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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 2020 tiivistettynä

Vuosi 2020 oli liiton 77. toimintavuosi. Covid19-pandemian vuoksi liitossa jouduttiin tekemään asioita 

osin toisin, kuin toimintasuunnitelmavaiheessa kaavailtiin. Kaiken kaikkiaan liitto selvisi koronavuodesta 

kuitenkin jopa keskimääräistä paremmin, sillä digitaalisten kanavien ja työtapojen hyödyntäminen kasvoi 

ja korvaava toiminta oli oikeille kohderyhmille suunnattua ja pienelle järjestölle myös jopa aiempaa 

laajemman yleisön tavoittavaa ja

siksi moninkin tavoin

tarkoituksenmukaista. 

Muskareita ja muita videoita

Esimerkiksi liiton uusi kokeilu,

ortodoksiset

musiikkileikkikoulutuokiot verkossa

keräsivät vuoden aikana lähes 6000

katselukertaa. Ilmeisesti liiton

tuottamaa materiaalia hyödynnettiin

myös kouluopetuksessa hyvin, sillä

esim. liiton Youtube-kanavan

videoiden suurin katselupiikki oli

juuri maalis-toukokuussa eli etäkoulujen aikana. Kaiken kaikkiaan liiton Youtube-kanavan videoita 

katsottiin vuonna 2020 noin 52 000 kertaa, kaikista katsotuin video oli edelleen Ortodoksisuuden mitä, 

miksi, miten -videosarjaan kuuuluva ”Kirkkorakennus”-video, jota on katsottu yhteensä jo yli 16000 

kertaa. Ortodoksisia veisuja- videosarja oli suosittu uutuus, samoin Palmusunnuntaista kertova video. 

Myös facebook tavoitti yhä, esim. uutisointi liiton palkitsemisista yli 4000 ihmistä.

Liiton vuositeemoja olivat nuorten mielenterveysasiat sekä kestävän kehityksen periaatteet kirkollisessa 

nuorisotyössä ja nämä näkyivät sekä tapahtumissa että esim. videomateriaalituotannossa. Liiton 

instagram-kanavalla suosituin yksittäinen päivitys olikin juuri nuorten mielenterveyspäivään liittyvä.



KulmakiviETKOT

Valtakunnalliset ortodoksiset Kulmakivi-nuorisofestarit jouduttiin siirtämään vuodella pandemian 

vuoksi. Tilalle tehtiin kuitenkin 10 päivän mittaiset ”KulmakiviETKOT”, jotka koostuivat pääosin 

etätoteutetuista sisällöistä. Etkot-kimaran rakentamisessa kuitenkin esim. livestreamaukset kokosivat 

nuoria samaan paikkaan sekä kokonaisuudessaan työllistivät palkallisesti jopa enemmän kuin 

talkoovoimin tehtävä perinteinen viikonlopputapahtuma. Kahden livestram-lähetyksen lisäksi myös mm. 

nuorten ja piispojen harrastevideot olivat osa KulmakiviETKOT-antia. Etkojen ajalle osuikin myös 

vuoden toiseksi suurin liiton Youtube-kanavan katselupiikki. Liitto sai myönteistä huomiota myös 

Ekumeenisesta patriarkaatista, kun maailman korkea-arvoisin ortodoksinen hengellinen johtaja, 

patriarkka Bartolomeos, lähetti videotervehdyksensä suomalaisille nuorille ja liitolle.

Kripari-opsia, tilastojenkeruuta ja verkkokoulutusta

Liiton kolmesta päätoiminta-alueesta fokus oli toimintavuonna 2020 erityisesti koulutuksessa. Vaikka 

liitto joutui siirtämään esim. lastenleirin ja nuorten aikuisten viikonlopun seuraavalle vuodelle, niin 

kuitenkin pystyttiin toteuttamaan nuoristyöpäivät, leirinohjaajien peruskurssi sekä kristinoppileiri. 

Loppuvuonna aloitettu kerhonohjaajien verkkokoulutus toi liiton koulutustarjontaan pitkästä aikaa myös 

täysin verkkopohjaisen ja kokonaan paikkaan sitomattoman kurssin.

Kristinoppikoulujen opetussuunnitelman uudistamistyö eteni hyvin ja kirkon piispainkokous käsitteli 

uudistusta alkuvuonna 2020 kokouksessaan. Kristinoppikouluille laadittiin koronakevään aikana 

yhteistyössä seurakuntien kanssa myös kiitettävä määrä monimuotomateriaalia. Myös edellisenä vuonna 

aloitettua osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen OSTU-prosessia jatkettiin. Liitto ja seurakunnat 

aloittivat myös ortodoksisen lapsi- ja nuorisotyön tilastojen keräämisen.

Yhdenvertaisuutta ja palvelemista

Liiton toimintalinjauksiin liittyivät mm. yhdenvertaisuustyöskentely ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

työstäminen. Liitto julistautui myös syrjinnästä vapaaksi vyöhykkeeksi.

Koulujen uskonnonopetusta haluttiin nostaa esiin järjestämällä stipendihaku, jossa ortodoksiset opetajat 

saattoivat hakea pieniä rahastipendejä erityisesti perus- ja lukiopetuksen viimeisillä luokilla 

kunnostautuneille ortodoksisen uskonnon opetuksen oppilaille.

Edellisenä vuonna tehty oman toiminnan tarkastelu ja sitä seurannut tietoinen pyrkimys kasvaa liittona 

myös nuorisoalan palvelujärjestön roolissa paitsi laajensi tulevaisuuden tavoitteita myös muutti liiton 

jäsenten laskutapaa vuoden 2020 alusta alkaen siten, että yhteisöjäsenten (ortodoksisen kirkon 

seurakuntia ja yksi leirikeskusyhdistys) alle 29-vuotiaat jäsenet lasketaan jäsentenjäseniksi. Uudistuksen 

myötä liitolle jäi edelleen myös jonkin verran suoria henkilöjäseniä. Näin laskien liiton työn 

kohderyhmänä on keskimäärin noin 17000 alle 29-vuotiasta.

Liitto on vakavarainen

Liiton toiminnan päärahoittajat olivat vuonna 2020 Suomen ortodoksinen kirkko ja Opetus-. ja 

kulttuuriministeriö. Muita tulonlähteitä olivat mm. osallistumismaksut, tilaus- ja tuotemyyntituotot, 

sijoitusasunnon vuokratuotot, Opintokeskus Siviksen kurssituki sekä yhteisöjäsenten jäsenmaksut. 

