isojen järjestöjen yhteisviikonloppu, Valamo)

(25.-27.11. Nuoret stuertit kirkolliskokouksessa)



2.4 Kansainvälinen toiminta

ONL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria maailmanlaajuiseen 

ortodoksiaan ja eri paikalliskirkkoihin. Tavoittena on myös pitääsillä monikulttuurisuutta ja vahvistaa 

myönteistä asennetta siihen.

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, lisäksi tuetaan taloudellisesti.

Tärkeä vuosittainen kansainvälisen yhteistyön muoto on Suomen ortodoksisen kirkon ja 

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin välinen nuorisovaihto, jonka käytännön järjestelyistä ONL 

pitkälti vastaa. Vaihdossa on v. 2019 vuorossa nuorten vierailu Suomeen. Ohjaajavaihto-ohjelmaa 

Armenian Lasten ja Nuorten Tuki ry:n kanssa jatketaan, Suomeen tulee kesäleirille vapaaehtoisina kaksi 

kokenutta ohjaajaa ja vastaavasti Suomesta lähtetetään Armeniaan kaksi ohjaajaa leiritalkoolaisiksi.

ONL on kansainvälisen ortodoksisten nuorisojärjestöjen yhteistyöelimen, Syndesmoksen, jäsen ja hoitaa 

Suomen ortodoksisen kirkon suhteita osallistumalla sen toimintaan. 

Lisäksi luodaan ja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan suhteita muihin ortodoksisiin toimijoihin 

maailmalla, mm. vastaanottamalla vierailijoita ja välittämällä tietoa heidän tapahtumistaan. Myös liiton 

viestinnässä, mm. lasten ja nuorten lehdessä, esitellään ortodokseja eri puolilta maailmaa.

2.5 Julkaisutoiminta

Liitto tuottaa materiaalia painotuotteina ja erilaisissa sähköisissä muodoissa koti-, kerho- ja 

koulukäyttöön. Liiton julkaisutoiminnan strategiassa määritellään keskeiseksi toimintaperiaatteiksi 

seurakuntien ja kotien tarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen hyvin suunnitelluilla ja laadukkailla 

mutta silti kohtuuhintaisilla julkaisuratkaisuilla. Julkaisutoiminta voi olla myös osa liiton omaa 

varainhankintaa, tähän liittyen tarkistetaan vuoden 2019 alkaessa tuotteiden hinnat. 

Toimintakaudella 2019 liitto tuottaa uutena materiaalina valtakunnallisen kristinoppikoulun 

opetussuunnitelman sekä resurssien salliessa myös siihen liittyvää tukimateriaalia. Liitto tekee myös 

nuorten seurakuntavaaliaktiivisuuten vetoavan videojulkaisun. Lisäksi otetaan uusintapainoksia 

loppuvista ja kysytyistä julkaisuista, esim. Minikäspaikkaa kirjomaan -oppaasta. 

Uutena kokeiluna liitton on mukana Virtuaalikirkko-hankkeessa, jossa rakennetaan pelimaailmaan 

sijoittuvaa virtuaalista kirkkoympäristöä. Tässä sovelluksessa on tavoitteena tarjota paitsi elämyksiä ja 

tietoa myös aitoja palveluita, mm. keskustelumahdollisuuksia. Yksi tavoite on saada virtuaalikirkosta 

käyttäjien  maantieteellisestä sijainnista riippumaton hiljentymis- ja kohtaamispaikka. 

Virtuaalikirkkohankkeessa liitto on mukana mm. ideoinnissa, ohjausryhmätyöskentelyssä sekä hoitaen 

hankkeen ostolaskujen käytännön kierrätystä.

Liitolla on oma nettikauppa www.onl.fi/kauppa , jonka ylläpidosta ja täydennyksestä vastaa liiton 

toimiston henkilökunta. Tuotteita markkinoidaan liiton viestintäkanavilla, esim. lehdessä ja sosiaalisessa 

mediassa. Liiton julkaisuja myydään myös Valamon Tuohus–myymälässä sekä seurakuntien kautta, myös 

http://www.onl.fi/kauppa


myyjäisissä. Lisäksi Kirjavälitys ja muutamat muut tahot välittävät ONL:n tuotteita. 

