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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 2021 tiivistettynä
Vuosi 2021 oli liiton 78. toimintavuosi. Osa toiminnasta pystyttiin järjestämään suunnitellusti, mutta
Covid19-pandemian vuoksi asioista osa piti järjestellä toisin kuin toimintasuunnitelmavaiheessa
kaavailtiin.
Liiton vuositeemana jatkui edelleen kestävä kehitys, sitä käsiteltiin niin nuorisotyöpäivillä kuin
johtokunnan ja henkilöstön kehittämispäivässäkin. Ortodoksiset nuoret ja ilmastohuominen
-ajatushautomotapaamiset olivat antoisia ja niissä liiton johto sai nuorilta ja muilta osallistujilta hyviä
eväitä toiminnan kehittämiseen.
Myös osallisuus ja kirkollisen nuorisotyön arvostuksen parantaminen olivat tavoitelistalla ja näihin liittyi
mm. ortodoksisen nuorisotyön tilastojen kerääminen sekä ortodoksisten osaamismerkkien
lanseeraaminen.
Ortodoksisto ja muuta verkkotoimintaa
Liitto oli eteenpäinvievässä roolissa ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen sivuston Odrtodoksisto.fi
suunnittelussa ja ensimmäisen vaiheen rakentamisessa, joka tehtiin yhteistyössä lukuisten muiden
toimijoiden kanssa.
Verkkokursseina järjestettiin leirinohjaajien peruskurssi, kirkollisen arabian alkeiskurssi sekä jo edellisen
vuoden puolella aloitettu kerhonohjaaja-kurssi.
Valtakunnalliset ortodoksiset Kulmakivi-nuorisofestarit
jouduttiin jälleen siirtämään vuodella pandemian vuoksi.
Tilalle tuotettiin EtäKulmakivi -livestream, jonka tekivät
nuoret toisille nuorille ja jossa oli vuorovaikutteisena osiona
mm. tietokilpailu, johon osallistui nuorisoryhmiä eri puolilta
maata.
Kesällä liitto työllisti viisi kesäsomettajaa, jotka tuottivat