Koronavuosi rokotti sekä tuotemyyntiä että kolehtituloja mutta vastaavasti liitto säästi peruuntuneiden 

leirien kuluissa.



Liiton maksuvalmius oli normaali ja tase vahva ja liitto on vakavarainen. Tilinpäätös 2020 oli 

ylijäämäinen.

Ihmiset työn takana

Liiton johtokunnassa toimi puheenjohtajan lisäksi kuusi muuta luottamushenkilöä ja heistä neljä oli alle 

29- vuotiaita. Liitolla oli kolme työntekijää päätoimisessa työsuhteessa, lisäksi liitto työllisti vuoden aikana

yli 50 määrä- ja osa-aikaista töyntekijää, toiminnassa oli mukana myös useita kymmeniä talkoolaisia. 

Liitto sai tehdä yhteistyötä myös lukuisten seurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa esim. koulutusten

ja tapahtumien järjestämisessä ja materiaalin tuotannossa.

2 TOIMINTA

2.1. Liiton toiminnan taustalähtökohdat

Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, vuosittainen toimintasuunnitelma sekä strategia (visio ja 

kolmivuotinen askelmerkistö). Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan pitäen mielessä mm. 

liiton yhteistyösopimus Suomen ortodoksisen kirkon kanssa ja soveltuvin osin Ortodoksisen kirkon 

tavoite- ja toimintasuunnitelma. 

Lisäksi liiton toiminnassa huomioidaan mm. Nuorisolain (1285/2016) asetukset, sekä Opetus- ja 

kulttuuriministeriön nuorisotyötä koskevat painotukset. Nuorisolain lähtökohdista erityisesti Nuorten 

osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet; Nuorten kasvu, itsenäistyminen ja yhteisöllisyys sekä 

Yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys ovat asioita, joita liitto haluaa työssään edistää.

2.3. Nuorten osallisuus

2.3.1. Nuoret mukana liiton päätöksenteossa

Nuoret olivat mukana liiton päätöksenteossa päättämässä asioista ja suunnittelemassa ja toteuttamassa 

toimintaa. Esim. liiton johtokuntalaisista yli puolet oli alle 29-vuotiaita.  Nuoret olivat myös mukana 

suunnittelemassa ja valmistelemassa liiton leirejä, tapahtumia ja julkaisuja, esim. lehteä ja videoita. Lisäksi

lapsilta ja nuorilta kerättiin palautetta kunkin tapahtuman yhteydessä ja saatu palaute käsiteltiin liiton 

hallinnon kanssa. Toiveita kartoitettiin myös etukäteen, esim. tulevan tapahtuman sisältöihin tai 

ajankohtaan liittyen.

2.3.2. Nuorten ääni kirkossa ja yhteiskunnassa

Liiton tavoite on, että nuorten ääntä kuullaan kirkossa monilla vaikuttamistasoilla. Tähän liittyen liitto 

teki alkuvuodesta 2020 ortodoksiselle piispainkokoukselle aloitteen koskien seurakuntien lapsi- ja 

nuorisotyön tilastointia seurakunnissa 2021 alkaen. Piispainkokous siunasi aikeen ja liitto aloittikin datan 

keruun pilotoinnin jo vuoden 2020 aikana, aineistonkeruu koski edellistä ”normaalia” toimintavuotta eli 

vuotta 2019. Vuoden 2020 loppuun mennessä vain kuusi seurakuntaa ei ollut ilmoittanut tilastotietojaan, 

toimittaneista seurakunnista osa tiedoista oli hyvin kattavia (esim. leiritoiminta), osa taas puutteellisia 

(esim. nuorten osallisuutta kartoittaviin kysymyksiin ei vastattu).

Tavoitteena ollut kirkon ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen edustajien ja nuorten yhteinen 



tapaaminen, jäi pandemian vuoksi toteutumatta. Myönteistä kuitenkin on, että liiton KulmakiviETKOT- 

livestreamaukseen saatiin nuorten haastateltavaksi kirkolliskokousedustaja Anna-Katriina Salmikangas. 

Myös nuorten mahdollisuus päästä kirkolliskokousstuerteiksi jäi toteutumatta sillä koronan vuoksi 

kirkolliskokous kokoontui v. 2020 vain virtuaalisesti. 

Loppuvuonna liitto avasi nuorille suunnatun kyselyn, jolla kartoitettiin toiveita siitä, millaista lapsi- ja 

nuorisotoimintaa toivottiin seurakuntiin sekä mitä kirkolliset toimijat voisivat tehdä tai jättää tekemättä 

ilmastollisesti paremman huomisen puolesta. Liitto jakoi myös ajankohtaista tietoa esim. 

yhteisöjäsenilleen nuorisoalan oleellisista uutisista. Lisäksi liitto sai myös olla mukana esityöstämässä mm.

ortodoksisen kirkon uutta tavoite- ja toimintasuunnitelmaa.

2.4. Koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat

Liiton koulutus-, leiri ja tapahtumatoiminnan lähtökohtana on, että se on hyvin suunniteltua ja 

toteutettua ja siihen voi osallistua ilman kohtuuttomia kuluja. Ortodoksisuuden ytimessä on 

yhteisöllisyys, mutta maantieteellisesti hajallaan eläminen tuo omia haasteitaan ja siksi 

vähemmistöuskonnon nuorille järjestetyllä tapahtumatoiminnalla on aina oma arvonsa. 

Tavoitteena oli, että tapahtumia, leirejä ja koulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla, vuosittain kunkin 

ortodoksisen hiippakunnan alueella jotain toimintaa. Tähän ei kertomusvuonna päästy, koronan vuoksi 

esim. Helsinkiin kaavailtu nuorten aikuisten tapahtuma siirrettiin seuraavaan vuoteen, mutta ilahduttavaa 

oli se, että liitto pystyi aloittamaan mm. yhden laajemman verkkokoulutuskokonaisuuden sekä 

tuottamaan kaksi livestream-tapahtumaa verkossa sekä tekemään muutamia instagram-livekokeiluja ja 

siten tavoittamaan aiempaa huomattavasti enemmän paikkaan sitomattomasti nuoria. 

