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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Ortodoksinen Opiskelijaliitto – Ortodoxa Studentförbundet r.y. (OOL) on avoin yhdistys,
johon ovat tervetulleita kaikki ortodoksiset sekä ortodoksimieliset nuoret ja nuoret aikuiset.
OOL:n tarkoitus on yhdistää jäsenistöä toisiinsa sekä Kirkon jokapäiväiseen elämään - s.o.
syventää näiden ortodoksista perimää.

Kuluneena kautena 2015 sekä OOL:n osallistujavolyymi että vaikuttavuus kasvoivat. Vaikka
enin viestintä pysytteli toista vuotta virtuaalimaailmassa, kiitos tuloksesta kuuluu
keskustoimisto-pilotille. "Keskari" aukesi jo maaliskuussa, mutta Tupaantuliaisissa 9.4. se
avattiin virallisesti. Ei-ortodoksit ovat löytäneet OOL:n keskustoimiston kautta, mutta
fyysinen toimipiste on mahdollistanut paitsi liiton kokoukset, satunnaiset vierailut OOL:ssa,
yhteistyöpalaverit

ja

HOOL:n

heräämisen

lokakuussa,

ennen

kaikkea

jumalanpalveluselämän. Liiton Yleiskokous 19.12. pidettiin samoin Keskustoimistolla, tosin
kokoussuma avattiin Pyhän Profeetta Eliaan kirkon liturgialla ja kirkkokahvilla. Päivän
päätti liiton tarjoama illallinen kiinalaisravintolassa.

Syksyn aikana maassa virisi yllättävän paljon ortodoksisten nuorten aikuisten yhteyttä.
Tampereella TreOOL sai uuden johdon, ja Joensuussa JOOL lähti käyntiin uusvanhalla
kaartilla. Alaosastojen aktiivisuutta edelleen tukeakseen liitto jakoi kullekin vielä 300 euroa
käyttöpääomaa vuodelle 2016.

Liiton muut sektorit, lehti ja kansainväliset areenat, jäivät kieltämättä sivummalle - mm.
maailmalla OOL edusti vain välillisesti. Logosta määritettiin julkaistavan 3-4 numeroa,
mutta päätoimittajan elämäntilanne viivästytti ilmestymistä syksyyn asti. Päätoimittajan
eroamisen jälkeen tehtävään määrättiin sijainen. Logos I/15 ilmestyi joulukuussa 2015, ja
samalla Logos muuntui noin kolmesti lukuvuodessa julkaistavaksi.

Jäsenistö&tavoittavuus
Ilokseen OOL voi todeta, että rekisteröidyn ja reaalisen toimijajoukon välinen suhde oli 2015
huomattavan positiivinen. Virallisia, tavoitettavissa olevia jäseniä on vuoden loppuun mennessä noin
40 kpl (+16 kunnia- ja ainaisjäsentä), mutta säännöllisesti toiminnassa pyörii n 17 henkilöä. Liitto
tavoittaa siten n 40 % tosiasiallisista jäsenistään.

Yksin keskustoimistolla käy pääsihteerin lisäksi 3-5 muuta ihmistä viikossa, eli kahtena
aukiolopäivänä haastatetaan keskimäärin 10,5 % jäsenistöstä. Kävijöiden määrä ja käyntitiheys
kohosivat vuoden loppua kohden. Vierailijat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole liiton jäseniksi
ilmoittautuneita, vaan syitä käyntiin ovat ennemmin kiinnostus ortodoksisuuteen, kaverisuhde,
kahvi jne. - tältä pohjalta mm. HOOL syntyi. Siten suuntaa-antava luku kaikista toimintaan
säännönmukaisesti osallistuvista kohoaakin lähelle 30 henkilöä!

Erikseen tulevat vielä liiton seuraajat internetissä. Pelkästään Facebookissa OOL:n peukuttajia on
278 kpl (20.1.2016), ja viimeisin päivitys saavutti hetkessä 203 silmäparia. Liiton pysyvällä nettisivulla
on puolestaan kirjattu 137 eri IP-osoitetta viikossa (21.–27.12.2015).

