Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Nuoria kirkossa nyt ja vuonna 2030 – liiton visio
1. ONL ry:n myötävaikutuksesta ortodoksisessa kirkossa ja
yhteiskunnassa on aktiivisia ja osallistuvia nuoria.
2. ONL ry on asiantunteva, maailmaa ja aikaansa seuraava
ja tutkiva järjestö sekä nuorisotyön toimija ja koordinaattori.
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

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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 2021 – erillisyydestä osallisuuteen
Vuosi 2021 on liiton 78. toimintavuosi. Ajankohtaisia teemoja ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus, myös
kestävän kehityksen periaatteita pidetään esillä mm. ortodoksisilla nuorisotyöpäivillä, lastenlehdessä ja
muussa viestinnässä sekä soveltuvin osin tapahtumissa, esim. lastenleirillä ja Kulmakivi-festareilla. Liitto
mm. jalkauttaa vuonna 2020 laadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaansa sekä tekee hallinnossa kestävän
kehityksen toimenpidelistan.
Liiton päätoiminta-alueista tarkastellaan erityisesti tiedotus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa ja pyritään
mukauttamaan ja kehittämään sitä ajankohtaiset tarpeet ja haasteet huomioiden. Yhtenä tavoitteena on
nuorten kannustamisen ja nuorisotyön esillenostaminen, erityisesti kirkossa. Myös hyvän perustyön
jatkaminen epidemia-ajan keskellä ja jälkeen on vuonna 2021 ajankohtainen tavoite.

Vuodelta 2020 epidemian vuoksi siirretyt, valtakunnalliset Kulmakivi-nuorísofestarit järjestetään
toimintavuoden syksyllä Jyväskylässä.

2 TOIMINTA
Liiton toimintasuunnitelman taulukkomuoto löytyy liitteenä (Liite 1.)
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.

2.2. Nuorten osallisuus
2.2.1. Nuoret mukana liiton päätöksenteossa
Nuoret ovat mukana liiton päätöksenteossa päättämässä asioista ja suunnittelemassa ja toteuttamassa
toimintaa. Esim. liiton johtokuntalaisista puolet on alle 29-vuotiaita. Nuoret ovat myös mukana
suunnittelemassa ja valmistelemassa liiton leirejä, tapahtumia ja julkaisuja, esim. lehteä ja videoita. Lisäksi
lapsilta ja nuorilta kerätään palautetta kunkin tapahtuman yhteydessä ja saatu palaute käsitellään liiton
hallinnon kanssa ja se huomioidaan tulevan suunnittelussa. Toiveita voidaan kartoittaa myös etukäteen,
esim. tulevan tapahtuman sisältöihin tai ajankohtaan liittyen.

2.2.2. Nuorten ääni kirkossa ja yhteiskunnassa
Liiton tavoite on, että nuorten ääntä kuullaan kirkossa monilla vaikuttamistasoilla. Kirkon ylimmän
päättävän elimen eli kirkolliskokouksen edustajille ja nuorille järjestetään edelliseltä vuodelta peruuntunut
yhteinen tapaaminen, lisäksi kannustetaan nuoria hakemaan kirkolliskokousstuerteiksi.
Liitto ottaa nuorten puolesta kantaa tarvittaessa laajemminkin, esim. on allekirjoittajana tai lausuu
kommenttejaan asiakirjaluonnoksista, esim. Vanupo, Ortodoksisen kirkon tavoite- ja
toimintasuunnitelma jne. Liitto voi myös jakaa ajankohtaista tietoa esim. yhteisöjäsenilleen nuorisoalan
oleellisista uutisista sekä kerätä palautetta ja kommentteja (ortodoksista) nuorisotyötä tekeviltä.
2.2.3. Toiminnan saavutettavuus ja yhdenvertaisuus
Saavutettavuus on luonteva osa yhdenvertaisuutta ja ilmenee liiton toiminnassa mm. siinä, että sähköisen
materiaalin tuottamista on lisätty viime vuosina ja tätä linjaa jatketaan myös vuonna 2021. Myös verkon
hyödyntämistä tapahtuma- ja koulutustoiminnassa lisätään, tästä esimerkkinä verkossa tapahtuva
ryhmänohjaajakoulutus, kasvatustyötä tekevien valtakunnalliset teams-palaverit sekä vastaavat leirien
henkilöstön suunnittelutyöskentelytuokiot.
Saavutettavuuteen kuuluu myös se, että tapahtumien ja kurssien maantieteellisiä paikkoja vaihdellaan
paikasta toiseen ja tämä on yksi tapa tavoittaa eri alueilla asuvia (maantieteellinen saavutettavuus). Myös
kohtuulliset osallistumismaksut ja vapaapaikat ovat osa saavutettavuuden edistämistä (taloudellinen
saavutettavuus). Lisäksi tapahtumien ajankohtia valittaessa, pyritään mahdollisimman monelle järkeviin
ratkaisuihin (esim. kesälomakauden alussa lastenleiri, hiihtoloman ulkopuolella nuorisotyöpäivät jne.)
Liitto myös korjaa mm. aiempina vuosina tuottamaansa materiaalia saavutettavuusohjeistuksen
mukaisesti, tästä yksi esimerkki on aiemmin tuotettujen videoiden tekstittäminen.
Liitto on yhdenvertaisuuteen sitoutunut organisaatio ja liitossa tehtiin v. 2020
yhdenvertaisuustyöskentelyä ja luotiin yhdenvertaisuusuunnitelma. Liitto on tehnyt tietoisen linjauksen
välittää tulevaisuudessa entistä selkeämmin myönteistä viestiä yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä.
Tähän kuuluu mm. seuraavanlaisia asioita:
●