sisältöä liiton Instagramiin, Tiktokiin ja Discord-palvelimelle. Lisäksi keväällä liitolla oli paastolive-sarja
Instagramissa ja pitkin vuotta siellä oli livenä myös ”Juuso&Severi-show”.
Liiton vuosikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa etäosallistumisen mahdollistavana ja kaikki
osallistujista olivat mukana Teamsin kautta, äänestystilanteita varten käytössä oli
Äänestyskoppi.fi-palvelu.
Lehtipyöritystä, tilastoja ja muuta
Liiton julkaisema ortodoksinen lasten ja nuorten lehti Tuohustuli ilmestyi perinteikkäässä muodossaan
vielä kertomusvuoden. Liitto oli mukana valmistelemassa kirkolliskokoukselle tehtyä rahoituspohjan
muutosesitystä ja kirkolliskokous teki päätöksen tukea uudenmuotoista lehteä siten, että lapsille
suunnattua materiaalia menee jatkossa kaikkiin kirkon jäsentalouksiin, kirkon Aamun Koitto -lehden
mukana.
Liitto ja seurakunnat aloittivat ortodoksisen lapsi- ja nuorisotyön tilastojen keräämisen vuonna 2020 ja
kertomusvuonna saatiin ensimmäinen koonti, koskien vuotta 2019. Liitto teki myös nuorille suunnatun
kyselyn nuorisotyöstä ja ilmastoasioista.
Koulujen uskonnonopetusta haluttiin pitää esillä järjestämällä stipendihaku, jossa ortodoksiset opettajat
saattoivat hakea pieniä rahastipendejä erityisesti perus- ja lukiopetuksen viimeisillä luokilla
kunnostautuneille ortodoksisen uskonnon opetuksen oppilaille.
Kertomusvuonna oli toinen kerta, jolloin liiton jäseniä laskettiin siten että yhteisöjäsenten (ortodoksisen
kirkon seurakunnat ja yksi yhdistys) alle 29-vuotiaat jäsenet laskettiin jäsentenjäseniksi. Näin laskien liiton
työn kohderyhmänä on keskimäärin noin 17.000 alle 29-vuotiasta. Uudistuksen myötä liitolle jäi edelleen
myös pieni määrä (681) suoria henkilöjäseniä.
Liitto on vakavarainen
Liiton toiminnan päärahoittajat olivat vuonna 2021 Suomen ortodoksinen kirkko sekä Opetus-. ja
kulttuuriministeriö. Muita tulonlähteitä olivat mm. osallistumismaksut, tilaus- ja tuotemyyntituotot,
sijoitusasunnon vuokratuotot, Opintokeskus Siviksen kurssituki sekä yhteisöjäsenten jäsenmaksut.
Liiton maksuvalmius oli normaali ja tase vahva ja liitto on vakavarainen. Tilinpäätös 2021 oli noin viisi
tuhatta euroa 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
reilut 60 määrä- ja osa-aikaista työntekijää, 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. Tavoitteena ollut
kirkon ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen edustajien ja nuorten yhteinen tapaaminen jäi
pandemian vuoksi toteutumatta. Myönteistä kuitenkin on, että vuoden tauon jälkeen
kirkolliskokouksessa oli mukana kaksi nuorta kokousstuerttia ja heitä kuultiin mm. kirkolliskokouksen
valiokunnissa useita kertoja ennen päätösten tekoa.
Kysely nuorisotyöstä ja ilmastoasioista
Alkuvuonna päättyi nuorille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin toiveita siitä, millaista lapsi- ja
nuorisotoimintaa toivottiin seurakuntiin sekä mitä kirkolliset toimijat voisivat tehdä tai jättää tekemättä
ilmastollisesti paremman huomisen puolesta.
Lasten ja nuorten toimintaa toivottiin ylipäänsä lisää ja sen toivottiin olevan monipuolisempaa ja
aktiivisempaa. Myös nuorten aikuisten toimintaa toivottiin useammassa vastauksessa. Ylipäänsä toiveissa
tuntuisivat olevan kohtaamis- ja tutustumismahdollisuudet oman ikäisten kanssa. Muutamassa
vastauksessa mainittiin myös kirkon opetus tärkeänä osana lasten ja nuorten toimintaa.
Nuoret kertoivat haluavansa vaikuttaa seurakunnissa erityisesti nuorisotoimintaan, myös some-sisältöjen
tekeminen kiinnosti. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi olevansa tavoitettavissa parhaiten
Instagramin kautta.

Kirkon pitäisi olla julkisesti enemmän näkyvillä ilmasto- ja ympäristöasioiden osalta.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että kirkon pitäisi olla enemmän näkyvillä ilmasto- ja
ympäristöasioiden osalta. Melko iso joukko, n. 19% on kuitenkin myös päinvastaista mieltä.
Tilastoja vuoden 2019 ortodoksisesta lapsi- ja nuorisotyöstä
Liitto keräsi piispainkokouksen mandaatilla seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tilastoja koskien vuotta
2019. Muutamasta seurakunnasta tiedot jäivät saamatta ja osittain tiedot eivät olleet täysin
vertailukelpoisia keskenään, mutta jo tällä ensimmäisellä tilastojenkeruukerralla saatujen tietojen
perusteella voidaan sanoa, että kirkon lapsi-, nuoriso- ja perhetyö tavoitti suuren määrän ihmisiä, yli
20.000 kävijää.

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 päästiin osittain ja verkkokurssit olivat hyvä
lisä koronavuonna
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. nuorisotyöpäivät Valamossa ja leirinohjaajien
peruskurssi, tosin pandemian vuoksi ensimmäistä kertaa koskaan kokonaan verkkokurssina.
Kurssipalaute oli hyvää ja kaikki vastanneet suosittelisivat vastaavaa kurssia, siitäkin huolimatta,
että avoimista vastauksista kävi ilmi selkeä kaipuu lähiopetukseen.
Myös edellisenä vuonna aloitettu kerhonohjaajien verkkokurssi jatkui kertomusvuoden alussa ja