Tiedotus & Logos
Tiedottaminen
Vuonna 2015 viestinnän visuaalisuus kasvoi merkittävästi, mikä osin selittää suuret silmäilijäjoukot.
Tiedonvälityskanavat elektronisessa eetterissä lisääntyivät myös. Tämän merkitystä liiton elävyydelle
ja kehitykselle tuskin voi aliarvioida: suhteellisen aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa on

selkeästi edistänyt liiton päämääriä itsessään, mutta ylipäänsä kasvattanut kiinnostusta yhdistystä
kohtaan.

Facebook-sivu (facebook.com/ortodoksinenopiskelijaliitto) toimikin liiton päätiedotuskanavana
myös vuonna 2015. Enin sisältö koostui kunkin juhla(kaude)n opetuksesta, liiton tapahtumista sekä
työpaikkaha'uista että keskustoimiston kuulumisista, joista etenkin viimeksi mainitut ovat
muodostuneet suosituiksi ja seuratuiksi. Vastaavat infot jaettiin toki myös Helsingin ortodoksisen
srk:n nuorten aikuisten fb-ryhmässä sekä syksystä lukien myös TreOOL ja Joensuun OOL -ryhmissä.

OOL:n oma sivusto ool.fi säilyi yhä pitempiaikaisen tiedon tyyssijana, jos kohta ajantasaista infoa
välitti facebook-kurkistusikkuna etusivulla. Joulukuussa FB-kurkistusikkuna korvattiin otsakkeella
”Kirkkovuosi”, jonka alla kerrotaan ajankohtaisesta kirkollisesta juhla- tai muusta kaudesta.
Tapahtumat ja olennaiset kuulumiset näkyvät myös etusivulla. E-kirjeitse liitto lähestyi jäsenistöä
Kilvoituksen edellä – paastotervehdyksellä 15.2. sekä työpaikkahakujen, valikoitujen kansainvälisten
tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä.

Logos
Säästö- ja kannattavuussyiden vuoksi Logoksen vuoden 2015 päätoimittajuus määriteltiin
suoriteperustaiseksi. Periaatteessa vuosi käynnistyi yhtä kaikki Logoksen myötä, sillä numero IX/14
ilmestyi vasta tammikuun 2015 puolella.

Uusi päätoimittaja valittiin 29.3., ja lehteä kaavailtiin 3-4 numeroa. Päätoimittajan henkilökohtainen
elämäntilanne muuttui kevät-kesällä, ja asiasta keskusteltiin puheenjohtajan, päätoimittajan ja
pääsihteerin kesken. Lokakuussa päätoimittaja kuitenkin erosi, saamatta yhtään numeroa ulos.

Päätoimittaja (vt.) määrättiin tehtävään marraskuussa, ja samalla lehti muuttui noin kolme kertaa
lukuvuodessa ilmestyväksi. Julkaisualustaksi siirrettiin ool.fi/logos – sivu, sillä liiton ja osapäiväisten
työntekijöiden ei ole mielekästä hallinnoida ja ylläpitää kolmea eri sivustoa. Numero I/15 ilmestyi
joulukuussa, ja seuraava on aikataulutettu helmikuun 2016 alkuun.

Valtakunnalliset tapahtumat
Tupaantuliaiset
Kirkas viikko 2015 oli seurakunnan todellista juhlaa. Ylösnousemuksen ohella liitto sai
keskustoimiston, vieläpä kappelin yhteyteen. Virallisia avajaisia vietettiin 9.4. rukouspalveluksen,
maljapuheen, tervehdyksen sekä aterian muodossa. Paikalla olivat Jumalansynnyttäjän syntymän
yhteisön, yliopistopapiston ja muiden kumppanien edustajat, samoin kuin opiskelijoita ja/tai
ortodokseja.

