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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 2022 lyhyesti

Vuosi 2022 oli liiton 79. toimintavuosi. Liiton päätoiminta-alueista muutoksessa oli erityisesti perinteisen

lastenlehti, Tuohustuli ja sen muuttaminen verkkolehdeksi ja aiempaa suppeammaksi printtiliitteeksi.

Pari vuotta pandemian vuoksi siirretyt, valtakunnalliset Kulmakivi-nuorisofestarit voitiin vihdoin järjestää

toimintavuonna 2022 Jyväskylässä. Myös mm. liiton strategian päivittäminen sekä sopimusneuvottelut

ortodoksisen kirkon kanssa toteutuivat suunnitellusti.

Vaikka kestävä kehitys nostettiin liiton stratgeiaan, siihen liityvistä tavoitteissa jäätiin osin jälkeen, sillä

mm. yksi ekologia-teemainen hanke jäi ilman rahoitusta. Myös sähköisen materiaalin tuottaminen ja

kokoaminen ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen sivustoa ( Ortodoksisto.fi ) varten toteutui lähinnä

ukrainankielisen materiaalin tuottamisen kautta. Liitto olikin Ukrainan konfliktin syttymisen alusta asti

aktiivinen ja tuotti jo keväällä ukrainankielisen ”Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten” -vihkosen, tueksi

ukrainalaisten pakolaisten kohtaamiseen.

Hyvää perustoimintaa jatkettiin: perinteinen leirinohjaajien peruskurssi, Valamon Kristinoppileiri ja

Puroniemen lastenleiri toteutuivat ja parin vuoden tauo jälkeen voitiin jatkaa myös

nuorisovaihto-ohjelmaa Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin ja Suomen välillä. Opintokeskus

Siviksen kurssitukea saatiin peräti 8 omaan ja 26 yhteisöjäsenten kurssiin tai koulutukseen.

Liitto työllisti kolme päätoimista työntekijää, lisäksi kertomusvuoden aikana oli lyhyissä työsuhteissa,

esim. leiri- ja lehtitöissä 45 henkilöä. Liiton toimintaan osallistui myös nelisenkymmentä talkoolaista.

Liiton talous oli suhteellisen vakaa, vaikka lehtitoiminnan kulut olivat aiempaa suuremmat ja painettujen

julkaisujen myyntituotot aiempaa selkeästi pienemmät. Liiton tilinpäätös vuodelta 2022 oli 1.040 €

ylijäämäinen.



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.

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

kulttuuriministeriön nuorisotyötä koskevat painotukset. Nuorisolain lähtökohdista erityisesti Nuorten

osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet; Nuorten kasvu, itsenäistyminen ja yhteisöllisyys sekä

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

2.3. Nuorten osallisuus

2.3.1. Nuoret mukana liiton päätöksenteossa

Nuoret olivat mukana liiton päätöksenteossa päättämässä asioista ja suunnittelemassa ja toteuttamassa

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

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

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

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

ajankohtaan liittyen.

2.3.2. Nuorten ääni kirkossa ja yhteiskunnassa

Liiton tavoite on, että nuorten ääntä kuullaan

kirkossa monilla vaikuttamistasoilla. Tähän

liittyen kirkon ylimmän päättävän elimen eli

kirkolliskokouksen edustajien ja nuorten

yhteinen tapaaminen päästiin vihdoin

toteuttamaan paneelikeskustelumuodossa

Kulmakivi-festareiden yhteydessä syksyllä 2022.

Yleisö saattoi osallistua keskusteluun mm.

Ahaslides-sovelluksen avulla.

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa oli

mukana kuusi nuorta kokousstuerttia ja heitä

kuultiin mm. kirkolliskokouksen valiokunnissa

useita kertoja ennen päätösten tekoa ja myös

liiton edustaja keskusteli heidän kanssaan

kirkolliskokouksen yhteydessä.

Kirkolliskokous päätti hiippakunnallisten nuorisovaltuustrojen perustamisesta v. 2023 ja liitto on mukana

seuraamassa niiden työskentelyä.



