
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2023



Nuoria kirkossa nyt ja vuonna 2050
- liiton visio, arvot, strategia ja toiminta-alueet

ARVOT JA PERIAATTEET

Liiton toimintaa ja tavoitteita ohjaavat seuraavat arvot ja periaatteet:

● Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta sekä lapsuuden ja nuoruuden arvostusta.

● Olemme rohkeasti ortodoksisia.

● Elämme todeksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

● Toimimme ekologisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti ja kestävästi.

MISSIO

Tuemme lasten ja nuorten kasvua ja osallisuutta ja autamme heitä kasvamaan aktiivisiksi

ortodoksisen kirkon ja yhteiskunnan jäseniksi.  Palvelemme ja kehitämme ortodoksisten

seurakuntien toimintaa lasten ja nuorten parissa.

VISIO

Ortodoksisessa kirkossa on lapsia ja nuoria nyt ja vuonna 2050.

STRATEGISET LINJAUKSET

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

osallistuvia nuoria.

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

koordinaattori.

ONL ry – toiminta-alueet (2023-2025)

Liitto on määritellyt vision 2050 saavuttamiseksi kolme toisiaan tukevaa toiminta-aluetta:

• Nuorten osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja yhdenvertaisuus

• Koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat sekä kansainvälinen toiminta

• Tiedotustoiminta, viestintä ja julkaisutoiminta



Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1 JOHDANTO

1.1. Toiminta-ajatus

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on valtakunnallinen ortodoksisen nuorisotyön keskusjärjestö, joka

tukee lasten ja nuorten kasvua ja osallisuutta ja auttaa heitä kasvamaan aktiivisiksi ortodoksisen kirkon ja

yhteiskunnan jäseniksi. Liitto tukee, palvelee ja kehittää ortodoksisten seurakuntien perustyötä lasten ja

nuorten parissa.

Liiton kolme päätoiminta-aluetta ovat Nuorten osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja yhdenvertaisuus;

Koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat sekä kansainvälinen toiminta; ja Tiedotustoiminta, viestintä ja

julkaisutoiminta.

1.2. Ihan tavallisen ortodoksisen nuoren asialla jo vuodesta 1943 - liitto 80 vuotta

Vuosi 2023 on liiton 80. toimintavuosi ja juhlavuonnaan liitto

haluaa korostaa ortodoksisen identiteetin tukemisen

merkitystä. 80 vuotta sitten asiasta puhuttiin eri termeillä,

mutta tuosta identiteettikysymyksestä koko liitto sai alkunsa

vuonna 1943, sodan keskellä. Rohkeasti ortodoksi on

juhlavuoden pääteema ja sen tärkeänä tavoitteena on auttaa

uskonnollisessa marginaaliroolissa eläviä ortodoksisia lapsia ja nuoria kokemaan yhteenkuuluvuutta sekä

ylpeyttä omasta henkisestä kulttuuriperinnöstään.

Tässä ajassa myös uskonto osana pakolaisten kotoutumisen strategiaa on mahdollisuus, ja liitto haluaa

olla mukana tukemassa myös ukrainalaislähtöisten pakolaisten osallistumismahdollisuuksia.

Teema sopii luontevasti jokaiseen liiton itselleen määrittelemään toimintaperiaatteeseen ja arvoon sekä

100 vuotta täyttävän uskonnonvapauslain henkeen.

Liitto juhlii syntymäpäiviään Helsingissä, syksyllä 2023 järjestettävän koko kirkon 100-vuotista taivalta

Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa juhlistavan viikonvaihteen yhteydessä. Lisäksi juhlitaan

ainakin maaliskuussa Rovaniemellä Ilmestys-viikonlopussa.

Kestävän elämän kokonaisuudesta esillä on edelleen ekologisuus, mm. seurakuntien kanssa yhdessä

toteutettavan haaste- ja puuhakampanjan muodossa. Juhlavuoden kunniaksi liiton viestintäkanavilla

nähdään ja kuullaan myös liiton yhteisöjäsenten nuoria jäseniä.

