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Ortodoksinen Opiskelijaliitto – Ortodoxa Studentförbundet r.y. (OOL) on omaa voittoaan pyytämätön
yhdistys, jonka ukset ovat auki ortodoksisille nuorille ja nuorille aikuisille sekä kaikille ortodoksisuudesta
kiinnostuneille. OOL:n tehtävä tässä maailmanajassa on tukea laumansa henkistä hyvinvointia ja
hengellistä kasvua - a.k.a. lujittaa sen ortodoksista identiteettiä.

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 OOL palaa perusasioiden äärelle. Liitto järjestää 1-2
valtakunnallista tilaisuutta, joista toinen Helsingissä ja toinen maakunnassa, julkaisee Logosta, edustaa
sekä viestii tehostetusti kv. yhteistyö(järjestöi)ssä. Keskustoimisto säilyy Helsingissä, se muodostaa
kohtaamispaikan ympäri vuoden sekä edustaa liittoa sidosryhmiin ja kumppaneihin päin.

Kirkon sisäisesti alkavat yhteistapahtumat Filantropia-mission:in (ex-Hkin Ortodoksinen lähetyspiiri)
kera. Ouluun syntyy nuorten aikuisten piiri samalla, kun JOOL, TreOOL ja HOOL mahdollistavat
paikallistason yhteyden entistä monipuolisemmin.

Valtakunnallinen toiminta
Edesauttaakseen jäsentensä kehitystä sekä vahvistaakseen näiden ortodoksista itseymmärrystä OOL ja sen
alaosastot järjestävät kokouksia, keskustelu- ja huvitilaisuuksia sekä iltamia. Liitto subventoi osallistumiskuluja
Syndesmoksen, WSCF-E:n, NBCC:n tai vast. kansainvälisiin tapahtumiin sekä lähettää delegaation ekumeeniselle
ristisaatolle Viroon 11.-13.8. Tilaisuudet 22.4.2017 asti, kts. Toimintakalender2017.

Suomen itsenäisyyden teemavuosi huomioidaan valtakunnallisissa tapahtumissa soveltuvin osin. Kevättä
vastaanotetaan jälleen Keskustoimiston vuosijuhlan ja Pääsiäismaljojen yhteydessä, Hymnodia-kuoron säestämänä.
Syksyllä OOL hiljentyy Valamossa ja/tai Lintulassa, teemana luostarit itsenäisyyden ajalla. Vaihtoehtoinen
yleiskokouksen ja syystapahtuman pitokaupunki on Oulu, jotta sikäläinen nuorten aikuisten toiminta saisi nostetta.

Logos ilmestyy pari kertaa vuonna 2017, aluksi e-alustalla, mutta myöhemmin julkaisuformaattia tarkastellaan
uudelleen. Numerossa I/17 toisuskojen sarja jatkuu juutalaisuudella. II/17 taas käsittelee islamia, jonka painoarvo
lisääntyy 100 vuotta täyttävässä maassa. Kirkon ulkopuolisille kirjoittajille/kirjoituksille myönnetään pieni apuraha.
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Alaosastot
JOOL
Joensuussa JOOL jatkaa erityyppisten iltamien järjestämistä. Yhteistyössä Pistiksen kanssa tai sen juhlissa edustaen
juhlitaan

paastoonlaskeutumista,

pääsiäistä,

seminaarin

praasniekkaa

ja

pikkujouluja.

Kulttuuri-

tai

liikuntatapahtumia organisoidaan kysynnän mukaan.

HOOL
Helsingissä alaosasto kasvaa vähitellen, etenkin kampuskierrosten ansiosta. Ortodoksiset ja muut nuoret aikuiset
vierailevat Keskustoimistolla paitsi säännönmukaisina aukioloina, myös tapahtumissa. Jumalanpalvelustoiminta
säännöllistyy, ja HOOL:ille harkitaan erillistä toimitusvelvollisuutta.

Maaliskuussa järjestetään paastoilta Filantropia-mission:in kanssa. Pääsiäismaljat särvitään Keskarin 2vuotisjuhlissa, kesällä vuorossa on piknik. Loppuvuodesta on vähemmän virallinen itsenäisyyspäivän (Pyhän
Nikolaoksen juhlan) vastaanotto.

TreOOL
Tampereen nuorten aikuisten toiminta jatkaa 2017 siltä pohjalta, jonka Pietarvaellus 2016 valoi. Alaosasto kokoontuu
kerran 5-6 viikossa, ytimenään yhdessäolo ja vapaa keskustelu. Pääsiäismyyjäisiä varten valmistetaan kortteja ym.
myytäviä tuotteita. Ekskursiot esimerkiksi elokuviin tai muhin kulttuuritapahtumiin säilyvät osana repertuaaria.