Liitto sanoittaa selkeästi, että kaikenlaiset henkilöt ovat tervetulleita liittoon ja yksilöllisiä tarpeita

kuunnellaan mielellään.
●

Liitto on julistautunut 2020 syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja tuo toimistolla, isoissa tapahtumissa,
nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa näkyvämmäksi tuohon kampanjaan kuulumista.

●

Lasten ja nuorten sekä ortodoksisten lasten ja nuorten positiivinen erityiskohtelu on
mahdollista, mm. johtokunnan jäsenvalinnoissa.

●

Nuorten mukanaoloa vahvistetaan liiton ja kirkon päätöksenteossa.

●

Ohjaajavalinnoissa liitto voi valita maantieteellinen erityiskohtelun linjan (esim., jos kaksi yhtä
hyvää hakijaa).

●

Rasistiseen asenteeseen puututaan välittömästi ja sitä näkyy liiton toiminnassa hyvin vähän.

●

Taloudellisista vähävaraisia huomioidaan tarjoamalla vapaapaikkoja leireille ja tapahtumiin sekä
antamalla alennuksia osallistumismaksuista.

●

Digitaaliset palvelut tuotetaan saavutettavuusdirektiivin ohjeiden mukaisesti.

●

Monikielisen, erityisesti venäjänkielisen tiedottamisen kysymyksiä pohditaan liitossa aktiivisesti.
Liiton lehdessä Tuohustulessa on pysyvä venäjänkielinen osuus, lehdessä näkyy myös muita
kieliä.

●

Huolehditaan, että videomateriaalia saatavilla tekstitettynä monella kielellä.

●

Saamelaisten erityiskysymyksiä on pohdittu ja toiminnassa otetaan saamen kieltä ja kulttuuria
esille (koltat ovat valtaosin ortodokseja).

2.3. 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. Tapahtumia, leirejä ja koulutuksia järjestetään eri
paikkakunnilla, vuosittain kunkin ortodoksisen
hiippakunnan alueella jotain toimintaa. Ortodoksisuuden
ytimessä on yhteisöllisyys, mutta maantieteellisesti
hajallaan eläminen tuo omia haasteitaan ja siksi
vähemmistöuskonnon nuorille järjestetyllä
tapahtumatoiminnalla on aina oma arvonsa.
Kristinoppikouluilla (=ortodoksinen rippikoulu) on selkeä
rooli nuorten itsenäistymisessä ja yhteisöllisyyden
kasvattajana, sillä siinä koolla on tiettyyn ikäluokkaan
kuuluvia eri puolilta Suomea. Vuosina 2019-20 uudistettua
kristinoppikoulujen opetussuunnitelmaa jalkautetaan
seurakuntien työntekijöiden kanssa, tuottamalla mm. lisää
OPSia tukevaa materiaalia. Liitolla on kripari.fi-sivusto
kristinoppikoulutoiminnan tueksi.

2.3.1. Koulutustoiminta
Hyvin suunnitellun nuorisotyön yhtenä tärkeänä lähtökohtana ovat osaavat tekijät ja liitto kouluttaa

nuoria, seurakunnissa lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä työntekijöitä ja kirkollisen nuorisotyön vapaaehtoisia
toimijoita Seurakuntien tarpeita palvellaan järjestämällä mm. leirinohjaajakoulutus, nuorisotyöpäivät sekä
ryhmänohjaajan verkkokurssi.
Leirinohjaajien peruskurssi ja ryhmänohjaajan verkkokurssi antavat nuorille leiri- ja ohjaustyössä
tarvittavia perustaitoja ja siten edesauttavat nuorten työllistymistä ja työelämätaitoja. Nuorisotyöpäivät
puolestaan tarjoavat tarjoavat osallistujilleen ammattilaistason koulutusta ja erityistaitoja.
Nuorisotyöpäivien 2021 teemana on yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus, lisäksi jaetaan hyviä käytänteitä
mm. työpajoissa sekä pohditaan yhdenvertaisuuden merkitystä kirkollisessa työssä.
Ryhmänohjaajan verkkokurssi tuo liiton koulutustarjontaan takaisin paikkakuntaan sitomattoman
koulutuksen ja tavoitteena onkin tarjota ohjaustyöstä kiinnostuneille vaihtoehtoinen osallistumisen tapa.
Osana koulutustoimintaa jatketaan lisäksi kolmivuotista OSTU-prosessia (oppimisen tunnistamisen ja
tunnustamisen), erityisesti ensimmäisten ortodoksisen nuorisotyön osaamismerkkien jalkauttamisen
muodossa. Ostu-prosessissa ja osassa liiton koulutuksia on yhteistyökumppanina ja työn tukijana Sivisopintokeskus.