Liiton kasvatuksen, koulutuksen ja leiritoiminnan materiaalit tallennetaan pääosin Ortoboxi.fi-

oppimisympäristön kautta käytettäviksi. 

2.6. Tiedotustoiminta ja viestintä

Liiton viestinnän perusperiaatteena on, että viestintä on suunniteltua ja aikataulutettua. Tähän kuuluu se, 

että tapahtumiin ja julkaisuihin liittyvä viestintä suunnitellaan osana muuta projektia. Ortodoksisen 

kirkon seurakuntiin ja kasvatustyöntekijöihin pidetään jatkuvasti yhteyttä. Normaalien tiedotteiden ja 

muiden yhteydenottojen lisäksi otetaan vuosittain erikseen yhteyttä 1/3 ortodoksisen kirkon 

seurakunnista ja vaihdetaan näkemyksiä ja kuullaan seurakuntien tarpeita ja toiveita.

2.6.1.  Yleinen tiedottaminen

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. 

Liiton verkkosivustolla on oma, erityinen rooli informaation jakamisessa, tapahtumailmoittautumisten 

organisoinnissa sekä tuotemyynnissä. Verkkosivustoa päivitetään minimissään kerran kuussa. 

Sosiaalisessa mediassa viestinnällä on informaation jakamien lisäksi myös muita tavoitteita, mm. 

yhteishengen vavistaminen ja tiedon hankkiminen esim. kyselyiden kautta. Instagramiin ja Facebookiin 

tehdään uusi julkaisu keskimäärin kolme kertaa kuussa, Youtubeen satunnaisemmin. 

Liiton jäsenistöä ja seurakuntia informoidaan kohderyhmittäin kirjeitse ja sähköpostitse. Näitä tiedotteita

lähetetään keskimäärin kahdesti vuodessa. Tarvittaessa liitto laatii myös laajemmalle yleisölle suunnattuja 

tiedotteita sekä tekee kannanottoja ja vetoomuksia järjestönä.

Tiedottamisessa pyritään myös hyödyntämään eri seurakuntien ja kirkon piirissä toimivien järjestöjen 

tiedotuskanavia, mm. ortodoksisen kirkon tiedotustiimi on yhteistyökumppanina. Tavoitteena on näkyä 

kirkon tiedotteissa ja julkaisuissa vähintään kahdesti vuodessa, mielellään useammin.

Liiton viestinnässä on vuonna 2019 yhtenä painopisteenä järjestön työn näkyväksitekeminen päättäjille ja

yhteistyötahoille aiempaa paremmin.  

Seurakuntavaaleissa saavat ensimmäistä kertaa äänestää myös 16-18 -vuotiaat, siksi 

viestintäsuunnitelmaan kuuluu myös nuorten kannustaminen osallistumaan vaaleihin, vähintäänkin 

äänestämälla mutta myös rohkaistumalla itse ehdokkaiksi.

2.6.2. Tuohustuli-lehti

Liiton julkaisema, pitkät perinteet omaava Tuohustuli-lehti toimii lasten ja nuorten ortodoksisen 

identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kasvattajana. Lehti palvelee myös ortodoksisia seurakuntia, sillä 

Tuohustulessa julkaistaan aineistoa, joka tukee kotien ja seurakuntien uskontokasvatusta. Tavoitteena on, 



että Tuohustuli-lehti olisi jokaisen ortodoksisen lapsen ja nuoren saatavilla. Vuonna 2019 lehti ilmestyy 

neljä kertaa, lehden toimituskunta valitsee jokaiselle numerolle erityisteeman, jonka ympärille kootaan osa

kunkin lehden jutuista. 

Tuohustulen kaikissa numeroissa julkaistaan monikulttuurisuuden hengessä myös venäjänkielistä 

aineistoa. Vuoden mittaan lehdessä julkaistaan lyhyitä tekstejä tai esimerkiksi puuhatehtävien ohjeita 

myös ruotsiksi ja englanniksi. Jokaisen painetun numeron oheen tuotetaan 1-2 sähköistä julkaisua tai  

lisämateriaalia. 