OuOOL
Oulun nuorten aikuisten piiri saa nostetta viimeistään liiton syystempauksesta, samoin hiippakunta ja seurakunta
tukevat kehittyvää alaosastoa pappis- ja tilakysymyksissä. Ylipäänsä tähtäimessä on toiminnan vakioiminen
verkkaisesti mutta varmasti: kesällä järjestetään piknik ja syksyllä joulupaastoonlasku.

Tiedotus
Liiton pääviestintäkanavana säilyy yhä sosiaalinen media, etusijassa Facebook, ja Instagramin (vast.) käyttöönotto
tapahtuu alkukeväästä. Merkittävimmät viestit – mm. Suuren paaston tervehdys, Pääsiäistervehdys sekä ulkomaan
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tapahtumamahdollisuudet – lähetetään jäsenistölle ja alaosastoille (myös) e-kirjeitse. Liiton näkyvyys kohoaa
huikeisiin lukemiin kaikilla sivustoilla, samaan aikaan terävöitetään tilastollista seurantaa. Alkuvuoden tilastot, kts.
ToimintaKalender2017, Facebook-kattavuus2017 & Nettisivukävijät2017.

Oma nettisivusto ool.fi sisältää yhä pitempiaikaiset tiedot, kuten yhteystiedot ja alaosastot, hallintodokumentit,
poimintoja kirkkovuodesta, tapahtuma- ja muun kertaluontoisen infon. Facebook palvelee edelleen enemmän
kertapäivityspohjalta, joskin tapahtuma- ja muu laajempi info päivitetään myös. Logoksen julkaisualustaksi palaa
logoslehti.net, mutta siirtymistä toiselle tai suoraan pdf-julkaisuun selvitetään kesällä 2017. Instagramissa liitto
toimii tunnuksella ool_osf.

OOL tehostaa viestintäänsä hiippakuntiin, seurakuntiin, alaosastoille ja sidosryhmille. Ns. Tammikirjettä ei tuoteta,
mutta paasto- ja pääsiäistervehdys ylläpitävät jäsenkontaktia. Fyysisiä esitteitä viedään erityisesti yliopistojen,
ylioppilaskuntien ja opiskelijayhdistysten ilmoitustauluille.

Jumalanpalveluksista tiedotetaan määrällisesti enemmän ja täsmällisemmin. Poikkeuksellista karjalankielistä
liturgiaa ei kenties saada toteutettua vuonna 2017, mutta sitäkin oivemmin se sopisi seuraavaan vuoteen, eli liiton
70-vuotisjuhliin. Palvelusten taltiointia ja/tai suoralähetystä pilotoidaan ja tekniikkaa kartoitetaan tältä osin.

Voimavarat
Jäsenistö
Teoriassa liiton jäseniä ovat kaikki ortodoksiset nuoret aikuiset - nekin, joiden aikuisuus kolkuttelee jo keski-ikää.
Silti OOL:n jäsenkanta pysyttelee säännöllisesti (rekisteri päivitetty keväällä 2016) 30-40 hengen ympärillä ja parissa
kymmenessä kunniajäsenessä. Jonkinmoinen alumni- tai kannatusjäsenyys olisikin monella tapaa perusteltua ja toisi
lisäresursseja - sen muotoja pohditaan 2017.

Toisaalta jäsenistön määrä ei korreloi lainkaan todellisen vaikutuksen kanssa, satojen ihmisten tavoittaminen on
lähes jokapäiväistä liitossa. Tämän reaalisen kannattajakunnan integroiminen toimintaan kuitenkin takkuaa,
samoin kuin OOL-viestin saaminen sinne, missä sitä eniten kaivataan. Toisaalta esimerkiksi Tampereen suunnalta
kuuluu hyviä uutisia, siellä alaosasto vaikuttaisi kasvavan. Helsingissä OOL itse ja/tai alaosasto taas kattaa
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kolmisenkymmentä henkeä, tosin enin osa ei ole ortodokseja.

Keskustoimisto
On ehkä liioiteltua todeta, että epäuskon tyyssijassa Helsingissä ainoastaan "Keskari" säteilee Isän kirkkautta
ympärilleen. Silti merkittävä määrä nuoria aikuisia ja/tai opiskelijoita on löytänyt hengähdyspaikan
Keskustoimistolta, ja valtaosin kyse on aivan muusta kuin teologisesta iäisyydenkaipuusta sekä vallan muista kuin
ortodokseista. Yksin tämän sielunhoidollisen aspektin vuoksi Keskustoimisto pysyy pääkaupungissa – armollisuuden
ja kuuntelun merkitystä nuorten aikuisten sekä opiskelijoiden mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiselle voi
vain arvailla... Aivan mitätön se ei ole.