Palveluksen toimittivat isä Lars ja kanttori Joakim Helsingin
seurakunnasta yhdessä juhlaväen kanssa. Isä Lars korosti, että työn
aloitus rukouksella viestii siitä, kenen varaan onni lasketaan ja
millaiselle pohjalle se perustetaan. Maljapuheessaan pääsihteeri
jatkoi, ettei keskustoimiston tarkoitus ole juhlistaa pääsiäistä vain
nyt, vaan viestiä ylösnousemuksen riemusta myös tulevassa.
Tervehdyksessään yliopistopapisto puolestaan muistutti kaikkien, siis myös nuorien aikuisten,
panoksesta kirkon rakentamistyössä. Yhteinen ateria vilkkaine keskusteluineen päätti tilaisuuden
eikä kukaan jäänyt osattomaksi, päinvastoin.

Syystapahtuma
Syystapahtumana vuonna 2015 toimi liiton yleiskokous. Ehkä hieman harmittavasti luontevimpana
tapahtumapaikkana oli nytkin Helsinki, mutta toisaalta osallistujia oli tavanomaista enemmän.
Etäyhteys mahdollisti osallistumisen aina Liettuasta käsin.

Päivä aloitettiin liturgialla Pyhän Profeetta Eliaan kirkossa ja kirkkokahveilla, joiden jälkeen oli
hallituksen

kokous

Keskustoimistolla;

tauon

perään

pidettiin

yleiskokous.

Kokousjatkoja

tarjoiluineen viriteltiin Keskustoimistolla, josta jatkettiin kiinalaiselle illalliselle. Muuan hoolilainen
opasti osallistujia tee- ja syömiskulttuurissa, ja isot keittoannokset saatiin nautittua ainoastaan
vaivoin ja toinen toistaan avittaen.

Keskustoimisto
Merkittävä osa OOL:n ongelmista on koitunut siitä, että pääsihteerin vaihtuessa myös fyysinen
sijainti vaihtuu, eli kerran pystytetty infrastruktuuri käytännössä romahtaa. Tätä pyrittiin vuonna
2015

ennaltaehkäisemään

pilotoimalla

pysyvää

toimipistettä,

keskustoimistoa.

Hallituksen

keskustelujen ja tilakartoituksen jälkeen päädyttiin konsultoimaan Jumalansynnyttäjän syntymän
yhteisöä (Theotokos) r.y.:tä Mikonkadulla.

Neuvottelut alkoivat jo vuoden 2014 puolella, ja liitto muutti helmikuun 2015 lopussa Theotokoksen
kappeliin. Paikan etuina nähtiin suora näköala ortodoksisuuteen, jumalanpalvelustoiminnan
luontevuus sekä yliopistokampuksen läheisyys, karkeasti 500m. Ns. pääsihteerin päivystys alkoi 3.3.,
virallisia avajaisia juhlittiin 9.4. ja myös kesäaikana ovet olivat auki.

Keskustoimisto on OOL:n puolesta auki tiistaisin klo
11–14 ja keskiviikkoisin klo 14–17. Liitolla on samoin
oikeus käyttää keskiviikkoilta strategianmukaiseen
toimintaansa, ja ehtoota on kaavailtu HOOL:n
käyttöön. Käytännössä päivä toimistolla kuluu
verkkaisesti sisältöä OOL:n sivuille tuottaessa,
tulevaa

suunnitellessa,

kahvia

hörppiessä,

satunnaisia kyläilijöitä jututtaessa, mutta myös
jumalanpalvelusta toimittaessa.

Kappelin yhteydessä toimiva "Keskari" on ylittänyt odotukset kävijämääristä, toimii matalan
kynnyksen tutustumisväylänä ortodoksisuuteen sekä integroi uusia - usein ei-ortodokseja ja vieläpä
ei-kirkollisia - kasvoja liiton yhteyteen. Ns. konkreettista lähetystyötä ei harjoiteta, paitsi siltä osin
kuin tulija altistuu ortodoksiselle maailmankuvalle – avarakatseisuus on Vapahtajankin opetusten
ytimessä. OOL:n sielunhoidollisen aspektin merkitystä voi täten vain arvailla, mutta yleensäkin
keskustoimisto vakiintunut akateemisen nuorison kohtaamis- ja keskustelupaikaksi, riippumatta
kävijöiden vakaumuksesta tai sen puutteesta.