Liiton talous on vuonna 2023 edellisvuotta tiukempi, sillä liitto ei saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä



nuorisoalan yleisavustusta, tämä tarkoittaa vajaan 50t € puuttumista alkuperäisestä talousarviosta. Sekä

toimintasuunnitelmasta että talousarviosta on tehty supistettu versio, jonka liiton johtokunta on käsitellyt

kokouksessaan 02/2023.

2 TOIMINTA

2.1. Liiton toiminnan taustalähtökohdat

Liiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, vuosittainen toimintasuunnitelma sekä strategia. Toimintaa

suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan pitäen mielessä mm. liiton yhteistyösopimus Suomen

ortodoksisen kirkon kanssa ja soveltuvin osin Ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma

2021-25.

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

kulttuuriministeriön nuorisotyötä koskevat painotukset. Nuorisolain tavoitteet 1-4 eli Nuorten

osallisuuden edistäminen; Nuorten kasvun, itsenäistymisen ja yhteisöllisyyden tukeminen; Nuorten

harrastamisen ja toiminnan edistäminen, sekä Nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat

sellaisia, joita liitto toiminnallaan toteuttaa.

2.2. Nuorten osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja yhdenvertaisuus

1. 2.2.1. Nuoret mukana liiton päätöksenteossa

Nuoret ovat keskeisiä toimijoita liiton toiminnassa: päättämässä asioista ja suunnittelemassa ja

toteuttamassa toimintaa. Esim. liiton johtokuntalaisista puolet on alle 29-vuotiaita. Nuoret

suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä aikuisten ammattilaisten kanssa liiton leirejä, tapahtumia ja

julkaisuja, esim. lehteä ja videoita. Lapset ja nuoret antavat 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. Nuoria

kannustetaan osallistumaan ajankohtaisiin seurakuntavaaleihin niin äänestäjinä kuin ehdokkainakin.

Liitto on mukana järjestämässä ortodoksien maailman suurimman johtajan, patriarkka

Bartolomeoksen ,ja suomalaisten nuorten tapaamista syksyllä 2023 Helsingissä, lisäksi nuoria

kannustetaan 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 myös jakaa ajankohtaista tietoa yhteisöjäsenilleen nuorisoalan

olennaisista uutisista sekä kerää palautetta ja tilastoja (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 2023.

Myös verkkoa hyödynnetään tapahtuma- ja koulutustoiminnassa lisätään, tästä esimerkkinä mm.

leirien henkilöstöjen suunnittelutapaamiset.

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, hiihtolomakauden

ulkopuolella nuorisotyöpäivät jne.)

Liitto myös jatkaa tuottamansa videomateriaalin tekstittämistä ja käännättämistä eri kielille

(kielellinen saavutettavuus). Tavoitteena on olla toteuttamassa yhtä viittomakielisen

jumalanpalveluksen striimausta.

Liitto on yhdenvertaisuuteen sitoutunut organisaatio ja liitossa tehtiin v. 2020

yhdenvertaisuustyöskentelyä ja luotiin yhdenvertaisuussuunnitelma, jota tarkastellaan vuosittain

johtokunnan toimesta. 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 v. 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 on 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.

● Viestintää tehdään resurssien rajoissa myös monikielisesti.

● Saamelaisten erityiskysymyksiä on pohdittu ja toiminnassa otetaan koltansaamen kieltä ja

kulttuuria esille (koltat ovat valtaosin ortodokseja).

2.2.4. Ilmastohuominen ja kestävä elämä

Ilmastohuoli ja ekoahdistus ovat lukuisten selvitysten mukaan akuuteimpia ja kollektiivisimpia nuorten

huolia ja liitto pitää nuorten kuulemista ja yhteistä ilmastohuomista kohti elämistä tärkeänä teemana.

Tähän liittyen juhlavuonna 2023 toteutetaan ekologinen haaste- ja materiaalikampanja, joka on suunnattu

erityisesti liiton yhteisöjäsenille.