Tilastoja vuoden 2021 ortodoksisesta lapsi- ja nuorisotyöstä
Liitto keräsi piispainkokouksen mandaatilla seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tilastoja koskien vuotta

2021. Muutamasta seurakunnasta tiedot jäivät kokonaan saamatta ja osittain tiedot eivät olleet täysin

vertailukelpoisia keskenään, mutta tällä tilastojenkeruukerralla saatujen tietojen perusteella voidaan sanoa,

että ortodoksisen kirkon piirissä tehtävä lapsi-, nuoriso- ja perhetyö tavoitti suuren määrän ihmisiä, yli

10.000 kävijäkertaa. Kirkko työllistää alle 29-vuotiaita lapsi- ja nuorisotyössä noin 400 henkeä vuodessa,

lähinnä lyhyisiin työsuhteisiin, mm. kerhoissa ja leireillä. Kirkon ja liiton vakituisten työntekijöiden

työnkuvissa on yhteensä noin 14 henkilötyövuotta varattuna erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön, tämä on

arviolta noin 7-8 % koko kirkkokunnan vakituisen henkilöstön määrästä.

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 ja

tavoite täyttyi. Lisäksi verkkoa hyödynnettiin esimerkiksi kehittämisseminaareissa ja perehdytyksissä.

Liiton neljän tärkeän leirin ja koulutuksen (Leirinohjaajien peruskurssi, Lasten ja varhaisnuorten leiri,

Kristinoppileiri sekä Kulmakivi-festarit) osallistujilta kerätyn palautteen mukaan 97,1 % suosittelisi

tapahtumaa kaverilleen.

Liiton neljän merkittävimmän leirin tai muun nuorten tapahtuman osallistujista
keskimäärin 97,1 % suosittelisi tapahtumaa kavereilleen.

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 leirinohjaajien peruskurssi, yhdessä Tampereen

ortodoksisen seurakunnan kanssa. Kurssipalaute oli hyvää ja kaikki vastanneet suosittelisivat

vastaavaa kurssia kaverilleen.

Lisäksi järjestettiin nuorisotyöpäivät Valamossa yhdessä Valamon opiston kanssa. Samoin

Valamossa pidetty kristinoppileiri sisälsi sekä koulutuksellisia osuuksia että rennompaa

leirielämää.

Tällä kertaa kristinoppikoululaisilta kysyttiin perinteisen palautteen lisäksi myös joitakin

Osaamiskeskus Kentaurin osallisuuden sekä kestävän kehityksen mittaristojen kysymyksiä.

Esimerkiksi 84,6 % vastaajista koki, että sai olle melko hyvin tai täysin oma itsensä leirillä. 77%

vastaajista kertoi kokevansa, että omilla teoilla on melko paljon tai paljon vaikutusta luontoon ja

ympäristöön. 84,7 % ilmoitti olevansa melko toiveikas ai toiveikas tulevaisuutensa suhteen.

Syksyllä 2021 alkanut kirkollisen arabian

alkeiskurssi jatkui kevätkauden 2022

verkkokurssina.

Nuorisotyöpäivillä 2022 oli esillä mm.

seksuaalisuuden kohtaaminen

nuorisotyössä, uskonnonvapaus 100

vuotta sekä ukrainalaisten tilanne

Suomessa.

Liitto oli myös osatoimijana mukana

toteuttamassa Ekumeenisen

vastuuviikon ”Kohtuullisuus kuuluu

kaikille” -seminaaria Helsingissä.

2.4.2. Leiri- ja tapahtumatoiminta

Liiton leirikesään kuului perinteinen lasten ja varhaisnuorten leiri Puroniemessä, Rautalammilla,

leirin erityisteemana oli ”kestävä elämä”, jota käsiteltiin mm. leikkien ja pienryhmätoimintojen

avulla. Leiriohjelmassa oli myös lasten kehitystasoon sopivaa varautumiskoulutusta, joka

pohjautui soveltuvin osin Suomen pelastusalan keskusäörjestön 72 tuntia -koulutuksen

sisältöihin. Myös lastenleirin palautteessa oli mukana muutamia osallisuuteen ja kestävään

kehitykseen liittyviä kysymyksiä. 100% leiriläisistä kertoi joko saaneensa leirillä uusia kavereita tai

tunteneensa entuudestaan jonkun toisen leiriläisen. 77,3% leiriläisistä kertoi olevansa melko

paljon tai paljon kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä.

