
“Nuoria kirkossa nyt ja vuonna 2030” 
- Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n strategian pääkohdat

Liiton visio 2030

1. ONL ry:n myötävaikutuksesta ortodoksisessa kirkossa ja yhteiskunnassa on aktiivisia ja osallistuvia nuoria.

• ONL edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kirkossa ja yhteiskunnassa.

• Nuoret ovat mukana liiton ja kirkon päätöksenteossa.

• ONL tuo nuorten ääntä esiin kirkossa ja Suomessa sekä ajaa nuorisotyön etuja. 

• Lapsia ja nuoria tavoitetaan ja kuullaan monipuolisin tavoin. 

• ONL tukee ja innostaa seurakuntia lasten ja nuorten parissa tehtävässä perustyössä sekä tukee perheiden 

kasvatustehtävää lasten ja nuorten parissa. 

• ONL järjestää kohdennettua ja täydentävää lapsi- ja nuorisotyötä. 

• Kirkon piirissä järjestetään valtakunnallisia nuorten ortodoksien tapahtumia.

2. ONL ry on asiantunteva, maailmaa ja aikaansa seuraava ja tutkiva järjestö sekä nuorisotyön toimija ja 

koordinaattori.

• ONL on luonut seurakuntien kanssa ortodoksisen kirkon lapsi- ja nuorisotyötä varten toiminnan standardit, joita 

järjestö jalkauttaa kouluttamalla ja joita käytetään kirkon tapahtumissa, kerhoissa ja opetuksessa.

• ONL pitää ruohonjuuritasolla kontaktin lapsiin ja 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.

ONL ry – toiminta-alueet (2019-2021)

Liitto on määritellyt vision 2030 saavuttamiseksi askelmerkit eli tavoitteet ja toiminnot 

kolmella, toisiaan tukevalla toiminta-alueella:

• Nuorten osallisuus

• Koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat sekä kansainvälinen toiminta

• Tiedotustoiminta, viestintä ja julkaisutoiminta

(Näille toiminta-alueille on laadittu erillinen kolmivuotissuunnitelma.)

Strategian seuranta

Liiton johtokunta tarkastelee säännöllisesti, miten sen päätökset ja liiton työ ovat linjassa strategian kanssa. Liiton

strategiaa tarkastellaan kolmivuotissuunnitelmissa ja jokavuotinen toimintasuunnitelma laaditaan niin, että siinä 

on konkreettiset tavoitteet ja mittarit omalle toiminnalle. Toimintasuunnitelman toteumaa tarkastellaan 

säännöllisesti johtokunnan kokouksissa.

Strategiaa rakennettiin v. 2018 kolmessa eri seminaarissa, strategialuonnos kirjoitettiin johtokunnan ja 

työntekijöiden toimesta toukokuussa 2019. Strategian toimintalinjaukset olivat julkisella, erityisesti nuorille 

suunnatulla, lausuntokierroksella syksyllä 2019 ja kyselyn tulokset on käsitelty ja huomioitu liiton hallinnossa.