Tuohustuli -lehdellä on päätoimittaja ja 4-6 henkilön toimituskunta, joka suunnittelee julkaisun 

suuntaviivoja, sisältöä ja laajuutta. Päätoimittajana lehdessä toimii Artturi Hirvonen, lehden 

toimitussihteerinä (toimivapaan sijaisuus) jatkaa Ari Koponen. Lisäksi liiton johtokunta käsittelee 

tapaamisissaan myös lehteä.

3 NUORTEN OSALLISUUS

Nuoret ovat mukana liiton päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, mm. liiton 

johtokunnan jäsenistä puolet on alle 29-vuotiaita. Nuoret ohjaajat ja vapaaehtoiset ovat mukana 

suunnittelemassa kutakin tapahtumaa ja leiriä ja niistä kerätään aiempaa järjestelmällisemmin palautetta, 

joka huomioidaan toiminnan suunnittelussa, myös hallintotatasolla. Lisäksi liitto voi tehdä laajempia 

kyselyitä hyödyntäen Nuortenideat.fi -sivustoa ja muita kyselyalustoja.

Liiton toiminnan yhtenä tavoitteena on se, että nuorten ääntä kuullaan ortodoksisessa kirkossa. Liitto 

pyrkii rohkaisemaan nuoria hakemaan mukaan seurakuntansa nuorisotyötoimikuntiin, asettumaan 

ehdolle seurakuntavaaleihin sekä äänestämään niissä. Myös seurakuntia kannustetaan hakemaan nuoria 

ehdokaslistoilleen. Tavoitteena on, että joka toisessa seurakunnassa olisi ainakin yksi alle 29-vuotias 

ehdokas ja heistä 20-30% tulisi myös valituiksi. Lisäksi pyritään saamaan ortodoksisen kirkon 

kirkolliskokousehdokkaita sitoutumaan nuorten asioiden ajamiseen. Tavoitteen aon lisäksi, että uudet 

kirkolliskokousedustajat tapaisivat oman hiippakuntansa nuoria ainakin kerran kautensa (kolme vuotta) 

aikana. Vedotaan myös kirkon keskushallintoon ja hiippakuntiin, jotta kirkolliskokoukseen 2019 pääsee 

mukaan myös nuoria stuertteja. 

Nuorten puolesta voidaan ottaa kantaa myös laajemmin, esim. olemalla mukana valtakunnallisten 

vetoomusten ja kirjelmien allekirjoittajatahona.

4 YHTEISTYÖ SEURAKUNTIEN, JÄRJESTÖJEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

4.1 Seurakunnat ja muut kirkolliset yhteistyötahot

Liitolla ei ole varsinaisia aluellisia jäsenjärjestojä tai paikallisaosastoja, mutta liiton yhteisöjäsenistön 15 

jäsenseurakuntaa ja yksi jäsenyhdistys toimivat joiltain osin vastaavina. 

Seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta kouluttaa leirinohjaajia ja -johtajia ja muita nuorisotyötä tekeviä 



ONL:n kursseilla. Seurakuntien omien leirien järjestämisen tueksi tarjotaan tietoa ja materiaalia. 

Seurakuntiin pidetään yhteyttä tiedotuskirjeiden lisäksi erillisen yhteydenottokierroksen (puhelimitse, 

kasviousten) avulla, tavoitteena on kuulla vuosittain tarkemmin ainakin kolmasosaa kirkon seurakunnista 

ja kartoittaa niiden tarpeita ja toiveita.

ONL voi myöntää vähävaraisille yhteisöjäsenilleen niiden anomuksesta ns. ohjaajien palkkausavustusta, 

esim. 20 / toteutunut leirivuorokausi/ leiri. Yhteisöjäsenten on mahdollista saada kristinoppileireillensä €
Sivis-opintokeskuksen tukea ONL:n kautta. Lisäksi yhteisöjäsenet saavat muita suurempia tuote- ja 

tapahtumamaksualennuksia.

Yksi tärkeä yhteistyömuoto on tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri seurakuntien kanssa, 

käytännössä kaikkiin liiton tapahtumiin pyritään saamaan osatoimijaksi jokin seurakunta tai järjestö. 