Kristinoppikouluilla (=ortodoksinen rippikoulu) on selkeä rooli nuorten itsenäistymisessä ja 

yhteisöllisyyden kasvattajana, sillä siinä koolla on tiettyyn ikäluokkaan kuuluvia eri puolilta Suomea. Liitto

rakensikin v. 2019-20 kristinoppikouluille valtakunnallisen opetussuunnitelman, tukemaan laadukkaiden 

kristinoppikoulujen järjestämistä. Kristinoppikouluille laadittiin koronakevään aikana, yhteistyössä 

seurakuntien kanssa myös kiitettävä määrä monimuotomateriaalia. Lisäksi piispainkokous käsitteli 

18.2.2020 kokouksessaan uutta opetussuunnitelmaluonnosta ja antoi siitä kiittävää palautetta.

2.4.1. Koulutustoiminta

Hyvin suunnitellun nuorisotyön yhtenä tärkeänä lähtökohtana ovat osaavat tekijät ja 

liitto kouluttaa nuorisoa, seurakunnissa lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä työntekijöitä ja 

kirkollisen nuorisotyön vapaaehtoisia toimijoita. Seurakuntien tarpeita palveltiin 

järjestämällä mm. leirinohjaajakoulutus Mikkelissä, nuorisotyöpäivät Valamossa sekä 

aloittamalla kerhonohjaajien verkkokoulutus. 

Leirinohjaajien peruskurssi ja kerhonohjaajien verkkokoulutus antoivat nuorille leiri- ja 

ohjaustyössä tarvittavia perustaitoja ja siten edesauttoivat nuorten työllistymistä ja 

työelämätaitoja. Tämä tieto kävi ilmi myös vuonna 2020 tehdyistä, leirinohjaaja- ja 

leirinjohtajakursseille edellisenä vuonna osallistuneille suunnatuista palaute- ja 



seurantakyselyistä.

Leirinohjaajien peruskurssin v. 2019 käyneistä 87,5% haki leireille ja 

heistä 68% työskenteli ainakin yhdellä ort. leirillä.

Leirinjohtajakurssin v. 2019 käyneistä kaikki leiritöihin hakeneet työllistyivät ainakin

yhdelle leirille, osa tosin muihin tehtäviin kuin johtajiksi.

Nuorisotyöpäivät puolestaan tarjosivat osallistujilleen ammattilaistason koulutusta ja 

erityistaitoja.  Nuorisotyöpäivien 2020 teemana oli hyvinvoiva mieli, lisäksi jaettiin hyviä



käytänteitä ja pohdittiin kestävän kehityksen periaatteita kirkollisessa työssä. 

Kerhonohjaajien peruskurssi verkossa toi liiton koulutustarjontaan takaisin 

paikkakuntaan sitomattoman koulutuksen ja tavoitteena onkin tarjota ohjaustyöstä 

kiinnostuneille vaihtoehtoinen osallistumisen tapa. Kurssin oppimisalustana toimi 

ItsLearning-ympäristö.

Osana koulutustoiminnan suurempaa kokonaisuutta on edellämainitun 

kristinoppikoulun opetussuunnitelmatyön lisäksi kolmivuotisen OSTU-prosessin 

(oppimisen tunnistamisen ja

tunnustamisen) jatkaminen,

vuoden 2020 tavoitteena oli

mm. luoda ensimmäiset

ortodoksisen nuorisotyön

osaamismerkit. Liitto loi

kahdeksan erilaista

osaamismerkkiä ja niiden

kriteerit sekä graafisen ilmeen

mutta varsinaisten merkkien

julkaisu OpenBadge-alustalla

siirrettiin joulukuulta

vuodelle 2021. Ostu-

prosessissa ja osassa liiton

koulutuksia on yhteistyökumppanina ja työn tukijana Sivis-opintokeskus.

2.4.2. Leiri- ja tapahtumatoiminta

Perinteisten lasten ja varhaisnuorten leirin sekä kristinoppileirin lisäksi liitolla oli v. 2020

alunperin leiritarjonnassaan lasten ja nuorten musiikkileiri sekä pitkästä aikaa myös 

nuorten aikuisten viikonloppu. Koronan vuoksi sekä lastenleiriä että nuorten aikuisten 

viikonloppua ensin siirrettiin keväältä ja kesältä syksyyn ja lopulta kokonaan tulevalle 

vuodelle, myös musiikkileiri peruttiin. Korvaavana toimintana oli kuitenkin jossain 

määrin KulmakiviETKOT ja erityisesti livelähetyksen tekeminen, jossa oli paikan päällä

mukana parikymmentä nuorta tai nuorta aikuista, Youtubessa streamia katsottiin reilut 

600 kertaa. Uusi hieno toimintamuoto oli YouTubessa julkaistut ortodoksiset 

musiikkileikkikoulutuokiot eli muskarit, niitä julkaistiin 11 jaksoa, joita katsottiin 

kertomusvuonna yhteensä yli 5800 kertaa.

Myös harrastevideoiden tilaaminen nuorilta ja videoiden julkaiseminen sekä streamattu 

nuotiolauluilta ovat onnistuneita esimerkkejä korvaavista toiminnoista. Samoin 

YouTubessa julkaistut tarinatuokiot lapsille sekä leikki- ja puuhavinkit olivat 

leiritoimintaan liittyviä, koronan innoittamia tuotoksia.



Liitto lähti myös osatoimijaksi neljän muun tahon kesäajan toimintaan eli Helsingin 

seurakunnan lasten puistotoimintaan, Ilomantsin seurakunnan lasten puuhapäivään, 

Joensuun seurakunnan ja Partiolippukunta Karjalan Korvenkävijät ry:n varhaisnuorten 

ulkoilma-iltapäiviin, sekä Jyväskylän seurakunnan ns. Pyhäkankaan perhepäivään.

Kristinoppileiri toteutui aiempia vuosia suppeampana osallistujamäärän suhteen mutta 

tarjosi niin ikimuistoisia leirikokemuksia leiriläisille kuin  nuorisotyön tekemistä ja muita

työelämätaitoja nuorille ohjaajillekin.

Liiton leireille voitiin anomuksesta myöntää vapaapaikkoja ja maksuhuojennuksia, näin 

pyrittiin tukemaan haastavassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten ja 

nuorten osallistumismahdollisuuksia. 

Koulutukset, leirit ja tapahtumat vuonna 2020

14.-16.2. Leirinohjaajien peruskurssi, Susiniemen leirik., Mikkeli (yhteistyök. Saimaan ort. srk)

8.-10.3. Nuorisotyöpäivät, Valamon opisto

8.3. Liiton vuosikokous, Valamo

2.-5.6. Lasten ja varhaisnuorten leiri , Puroniemen leirik. (Rautalampi), Rautalammin ort. srk, 

siirtyi vuoteen 2021

Oman lastenleirin ja musaleirin peruunnuttua liitto lähti osatoimijaksi mukaan 4 eri 

toimijan kesätoimintaan.