oli ensimmäinen laatuaan liitossa.
Kristinoppileiri sisälsi sekä koulutuksellisia osuuksia että rennompaa leirielämää ja pystyttiin
järjestämään pandemian keskelläkin yhdessä paikassa, joskin tiukennetut turvatoimet vähensivät
mm. päätöspäivään osallistuneiden läheisten
määrää.
Kirkollisen arabian alkeiskurssi verkossa oli
uusi kokeilu, jonka taustalla on se, että
arabia on yksi uusista kielistä Suomen
ortodoksisen kirkon jäsenten piirissä.
Nuorisotyöpäivillä 2021 oli esillä
työhyvinvointi, kestävä elämä ja
nyky-yhteiskunnan sosio-ekonomiset
haasteet, työhyvinvointi sekä lasten
seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy.
Liitto lanseerasi kahdeksan erilaista ortodoksista, virtuaalista OpenBadge-osaamismerkkiä ja
niiden kriteerit. Merkkejä on mm. leiritoiminnan, vapaaehtoisroolien ja kummiuden osa-alueilta
ja niitä voi anoa kuka tahansa ja merkkikimaraan voi tutustua tarkemmin verkossa:
http://onl.fi/osaamismerkit/

Osaamismerkki-prosessissa ja osassa liiton koulutuksia on yhteistyökumppanina ja työn tukijana
Sivis-opintokeskus.

2.4.2. Leiri- ja tapahtumatoiminta
Pandemiasta huolimatta liitto pystyi järjestämään perinteisten lasten ja varhaisnuorten, joskin
leirien turvatoimet ja ryhmäjaot teettivät normaalia runsaammin töitä.
Liiton nuoret ohjaajat suunnittelivat juhannuksen tienoille myös etäleirit lapsille ja nuorille mutta
valitettavasti ilmoittautumisia ei tullut riittävästi.
Liiton leireille voitiin anomuksesta myöntää vapaapaikkoja ja maksuhuojennuksia, näin pyrittiin
tukemaan haastavassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksia.
Kulmakivi-festarit jouduttiin perumaan pandemiatilanteen huonontuessa syksyllä, korvaavana
toimintana EtäKulmakivi: livelähetyksen tekemisessä oli mukana Tampereella joukko nuoria ja
aikuisia, etänä tapahtumaa seurasi nuorisoryhmiä eri puolilla Suomea, lisäksi stream-tallennetta
katsottiin Youtubessa viitisensataa kertaa.

Osallistavaa toimintaa olivat myös Instagramissa toteutetut livet. Keväällä, pääsiäisen alla,
toteutettiin ns. paastolive-sarja, jossa keskusteltiin hengellisistä asioista, ja pitkin vuotta oli
kahden kuopiolaisen lukiolaisen livetuokioita; tässä Juuso&Severi-livesarjassa käsiteltiin nuorten
elämän ajankohtaisia asioita ja henkistä kasvua.
Ortodoksiset nuoret ja ilmastohuominen -ajatushautomotapaamisia järjestettiin keväällä 2021
kolme kertaa verkossa. Ryhmissä oli eri puolilta Suomea mukana nuoria ja kirkon työtä tekeviä
aikuisia; kolmas tapaamiskerta painotti kirkon sosiaalista ja yhteiskunnallista opetusta ja oli
suunnattu erityisesti ortodoksisille ammatttilaisille ja aikuisille.

Yksi näiden ryhmien viesti oli, että
ilmastoasioissa nuoret eivät kaipaa terapiaa
vaan toimintaa ja nuorten mukaan aikuisetkin
on herätettävä ilmastohuoleen. Tapaamisissa
todettiin yhdessä, että uskonnolliset arvot ja
perinteet voivat auttaa ilmastohuolen
käsittelyssä. Esimerkiksi minimalismi, askeesi
ja itsensä vapauttaminen materiaalisesta
oravanpyörästä voivat mahdollistaa tilaa
yhteisöllisesti koetuille asioille, kuten
hyvyyden, ystävyyden, kauneuteena. Yhteisenä
toiveena oli, että arvokeskustelun painopiste
siirtyisi henkiseen runsauteen ja jopa materiaaliseen niukkuuteen. Ajatushautomot olivat yksi osa
Opintokeskus Siviksen ja Itä-Suomen yliopiston “Ympäristötieto kiertoon ylisukupolvisesti” All Youth -hankkeessa. Hankkeeseen kuului myös seminaareja toimintaa järjestävien tahojen
edustajien kesken, liitto oli mukana niistä kolmessa.