Ortodoksisen kirkon seurakuntajako on tulossa selkeään rakennemuutoskohtaan, valmisteilla on lukuisia 

seurakuntaliitoksia. ONL ry pyrkii edesauttamaan nuorisotyön ylläpitämistä ja kehittymistä 

muutostilanteessakin, esim. kristinoppileirien yhteinen opetussuunnitelma voi helpottaa erilaisten 

toimintatapojen yhteenhiomista tulevaisuudessa.

Suomen ortodoksinen kirkko on yksi liiton toiminnan merkittävistä yhteistyökumppaneista. Vuodesta 

2012 alkaen liitolla on ollut kirkon kanssa yhteistyösopimus, johon on kirjattu liiton toimintoja ja kirkon 

tukea niille. Järjestyksessään toinen yhteistyösopimuskausi päättyy v. 2019 ja liitolla on tavoitteena 

neuvotella uudesta yhteistyösopimuskaudesta, joka alkaa vuonna 2020. Yhteistyösopimuksen 

toteutumista valvoo kirkon puolelta kirkollishallituksen nimeämä edustaja. Hänen kanssaan, ja ajoittain 

laajemminkin, liitto käy raportointi- ja palautekeskustelut vuosittain. Toistaiseksi yhteistyösopimuksen 

toimintojen rahoittamisesta ns. yleisavustuksella on päättänyt kirkolliskokous vuosittain, jatkossa osa 

rahoituksesta toteutunee hankepohjaisesti, osa yleisavustuksena. 

Ortodoksisten järjestöjen (liitto, Filantropia ry ja PSHV ry) välistä yhteistyötä kehitetään edellisten 

vuosien mallin mukaisesti, suunnitellen joitain yhteisiä teemoja, tapahtumia ja kampanjoita. Yksi tällainen

on kaikki seurakunnat kattava, valtakunnallinen, ekologisuutta ja yhteisöllisyyttä esilläpitävä 

ristisaattohanke v. 2020-21. Myös raportoinnissa ja kehittämiskeskusteluissa kirkollishallituksen edustajien

kanssa sekä muussa tiedottamisessa em. kolme järjestöä toimivat osin yhteistyössä.

Yhteistyötä ortodoksisen seminaarin opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa jatketaan, samoin Puroniemen 

Ystävät ry:n kanssa jatketaan yhteistyötä mm. leirinohjaajien rekrytoinnin tiimoilta.

4.2 Muu yhteistyö

Kirkon ulkopuolisista rahoittajista merkättävin on Opetus- ja kultturiministeriö. Ministeriön 

yleisavustuksen haku- ja palauteprosessi ohjaavat jossain määrin liiton toiminnan suunnittelua ja 

seurantaa sekä hallinnollisen vuodenkierron aikataulua. Rahoitusseminaarit ja arviointikeskustelut tai 

järjestövisiitit kannustavat liittoa kehittämään toimintaansa edelleen, myös ajankohtaisia yhteiskunnallisia 

teemoja huomioiden.

Koulutustoiminnassa yhteistyötä tehdään mm. Sivis-opintokeskuksen kanssa sekä kurssisuunnittelun ja 

taloudellisen tuen että henkilökunnan kouluttamisen muodoissa. Vaikka liitolla on kurssitoiminnassaan 



pitkä yhteinen historia Valamon opiston kanssa, liitto järjestää v. 2019 hieman aiempaa vähemmän 

kursseja Valamossa; pääsyynä ovat opiston sijainti ja kurssihinnat.

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat taloudenpitoon liittyen Tilitoimisto Laskentatulos 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 LIITON HALLINTO

5.1 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 sovituilta osin.

Johtokuntaan kuuluvat Anna Blinnikka (pj.), Karina Huttunen, Anna Kasdaglis (varapj.), Antti 

Kokkonen, Petrus Palola, Larissa Qvintus-Petsalo ja Aleksander Roszczenko. Heistä erovuorossa vuonna

2019 ovat Anna Kasdaglis ja Aleksander Roszczenko (hänen kautensa päättyy, sillä hänet valittiin kesken 

edellisen kauden pois jääneen johtokuntalaisen tilalle, vuodeksi). 