2.-18.7. Armenian talkoolaisohjaajavaihto, peruttu

27.-30.7. Lasten ja nuorten musiikkileiri, Jyväskylä, peruttu

2.-9.8. Kristinoppileiri, Valamon luostari, Heinävesi

9.8. Kristinoppileirin päätösliturgia ja -juhla, Valamon luostari, Heinävesi

Syyskesä Nuorten aikuisten kestävän kehityksen viikonloppu, Helsinki, siirtyi vuoteen 2021



2.-4.10. Kulmakivi-festarit (+ nuorten ja kirkolliskokousedustajien tapaaminen), Jkylä, 

yhteistyökumppanina Jkylän ort. srk, muutoin siirtyi vuoteen 2021

1.-10.10. Em. tilalla KulmakiviETKOT

Suomen nuorten vierailu Kontantinopolin patriarkaattiin ja Istanbuliin, siirtyy tulevaan

25.11- Kerhonohjaajakurssi verkossa (jatkuu v. 2021)

Nuoret stuertit kirkolliskokouksessa, peruuntui, sillä kirkolliskokous kokoontui vain etätyöskentelyyn

Myös nuortenpiirien eli nupien vetämistä kokeiltiin insta-

liven kautta kevään aikana yhteistyössä seurakuntien kanssa

kuusi kertaa, mutta muutaman kerran jälkeen 

osallistujamäärä tippui reilusta 50 osallistujasta alle 

kymmeneen per kerta muutamiin ja kokeilusta luovuttiin.

Kaikkiaan liitolla vuonna 2020 oli tietyssä paikassa 

fyysisesti olleiden tapahtumien osallistujavuorokausia 375, 

poislukien talkoolaisten ja työsuhteessa olleiden 

mukanaolovuorokaudet. Lisäksi liiton etätoiminnoissa 

(Kulmakivi-livestreamit, muskarit, kerhonohjaajien 

verkkokoulutus, etänupit, kasvatuksen päiväkahvit) 

tavoitettiin yhteensä noin 7100 henkilöä (luvussa ei siis ole mukana ”passiivisia” opetusvidoita tms.).

Ortodoksinen musiikkileikkikoulutuokio - Youtubessa-sarjassa ilmestyi 11 osaa, 

jotka keräsivät vuoden aikana yhteensä lähes 6000 katselukertaa .



2.5. Kansainvälinen toiminta

ONL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena oli sekä tutustuttaa lapsia ja nuoria maailmanlaajuiseen 

ortodoksiaan ja eri paikalliskirkkoihin että pitää esillä monikulttuurisuutta ja vahvistaa myönteistä 

asennetta siihen.

Tärkeä vuosittainen kansainvälisen yhteistyön muoto on Suomen ortodoksisen kirkon ja 

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin välinen nuorisovaihto, jonka käytännön järjestelyistä ONL 

pitkälti vastaa. Vaihdossa olisi ollut vuorossa Suomen nuorten vierailu Istanbuliin, mutta matka 

jouduttiin perumaan pandemian vuoksi. 

Ohjaajavaihto-ohjelmassa Armenian Lasten ja Nuorten Tuki ry:n kanssa Suomeen on useana vuonna 

tullut kesäleirille vapaaehtoisina kaksi kokenutta ohjaajaa ja vastaavasti Suomesta lähtenyt Armeniaan 

kaksi ohjaajaa leiritalkoolaisiksi. Valitettavasti tätäkään vaihtoa ei voitu koronarajoitusten vuoksi 

toteuttaa. 

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

Suomen ortodoksisen kirkon suhteita osallistumalla sen toimintaan. Kertomusvuonna toiminta rajoittui 

muutamiin Syndemoksen hallituksen etäkokouksiin ja yleiskokousta jouduttiin jälleen siirtämään 

eteenpäin.

Liiton viestinnässä, mm. lasten ja nuorten lehdessä, esiteltiin ortodokseja eri puolilta maailmaa. Myös 

liiton toiminnassa oli luontevasti mukana eri kulttuuritaustoista tulevia, mm. venäläisen ja kreikkalaisen 

kulttuuritaustan omaavia. 

2.6. Julkaisutoiminta 

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

koulukäyttöön. 

Kertomusvuosi oli liitolle videotoiminnan supervuosi,

liitto julkaisi 87 uutta videota pelkästään YouTubessa:

tuotantoon kuului muskareita, lauluja, tarinatuokioita,

puuha- ja leikkivinkkejä, harrastevideokimara ja

livelähetyksiä. 

Ilmeisesti liiton tuottamaa materiaalia hyödynnettiin myös

kouluopetuksessa hyvin, sillä esim. liiton Youtube-kanavan

videoiden suurin katselupiikki oli juuri maalis-toukokuussa

eli etäkoulujen aikana. Kaikkiaan liiton videoita katsottiin

vuonna 2020 YouTubessa lähes 52000 kertaa. Osa

videoista tuotettiin talkoovoimin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (luvuissa on mukana silti 

vain liiton kanavilla julkaistut tuotokset). Osa videoista oli nuorten tekemiä ja kolme ammattilaisten tai 

puoliammattilaisten (mm. luomakunta- ja ympäristöaiheinen video, tuohustehdasta esittelevä video sekä 



ortodoksista ihmiskäsitystä avaava video), myös livestreamaukset (2 kpl) olivat osittain 

ammattilaisvoimin tehtyjä, osittain nuorten palkka- tai harjoittelutyönään tekemiä.

Liiton suosituipia videouutuuksia olivat aiemmin mainitun Ortodoksinen musiikkileikkikoulu-sarjan 

lisäksi Ortodoksisia veisuja -sarja sekä Virpomisesta ja palmusunnuntaista kertova video. Myös aiemmin 

julkaistua Kirkkorakennus-videota katsottiin pelkästään kertomusvuonna yli 10000 kertaa. 

Saavutettavuusdirektiiviä pyrittiin huomioimaan myös tekstittämällä mahdollisimman kattavasti kaikki 

uudet julkaisut sekä lisäämällä hiljalleen tekstityksiä myös aiempina vuosina tekstittämättä jääneisiin 

videoihin.  