Koulutukset, leirit ja tapahtumat vuonna 2021
25.11.20 - 22.1.21 Kerhonohjaajakurssi verkossa
28.1., 17.2., 19.5. Ortodoksiset nuoret ja ilmastohuominen -ajatushautomotapaamiset verkossa
ja niihin liittyvät muut seminaarit (24.5., 2.9., 25.10.)
(kumppanina Opintokeskus Sivis/ UEF:n All Youth -hanke)
27.3.

Liiton vuosikokous, etäyhteys/ Joensuu

5.-9.5.

Leirinohjaajien peruskurssi, verkkokurssi (kumpp. Tampereen ort. srk)

17.5 ja 7.-8.6.

Lasten ja varhaisnuorten leirin ohjaajien perehdytys, verkossa sekä Puroniemessä

8.-11.6.

Lasten ja varhaisnuorten leiri, Puroniemen leirikeskus (kumpp. Tampere ja Jkylä ort.

srk:t)
25.5. ja 12.-13.6. Valamon kristinoppileirin ohjaajien perehdytys, verkossa sekä Valamossa
13.-20.6.

Kristinoppileiri, Valamon luostari, Heinävesi (kumpp. Saimaan ort. srk)

20.6.

Kristinoppileirin päätösliturgia ja juhla
Armenian talkoolaisohjaavaihto, peruttu pandemian vuoksi

3.9.

Liiton johtokunnan ja henkilöstön kestävän kehityksen työpaja (verkossa)

26.9.-12.12.

Kirkollisen arabian perusteet -verkkokurssi (kumpp. Helsingin ort. srk)

9.10.

EtäKulmakivi-tapahtuma (livestudio & stream) (kumpp. Tampereen ort. srk)
Suomen nuorten vierailu Istanbuliin, peruttu pandemian vuoksi

7.-9.11.

Ortodoksiset nuorisotyöpäivät, yhteistyössä Valamon opiston kanssa

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 toistamiseen 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 toimintaa ei ollut
lainkaan, hallitus keskusteli sähköpostitse ja kokoontui etäkokoukseen kahdesti.
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.

Liiton YouTube-kanavan katselumääräkuvaaja 2021.

Liiton tuottamaa sähköistä materiaalia hyödynnettiin edelleen runsaasti. Kaikkiaan liiton videoita
katsottiin vuonna 2021 YouTubessa yli 52000 kertaa eli jopa hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suosituimpia olivat Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten -sarjan perustietovideot, esim.
kirkkorakennuksista ja ikoneista kertovat osat. Myös veisuja ja rukoustekstejä kuunneltiin.
Osa videoista tuotettiin
talkoovoimin tai yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa, esim.
paastovideosarja yhteistyössä
ortodoksisten opettajien ja
uskonnonopetuksen ryhmien
kanssa. Sarja olikin mukava ja
osallistava lisä videotarjonnassa.
Osa videoista oli nuorten tekemiä ja
Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten -sarjan Kaste ja mirhallavoitelu -video ammattilaisten käsialaa. Myös
ortodoksisen kirkon työtä tekevistä kertova #kirkontyössä -videosarja jatkui vielä keväällä 2021, sen
taloutta hallinnoi liitto.
Saavutettavuusdirektiivin mukaisesti kaikki liiton omat, uudet videojulkaisut tekstitettiin, lisäksi joihinkin
videoihin tilattiin tekstityskäännöksiä eri kielille. Tekstitysten teossa työllistettiin myös nuoria.
Toimintakaudella 2021 liitto tuotti painotuotteissa perinteisen julistekalenterin sekä otti uusintapainoksia
loppuneista ja kysytyistä julkaisuista, mm. hartauskirjasta. Uusia tuotteita olivat 5 erilaista korttia. Liitto
tilasi myös pääsiäisaiheisia heijastimia ja magneetteja, erityisesti seurakuntien tarpeisiin. Niiden tueksi
tilattiin myös seurakuntien käyttöön pääsiäistarina ja puuhatehtäviä, Ortoboxi.fi -työryhmältä. Näillä osa
seurakunnista pyrki tavoittamaan kokoontumisrajoituksien vuoksi kohtaamatta jääneitä pikkulapsia ja
koululaisia.
Ortodoksisto-verkkosivusto
Ortodoksisto.fi on ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, tietojen ja taitojen portaali eli
koontiverkkosivusto niille, jotka haluavat syventää tietämystään
ortodoksisesta kirkosta. Sivustolla on perustietoa
ortodoksisuudesta, käytännön ohjeita ortodoksiseen
elämäntapaan liittyen sekä oppi- ja opetusmateriaalia.
Sivusto sai alkunsa ja eteni pilottivaiheeseen vuonna 2021
järjestöjen, vapaaehtoisten, kirkon ja lukuisten muiden
ortodoksisten toimijoiden yhteistyönä.
Hankkeessa kantoivat isoa vastuuta kolme järjestöä (ONL ry,
Filantropia ja PSHV) sekä yksi talkoolainen. Sivuston
rakentamiseen saatiin 10.000€ taloustukea kirkollishallitukselta,
joka siirsi pandemian vuoksi käyttämättä jäänyttä määrärahaa tälle hankkeelle. Lisäksi liitto sai erillistä
taloustukea Suomen Ekumeeniselta tukisäätiöltä ja käytti sitä osin tämän hankkeen suunnitteluun.