Käytännön etuina tulevat vielä rukouselämän helppo järjestäminen, tilaisuuksien pitopaikka sekä akateeminenkin
tutustuminen ortodoksisuuteen. Usea liiton sidosryhmä ja/tai kumppani majailee pääkaupunkiseudulla. OOLytimenä Keskari edustaa ulospäin, koordinoi valtakunnallisia tapahtumia, viestintää, rahoitushakuja ja
vuosisuunnittelua

sekä

neuvoo

ja tukee

alaosastoja;

ulkopuoliset

voivat

hyödyntää Keskustoimistoa

ortodoksisuuden asiantuntemuksessa. Vuonna 2017 Keskustoimiston kaikista funktioista ensimmäisenä pysyy yhä
kohtaamispaikka, toisena rukouselämä ja vasta kolmantena byrokraattinen toimipiste.

Talous
Liiton taloudellinen riippuvuus kirkon ja seurakuntien avustuksista jatkuu myös 2017. Tätä pyritään silti pitkässä
juoksussa vähentämään rahastoimalla 5000 euroa. Samoin kolehdin ja/tai yksittäisten lahjoittajien osuus budjetissa
kohoaa selkeästi. OOL osallistuu Filantropian Pääsiäismyyjäisiin ainakin Helsingissä ja Tampereella, ja hankkii siten
lisävaroja, näkyvyydestä puhumattakaan.

Budjetin perusrunko jakautuu kaudella 2017 tutulla kaavalla: kirkon yleisavustus 8300e, seurakuntien avustukset
1300e, kolehti/lahjoitukset 800 euroa sekä oma hankinta noin 60e. Perustoiminnan osalta erillisavustuksia ei
huomioida. Vastaavasti palkka-, palkkio- ja tilakulut vievät 9100 euroa, tapahtumat matkatukineen arviolta 630e,
kansainvälinen toiminta 360e ja toimistokulut noin 200 euroa. 320 euroa jää vielä puskuriin.
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Hallinto
Liiton uusi hallitus aloittaa kaksivuotiskautensa 1.1.2017., ja siihen kuuluvat puheenjohtaja sekä 3-4 muuta jäsentä.
Toiminnanjohtaja (ent. pääsihteeri, titteli muutettu yleiskokouksessa 2016) toimii esittelijä-sihteerinä ilman
äänivaltaa. Hallitus pitää 2-3 kokousta vuoden aikana kasvokkain, elektronisesti tai näiden yhdistelmällä.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapaavat säännöllisesti samasta opiskelupaikkakunnasta
johtuen. Näissä kohtaamisissa käsitellään pääasiassa juoksevia, toiminnanjohtajan tonttiin lukeutuvia kysymyksiä
sekä toimitetaan palveluksia.

Keskustoimisto

sijaitsee

Helsingissä

Jumalansynnyttäjän

syntymän

yhteisön

(Theotokos)

kappelissa.

Toiminnanjohtaja työskentelee Keskustoimistolla kahtena päivänä viikossa, jolloin toimisto on myös yleisesti auki.
Hetki- tai muita palveluksia toimitetaan säännöllisesti aukioloaikana. Toiminnanjohtaja on työntekijöiden esimies
ja edustaa liittoa sidosryhmiin päin.

Halutessaan myös Logoksen päätoimittaja sekä taloudenhoitaja voivat työskennellä Keskustoimistolla.
Työntekijäyhteyksiä pidetään puhelimitse, sähköpostilla tai kasvokkain. Aktiiviston ja muidenkin virkistämiseksi
vietetään paastoehtoota, Pääsiäisjuhlia sekä kesällä piknik.

Liiton sääntömääräinen yleiskokous 2017 pidetään syystapahtuman yhteydessä. Ylimääräinen yleiskokous
järjestetään erikseen vain tarvittaessa.

Vuosirunko
Keskustoimiston perustoimintaa -ja aukioloja ei mainittu. Tapahtumat 23.4. mennessä, vrt. ToimintaKalender2017
Tammikuu

Keskustoimisto aukeaa

19.-22.1.

Be1 – Ecumenical course (Latvia)

Helmikuu

Paastoonlaskut (HOOL, TreOOL & JOOL)

Helmikuu

Hallituksen kokous I/17

26.2.

Suuren paaston tervehdys
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15.4.

Pääsiäistervehdys

Toukokuu

Kevättapahtuma

Kesäkuu

Makuilta (JOOL & Pistis)

Heinäkuu

Piknik (HOOL)

Heinä-elokuu

Logos I/17

11.-13.8.

Oikumeeniline palverännak (Ruhnu, Viro)

Lokakuu

Hallituksen kokous II/17

Marraskuu

Syystapahtuma & yleiskokous

3. tai 4.12.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto (HOOL)

Joulukuu

Logos II/17
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