Toimintakaudella 2020 liitto tuotti perinteisen julistekalenterin sekä otti uusintapainoksia loppuneista ja 

kysytyistä julkaisuista. Tuotekimara kasvoi

uuteen suuntaan, sillä liitto tilasi myyntiin ja

käyttöönsä myös logolla varustettuja, pestäviä

kangasmaskeja sekä heijastimia. Uudeksi

materiaaliksi kaavailtu, lapsille ja varhaisnuorille

sopiva lautapeli jäi vielä toteutumatta.

Valtakunnallisen kristinoppikoulun

opetussuunnitelmaan liittyvää tukimateriaalia

tuotettiin toistaiseksi lähinnä sähköisesti

jaettavassa muodossa, ns. monimuoto-

kristinoppikouluja mahdollistamaan ja sen

koontipaikkana toimi Ortodoksinen

virtuaalikirkko.

Virtuaalikirkko

Liitto oli kolmatta vuotta taustatukena mukana pelimaailmaan sijoittuvan virtuaalisen kirkkoympäristön, 

Virtuaalikirkon, rakentamisessa ja Virtuaalikirkkon verkkosivuversioon koottiin myös liiton johdolla mm.

ortodoksisten kristinoppikoulujen opetusmateriaalia. Virtuaalikirkko-hankkeen tavoitteena oli rakentaa 

sellaista ympäristöä, joka lisää ortodoksisen kirkon saavutettavuutta, tukee ja laajentaa kirkon 

digiviestintää, tuo esille ortodoksista kulttuuria ja muuta perintöä uudella ja kiinnostavalla tavalla sekä 

toimii hajallaan olevaa tietoa kokoavana portaalina. Myös aitojen palveluiden, mm. chat-toimintojen 

mahdollisuus huomioitiin. Vuoden lopussa päättyneessä hankkeessa liiton panos oli ideointia, 

ohjausryhmätyöskentelyä sekä hankkeen ostolaskujen käytännön kierrätystä. Hankkeen pääahoittaja oli 

ortodoksinen kirkko.

Orologion-projekti

Liitto oli osatoimijana ja taloutta organisoivana tahona ns. Orologion-projektissa, jossa tuotettiin CD-

levyllinen lauluja ja rukouksia. Kyeisen levyn tuottamisen kulut maksoi Ortodoksinen kirkko. Liitto tuotti

samassa yhteydessä suosituimmista lauluista Ortodoksisia veisuja -videosarjan ja sarjassa ilmestyneet 

kahdeksan videota osoittautuivat huomattavan suosituiksi, niitä kuunneltiin ja katseltiin 



ilmestymisvuonnaan lähes 10000 kertaa. 

#parastakirkossa / #kirkkotoimii / #kirkontyössä

Alunperin kampanja oli liiton, Filantropia ry:n sekä PSHV ry:n kampanja, jonka tavoitteena oli kutsua 

ihmisiä ja muita toimijoita tuomaan esiin koronakevään jälkeen ortodoksisuuden kauneutta ja 

koskettavuutta sekä kehua hyviä toimijoita ja toimintaa. Liitto hoiti kampanjavalmistelun pääosin, mm. 

tilasi graafikolta somemateriaalia ja muita grafiikoita. Kampanja laajeni myöhemmin vielä kirkon 

työntekijöiden esittelyyn, teemalla #kirkontyössä.  Tuohon liittyi liuta ammattilaisen editoimia lyhyitä 

videoita; liitto hoiti tuon projektin taloushallintoa, hanketta avusti taloudellisesti ortodoksinen kirkko.

Liitolla on oma nettikauppa www.onl.fi/kauppa  ja sen ylläpidosta ja täydennyksestä vastasi liiton 

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

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

Kirjavälitys ja muutamat muut tahot välittävät ONL:n tuotteita.

Liiton kasvatuksen, koulutuksen ja leiritoiminnan materiaaleja tallennettiin osin Ortoboxi.fi-

oppimisympäristön kautta käytettäviksi. 

2.7. Tiedotustoiminta ja viestintä

Liiton viestinnän perusperiaatteena on, että viestintä on joko suunniteltua ja aikataulutettua tai sitten 

mukavaa ja yhteishenkeä luovaa ja nuorten maailmaa valottavaa. 

Tapahtumiin ja julkaisuihin liittyvä viestintä suunniteltiin osana muuta projektia. Ortodoksisen kirkon 

seurakuntiin ja kasvatustyöntekijöihin pidettiin yhteyttä mm. perinteisin tiedotuskirjein. Lisäksi koronan 

innoittamana liitto alkoi mm. kutsua koolle ns. kasvatuksen päiväkahveja sekä kristinoppikoulun 

monimuotomateriaalin kehittämistyöryhmää, joissa oli mukana kattava osa ortodoksisen kirkon 

seurakuntia ja muita asiantuntijoita.

2.7.1. Yleinen tiedottaminen

Tiedottamisen tavoitteena oli tukea liiton toimintaa ja tehdä ONL:n toimintaa ja palveluita tunnetuiksi. 

Lisäksi tavoitteena oli kertoa lapsille, nuorille ja kasvattajille ajankohtaisista nuorisoalan asioista sekä 

ortodoksisesta kulttuurista ja toiminnasta.

Tiedotuksessa  käytettiin  järjestön  internet-sivustoa  (www.onl.fi),  Facebook-sivua,  Instagramia  ja

YouTubea. Sosiaalisen median sisältöjä tuottivat myös nuoret itse. Uusina kanavina käyttöön otettiin v.

2020 Discord ja TikTok, lisäksi tehtiin Instalive-kokeiluja.

Liiton verkkosivustolla oli erityinen rooli informaation jakamisessa, tapahtumailmoittautumisten 

organisoinnissa sekä tuotemyynnissä. Verkkosivustoa päivitettiin minimissään kerran kuussa. 

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

yhteishengen vahvistaminen ja tiedon hankkiminen esim. kyselyiden kautta. Tavoitteena oli, että 

Instagramiin ja Facebookiin tehdään uusi julkaisu keskimäärin kolme kertaa kuussa, YouTubeen 

satunnaisemmin. Nämä tavoitteet ylitettiin kirkkaasti, sillä tiedottamisen määrä kasvoi koronan vuoksi 

http://www.onl.fi/kauppa


huomattavasti, päivityksiä oli runsaasti alkuperäistä tavoitetta enemmän.

Youtube-kanava nousi suosioon, mutta myös perinteinen facebook tavoitti edelleen, suosituin 

yksittöinen julkaisu, uutinen liiton palkistemisesta, tavoitti yli 4000 ihmistä (sitoutumisia 1200). 