Vuoden 2021 ortodoksinen kirkolliskokous myönsi hankkeelle jatkorahoitusta, jopa kolmeksi vuodeksi,
ja rahoituksen turvin palkataan mm. koordinaattori, jonka pääasiallisena tehtävänä on kasvatuksen ja
opetuksen sivuston kehittäminen. Jatkohankkeessa pääomistajuus on Suomen ortodoksisella kirkolla ja
järjestöt vain avustavassa roolissa.
Orologion-projekti osa 2
Liitto oli vuonna 2020 osatoimijana ja taloutta organisoivana tahona ns. Orologion-projektissa, jossa
tuotettiin CD-levyllinen lauluja ja rukouksia. Vuonna 2021 Orologion-jatkohankkeessa otettiin
uusintapainos jo ilmestymisvuonna loppuunmyydystä levystä. Kyseisen levyn tuottamisen kulut maksoi
Ortodoksinen kirkko.
Myös liiton YouTuben maksuton Orologion-soittolista täydentyi ja sen videoita kuunneltiin ja katseltiin
ilmestymisvuonnaan lähes 10.000 kertaa.
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, ajoittain myös TikTokia ja Discordia. Sosiaalisen median sisältöjä tuottivat myös nuoret itse,
kesällä 2021 liitolla oli erikseen palkattuna mm. viisi kesäsomettajaa.
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.
YouTube-kanava oli suosittu, myös Facebook ja Instagram tavoittivat, niissä suosituimpia olivat
tapahtumista kertovat julkaisut, seuraajien iköjakaumassa oli eroja, siten että Instagram tavoitti enemmän
nuoria. Liiton jäsenistöä ja seurakuntia informoitiin kohderyhmittäin sähköpostitse. Tiedotteita ja
uutiskirjeitä lähetettiin henkilöjäsenille/ postituslistalla oleville 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.
Liitto toteutti yhteistyössä Filantropia ry:n ja PSHV ry:n kanssa myös kattavat, reilun kuukauden
kestäneen paastonajan someneliökampanjan keväällä 2021. Kampanjassa tuotettiin järjestöjen ja
seurakuntien käyttöön kuvia, joissa oli kaunis kuvitus ja henkisiä ja hengellisiä opetuksia.

2.7.2. Tuohustuli-lehti
Liiton julkaisema, pitkät perinteet omaava Tuohustuli-lehti toimi kertomusvuonna lasten ja nuorten
ortodoksisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kasvattajana. Lehden tilaajamäärä laski edelleen ja lehden
tilaustuotot pienenivät, mutta erotus katettiin liiton muun rahoituksen avulla.
Vuonna 2021 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.
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.
Tuohustuli-lehden levikin supistumisen vuoksi liitto oli
aktiivisesti mukana valmistelemassa kirkolliskokoukselle
tehtyä rahoituspohjan muutosesitystä ja kirkolliskokous
teki päätöksen, että jatkossa lapsille suunnattua
materiaalia menee v. 2022 kaikkiin kirkon
jäsentalouksiin, kirkon painetun Aamun Koitto -lehden
mukana, kirkon talousavustuksella tuettuna. Lisäksi
siirrytään tekemään myös verkkolehteä.