Kasvokkain pidettävien tapaamisten ohella johtokunta pitää kokouksia Google Drive -palvelua 

hyödyntäen sekä pitää yhteyttä facebookilla, sähköpostilla ja puhelimitse.

Vuonna 2019 liiton hallinnossa on tärkeänä painopistealueena uudistetun strategian toimeenpano ja 

seuranta. Johtokunta tarkastelee säännöllisesti, miten sen päätökset ja liiton työ ovat linjassa strategian 

kanssa. Johtokunnan johdolla rakennetaan myös pala kerrallaan konkreettisia tavoitteita ja mittareita 

liiton toimintaan.

5.2 Työntekijät ja talkoolaiset

Liitolla on kolme päätoimista työntekijää: toiminnanjohtaja ja kaksi järjestösihteeriä. Tarvittaessa, ja 

taloudellisten resurssien salliessa, liitolle palkataan lisätyöntekijöitä erilaisten projektien toteuttamiseen. 

Keskimäärin liitto työllistää erilaisiin lyhyisiin, määräaikaisiin tehtäviin, esim. leirinohjaajiksi, n. 50 henkeä

vuodessa. Lisäksi liitto voi ottaa harjoittelijoita, esim. nuorisotyöalan tai teologian opiskelijoita. Myös 

vapaaehtoisilla ja talkoolaisilla on merkittäviä rooleja liitossa, mm. lehden toimituskunnassa ja 

tapahtumissa. Liitolla on tarvittaessa käytössään kymmeniä aktiivisia talkoolaisia.

5.3 Keskustoimisto 

Liiton keskustoimisto sijaitsee Joensuussa, ruutukaavalla katutason vuokratiloissa, osoitteessa Kirkkokatu



18A+B17, 80100 Joensuu. Vuokranantaja on tilitoimisto Laskentatulos Oy.

5.4 Jäsenistö

Yhteisöjäseniä liitolla on kaudella 2018 yhteensä 16. Seurakuntien ja muiden yhteisöjäsenten jäsenetuihin 

kuuluvat vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi erilaiset tuote- ja tapahtumamaksualennukset sekä 

mahdollisuus anoa Sivis-opintokeskuksen tukitunteja. Leirinohjaajien palkkausavustusta myönnetään 

anomuksesta vähävaraisille yhteisöjäsenille.

Henkilöjäsenten määrä on laskusuuntainen, joten liitto järjestää yhden jäsenhankintakampanjan sekä lisää

jäsenetuja yhdellä tai kahdella konkreettisella tavalla.

6  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 sujuvasti ylläpitää ja kehittää liiton toimintaa, vaan on 

etsittävä tapoja esim. laajentaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kasvattaa tulopohjaa, tai karsia 

järjestettävästä toiminnasta.

Liiton tase on ollut viiem vuosina suhteellisen vahva, maksuvalmiutta sen sijaan tulee parantaa. Liiton 

talousarvion mukaan liiton toimintaan on vuonna 2019 käytettävissä 293.000 . €

MENOARVIO 2019 ONL ry

Opintotoiminta Tiedotustoiminta

Leiri- ja retkeilytoiminta Kansainvälinen toiminta

Julkaisutoiminta Keskustoimisto, 
henkilöstökulut

Keskustoimisto, vuokrat Keskustoimisto, muut kulut

Hallinto Sijoitustoiminnan kulut

Poistot ja muut kulut



Liitto omistaa vuokra-asunnon Joensuussa Koulukadulla sekä pienen Puronpää-metsätilan Rautalammilla. Liitto 

on käytännössä velaton, tavoitteena on hankkia vuonna 2019 toinen sijoitusasunto lainarahoituksella. Liiton 

nykyinen sijoitusasunto tuottaa tuloa n. 400 / kk, tästä kuukausittaisesta tulosta liitto sijoittaa kotimaisiin tai €
pohjoismaisiin keskiriskin rahastoihin keskimäärin 100 / kk. €

---

ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintasuunnitelman 

kokouksessaan Joensuussa 24.9.2018

Maria Kauppila Anna Kasdaglis Anna Blinnikka

toiminnanjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja



ONL ry 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

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