Instagramin suosituin yksittäinen päivitys koski nuorten mielenterveyspäivää ja tavoitti noin 600 

käyttäjää.

Liiton jäsenistöä ja seurakuntia informoitiin kohderyhmittäin sähköpostitse. Tiedotteita ja uutiskirjeitä 

lähetettiin henkilöjösenille/ postituslistalla olevolle kolme kertaa ja yhteisöjäsenille/ seurakuntiin kuusi 

kertaa.  Liitto laati myös muutamia laajemmalle yleisölle suunnattuja verkkotiedotteita sekä koosti 

materiaalipaketteja mm. pääsiäiseen ja Pyhän Nikolaoksen päivään liittyen.

Tiedottamisessa pyrittiin hyödyntämään myös eri seurakuntien ja kirkon piirissä toimivien järjestöjen 

tiedotuskanavia, mm. ortodoksisen kirkon tiedotustiimi oli hyvä yhteistyökumppani. Tavoitteena oli 

näkyä kirkon tiedotteissa ja julkaisuissa vähintään kahdesti vuodessa, tavoite ylittyi selkeästi. Lisäksi liiton

kristinoppikoulu sai näkyvyyttä mm. sanomalehti Karjalaisessa sekä Allianssin kesäsometuksessa. 

2.7.2. Tuohustuli-lehti

Liiton julkaisema, pitkät perinteet omaava Tuohustuli-lehti

toimi kertomusvuonnakin lasten ja nuorten ortodoksisen

identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kasvattajana. Perinteisen

lehden vahvuus oli se, että se tavoitti myös korona-aikana,

ja vei mukanaan koteihin puuhaa ja luettavaa, joka oli

etenkin kevään poikkeusoloissa mukava lisä perheille. Lehti

palveli myös ortodoksisia seurakuntia, sillä Tuohustulessa

julkaistaan aineistoa, joka tukee kotien ja seurakuntien

uskontokasvatusta. 

Lehden tilaajamäärä laski hieman edellisvuodesta ja siten

lehden tilautuotot pienevät, mutta erotus katettiin liiton

muun rahoituksen avulla. Vuonna 2020 lehti ilmestyi neljä

kertaa, lehden toimituskunta valitsi jokaiselle numerolle

erityisteeman, jonka ympärille koottiin osa kunkin lehden

jutuista. Tuohustulen kaikissa numeroissa julkaistiin

monikulttuurisuuden hengessä myös venäjänkielistä aineistoa. Vuoden mittaan lehdessä julkaistaan 

lyhyitä tekstejä tai esimerkiksi puuhatehtävien ohjeita myös ruotsiksi, englanniksi ja koltan kielellä. 

Tavoitteena oli tuottaa jokaisen painetun numeron oheen 1-2 sähköistä julkaisua tai lisämateriaalia mutta 

tavoitteiseen päästiin vain osin.

Tuohustuli -lehdellä oli päätoimittaja ja 4-6 henkilön toimituskunta, joka suunnitteli julkaisun 

suuntaviivoja, sisältöä ja laajuutta. Päätoimittajana lehdessä toimi Karina Huttunen, lehden 

toimitussihteerinä jatkoi Ari Koponen. 



Loppuvuonna 2020 liitto aloitti yhteistyöneuvottelut liittyen kirkkokunnan tulevaan, yhtenäiseen lehteen 

ja mahdollisuuteen olla siinä mukana esim. Tuohustuli-liitteen muodossa.

3 YHTEISTYÖ SEURAKUNTIEN, JÄRJESTÖJEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

3.1. Seurakunnat ja muut kirkolliset yhteistyötahot

Liitolla ei ole varsinaisia alueellisia jäsenjärjestojä tai paikallisaosastoja, mutta liiton yhteisöjäsenistön 17 

jäsenseurakuntaa ja yksi jäsenyhdistys toimivat joiltain osin vastaavina.

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

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

Seurakuntiin pidettiin yhteyttä tiedotuskirjeiden lisäksi koronavuonna mm. ortodoksista kasvatustyötä 

tekevien virtuaalisissa (Teams) ja valtakunnallisissa kahvitapaamisissa.

ONL myönsi yhteisöjäsenilleen niiden anomuksesta ns. ohjaajien palkkausavustusta, 20 / toteutunut €
leirivuorokausi/ leiri. Yhteisöjäsenten oli mahdollista saada leireillensä Sivis-opintokeskuksen tukea 

ONL:n kautta. Lisäksi yhteisöjäsenet saivat muita suurempia tuote- ja tapahtumamaksualennuksia.

Lisäksi tarjottiin seurakunnille ja muille (ortodoksisille) toimijoille korotettua erityistukea ja liiton 

osatoimijuutta erityisesti 0-14 -vuotiaille suunnattuun toimintaan 1.6.-15.8. Tuki oli tarkoitettu 29-

vuotiaille tai nuoremmille ohjaajille, 40 / hlö/ vrk, kukin srk/ toimija saattoi anoa tukea 1-2 hengelle, €
max. 5 vuorokaudelle. Liiton toimisto auttoi myös päivätoiminnan runkojen suunnittelussa. Mukaan 

kokeiluun lähti neljä eri toimijaa.

Yksi tärkeä yhteistyömuoto on viime vuosina ollut tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri 

seurakuntien kanssa, käytännössä kaikkiin liiton tapahtumiin v. 2020 saatiin osatoimijaksi jokin 

seurakunta tai järjestö. Joidenkin tapahtumien peruuntuessa yhteistyö siirtyi koskemaan erityisesti 

aiemmin mainittua videotuotantoa.

Suomen ortodoksinen kirkko on liiton toiminnan merkittävimpiä yhteistyökumppaneista. Vuodesta 2012

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

niille. Uusi sopimuskausi 2020-22 alkoi vuoden alusta. Yhteistyösopimuksen toteutumista valvoi kirkon 

puolelta kirkollishallituksen nimeämä edustaja. Hänen kanssaan, ja ajoittain laajemminkin, liitto kävi 

raportointi- ja palautekeskusteluja. Toistaiseksi yhteistyösopimuksen toimintojen rahoittamisesta ns. 

yleisavustuksella on päättänyt kirkolliskokous vuosittain.