Lasten ja varhaisnuorten leirin 2022 koontivideo löytyy Youtubesta.

https://youtu.be/pIxcCCJlRIU


Liiton leireille voitiin anomuksesta myöntää vapaapaikkoja ja maksuhuojennuksia, näin pyrittiin

tukemaan haastavassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten

osallistumismahdollisuuksia.

Kulmakivi-festarit pidettiin monen vuoden odotuksen jälkeen livenä Jyväskylässä lokakuussa

2022 ja ohjelmassa oli musiikkia, työpajoja, yhdessäoloa, jumalanpalveluksia.

Kulmakivi-festareiden pääjumalanpalvelus ja nuorisotyössä ansioituneiden palkitseminen

striimattiin livenä Youtubeen.

Koulutukset, leirit ja tapahtumat vuonna 2022

26.1. Tuohustuli-lehden kehittämistapaaminen nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa (verkossa)

20.2.-8.5. Kirkollisen arabian alkeis-jatkokurssi (verkkokurssi)

20.3. Nuorten tapaaminen, Turku, yhteistyössä Turun ort. srk.ja Turun nuoret ortodoksit TNO



20.3. Vuosikokous, Turku sekä osallistuminen etäyhteyksin

6.-8.5. Leirinohjaajien peruskurssi, Pyysalo, Kangasala, yhteistyössä Tampereen ort. srk:n kanssa

18.5. ja 6.6. Lastenleirin ohjaajien perehdytys (toukokuussa verkossa ja kesäkuussa Rautalammilla)

23.5. Liiton kehittämis- ja strategiaseminaari, verkossa

7.-10.6. Lastenleiri, Puroniemi/ Rautalampi, yhteistyökumpp. Tampereen ja Kuopion ort. seurakunnat

1.6. ja 11.-12.6. Kristinoppileirin ohjaajien perehdytys, verkossa + Valamon luostarissa

12.-19.6. Kristinoppileiri, Valamon luostari

19.6. Kristinoppileirin päätösliturgia ja juhla, Valamon luostari

Heinäkuu, talkoolaisohjaajavaihto, Archis, Armenia (Jäi toteutumatta viisuminsaannin haasteiden vuoksi)

9.9. Liiton kehittämis- ja stratagiaseminaari, osa 2, verkossa

7.-9.10. Kulmakivi-festarit, Jyväskylä, yhteistyössä Jyväskylän ort. srk

8.10. Kirkolliskokousedustajien ja nuorten tapaaminen, Jyväskylä

(24.10. Ekumeenisen vastuuviikon ”Kohtuullisuus kuuluu kaikille” -seminaari, Helsinki. Osatoimija.)

(6.-8.11. Nuorisotyöpäivät Valamon opistossa, liitto ohjelmavastuussa mutta teknisesti osatoimija)

10.-15.11. Konstantinopolin nuorisovaihto, Istanbul, Turkki

(20.11. Ilomantsin perhepäivä, osatoimija)

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 liitto

pitkälti vastaa. Vaihdossa oli vuorossa Suomen nuorten vierailu Istanbuliin ja marraskuussa matka

toteutui muutaman vuoden siirtymisen jälkeen. Istanbulissa ryhmä pääsi tutustumaan lukuisiin kulttuuri

kohteisiin sekä tapasi myös Hänen Pyhyytensä, patriarkka Bartolomeoksen.

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. Tänä vuonnakin vaihdon valmistelu eteni jo pitkälle mutta tyssäsi viime

metreillä siihen, että Italian konsulaatti ei myöntänyt viisumeja kahdelle vaihto-ohjaajalle. Onneksi heille

järjestyi kuitenkin myöhemmin kesällä vaihtopaikka Helsingin ortodoksisen seurakunnan kautta.

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

Suomen ortodoksisen kirkon suhteita osallistumalla sen toimintaan. Kertomusvuonna toimintaa ei

valitettavasti ollut.

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. Vuonna 2022 painopiste siirtyi luonnollisesti ukrainalaisen kulttuuritaustan

suuntaan.

2.6. Julkaisutoiminta

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

koulukäyttöön.

Liiton YouTube-kanavan katselumääräkuvaaja 2022.