Alaosastot
TreOOL
Liiton kenties sitkein haara, TreOOL, hiljentyi alkusyksystä
luonnon keskellä. Joulukuussa alaosasto vietti perinteisiä
pikkujouluja. TreOOL:n vetäjä, Anniina Aronen, päätyi lopulta
liiton hallitukseen, mikä tehostaa yhteyksiä Keskustoimistoon.
TreOOL johdon vaihto 13.9.

JOOL
Joensuun OOL ponkaisi käyntiin syksyllä uusvanhojen kasvojen
vedolla: liiton entinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat
merkittävä voimavara paikallistoiminnalle. Joulun alla JOOL ehti
vielä vierailemaan taidenäyttelyssä.
Tuoreita joolilaisia 13.10.

HOOL
Helsingin alaosaston erikoisuus on koostumus – enemmistö
rapian 20 hengen joukosta on uskottomia, toiseksi eniten on
ateisteja,

kolmanneksi luterilaisia

ja

vasta

neljänneksi

ortodokseja. HOOL käynnistyi IX hetken palveluksesta
lokakuussa, mutta kokoontuu useimmiten satunnaisin ajoin
ja
Tavanomainen HOOL-päivä (kuvaan eivät
halunneet Roni, Nico ja Joonas)

kokoonpanoin.

Tavallisesti

alaosasto

toimittaa

monikielisen hetkipalveluksen ja debatoi sitten uskosta
kahvikupin ääressä.

Hallinto
Liiton hallitus kokousti vuoden aikana kolme kertaa: 29.3., 6.6. ja 19.12. Kokoukset on pidetty
keskustoimistolla, ja lisäksi on käytetty etäyhteyttä. Liiton normaalikierron mukainen yleiskokous
pidettiin syystapahtumana 19.12.

6.6. järjestettiin ylimääräinen yleiskokous vanhojen toiminnantarkastusten ja henkilövalintojen
tekemiseksi. Merkittävää on, että vuosien 2010–2012 tilivelvollisille myönnettiin viimein tili- ja
vastuuvapaus, pääasiassa käyttämättömän varallisuuden sekä tiedossa olevan toiminnan valossa.
Vuoden 2014 hallitus ja muut tilivelvolliset saivat tili- ja vastuuvapauden ao. toiminnantarkastuksen
jälkeen. Hallitusta täydennettiin Simonas Noreikiksella, ja hakijoiden kauttaaltaan puuttuessa
istuvan pääsihteerin kautta jatkettiin.

Työntekijäyhteyksiä

pidettiin

puhelimitse

ja/tai

sähköpostitse.

Budjettiriihi

26.2.

oli

keskustoimistolla, ja se päättyi hetkipalvelukseen. Sijoituspalaveri alkoi 25.11. hetkipalveluksella ja
päättyi maukkaissa merkeissä. Henkilökunnan ja toimijoiston virkeyttä ja jaksamista tuettiin sekä
Tupaantuliaisten 9.4. että Kirkastumisen aattopiknikin 5.8. avulla.

Liiton sääntömääräinen yleiskokous pidettiin 19.12.
Asialistalla

koreilivat

rahastosijoittaminen

yhdistysasioiden
ja

Logos

sekä

lisäksi
uuden

puheenjohtajan valinta että hallituksen täydentäminen.
Rahastosijoittamista ja Logoksen jatkamista numeron
I/16 jälkeen päätettiin tarkastella keväällä 2016 uudelleen.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Joel Kolomainen
(Helsinki), ja hallitusta täydennettiin Anniina Arosella
(Tampere) ja Andrei Sõtsovilla (Helsinki).