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 opetussuunnitelmaan liittyen tuotetaan lisää OPSia

tukevaa materiaalia. Hyvänä jakelukanavana toimii sekä liiton oma Kripari.fi -sivusto että laajempi

ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen sivusto, Ortodoksisto.fi.

100% kesällä 2022 Valamon kristinoppileirin käyneistä

suosittelisi vastaavaa leiriä kavereilleen.



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, lisäksi uutuutena

järjestetään ukrainankielinen ortodoksinen ohjaajakoulutus. Yhdessä seurakuntien nuorisotyötä tekevien

kanssa kootaan Ortodoksisto.fi -sivustolle niin seurakuntien nuorisotyöhön kuin kotien kasvatustyöhön

liittyviä materiaaleja.

Leirinohjaajakurssit antavat nuorille leiri- ja ohjaustyössä tarvittavia perustaitoja ja siten edesauttavat

nuorten työllistymistä ja työelämätaitoja.

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 kristinoppileirin lisäksi liitolla on v. 2023 tapahtumatarjonnassaan liiton

80-vuotisviikonloppu Helsingissä syksyllä. Perinteistä lastenleiriä ei todennäköisesti voida taloussyistä

järjestää itse, mutta liitto on mukana kustantamassa nuoria ohjaajia ainakin Valamon opiston “Pienet

pyhiinvaeltajat”-kurssille ja mainostaa seurakuntien lastenleirejä kanavillaan.



Koulutukset, leirit  ja tapahtumat vuonna 2023

● 10.-12.2. Leirinohjaajien peruskurssi, Jyväskylä

● helmi-maaliskuu, Ukrainankielinen ohjaajakoulutus, Kuopio/ Jyväskylä? SIIRTYY

● 25.3. Liiton vuosikokous, Rovaniemi) ja etäyhteyksin

● 24.-26.3. Ilmestys-viikonloppu, Leirikeskus Leirikari, Rovaniemi, yhteistyökumppanina

Pohjoinen srk

● 17.5. ja 5.6. Lastenleirin ohjaajien koulutus ja perehdytys, verkko ja Rautalampi/ Tampere? EI

TOTEUDU

● 6.-9.6. Lastenleiri, Puroniemi/ Rautalampi/ Tampere? EI TOTEUDU

● 10.-11.6. Kristinoppileirin ohjaajien perehdytys Valamon luostari

● 11.-18.6. Kristinoppileiri, Valamon luostari + talkoolaisohjaajavaihto Suomessa

● 18.6. Kristinoppileirin päätösliturgia ja juhla, Valamon luostari

● 16.-18.6. Pienet pyhiinvaeltajat -perhetapahtuma, Valamon opisto (liitto osa-toimija)

● Heinäkuu, talkoolaisohjaajavaihto, Archis, Armenia; voi ehkä toteutua Suomesta Armeniaan

● 9.-10.9. Liiton 80 v. synttärijuhlintaa Helsingissä, yhteistyökumppanina Helsingin ort. srk.

● 29.9.-1.10. Nuorten aikuisten viikonloppu, Keski-Suomi, yhdessä Jyväskylän ort. srk:n kanssa

● 10.9. Lasten ja patriarkka Bartolomeoksen tapaaminen, Helsinki

● Nuorisoryhmä Istanbulista Suomeen vierailulle?

● 15.-17.9. Naisen eletty ortodoksisuus -viikonvaihde, Valamon opisto (liitto osa-toimija)

● 5.-7.11. Nuorisotyöpäivät, Valamon opisto

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. 2022 vuorossa Suomen nuorten vierailu Istanbuliin, joten 2023 on

Istanbulin nuorten vuoro saapua Suomeen. Ohjaajavaihto-ohjelmassa Armenian Lasten ja Nuorten Tuki

ry:n kanssa on ainakin osittain välivuosi, sillä edellisen vuoden viisumihankaluuksista johtuen tänä

vuonna Suomeen ei ole tulossa ohjaajia. Suomesta voidaan kuitenkin mahdollisesti lähettää Armeniaan

kaksi ohjaajaa leiritalkoolaisiksi.



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 nuorten tapahtuma Suomessa.