3 YHTEISTYÖ SEURAKUNTIEN, JÄRJESTÖJEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

3.1. Seurakunnat ja muut kirkolliset yhteistyötahot
Liitolla ei ole varsinaisia alueellisia jäsenjärjestojä tai paikallisosastoja, mutta liiton yhteisöjäsenistön 12
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. Siviksen tuella toteutettiin kertomusvuonna yhteensä 25 kurssia, joista 7 ONL:n
järjestämiä ja 18 yhteisöjäsenten järjestämiä. Kursseista 7 oli kristinoppikouluja, 8 ikonimaalauskursseja ja
4 leirinohjaajien koulutuksia ja täsmäperehdytyksiä. Lisäksi yhteisöjäsenet saivat muita suurempia tuoteja tapahtumamaksualennuksia.
Yksi tärkeä yhteistyömuoto on viime vuosina ollut tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri
seurakuntien kanssa, käytännössä kaikkiin liiton tapahtumiin v. 2021 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; kertomusvuonna oli menossa sopimuskausi 2020-22. 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 ekologisuutta ja yhteisöllisyyttä esilläpitävä rsitisaattohanke, mutta
pandemian vuoksi hanke jäi toteutumatta ja sen sijaan yhteisiä voimavaroja käytettin huomattavia määriä
aiemmin esitellyn ortodoksisen kasvatuksen ja ´koulutuksen sivuston, Ortodoksiston pilottivaiheeseen.
Myös raportoinnissa ja kehittämiskeskusteluissa kirkollishallituksen edustajien kanssa sekä muussa
tiedottamisessa em. kolme järjestöä toimivat osin yhteistyössä.
Liitto oli mukana Filoksenia ry:n vetämässä Seksuaalikasvatus kirkossa -teemaryhmässä ja sai
Filoksenialta apua mm. nuorisotyöpäivien työpajaan “Growing up healthy - Supporting children and
young people to be safe from sexual harassment and abuse”.
Puroniemen Ystävät ry:n kanssa oltiin hyvissä yhteyksissä ja leirikeskusta käytettiin mm. lastenleirin
pitopaikkana.
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.
Liitto oli myös OKM:n pilottijärjestönä mukana Valtionavustustoiminnan digitalisoimis- ja
kehittämishankkeessa ja tuo osin haastava mutta antoisa prosessi antoi liitolle lisäeväitä kestävän
kehityksen nostamiseen liiton strategiaan ja toimintatavoitteisiin.
Koulutustoiminnassa yhteistyötä tehtiin mm. Sivis-opintokeskuksen kanssa sekä kurssisuunnittelun ja
taloudellisen tuen että henkilökunnan kouluttamisen muodoissa. Mielenkiintoinen uutuus oli mm.
kestävän elämän koulutus kevättalvella 2021.
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 liiton historiassa ensimmäistä
kertaa etäosallistumisen mahdollistavasti (ja Joensuussa) 27.3.2021, puheenjohtajana toimi kirkkoherra
Tuomas Järvelin ja kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa oli mukana 15
liiton henkilöjäsentä, edustettuna oli myös 7 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 puheenjohtaja Kaarlo Saarento, varapuheenjohtaja Anna Kasdaglis, Maiju
Federley, Aleksandra Heikkinen, Karina Huttunen, Larissa Qvintus-Petsalo (joka valittiin toiselle
kolmivuotiskaudelleen) sekä 27.3. vuosikokoukseen asti Antti Potkonen ja 27.3. alkaen Vilhelm
Vähäsilta.
Kasvokkain pidettävien tapaamisten sijaan johtokunta piti kertomusvuonna kokouksensa (6 kpl)
Teams-sovelluksen kautta, Google Drive -palvelua hyödyntäen. 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.