2.3.2. Leiri- ja tapahtumatoiminta
Liiton lapsille ja nuorille suunnattu leiritoiminta on aina osallistujien itsenäistymistä tukevaa ja sosiaalisia
taitoja vahvistavaa toimintaa, sillä osallistujat harjoittelevat kodin ja koulun ulkopuolella toimimista.
Samassa yhteydessä nuoret leirinohjaajat pääsevät harjoittelemaan nuorisotyön tekemistä ja muita
työelämätaitoja. Liiton leireille voidaan anomuksesta myöntää vapaapaikkoja tai maksuhuojennuksia,
näin pyritään tukemaan haastavassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksia.
Perinteisten lasten ja varhaisnuorten leirin sekä kristinoppileirin lisäksi liitolla on v. 2021
leiritarjonnassaan edelliseltä vuodelta siirtyneet kirkkolaulupäivien lasten ja nuorten kanava sekä nuorten
aikuisten viikonloppu.
Koulutukset, leirit ja tapahtumat vuonna 2021
V. 2020 alkanut kerhonohjaajien verkkokurssi jatkuu tammikuussa
7.-9.2. → 7.-9.11. Nuorisotyöpäivät, Valamon opisto, Heinävesi
19.-21.2. → 7.-9.5. Leirinohjaajien peruskurssi (LO1), Tampere
27.3. Perhepäivä PERUTTU
27.3. Vuosikokous, Joensuu & etämuotoinen
29.5. Kirkkolaulupäivien lasten- ja nuorten kanava, Joensuu
7.6. Lastenleirin ohjaajien perehdytys 7.6., Rautalampi
8.-11.6. Lastenleiri, Puroniemi/ Rautalampi, 8.-11.6.
12.-13.6. Kristinoppileirin ohjaajien perehdytys 12.-13.6., Valamon luostari
13.-20.6. Kristinoppileiri, Valamon luostari

20.6. Kristinoppileirin päätösliturgia ja juhla, Valamon luostari
Kesäkuu

Etämuotoista toimintaa lapsille ja varhaisnuorille

Heinäkuu , talkoolaisohjaajavaihto, Archis, Armenia PERUTTU
8.-10.10. Kulmakivi-festarit, Jyväskylä
9.10. Kirkolliskokousedustajien ja nuorten tapaaminen
marraskuu, Konstantinopolin nuorisovaihto, Turkki (?)
Nuorten aikuisten viikonloppu, esim. marraskuu, riippuen epidemiatilanteesta
Lisäksi järjestetään Kasvatuksen valtakunnalliset päiväkahvit – videotapaamisia useita kertoja
toimintakauden aikana sekä mm. instagramissa nuorille suunnattuja live-keskusteluja. Myös
ortodoksinen, videomuotoinen musiikkileikkikoulu jatkaa toimintaansa.

[Edit: listausta muokattu helmikuussa 2021]
2.4. Kansainvälinen toiminta
ONL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tutustuttaa lapsia ja nuoria maailmanlaajuiseen
ortodoksiaan ja eri paikalliskirkkoihin. Tavoittena on myös pitää esillä 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 oli v. 2020 vuorossa Suomen nuorten vierailu Istanbuliin, mutta se jouduttiin
siirtämään pandemian vuoksi toimintavuodelle 2021. Myös ohjaajavaihto-ohjelmaa Armenian Lasten ja
Nuorten Tuki ry:n kanssa oli välivuosi samasta syystä, nyt vaihtoa taas jatketaan, Suomeen tulee
kesäleirille vapaaehtoisina kaksi kokenutta ohjaajaa ja vastaavasti Suomesta lähetetään Armeniaan kaksi
ohjaajaa leiritalkoolaisiksi. EDIT 02/21: Armenian ohjaajavaihtoa ei voida toteuttaa fyysisesti,

etäyhteistyön mahdollisuutta selvitetään.
ONL on kansainvälisen ortodoksisten nuorisojärjestöjen yhteistyöelimen, Syndesmoksen, jäsen ja hoitaa
Suomen ortodoksisen kirkon suhteita osallistumalla sen toimintaan. Syndesmoksen toiminta on ollut
hyvin hiljaista muutaman viime vuoden ajan, Suomi on kuitenkin esittänyt mm. mahdollisuutta järjestää
tulevaisuudessa esim. kansainvälinen nuortentapahtuma Suomessa.
Lisäksi ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan suhteita muihin ortodoksisiin toimijoihin maailmalla, mm.
vastaanottamalla vierailijoita ja välittämällä tietoa heidän tapahtumistaan. Liiton viestinnässä, mm. lasten
ja nuorten lehdessä, esitellään ortodokseja eri puolilta maailmaa. Myös liiton toiminnassa on luontevasti
mukana eri kulttuuritaustoista tulevia, mm. venäläisen kulttuuritaustan omaavia.