Liiton tuottamaa sähköistä materiaalia hyödynnettiin edelleen runsaasti. Kaikkiaan liiton videoita

katsottiin vuonna 2022 YouTubessa noin 49.000 kertaa. Selkein piikki oli 9.10. Kulmakivi-festareiden

liturgia-striimin aikaan. Kevään katsojapiikit osuivat pääsiäiskaudelle ja keväällä katsotuimpia videoita

olivat Palmusunnuntai ja virpominen sekä Pääsiäistropari. Koko vuoden katsotuin video oli edelleen

Kirkkorakennus, katselukertoja oli vuonna 2022 noin 6000.

Kaikkiaan liitto tuotti vuonna 2022 uusia videoita 16 kappaletta ja osa videoista oli nuorten tekemiä ja

osa tuotettiin aikuisten talkoovoimin.

Vaikka painettujen julkaisujen myynti laski toimintakaudella 2022 selvästi aiempiin vuosiin verrattuna,

jäätiin myynnissä vielä muutamia satoja euroja voiton puolelle. Uusia painotuotteita olivat

ukrainankielinen versio Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten -vihkosta sekä perinteinen julistekalenteri.

Lisäksi otettiin uusintapainoksia loppuneista julkaisuista, mm. erilaisista todistuksista ja korteista.



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.

Ortodoksiset kuvakortit ja Papunet
Ukrainalaispakolaisista iso osa on ortodokseja ja

heidän kanssaan kommunikoimisen tueksi tehtiin

liiton johdolla ja yhteistyössä Ortoboxin ja

Ortodoksiston kanssa sarja ortodoksisia

kuvakortteja. Korteista valmistettiin erilaisia

kieliversioita palvelemaan laajemminkin kouluja ja

esim. kerhotoimintaa, mm. versiot suomi-englanti,

suomi-ruotsi, suomi-ukraina-ruotsi,

suomi-ukraina-englanti, suomi-venäjä.

Myös saavutettavalle Papunet.net -verkkosivustolle

saatiin parisenkymmentä ortodoksisuuteen liittyvää kuvaa, joista voi tehdä papunetin kuvatyökalun avulla

kuvakortteja kuvakommunikaatiota varten esim. erityisopetuksen tueksi.

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. puhelimen ja sähköpostin avulla ja myös

sähköisillä tiedotuskirjeellä oli paikkansa.

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,

mm. kesällä 2022 liitolla oli erikseen palkattuna mm. neljä kesäsomettajaa, joista kaksi nuorta

ukrainalaispakolaista.

Liiton verkkosivustolla oli erityinen rooli informaation jakamisessa, tapahtumailmoittautumisten

organisoinnissa sekä tuotemyynnissä. Sosiaalisessa mediassa viestinnällä oli informaation jakamisen

lisäksi myös muita tavoitteita, mm. yhteishengen vahvistaminen ja tiedon hankkiminen esim. kyselyiden

http://www.onl.fi/kauppa


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. Facebookissa suosituin julkaisu oli

SPR:n alunperin julkaisema, rasismin vastainen kuva, jonka yhteydessä muistutettiin venäläistaustaisten

asiallisesta kohtelemisesta, Ukrainan tilanteen nostamista tunteista huolimatta; julkaisun kattavuus oli

7500 ja reaktioita tuli lähes 600. Seuraavaksi suosituimpia olivat uutinen ortodoksisista kuvakorteista ja

mielenterveyteen liittyvä keskusteluavun yhteystieto-listaus. Instagramissa suosituimpia olivat

kristinoppileiriin ja hopeisen ansiomerkin jakamiseen liittyvät julkaisut.

Liiton jäsenistöä ja seurakuntia informoitiin kohderyhmittäin erityisesti sähköpostitse. Tiedotteita ja

uutiskirjeitä lähetettiin henkilöjäsenille/ postituslistalla oleville viisi kertaa ja yhteisöjäsenille/ seurakuntiin

13 kertaa.  Lisäksi hyödynnettiin kirkon sisäistä ajankohtaistiedotetta.

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 reilun kuukauden kestäneen

paastonajan somekampanjan keväällä 2022. Kampanjassa oli teemana kestävä elämä ja se, miten se liittyy

ortodoksiseen pääsiäispaastoon ja muuhun opetukseen.

2.7.2. Tuohustuli-lehti

Liiton julkaisema, pitkät perinteet omaava Tuohustuli-lehti muutti kertomusvuonna muotoaan siten, että

lehti laajeni verkkolehdeksi ja vastaavasti supistui painotuotteena neljäsosaan ns. Tuohustuli-liitteeksi.