Lisäksi luodaan ja 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 tai ukrainalaisen

kulttuuritaustan omaavia.

2.5. Julkaisutoiminta

Liitto tuottaa materiaalia painotuotteina ja

erilaisissa sähköisissä muodoissa koti-, kerho-

ja koulukäyttöön. Painotuotteiden

tarpeellisuutta punnitaan ekologisista ja

taloudellisista syistä aina huolella kunkin

tuotteen kohdalla.

Toimintakaudella 2023 liitto tuottaa uutena

materiaalina yhden tai useampia

Ortodoksisuuden MMM-videosarjan videoita.

Lisäksi julkaistaan nuorten tekemiä Kestävä elämä -podcasteja esim. Spotifyn tms. suoratoistopalvelun

kautta. Vuoden aikana tuotetaan perinteinen julistekalenteri sekä otetaan uusintapainoksia loppuvista ja

kysytyistä julkaisuista.

Liitto on mukana ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen verkkosivuston, Ortodoksisto.fi kehittämisessä

ja rakentamisessa, erityisesti sen “Kotona kasvamassa” -osion osalta.



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 materiaaleja voidaan edelleen tallentaa myös

Ortoboxi.fi-oppimisympäristön kautta käytettäviksi.

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, juhlavuoden yhteistyömuotona on

seurakuntien vierailu liiton viestintäkanavilla esim. nuorten tuottaman materiaalin kautta. 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 ollut toistaiseksi melko

vähäistä. 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 jakamisen 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-verkkolehti ja -liite

Liiton julkaisema, pitkät perinteet omaava Tuohustuli-lehti toimii lasten ja nuorten ortodoksisen

identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kasvattajana. Lehti ilmestyy valtaosin verkkolehtenä, lisäksi 2-4 kertaa

http://www.onl.fi/kauppa


vuodessa tuotetaan painettu liite/ sivut joka jaetaan kaikkiin kirkon Aamun Koitto- jäsenlehden saaviin

koteihin; tämä tarkoittaa, että uusi lehtinen tavoittaa ainakin teoriassa kaikki kirkon lapsijäsenet.

Painotuotteen tarpeellisuuden perusteena on mm. se, että moniin sosiaalisen median kanaviin ei alle

13-vuotiailla ole lain mukaan käyttöoikeutta.

2.6.3. Ortodoksisto-sivusto

Ortodoksisto.fi on ortodoksisen kirkon ylläpitämä kasvatuksen ja opetuksen sivusto, joka kokoaa yhteen

eri toimijoita ja on helposti saavutettava ja osin vuorovaikutteinen alusta, jolle kerätään jo valmista mutta

internetissä hajallaan olevaa sisältöä sekä tuotetaan uutta.

Ortodoksisto.fi -sivuston suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin keväällä 2021, järjestöjen ja

vapaaehtoisten johdolla. Kokonaisuus rakentuu vaiheittain, kirkon palvelukeskuksen, seurakuntien,

järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistyönä, ja liitto on mukana sivuston rakentamisessa.

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

jäsenseurakunnat ja yksi jäsenyhdistys toimivat joiltain osin vastaavina. 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.

ONL voi myöntää vähävaraisille yhteisöjäsenilleen niiden anomuksesta ns. ohjaajien palkkausavustusta,

esim. 20 €/ toteutunut leirivuorokausi/ leiri. Yhteisöjäsenten on mahdollista saada kristinoppileireillensä

Sivis-opintokeskuksen 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 tai muiden toimijoiden 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. Voimaan astuu yhteistyösopimus on vuosille 2023-25, ja sen 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 ainakin juhlavuosi 2023 ja kirkon ja uskonnonvapauslain syntymäpäivät. 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 jatkettaneen yhteistyötä mm. leirikeskuksen käytön muodossa.

3.1.1. Kirkkopäivät 2023 peruttu

Vuonna 2023 Suomen ortodoksisen kirkon autonomian myöntämisestä tulee kuluneeksi 100-vuotta.