2.5. Julkaisutoiminta
Liitto tuottaa materiaalia painotuotteina ja erilaisissa sähköisissä muodoissa koti-, kerho- ja
koulukäyttöön. Toimintavuonna liitto aloittaa kaksivuotisen julkaisu- ja tiedotustoiminnan arviointi- ja
kehittämisprosessin, jonka aikana puntaroidaan mm. perinteisten painotuotteiden tarvetta ja etsitään
vaihtoehtoisia julkaisutapoja.

Toimintakaudella 2021 liitto tuottaa uutena materiaalina yhden tai useampia Ortodoksisuuden MMMvideosarjan videoita, tukimateriaalia sekä kristioppikoulun opetussuunnitelman jalkauttamiseen että
ortodoksisen nuoriostyön osaamismerkkien lanseeraamiseen. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia julkaista
äänikirja tai podcasteja esim. Spotifyn tms suoratoistopalvelun kautta. Vuoden aikana tuotetaan
perinteinen julistekalenteri sekä otetaan uusintapainoksia loppuvista ja kysytyistä julkaisuista.
Resurssien salliessa tuotetaan valtakunnallisen kristinoppikoulun opetussuunnitelmaan liittyvää
tukimateriaalia. Liitto voi edelleen olla mukana pelimaailmaan sijoittuvan virtuaalisen kirkkoympäristön,
Virtuaalikirkon, kehittämisen taustatukena, jos hanke saa jatkorahoitusta. Yksi tavoite on saada
virtuaalikirkon verkkosivustosta laajennettua käyttäjien maantieteellisestä sijainnista riippumaton kirkon
kasvatuksen ja koulutuksen portaali sekä hiljentymis- ja kohtaamispaikka. [Edit: Portaali-ajatus lisätty

helmikuussa 2021.]
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
myyjäisissä. Lisäksi Kirjavälitys ja muutamat muut tahot välittävät ONL:n tuotteita.
Liiton kasvatuksen, koulutuksen ja leiritoiminnan materiaalit tallennetaan pääosin Ortoboxi.fioppimisympäristön kautta käytettäviksi, joskin myös laajempaa kasvatuksen ja koulutuksen alustaa
voidaan myös valmistella.

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 yhteyttä, yhtenä työmuotona on tiedotteiden
ohessa mm. ”kasvatuksen päiväkahvit” Teams-videoneuvottelualustalla muutaman kerran
toimintakauden aikana. Myös v. 2020 aloitettu lapsi- ja nuorisotyön tilastojen keruu jatkuu ja on luonteva
kohta paitsi tavoittaa seurakuntia, myös kehittää yhteistä aineistoa lapsi- ja nuorisotyön esilletuomisen
tueksi.
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. Käytössä on myös Tiktok- ja Discord, tosin niiden käyttö on liitossa vasta alkuvaiheessa.
Sosiaalisen median sisältöjä tuottavat osin onneksi 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 vahvistaminen 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.

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. Vuonna 2021
lehti on muutoksessa, sillä tilaajamäärät ovat edelleen laskeneet ja yksi hiippakunnista tilaa lehteä enää
yhden seurakunnan toimesta. Tästä seuraa taloudellisia haasteita, lisäksi eri paikoissa asuvat lapset ovat
eriarvoisessa asemassa lehden saamisen osalta. Lehti ilmestyy keväällä kaksi kertaa, vuoden yleisteemana
on yhdenvertaisuus. Syyspuolen osalta käydään keväällä 2021 neuvotteluja yhteistyön mahdollisuudesta
koko kirkon uuden ja yheisen lehden kanssa. [Edit: edellistä kappaleta muokattu helmikuussa 2021.]
Lehden toimituskunta valitsee jokaiselle numerolle vielä erillisen erityisteeman, jonka ympärille kootaan
osa kunkin lehden jutuista. Tuohustulen kaikissa numeroissa julkaistaan monikulttuurisuuden hengessä
myös venäjänkielistä aineistoa ja lehdessä julkaistaan lyhyitä tekstejä tai esimerkiksi puuhatehtävien
ohjeita myös ruotsiksi ja englanniksi. Jokaisen painetun numeron oheen tuotetaan 1-2 sähköistä julkaisua
tai lisämateriaalia, esim. joitakin videoita vuositeemaan “yhdenvertaisuus” liittyen.
Tuohustuli -lehdellä on päätoimittaja ja 4-6 henkilön toimituskunta, joka suunnittelee julkaisun
suuntaviivoja, sisältöä ja laajuutta. Päätoimittajana lehdessä toimii Karina Huttunen, lehden
toimitussihteerinä jatkaa Ari Koponen. Lisäksi liiton johtokunta käsittelee tapaamisissaan myös lehteä.