Uuden lehden suunnitteluvaiheessa järjestettiin lukijakysely sekä kehittämistapaaminen nuorten ja

nuorisotyötä tekevien kanssa. Lehden saajakunta laajeni rajusti, sillä tämä lasten ja nuorten ortodoksisen

identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kasvattaja jaettiin kaikkiin kirkon jäsentalouksiin Aamun Koitto-lehden

mukana, jolloin liitteen sai n. 42.000 taloutta. Tämä oli mahdollista kirkon antaman avustuksen turvin ja

päälehden välissä liitteenä

ilmestyminen toi

synergiaetua mm.

postituskulujen

kattamisessa.

Vuonna 2022 lehti ilmestyi

jatkuvasti päivittyvänä

verkkolehtenä huhtikuusta

2022 alkaen ja lisäksi

pystyttiin tuottamaan kaksi

paperista Tuohustuli-liitettä. Tavoitteena ollut kolmas jäi toteutumatta, sillä runkolehti ilmestyi lopulta

yhden kerran aiottua vähemmän. Lehdelle pystyttiin kuitenkin luomaan liiton Youtube.-kanavalle oma

”Tuohustube”-soittolista.



Tuohustuli -lehdellä oli osa-aikainen (50%) toimitussihteeri, Ari Koponen, ja pieni, osin vakiintunut

avustajakunta.

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 10

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 mm. sähköpostitse, puhelimitse ja tiedotuskirjeiden kautta.

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 34 kurssia, joista 8 ONL:n

järjestämiä ja 26 yhteisöjäsenten järjestämiä. Kursseista iso osa oli ikonimaalauskursseja, kristinoppileirejä

ja  leirinohjaajien koulutusta ja perehdytyksiä. Lisäksi yhteisöjäsenet saivat muita suurempia tuote- ja

tapahtumamaksualennuksia.

Yksi tärkeä yhteistyömuoto on viime vuosina ollut tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri

seurakuntien kanssa, käytännössä kaikkiin liiton tapahtumiin v. 2022 saatiin osatoimijaksi jokin

seurakunta tai järjestö.

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 ja neuvoteltiin sopimus vuosille 2023-2025.

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,

käytännön yhteistyötä oli mm. suuren paaston somekampanjan suunnittelu sekä yhteistyönä organisoitu

kirkolliskokouskahvitus ja sen yhteydessä järjestöjen toiminnan esittely. Myös raportoinnissa ja

kehittämiskeskusteluissa kirkollishallituksen edustajien kanssa sekä muussa tiedottamisessa em. kolme

järjestöä toimivat osin yhteistyössä.

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.

Luterilaisen kirkkohallituksen viestintä pyysi liiton toiminnanjohtajaa pitämään radiohartauden;

aamuhartaus lähetettiin 8.10. Yle Radio 1 -kanavalla.

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.

Suomen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssi ry oli hyvä taustatuki, ja mm. sen organisoima

rahoitusseminaari sekä Nuori2022 -tapahtumat antoivat

eväitä liiton työhön.

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 yhteistyökumppaneita olivat Nordea ja

Danske Bank.

 4 LIITON HALLINTO

4.1 Vuosikokous ja johtokunta

 Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous pidettiin toisen kerran etäosallistumisen

mahdollistavasti sekä fyysisesti Turussa 20.3.2022, puheenjohtajana toimi Maria Hokkinen. Kokouksessa

käsiteltiin liiton sääntöjen määräämät asiat, läsnä oli 20 liiton henkilöjäsentä, lisäksi edustettuna oli myös

viisi 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 Karina Huttunen, Anna
Kasdaglis, Maiju Federley, Aleksandra Heikkinen, Larissa Qvintus-Petsalo ja Vilhelm Vähäsilta.

