
Nuoria kirkossa nyt ja vuonna 2030 

- liiton visio, strategia ja askelmerkistö

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 pilottiprojektien 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. -->



ONL ry – toiminta-alueet (2019-2021)

● Nuorten osallisuus

Tavoitteet ja toimet, joiden avulla Visio2030 saavutetaan

◦ Nuoret ovat mukana liiton päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä.
▪ Liiton johtokunnan jäsenistä puolet on alle 29-vuotiaita
▪ Liiton tapahtumista kerätään palautetta selkeällä palautelomakkeella

◦ Nuorten ääntä kuullaan ortodoksisessa kirkossa.
▪ Nuoria innostetaan äänestämään ja asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa

● Koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat sekä kansainvälinen toiminta

Tavoitteet ja toimet, joiden avulla Visio2030 saavutetaan

◦ Liitto kouluttaa kirkon nuorisotyön toimijoita ja tukee nuorisotyötä. 

◦ Liitossa käydään läpi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi, jonka 

seurauksena  ortodoksisen kirkon (lapsi- ja nuoriso-)työssä hankittua osaamista voidaan 

tunnustaa myös muissa konteksteissa.

◦ Liitto järjestää joka vuosi joitakin leirejä ja tapahtumia lapsille ja nuorille, jotta 

säilytetään kosketuspinta nuoriin ja voidaan paremmin kehittää liiton ja kirkon 

nuorisotyön koulutus- ja tapahtumatarjontaa ja täydentää kirkon tekemää nuorisotyötä. 

Samalla työllistetään nuoria.

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

esimerkiksi erilaisten pilotti-projektien avulla.

◦ Koulutukset, leirit ja tapahtumat lisäävät nuorten osallisuutta, monet myös 

työelämävalmiuksia. Nuoret ovat mukana koulutusten, leirien ja tapahtumien 

valmistelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

◦ Koulutukset, leirit  ja tapahtumat ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja. Niissä 

noudatetaan Suomen lakeja, ortodoksisia tapoja ja osallistutaan jumalanpalveluksiin.

◦ Koulutuksia, leirejä ja tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea, vuosittain kunkin 

ortodoksisen hiippakunnan alueella.

◦ Koulutuksiin ja tapahtumiin on mahdollista osallistua ilman kohtuuttomia kuluja 

◦ Valtakunnalliset nuorisotapahtumat



◦ Tutustutetaan nuoria maailmanlaajuiseen ortodoksiseen kirkkoon Suomessa ja 

ulkomailla järjestämällä esimerkiksi nuorisovaihtoa yhteistyössä kumppanien kanssa.

◦ Innostetaan nuoria osallistumaan itsenäisesti kansainvälisiin ortodoksisiin tapahtumiin.

◦ Pidetään esillä monikulttuurisuutta ja myönteistä asennetta siihen.

● Tiedotustoiminta, viestintä ja julkaisutoiminta

Tavoitteet ja toimet, joiden avulla Visio2030 saavutetaan

○ Viestintä on suunniteltua ja aikataulutettua, tapahtumiin ja julkaisuihin liittyvä viestintä 

suunnitellaan osana muuta projektia.

○ Viestintää kehitetään jatkuvasti, hyviä viestintätapoja pidetään yllä ja ollaan valmiita 
kokeilemaan uusia.

○ Tarkastellaan Tuohustulen tulevaisuutta avoimin mielin. Tuotetaan ortodoksisille lapsille 
ja nuorille omaa kirkollista julkaisu- ja tiedotustoimintaa painetussa ja sähköisessä 
muodossa.

○ Hyödynnetään sosiaalista mediaa yhteisöllisyyden luomisessa ja tiedottamisessa. 

◦ ONL julkaisee seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä, perheiden uskonnollista 

kasvatustehtävää ja koulujen uskonnonopetusta tukevaa materiaalia (mm. 

painotuotteet, sähköiset julkaisut, videot). Oppimateriaalit, esim. kristinoppikoulujen 

opetussuunnitelma ja sen oheismateriaali

◦ Julkaisutoiminta on hyvin suunniteltua ja julkaisut ovat hinta-laatusuhteeltaan 

tasapainossa. Julkaisujen tulee olla kaikkien saatavilla ja seurakuntien suurissa erissä 

tilattavissa.

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.

Liiton toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen kehitetään erilaisia selkeitä mittareita. Toiminnan 
kehittämisen tueksi lapsilta ja nuorilta kerätään palautetta liiton toiminnasta monipuolisesti.

(Pohjatyö on tehty liiton kolmessa strategiaseminaarissa v. 2018, tarkempi tekstisisältö käsitelty 
liiton johtokunnan kokouksessa 24.5.2019, Joensuussa. Syksyllä 2019 tehtiin erityisesti nuorille 
suunnattu toimintalinjauskysely, jonka tulokset johtokunta on käsitellyt ja huomioinut.)