Ortodoksisten järjestöjen (liitto, Filantropia ry ja PSHV ry) välistä yhteistyötä jatkettiin edelleen, 

yhteisenä teemana oli alun perin kaikki seurakunnat kattava, valtakunnallinen, ekologisuutta ja 

yhteisöllisyyttä esilläpitävä ristisaattohanke v. 2020-21 sekä jossain määrin myös kirkkolaulupäivät. 

Pandemian vuoksi ristisaatto-hankkeen aloitus jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin, samoin myös 

kirkkolaulupäivät siirtyivät. Myös raportoinnissa ja kehittämiskeskusteluissa kirkollishallituksen edustajien



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

Puroniemen Ystävät ry:n kanssa oltiin hyvissä yhteyksissä vaikka leiritoimintaa ei Puroniemen 

leirikeskuksessa voitukaan kertomusvuonna lopulta järjestää. 

Suomen ortodoksisten opettajien liiton kanssa tehtiin yhteistyötä järjestämällä stipendihaku, jossa 

ortodoksiset opettajat saattoivat hakea pieniä rahastipendejä erityisesti perus- ja lukiopetuksen viimeisillä 

luokilla kunnostautuneille ortodoksisen uskonnon opetuksen oppilaille. Stipendiraadissa oli mukana 

liiton edustajien lisäksi SOOLI ry:n edustaja, myös tiedottamisessa hyödynnettiin sekä ortodoksisen 

kirkon että SOOLI ry:n tiedotusta.

3.2 Muu yhteistyö

Kirkon ulkopuolisista rahoittajista merkittävin on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriön 

yleisavustuksen haku- ja palauteprosessi ohjasivat osaltaan liiton toiminnan suunnittelua ja seurantaa sekä

hallinnollisen vuodenkierron aikataulua. Rahoitusseminaari kannusti liittoa kehittämään toimintaansa 

edelleen, myös ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja huomioiden.

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

taloudellisen tuen että henkilökunnan kouluttamisen muodoissa. 

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat taloudenpitoon liittyen Tilitoimisto Laskentatulos Oy, sekä 

painotuotteisiin liittyen mm. PunaMusta Oy. Verkkosivustoon ja tietotekniikkaan liittyen yhteistyötä 

tehdään mm. Risuaita.fi (Juhana Siren) kanssa. Pankkiasioissa yhteistyökumppani olivat Nordea ja 

Danske Bank.

4 LIITON HALLINTO

4.1 Vuosikokous ja johtokunta

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous pidettiin 8.3.2020 Valamon luostarissa, 

puheenjohtajana toimi luostarin igumeni Sergei ja kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen määräämät 

asiat sekä valittiin liitolle uusi puheenjohtaja. Kokouksessa oli mukana 12 liiton henkilöjäsentö ja 6 

yhteisöjäsentä. 

ONL:n hallituksena toimii johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista, 

vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Toiminnanjohtaja toimii johtokunnan kokouksissa sihteerinä, 

käsiteltävien asioiden valmistelijana ja esittelijänä sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta sovituilta osin.

Johtokuntaan kuuluivat 8.3.2020 saakka Anna Blinnikka (pj.), Karina Huttunen, (vpj), Aleksandra 

Heikkinen, Antti Potkonen (os. Kokkonen), Petrus Palola, Larissa Qvintus-Petsalo ja Kaarlo Saarento.  



Heistä erovuorossa vuonna 2020 ovat Anna Blinnikka, Karina Huttunen sekä Petrus Palola. 

Johtokuntaan kuuluivat 8.3.2020 alkaen puheenjohtaja Kaarlo Saarento, varapuheenjohtaja Anna 

Kasdaglis, Maiju Federley, Aleksandra Heikkinen, Karina Huttuen, Larissa Qvintus-Petsalo ja Antti 

Potkonen.

Perinteisten kasvokkain pidettävien tapaamisten sijaan johtokunta piti kertomusvuonna kokouksia 

Google Drive -palvelua hyödyntäen, koronan myötä käyttöön otettiin myös TEAMS-kokoukset ja 

palaverit. Lisäksi johtokunta ja työntekijät pitävät yhteyttä WhatsApp-palvelussa, Facebookilla, 

sähköpostilla ja puhelimitse. Johtokunta tarkasteli kertomusvuoden aikana, miten sen päätökset ja liiton 

työ olivat linjassa strategian kanssa. Toiminnassa edettiin lähinnä vuosittaisen toimintasuunnitelman 

mukaan, mutta jossain määrin myös mm. kolmivuotisen askelmerkistön mukaan.

4.2 Työntekijät ja talkoolaiset

 Liitolla oli kolme päätoimista työntekijää: kaksi järjestösihteeriä ja toiminnanjohtaja.

● Toiminnanjohtajana toimi KM Maria Kauppila.
● Järjestösihteerinä toimi FM Annakaisa Onatsu
● Määräaikaisena järjestö- ja toimitussihteerinä toimi TT Ari Koponen, määräaikaisuuden 
peruste oli lehden tulevaisuuden epävarmuus.

Liitto sovelsi työntekijöiden työsuhteen ehtoihin soveltuvin osin Suomen ortodoksisen kirkon 
työehtosopimusta.

Liitto työllisti myös osa- ja määräaikaisia työntekijöitä, mm. Markus Hänninen teki videoita, 
tapahtumasuunnittelua ja livestreamauksia liitolle ja Irinja Martiskainen toimi kouluttajana 
kerhonohjaajien verkkokurssilla. Karina Huttunen toimi Tuohustulen sivutoimisena päätoimittajana 
koko kertomuskauden. Graafinen suunnittelija Jonna Suvanto taittoi Tuohustuli-lehteä sekä muita 
julkaisuja, myös mm. Anastasia Torhamo, Aino Miikkola ja Marleena Alanko tekivät kuvituksia ja 
graafista suunnittelua liitolle. Toimiston siivouksesta huolehti alkuvuoden ajan lukiolainen Valtteri 
Mäkelä. ja häntä sijaisti myöhemmin lukiolainen Verneri Mäkelä.

Leireihin, tapahtumiin, koulutuksiin ja julkaisutoimintaan liittyen liitto solmi yli 50 osa-aikaista/ 

määräaikaista työ- ja toimeksiantosopimusta. Lisäksi liiton toiminnassa oli kertomusvuonna mukana n. 



30 talkoolaista. Liitossa suoritti usean kuukauden harjoittelua yhteisöpedagogi-opintoihinsa liittyen 

Anette Pottonen, lisäksi liiton Kulmakivi-livestreamaus oli mm. kolmen valosuunnittelijaopiskelijan 

harjoittelutilaisuus.