Kasvokkain pidettävien tapaamisten sijaan johtokunta piti kertomusvuonna kokouksensa (4 kpl)

Teams-sovelluksen kautta, Google Drive -palvelua hyödyntäen. Lokakuussa johtokunta ja työntekijät

tapasivat Jyväskylässä vapaamuotoisemmin ja lisäksi ydinhenkilöstö ja johtokunta osallistuivat verkossa

kahteen Juha Heikkala Consultingin vetämään liiton kehittämis- ja strategia seminaariin. Muutoin

työntekijät ja johtokuntalaiset pitävät yhteyttä WhatsApp-palvelussa, Facebookilla, sähköpostilla ja

puhelimitse ja joitakin kertoja yksittäiset työntekijät ja johtokuntalaiset myös livenä.

4.2 Työntekijät ja talkoolaiset

Liitolla oli kolme päätoimista työntekijää: kaksi järjestösihteeriä ja toiminnanjohtaja.

● Toiminnanjohtajana toimi KM Maria Kauppila.
● Järjestösihteerinä toimi FM Annakaisa Onatsu
● Osa-aikaisena (50%) järjestö- ja toimitussihteerinä toimi TT Ari Koponen.

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

Liitto työllisti myös lukuisia osa- ja määräaikaisia työntekijöitä, mm.
Zinaida Bezvenyuk teki käännöksiä ukrainaksi, ja Shadi Trad
toimi opettajana kirkollisen arabian verkkokurssilla. Anastasia
Torhamo, Marleena Alanko ja Sanna Salo tekivät kuvituksia,
graafista suunnittelua ja tekstejä liitolle ja Mikko Kuittinen vastasi
Kulmakivi-festareiden tekniikka-kokonaisuudesta. Toimiston
siivouksesta huolehti yläkoululainen Elina Onatsu.

Leireihin, tapahtumiin, koulutuksiin ja julkaisutoimintaan liittyen
liitto solmi 45 osa-aikaista/ määräaikaista työ- ja
toimeksiantosopimusta. Lisäksi liiton toiminnassa oli
kertomusvuonna mukana noin 40 talkoolaista.



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 työtä suoraan lasten ja nuorten parissa. Samalla liitto

tukee 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 jäsenten jäseniksi, lisäksi liitolla

on edelleen myös jonkin verran suoria henkilöjäseniä.

Vuonna 2022 liitolla oli yhteisöjäseniä yhteensä 11 kpl ja heidän kokonaisjäsenmääränsä oli 56 576 hlöä,

joista alle 29-vuotiaiden lukumäärä 16 733. Lisäksi liitolla oli 672 suoraa henkilöjäsentä. (Tietolähteet:

Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteri sekä liiton jäsenluettelo).

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. tuote- ja tapahtuma-alennuksia.

4.5. Huomionosoitukset

Vuoden kerho 2022 -palkinto myönnettiin

Jyväskylän perhekerholle ja vuoden ohjaajia

valittiin kaksi: Eino Piiroinen ja Tesfaw
Lappalainen (Tampereen ortodoksinen

seurakunta). Hopeisen ansiomerkin saivat

Anastasia Torhamo ja Vera Nazimova (Turun

ortodoksinen seurakunta).



5  TALOUS JA KIINTEISTÖT

Tuloja ja menoja seurattiin säännöllisesti ja talousarvio laadittiin realistisesti. Liiton talouden kulmakivinä

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

Liiton tulot olivat n. 289 t. € ja niistä n. 47% oli Suomen ortodoksinen kirkon yleisavustusta ja 17%

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta. Muita tulonlähteitä olivat mm. osallistumismaksut,

tuotemyyntituotot, ja sijoitusasunnon vuokratuotot. Lisäksi Sivis-opintokeskus tuki liiton

opintotoimintaa ja liitto sai 25.000€ Suomen ortodoksiselta kirkolta erillisen avustuksen uudenmuotoisen

Tuohustuli-lehden tuottamiseen. Yhteisöjäsenet maksoivat pieniä jäsenmaksusummia, 50-300 €/

jäsenyys, noiden osuus oli yhteensä 0,8% liiton tuloista.

ONL ry:n tulot 2022

ONL ry:n menot 2022



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 2022 jäi 1040,59 € 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 noin 2.000 €.

---

ONL:n johtokunta on vahvistanut tämän toimintakertomuksen

kokouksessaan 3.2.2022.

Kaarlo Saarento Maria Kauppila

puheenjohtaja toiminnanjohtaja

—------

Toimintakertomuksen kuvat: Emilia Ollikainen, Markus Hänninen, Maria Kauppila, ONL ry
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Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
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