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
jäsenseurakunnat ja yksi jäsenyhdistys toimivat joiltain osin vastaavina. Ortodoksisen kirkon

seurakuntajako elää rakennemuutosta, useampia seurakuntia liittyi yhteen jo vuonna 2020 ja yhdistymisiä
tulee myös vuoden 2021 alussa siten, että kokonaisuudessaan ortodoksisia seurakuntia on
toimintavuonna 12 kpl.
Seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta kouluttaa leirinohjaajia ja muita nuorisotyötä tekeviä ONL:n
kursseilla. Seurakuntien omien leirien järjestämisen tueksi tarjotaan tietoa ja materiaalia. Seurakuntiin
pidetään yhteyttä mm. ”Kasvatuksen valtakunnalliset päiväkahvit” -videotapaamisissa ja tiedotuskirjeillä.
Lisäksi erillisen yhteydenottokierroksen (puhelimitse, kasvousten) avulla, voidaan kuulla vuosittain osaa
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 Sivisopintokeskuksen 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.
Myös videotuotannossa tehdään yhteistyötä seurakuntien kanssa.

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. Tuorein yhteistyösopimus on vuosille 2020-22. 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.
Ortodoksisten järjestöjen (liitto, Filantropia ry ja PSHV ry) välistä yhteistyötä jatketaan edelleen,
yhteisenä teemana 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. leirikeskuksen käytön muodossa.

3.2 Muu yhteistyö

Kirkon ulkopuolisista rahoittajista merkittävin on Opetus- ja kulttuuriministeriö. 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.
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.

4 LIITON HALLINTO
4.1 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 Kaarlo Saarento (pj.), Anna Kasdaglis (vpj.), Maiju Federley, Karina Huttunen,
Aleksandra Heikkinen, Antti Potkonen (os. Kokkonen), ja Larissa Qvintus-Petsalo . Heistä
erovuorossa vuonna 2021 ovat Antti Potkonen ja Larissa Qvintus-Petsalo.
Johtokunta pitää kokouksia sekä Teams-videopalavereina (Google Drive -palvelua hyödyntäen) että
kasvokkain. Lisäksi johtokunta ja työntekijät pitävät yhteyttä facebookilla, sähköpostilla ja puhelimitse.
Johtokunta tarkastelee säännöllisesti, miten sen päätökset ja liiton työ ovat linjassa strategian kanssa.
Toiminnassa edetään mm. kolmivuotisen askelmerkistön ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaan.

4.2 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. 40 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.

4.3 Keskustoimisto
Liiton keskustoimisto sijaitsee Joensuussa, ruutukaavalla katutason vuokratiloissa, osoitteessa Kirkkokatu
18A+B17, 80100 Joensuu. Vuokranantaja on tilitoimisto Laskentatulos Oy.

4.4 Jäsenistö
Yhteisöjäseniä liitolla oli kaudella 2020 yhteensä 18, seurakuntien yhdistymisen myötä määrä kuitenkin
muuttuu sillä koko ortodoksisessa kirkossa on enää 12 seurakuntaa toimintavuonna 2021. 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 ollut laskusuuntainen, joten toimintavuonna 2020 liitto tarkasteli
jäsenrakenteensa muutoksia ja toiminnassa jäsenistöä paljon laajempi kohderyhmä ovat ”ortodoksisen
kirkon lapset ja nuoret”, heitä on noin 14500 henkeä, myös nuorisotyötä tekevät ovat osa kohderyhmää,
erityisesti seurakunnissa.

5 TALOUS JA KIINTEISTÖT

Tuloja ja menoja seurataan säännöllisesti ja talousarviot laaditaan realistisesti. Liiton talouden sisäisestä
valvonnasta ja taloushallinnon organisoinnista on olemassa erillinen, kirjallinen selonteko.
Liiton talouden kulmakivinä ovat Suomen ortodoksiselta kirkolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
saatavat avustukset. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa liiton hallinto on tietoinen valtakunnallisen
nuorisotyön rahoituksen muutosuhista, Veikkauksen pienenevän rahoituksen kompensoinnista
toimintavuoden osalta sekä kirkon rakenneuudistuksen tuomista talouskysymyksistä ja tiedostaa niiden
voivan vaikuttaa liiton tulevien vuosien rahoitukseen. Toiminnan karsiminen ei ole tavoitelistalla, mutta
jos tulopohja muuttuu, liitto luonnollisesti priorisoisi toimintojaan.
Muita tuloja liitto saa mm. Tuohustuli-lehden tilausmaksuista, leirien ja tapahtumien
osallistumismaksuista sekä tuottamansa materiaalin myynnistä.
Sivis-opintokeskus tukee liiton opintotoimintaa, lisäksi seurakunnat voivat halutessaan kantaa kolehtia
liiton hyväksi ja yhteisöjäsenet maksavat pieniä jäsenmaksusummia (50-300 €/ jäsenyys).
Lehden kustannusten nousu ja perinteisten paperijulkaisujen myynnin on lasku ovat seikkoja, jotka
vaikuttavat liiton talouteen jossain määrin. Myös liiton saamat kolehtitulot tipahtivat, kun korona-aikana
ihmiset eivät voineet osallistua jumalanpalveluksiin fyysisesti ja sama ilmiö voi jatkua myös vuonna 2021.