4.3 Keskustoimisto

Liiton keskustoimisto sijaitsee Joensuussa, ruutukaavalla katutason vuokratiloissa, osoitteessa Kirkkokatu

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

4.4 Jäsenistö

Liitto teki vuoden 2019 lopussa päätöksen siirtyä tietoisesti kohti nuorisoalan palvelujärjestön roolia. 

Asiasta otettiin yhteyttä alkuvuodesta 2020 myös ministeriöön ja kirjeessä todettiin, että nuoriso pysyy 

edelleen liiton toimialana eli liitto tekee edelleen työtä suoraan lasten ja nuorten parissa. Samalla 

kuitenkin liitto tukee aiempaa selkeämmin yhteisöjäseniensä tekemää lapsi- ja nuorisotyötä koulutusten, 

materiaalien, täydentävän toiminnan ja muiden palveluiden tarjoamisen kautta.

Toiminnan tarkastelun myötä jäsenten laskutapa muutettiin vuoden 2020 alusta alkaen. Yhteisöjäsenten 

(ortodoksisen kirkon seurakuntia ja yksi leirikeskusyhdistys) alle 29-vuotiaat jäsenet lasketaan 

jäsentenjäseniksi. Uudistuksen myötä liitolle jäi edelleen myös jonkin verran suoria henkilöjäseniä. 

Vuoden 2020 lopulla liitolla oli yhteisöjäseniä yhteensä 18 kpl ja heidän kokonaisjäsenmääränsä oli 47528

hlöä, sekä alle 29-vuotiaiden lukumäärä 17236. Yhteensä liitolla oli siis omia + yhteisöjäsenten jäseniä siis

48203, joista alle 29-vuotiaita 17331.

Seurakuntien ja muiden yhteisöjäsenten jäsenetuihin kuuluivat vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi 

erilaiset tuote- ja tapahtumamaksualennukset sekä mahdollisuus anoa Sivis-opintokeskuksen tukitunteja. 

Leirinohjaajien palkkausavustusta myönnettiin anomuksesta erityisesti vähävaraisille yhteisöjäsenille. 

Henkilöjäsenille suunnattiin mm. tuotealennuksia.

5  TALOUS JA KIINTEISTÖT

Tuloja ja menoja seurattiin säännöllisesti ja talousarviot laadittiin realistisesti. Liiton talouden 

kulmakivinä olivat Suomen ortodoksiselta kirkolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadut avustukset. 

Koska osa toimintasuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista jäi toteutumatta tai muutti muotoaan pandemian

vuoksi, oltiin liitosta yhteydessä syksyn 2020 aikana kumpaankin päärahoittajaan. Selvitysten ja 

keskustelujen lopputuloksena oli, että liiton toiminta katsottiin rahoitusehdot täyttäväksi eikä esim. 

avustusten takaisinmaksusta ollut tarvetta neuvotella. Esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon alunperin

kansainväliselle toiminnalle osoittama eritysavustus siirrettiin kertomusvuonna neuvottelujen 

seurauksena pääosin opinto-, julkaisu- ja festaritoimintaan.



Liiton tuloista Suomen ortodoksinen kirkon yleisavustus oli n. 46% ja Opetus-. ja kulttuuriministeriön 

ylisavustus 16,5%. Muita tulonlähteitä olivat mm. osallistumismaksut, tilaus- ja tuotemyyntituotot, ja 

sijoitusasunnon vuokratuotot. Lisäksi Sivis-opintokeskus tuki liiton opintotoimintaa ja yhteisöjäsenet 

maksoivat pieniä jäsenmaksusummia, 50-300 / jäsenyys, noiden osuus oli yhteensä 0,9% liitontuloista). €

ONL ry Tulot 2020

ONL ry Menot 2020

Hallinto 1,2%

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0,6%

Keskustoimisto palkat 12,9%

Liiton muita (yleisiä) henkilöstökuluja 6,6%

Keskustoimiston muut kulut ja poistot 9,2%

Vuokrat 4,6%

Tiedotustoiminta (sis. Lehti) 20,7%

Opintotoiminnan kulut 15,3%

Julkaisutoiminnan menot 13,9%

Leiritoiminnan kulut 3,8%

Kansainvälisen toiminnan kulut 0,2%

Virtuaalikirkko 3,9%

Kulmakivi 7,3%

Kirkollishallituksen avustus 45,8%
Valtionavustus 16,7%
Kolehdit 0,03%
Yhteisöjäsenmaksut 0,9%
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 2,6%
Tiedotustoiminnan tuotot 14,1%
Opintotoiminnan tuotot 6,6%
Julkaisutoiminnan tuotot 9%
Leiritoiminnan tuotot 0%
Kansainvälisen toiminnan tuotot 0,17%
Kulmakivi 0,5%
Virtuaalikirkko 3,6%



Perinteinen seurakuntien kantama kolehtiavustus jäi olemattomaksi, sillä pandemia sulki kirkkojen ovet 

osin kokonaan. Koronan myötä myös mm. tuotemyynti laski  pienentyi ja toisaalta osa siirtyi esim. 

seuraavalle vuodelle siirtyneestä leiritoiminnasta ja kansainvälisestä toiminnasta muuhun, mm. opinto-, 

julkaisu- ja tiedotustoimintaan.

Liitto oli kertomusvuonna velaton ja liiton tase oli vahva, maksuvalmius normaali. Liitto on vakavarainen

eli omistaa sijoitusyksiön Joensuussa, pienen metsäpalstan Rautalammilla sekä jonkin verran koti- ja 

pohjoismaisia osakkeita. Tilinpäätös 2020 jäi 10.144  ylijäämäiseksi. €

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

Rautalammilla. Liiton sijoitusasunto tuotti tuloa n. 400 / kk, t€ ästä kuukausittaisesta tulosta liitto sijoitti 

kertomusvuonna osakkeisiin mutamia tuhansia euroja.

---

ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintakertomuksen

kokouksessaan  9.2.2021.

Kaarlo Saarento  Maria Kauppila

puheenjohtaja toiminnanjohtaja



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 #leirityöhyvätyö

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

https://www.tiktok.com/@onlry1943

https://discord.com/invite/xkJCE8N

https://discord.com/invite/xkJCE8N
https://www.tiktok.com/@onlry1943
https://www.youtube.com/channel/UC_slLmy_qVtbwaZPx3OPNrw
https://www.facebook.com/onl.ry
http://www.onl.fi/
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