Merkkivuotta oli alunperin tarkoitus viettää juhlien ortodoksisia kirkkopäiviä Tamperella, mutta kirkko

teki vuonna 2022 päätöksen siirtää kirkkopäiviin varatun rahan ukrainalaislähtöisten pakolaisten

tukemiseen Suomessa ja perua kirkkopäivät. Liitto on kuitenkin mukana organisoimassa

pienimuotoisempaa juhlaviikonloppua syksyksi 2023 Helsinkiin.

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. Allianssi ry:n nuorisoalaan liittyvää

tieto- ja seminaaritarjontaa hyödynnetään myös.

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, Larissa Qvintus-Petsalo ja Vilhelm Vähäsilta. Heistä

erovuorossa vuonna 2023 ovat Karina Huttunen sekä Anna Kasdaglis. Lisäksi Kaarlo Saarennolla
tulee täyteen ensimmäinen kolmivuotiskausi puheenjohtajana. 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. 50 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 on yhteensä 11. Seurakuntien ja muiden yhteisöjäsenten jäsenetuihin kuuluvat

vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi erilaiset tuote- ja tapahtumamaksualennukset sekä mahdollisuus anoa

Sivis-opintokeskuksen tukitunteja. Leirinohjaajien palkkausavustusta myönnetään anomuksesta

vähävaraisille yhteisöjäsenille. Vuonna 2021 yhteisöjäsenten kokonaisjäsenmäärä oli 57548 hlöä,

joista alle 29-vuotiaiden lukumäärä 17128. Lisäksi liitolla oli 681 suoraa henkilöjäsentä. Myös

nuorisotyötä tekevät ovat osa toiminnan 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 perinteisesti olleet Suomen ortodoksiselta kirkolta ja Opetus- ja

kulttuuriministeriöltä saatavat avustukset. Toimintavuodelle 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö ei

kuitenkaan myöntänyt liitolle yleisavustusta ollenkaan, sillä vaikka yleisavustushakemus oli etuajassa

täytetty ja allekirjoitettu, niin sitä ei näkynyt saapuneena uudessa haeavustuksia.fi -pilottijärjestelmässä.

Liitto teki asian käsittelyyn ottamisesta vetoomuksen pian asian tultua ilmi, mutta sekään ei tuottanut

tulosta. OKM:n avustus on viime vuosina ollut n. 15% liiton tuloista, joten sekä toimintasuunnitelmaa

että talousarviota on jouduttu sopeuttamaan tilanteen mukaisiksi.

Liitto selvinnee vuodesta 2023 seuraavin toimenpitein: oma lastenleiri jätetään järjestämättä ja

80-vuotisjuhlavuotta juhlitaan taloudellisesti pihistellen. Lisäksi liitto realisoi omistamiaan pörssiosakkeita

rahaksi, käyttää edellisten tilikausien ylijäämistä tileilleen kertynyttä rahaa n. 18t €. Tarvittaessa voidaan

lisäksi anoa kirkollishallitukselta pieni summa rahaa lainaksi. Keskustelussa on ollut myös työntekijöiden

työajasta tinkiminen, mutta tätä pyritään välttämään.

Muita tuloja liitto saa mm. 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 (100-600 €/ jäsenyys).

Lehtiliitteen ja muiden printtituotteiden kustannusten nousu ja perinteisten paperijulkaisujen myynnin on

lasku ovat seikkoja, jotka vaikuttavat liiton talouteen jossain määrin.

Liitto on velaton ja liiton tase on ollut viime vuosina suhteellisen vahva, maksuvalmiudessa voi tulla

aiempia vuosia heikompia ajanjaksoja, joista kuitenkin selvittäneen. Liiton talousarvion mukaan

toimintaan on vuonna 2023 käytettävissä 285.500 €.

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 yleensä keskimäärin 100 €/ kk, mutta

vuonna 2023 tuohon ei välttämättä pystytä, ainakaan alkupuolella vuotta.

ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintasuunnitelman

kokouksessaan 22.9.2022 ja tarkistanut sen sisältöä kokouksessaan 22.2.2023.

Kaarlo Saarento Maria Kauppila

puheenjohtaja toiminnanjohtaja
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