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 Shadi Trad toimi opettajana kirkollisen arabian
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, Marleena
Alanko ja Sanna Salo tekivät kuvituksia,
graafista suunnittelua ja tekstejä liitolle.
Toimiston siivouksesta huolehti lukiolainen
Verneri Mäkelä.
Leireihin, tapahtumiin, koulutuksiin ja
julkaisutoimintaan liittyen liitto solmi 63
osa-aikaista/ määräaikaista työ- ja
toimeksiantosopimusta. Lisäksi liiton
toiminnassa oli kertomusvuonna mukana
noin 30 talkoolaista. Liitolla oli syksyllä
TET-harjoittelussa yksi peruskoululainen,
myös Kulmakivi-livestreamaus tarjosi
opintoja tukevaa tekemistä mm. muutamille
ääni- ja tietotekniikan opiskelijoille.

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

4.4 Jäsenistö
Liitolla on nuoriso päätoimialana, eli liitto tekee edelleen työtä suoraan lasten ja nuorten parissa. Samalla
liitto on kuitenkin halunnut aiempaa vahvemmin tukea yhteisöjäseniensä tekemää lapsi- ja nuorisotyötä
koulutusten, materiaalien, täydentävän toiminnan ja muiden palveluiden tarjoamisen kautta.
Jäsenten laskutapa muutettiin vuoden 2020 alusta alkaen, siten että yhteisöjäsenten (ortodoksisen kirkon
seurakunnat ja yksi leirikeskusyhdistys) alle 29-vuotiaat jäsenet lasketaan jäsentenjäseniksi, lisäksi liitolla

on edelleen myös jonkin verran suoria henkilöjäseniä.
Vuonna 2021 liitolla oli yhteisöjäseniä yhteensä 13 kpl ja heidän kokonaisjäsenmääränsä oli 57548 hlöä,
joista alle 29-vuotiaiden lukumäärä 17128. Lisäksi liitolla oli 681 suoraa henkilöjäsentä.
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

4.5. Huomionosoitukset
Vuoden kerho 2021 -palkinto myönnettiin
Joensuun kesäkerholle ja vuoden ohjaaja oli
Aleksanteri Seppä (Oulu).
Hopeisen ansiomerkin saivat Sonja Vuori
(Helsingin ortodoksinen seurakunta), Emilia
Kankaanpää (Kaakkois-Suomen ortodoksinen
seurakunta), Hannu Oikarinen (Oulun
ortodoksinen seurakunta), Jooa
Sotejeff-Wilson (Jyväskylän ortodoksinen
seurakunta) sekä Stina Luomi (Jyväskylän ja
Tampereen ortodoksiset seurakunnat).

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 kansainvälisen toiminnan erityisavustuksen käytöstä Suomen ortodoksiseen
kirkkoon. Yhdessä sopien siirrettiin kyseinen erityisavustus kertomusvuonna pääosin liiton opinto-,
tiedotus-, julkaisu- ja festaritoimintaan.
Liiton tulot olivat n. 300 t. € ja niistä n. 46% oli Suomen ortodoksinen kirkon yleisavustusta ja 16%
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta. Muita tulonlähteitä olivat mm. osallistumismaksut, tilausja tuotemyyntituotot, ja sijoitusasunnon vuokratuotot. Lisäksi Sivis-opintokeskus tuki liiton
opintotoimintaa ja liitto sai 5.000€ kertaluontoisen avustuksen Suomen ekumeeniselta tukisäätiöltä

digitaalisen portaalin ja materiaalin tuottamiseen. Yhteisöjäsenet maksoivat pieniä jäsenmaksusummia,
50-300 €/ jäsenyys, noiden osuus oli yhteensä 0,8% liiton tuloista).

ONL ry tulot 2021

ONL ry menot 2021

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

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 2021 jäi 5665,03 € ylijäämäiseksi.
Liitto omistaa vuokra-asunnon Joensuussa Koulukadulla sekä pienen Puronpää-metsätilan
Rautalammilla. Liiton sijoitusasunto tuotti tuloa n. 400 €/ kk, tästä kuukausittaisesta tulosta liitto sijoitti
kertomusvuonna osakkeisiin muutamia tuhansia euroja.

--ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintakertomuksen
kokouksessaan 9.2.2022.

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