Yhteistyö – välillinen näkyvyys
Vanhojen partnerien Pistis ry, SKY ja Vietti ohella OOL sai 2015 uusia kumppaneja, näkyvimpänä
tietenkin Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö (Theotokos) ry. Toinen uusi suhde alkoi
opiskelijayhdistys Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan suvaitsevaisten älyköiden yhteisseura
(H.Y.Y.S.Ä.Y.S):n kanssa. Seuran päämäärä on lähentää enemmistön ja vähemmistö(je)n välejä sekä
edistää kulttuurienvälistä kohtaamista, mikä pienemmälle kansankirkolle käy luontevasti.

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen ainejärjestö Vietin Narvan-matkaa ja pyhiinvaellusta Pühtitsan
luostariin sponsoroitiin runsaalla 60 eurolla. Vastineeksi Vietti toimitti Logokseen artikkelin ja kuvia
venäjänkielisestä Eestistä. Matkan aikana vuokra-autossa olivat samoin esillä sekä OOL:n että
Logoksen logot.

H.Y.Y.S.Ä.Y.S.:lle myönnettiin tukea 80 euroa aluksi ikonisymposiumiin, mutta yhdistyksen
suunnitelmien täsmennyttyä OOL myönsi luvan käyttää noin 25 euroa potista Itä-Helsingin
ekskursioon, loput varattiin ao. symposiumin pitämiseen. Vuoden loppuun mennessä tilaisuutta ei
ikävä kyllä ole pidetty, mutta takaisinperintään ei sen kannattamattomuuden vuoksi ryhdytty.
H.Y.Y.S.Ä.Y.S.:n toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen, joten tapahtuma voi hyvin
toteutua vasta keväällä 2016.

Muita yhteistyötahoja olivat yliopistopapisto, luterilaisen kirkon oppilaitostyö, Filantropia,
Ortodoksinen Veljestö r.y., Valamon luostari sekä Hkin ortodoksisen srk. nuorisotyö. Kahden ensin
mainitun kanssa jo keskinäinen tietämys toisistamme edesauttaa OOL:n tunnettavuutta, kun taas
kolmen keskimmäisen kera keskustelut vasta käynnistyivät. Helsingin ortodoksinen seurakunta
tukee liittoa taloudellisesti sekä pappispulassa; srk:n kasvatustoimen juhlassa Pyhän Apostoli
Andreaan muistona 30.11. kehiteltiin erityisesti nuorten aikuisten tavoittamisen yhteisiä ratkaisuja.

Toimintakalenteri
Tammikuu

Logos IX/14 ilmestyi

15.2.

Liiton paastotervehdys Kilvoituksen edellä

26.2.

Budjettiriihi

3.3.

Ti&ke-päivystykset keskustoimistolla alkoivat

29.3.

Hallituksen kokous I/2015

9.4.

Keskustoimiston viralliset avajaiset

29.4.

Liturgia Keskustoimistolla (Pääsiäisen keskijuhla)

1.-3.5.

Valamon isien vierailu

2.5.

Liturgia Keskustoimistolla

4.-6.5.

Vietin Viron-matka (OOL osasponsorina)

4.6.

Palaveri Hkin ort. srk nuorisopapin kanssa

6.6.

Hallituksen kokous II/2015

6.6.

Ylimääräinen yleiskokous

3.7.

HYYSÄYS ravintolaekskursio (OOL osasponsorina)

5.8.

Kristuksen kirkastumisen aattopiknik

8.9.

Kappelin praasniekkaliturgia

6.10.

Palaveri Filantropian kanssa

7.10.

Tapaaminen luterilaisen kirkon oppilaitostyön kera

9.10.

HOOL herättäjäiset

19.10.

Ylitä raja – vastuuviikon tempaus

10.11.

Tapaaminen Kirkon kasvatusasioiden kanssa

25.11.

Sijoituspalaveri

29.11.

Ortodoksinen veljestö ry:n tapaaminen

30.11.

Pyhän Apostoli Andreaan juhla (Hkin srk kasvatustoimi)

17.12.

Valamon luostarin johtajan tapaaminen

19.12.

Syystapahtuma 2015
klo 10

Liturgia

klo 13

Hallituksen kokous III/2015

klo 14

Yleiskokous

klo 16

Illallinen