Liitto on käytännössä velaton ja liiton tase on ollut viime vuosina suhteellisen vahva, maksuvalmius on
kohtalainen. Liiton talousarvion mukaan liiton toimintaan on vuonna 2021 käytettävissä 293.000 €,
summassa on mukana myös Virtuaalikirkko-hankkeen osuus (TA21: tulot 5000€, menot saman verran),
jossa liitto on osatoimija.
Liitto omistaa vuokra-asunnon Joensuussa Koulukadulla sekä pienen Puronpää-metsätilan
Rautalammilla. Liiton nykyinen sijoitusasunto tuottaa tuloa n. 400 €/ kk, tästä kuukausittaisesta tulosta
liitto sijoittaa kotimaisiin tai pohjoismaisiin keskiriskin rahastoihin keskimäärin 100 €/ kk. Lisäksi lii tto
selvittää myös mahdollisuuksia ostaa pieni pala maata, osuus yhteismetsästä tai sijoittaa ns. hiilipörssiin
pieni määrä rahaa, kompensoimaan liiton hiilijalanjälkeä.

--ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintasuunnitelman
kokouksessaan Joensuussa 23.9.2020

Suunnitelmaa on tarkennettu helmikuussa 2021 mm. tapahtumatoiminnan ja tiedotustoiminnan osalta.

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

Liite 1. Liiton toimintasuunnitelman 2021 pääkohdat taulukkomuodossa
NUORTEN OSALLISUUS
Tavoitteet

Toimenpiteet

Nuoret ovat mukana liiton
päätöksenteossa ja
toiminnan suunnittelussa ja
kehittämisessä.

Liiton johtokunnan jäsenistä
puolet on alle-29-vuotiaita.
Liiton tapahtumista kerätään
palautetta ja se huomioidaan
toiminnan suunnittelussa.
Käytetään selkeää palautepohja,
jota voidaan käyttää vuodesta
toiseen ( ns. vertailukelpoinen
data)
Liitto arvioi oman työnsä
tuloksia.

Nuorten ääntä kuullaan
ortodoksisessa kirkossa.

Tapahtuman päävetäjä hoitaa
kyselyyn osallistumisen. 80%
tapahtumista ja koulutuksista
kerätään palautetta. Johtokunta
huolehtii, että palaute
huomioidaan toiminnan
suunnittelussa, mieluiten
seuraavassa kasvokkain olevassa
kokouksessa.

Omat palautteet,
tilastot

(Rakennetaan yhdessä kirkon
kanssa 2020-22
vaikuttavuusmittareita, joita
voidaan käyttää paitsi liiton myös
seurakuntien nuorisotyössä.)
1 kysely, esim. nuortenideat.fi
-sivustolla. Teemana
yhdenvertaisuus ja osallisuus.
Vastuuh.: AH (+ työntekijät.)

Kirkolliskokoukseen pyritään
saamaan nuoria stuertteja
mukaan myös v. 2021.

Vastuuh.: johtokunta

Ollaan tarvittaessa mukana
esim. valtakunnallisten
vetoomusten
allekirjoittajatahona.

KOULUTUSTOIMINTA,
LEIRIT ja TAPAHTUMAT
Tavoitteet

Toimenpiteet

Kirkon nuorisotyön
toimijoiden kouluttaminen ja
nuorisotyön tukeminen

NUORISOTYÖN
TUKEMINEN
Nuorisotyöpäivät (ort.)
Kristinoppileirien
valtakunnallisen OPSin
jalkauttaminen
Kasvatustyötä tekevien
videoseminaari tilastojen
hyödyntämisestä.

Nuorten osallisuuden ja
työelämävalmiuksien
lisääminen

Toteuma ja
arviointi

Tehdään kyselyitä Nuorten
ideat.fi-sivustoa ja muita
kyselypohjia hyödyntäen.

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

Nuorten puolesta otetaan
kantaa myös laajemmin.

Vastuuhenkilö, aikataulu,
mittarit

NUORTEN
KOULUTTAMINEN
Leirinohjaajien peruskurssi
Ortodoksinen
kerhonohjaajakoulutus

Tilastokysely
seurakunnille

Kirkolliskokousedustajatapaavat
nuoria Kulmakivi-festareiden
yhteydessä Jyväskylässä
Vastuuhenkilöt pj. ja tj.

