
 

 

Nuoria kirkossa nyt ja vuonna 2050  

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n 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. 

• ONL edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kirkossa ja 

yhteiskunnassa. 

• Nuoret ovat mukana liiton ja kirkon päätöksenteossa.  

• Nuoret ovat  toiminnan tekijöinä liitossa. 

• ONL tuo lasten ja nuorten ääntä esiin kirkossa ja Suomessa sekä ajaa nuorisotyön etuja. 

• ONL tukee ja innostaa seurakuntia lasten ja nuorten parissa tehtävässä perustyössä sekä 

tukee perheiden kasvatustehtävää lasten ja nuorten parissa. 

• ONL järjestää kohdennettua ja täydentävää lapsi- ja nuorisotyötä. 



• Kirkon piirissä järjestetään valtakunnallisia nuorten ortodoksien tapahtumia. 

 

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

koordinaattori. 

• ONL luo seurakuntien kanssa ortodoksisen kirkon lapsi- ja nuorisotyötä varten 

toiminnan standardit, joita järjestö jalkauttaa kouluttamalla ja joita käytetään kirkon 

tapahtumissa, kerhoissa ja opetuksessa. 

• ONL elää lasten ja nuorten maailmassa ja ymmärtää heidän toiveitansa, jotta toimintaa 

pystytään kehittämään oikeaan suuntaan. 

• ONL suunnittelee ja toteuttaa uusia lapsi-ja nuorisotyön käytäntöjä ja malleja,  

esimerkiksi erilaisten projektien avulla. 

 

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 

 

Strategian seuranta 
  
Liiton johtokunta tarkastelee säännöllisesti, että sen päätökset ja liiton työ ovat strategian 
mukaisia. Liiton jokavuotinen toimintasuunnitelma laaditaan niin, että se on linjassa strategian 
kanssa ja siinä on asetetaan konkreettiset tavoitteet omalle toiminnalle.  

Toiminnan kehittämisen tueksi lapsilta, nuorilta sekä rahoittajilta ja sidosryhmiltä kerätään 
palautetta liiton toiminnasta monipuolisesti. 
 
(Strategian ensimmäisen version taustatyö tehtiin v. 2018-2019, lisäksi syksyllä 2019 strategia oli 
julkisella lausuntokierroksella, myös nuorten keskuudessa. Strategian päivitystyö tehtiin liiton hallinnossa v. 2021-22.) 

 

 

 

 

 

 