Vastuuhenkilö, aikataulu,
mittarit
Nuorisotyöpäivät: vastuuh tj.
MK

Vastuuh: js. AO ja i.K
Koulutukset:
vastuuh: järjestösiht. AO,
osallistujakysely kunkin
tapahtuman lopuksi, vastuuh:
tapahtuman johtaja.

Verkkokurssin luonnin
koordinointi: tj. MK ja js. AO

Toteuma ja
arviointi

verkkokurssina
Jatketaan kolmivuotiskauden
suunnitelmaa nonformaalin
oppimisen tunnistamisesta ja
tunnustamisesta ortodoksisen
kirkon nuorisotyössä (OSTU)

Tapahtumia, leirejä ja
koulutuksia järjestetään eri
paikkakunnilla (vuosittain
kunkin ort. hiippakunnan
alueella jotain toimintaa).
Koulutus- ja
taphtumatoiminta on hyvin
suunniteltua ja toteutettua ja
niihin voi osallistua ilman
kohtuuttomia kuluja.
Valtakunnalliset
nuorisotapahtumat

Tarjotaan noin 40 nuorelle
palkka- ja vapaaehtoistöitä
leireillä, tapahtumissa ja
julkaisutoiminnassa

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA
Tavoitteet
Tutustutetaan nuoria
maailmanlaajuiseen
ortodoksiseen kirkkoon.
Innostetaan nuoria
osallistumaan itsenäisesti
kansainvälisiin ortodoksisiin
ja ekumeenisiin tapahtumiin.

Koski-opintorekisterijärjestelmään mukaanpääsy, jos
järjestelmä avataaan järjestöille

Paikkakuntia:
Rautalampi (lastenleiri),
Heinävesi (Kristinoppikoulu,
Nuorisotyöpäivät) Tampere
(LO1), Jkylä (Kulmakivi?)
Vapaapaikat, jäsenalet, edulliset
leiripaikat
Kristinoppileiri
Lastenleiri
Kulmakivi-festarit
Tapahtuma/koulutus nuorille
aikuisille (18-29-vuotiaille)

Liitto suunnittelee ja
toteuttaa uusia lapsi- ja
nuorisotyön malleja
(käytännön kautta).

Osaamismerkit otettu käyttöön
järjestössä, lisäksi vähintään yksi
työskentelykierros/ tapaaminen
nonformaalista oppimisesta
esim. johtokunnan tai työryhmän
kanssa. Vastuuh tj. MK

Vastuuh.:
Kristinoppileiri AO, Lastenleiri
MK, Kulmakivifestarit toimisto
ja johtokunnasta
Nuorten aikuisten viikonloppu
KH, AH, MF,
+ toimisto

OSTU-prosessi
(Ortodoksinen leirinohjaajien
peruskurssi verkkokurssina ?)

Ostu-vastuuh: MK
Ryhmönohjaajan
verkkokoulutus AO, MK

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö, aikataulu,
mittarit
Järjestelyvastuu: liiton toimisto

Nuorisovaihto
Konstantinopolin patriarkaatin
kanssa.
Ohjaajavaihto Armenian ja
Suomen välillä.
Tiedotetaan liiton
viestintäkanavilla
kansainvälisistä tapahtumista.
Tarkastellaan mahdollisuutta
järjestää kansainvälinen
nuortentapahtuma Suomessa.

Liiton toimisto, avustuksissa
toimisto ja johtokunta.

Tuetaan taloudellisilla
avustuksilla ulkomaisiin
tapahtumiin matkustavia
nuorisoryhmiä tai yksittäisiä
nuoria.
Pidetään esillä
monikulttuurisuutta ja
myönteistä asennetta siihen.

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

Toteuma ja
arviointi

.

AK, KH, Tuohustulen
toimituskunta

elämästä.

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

Oppimateriaalit

Toimenpiteet
Puntaroidaan liiton
julkaisutoimintaa: tuotto-panos,
myynti, kysyntä, tarve
Tuotetaan joitakin uusia
julkaisuja. Ne voivat olla
perinteisiä painotuotejulkaisuja
sekä video- ja
verkkomateriaaleja.

1 uusi MMM-sarjan video, lisäksi
muita.

Seurakunnat ja yhteisöjäsenet
saavat ostaa tuotteita
alennushinnoin.

js. AK, muut toimiston
työntekijät

Ollaan mukana pelimaailmaa
hyödyntävässä Virtuaalikirkkohankkeessa.
Otetaan uusintapainoksia
loppuvista ja kysytyistä
julkaisuista.
Julkaisutoiminta voi olla osa
liiton oman toiminnan
rahoituksen hankintaa.

Ylläpidetään ja täydenneteään
liiton
verkkokauppaa.

TIEDOTUSTOIMINTA ja
VIESTINTÄ
Tavoitteet

Toimenpiteet

Tuohustuli-lastenlehti/
jäsenlehti

Julkaistaan neljästi (?) vuodessa
painettu lehti, mikäli reurssit
riittävät. Selvitetään
yhteisstyömahdollisuutta kirkon
yhteiden lehden kanssa.
Tuotetaan lehden rinnalle
sähköistä materiaalia.

Viestitään ajankohtaisista
asioista.

Vastuuhenkilö, aikataulu,
mittarit
Johtokunta, työntekijät, 2vuotinen prosessi

Tuotetaan materiaalia myös
kirkon sähköisen julkaisun
lastenosioon.
Tarkastellaan ja suunnitellaan
lehden tulevaisuutta avoimin
mielin.
Päivitetään ja kehitetään liiton
verkkosivustoa.

Toteuma ja
arviointi

Virtuaalikirkkohankeyhteistyö: vastuuh: tj. MK ja js.
AK.
Uusintapainosten vastuuh: tj.
MK ja js. AO.
Myyntitavoite vuodelle 2021 on
13t € (brutto)
Verkkokaupan ylläpito ja
täydennys, vastuuh: js. AO ja tj.
MK.

Vastuuhenkilö, aikataulu,
mittarit
Joka lehdessä 1-2 sähköistä
materiaalia, toimitussihteeri AK,
päätoimittaja KH
Jokaisen Tuohustulen kansikuva
näkyy instagramissa ja
facebookissa julkaisuna. AK +
KH
Sähköistä sisältöä yhteistyössä
seurakuntien kanssa TT:hen?
Kirkon sähköisen julkaisun
materiaalin vastuuhenkilöt:
johtokunnasta KS, AH
Johtokunta käsittelee lehden
tulevaisuutta.
Verkkosivuja päivitetään
vähintään 1 krt/kk,
vastuuhenkilöinä toimiston
työntekijät.

Toteuma ja
arviointi

Hyödynnetään sosiaalista
mediaa yhteisöllisyyden
luomisessa ja
tiedottamisessa.

Lähetetään seurakuntiin ja
jäsenistölle infokirjeitä.

Kirje vähintään 2krt/vuosi.
Vastuuh: tj. MK ja js. AK.

Päivitetään liiton Instagram-,

Instagram + facebook 3krt/kk

Facebook ja Youtube-kanaville
uutta sisältöä säännöllisesti.
Tehdään viestinnässä yhteistyötä
kirkon tiedotuksen sekä muiden
kirkollisten toimijoiden kanssa.

Näytään kirkon tiedoitteissa ja
julkaisuissa vähintään kaksi
kertaa vuodessa. Vastuuh: tj.
MK

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.
MUUT
Tavoitteet
Jäsenryhmistä huolehtiminen

Jäsenhankinta

Toimenpiteet
Yhteisöjäsenien edut +
tukeminen seurakuntien
rakennemuutoksessa

Henkilöjäsenten
hankintakampanja
Jäsenetujen lisääminen

Vastuuhenkilö, aikataulu,
mittarit
Uudistuvat seurakuntarajat
vaikuttavat myös yhteisöjäsenten
nimiin, laajuuten, äänioikeuksiin
jne.
Tehdään ainakin yksi
hankintakampanja.

Tiedottaminen jäsenistölle: tj.
MK, Jäsenrekisteri:
järjestösihteeri AO.

Liiton saaman taloudellisen
tuen ylläpitäminen ja
kehittäminen

OKM ja kirkko

PJ ja toiminnanjohtaja
päävastuussa, johtokunta tukena.

Kerrotaan selkeästi rahoittajille
ja päättäjille liiton toiminnan
kehittämisestä.

Valmistellaan
rahoitushakemukset ja -raportit
huolella, osallistutaan
rahoittajien
arviointikeskusteluihin ja
seminaareihin, tiedotetaan
kirkolliskokousedustajia liiton
toiminnasta. vastuuhenkilö: tj.
MK

Strategian toimeenpano ja
seuranta

Edetään kolmivuotisen
askelmerkistön ja vuosittaisen
toimintasuunnitelman mukaan.

PJ / varapj ottaa kussakin
johtokunnan kokouksessa
käsittelyyn jonkin strategian
kohdan.

Johtokunta tarkastelee
säännöllisesti, miten sen
päätökset ja liiton työ ovat
linjassa strategian kanssa.
Rakennetaan pala kerrallaan

Tavoitteena, että toisen vuoden

.

Yhdenvertaisuusja tasa-arvosuunnitelma
Saavutettavuus

konkreettisia tavoitteita ja
mittareita omaan toimintaan.
Pidetään esillä liiton
yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmaa, jalkautetaan
saavutettavuutta

(2021) lopussa 75%:lla
toiminnasta on selkeät mittarit.
Vastuuh.: pj ja tj.
Lisämateriaalia

