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Ortodoksinen Opiskelijaliitto – Ortodoxa Studentförbundet r.y. (OOL) on vapaaehtoisvoimin
toimiva yhdistys, joka yhdistää ortodoksisia tai ortodoksisuudesta kiinnostuneita nuoria aikuisia
ja/tai opiskelijoita toisiinsa. OOL pyrkii tukemaan näiden henkis-hengellistä kehitystä sekä koota
näitä Kirkon yhteyteen – toisin sanoen, liitto lujittaa ortodoksista identiteettiä.

Vuonna 2019 yhdistyksen luottamustoimipohjainen hallitus organisoi sääntömääräiset
tapahtumat, etunenässä etäyhteydellä. Muita tapahtumia pidetään voimavarojen salliessa.
Alaosastoista TreOOL jatkaa aktiivista ja kokoavaa toimintaansa, JOOL todetaan lakanneeksi ja
HOOL:n tilanne selvitetään vuoden aikana.

OOL:n kansainvälinen toiminta pysyy lakkautettuna, jäsenyyksien irtisanomista harkitaan.
Kotimaisten sidosryhmien osalta muutoksia tai aktivoitumista ei ole näköpiirissä. Liiton somesivua päivitetään toisinaan, perussivustoa ool.fi harvoin. Logoksen julkaisemista esimerkiksi pdflehtisenä tarkastellaan.

Valtakunnallinen toiminta
Kaudella 2019 liitto pitää ainakin yhden tapahtuman, syystapahtuma-yleiskokouksen. Retriittimuotoinen
vetäytyminen ei ole poissuljettu.

Alaosastojen tilanne ja tarkoituksenmukaisuus selvitetään ennen määrärahojen allokointia näille.
Resurssien vähäisyydestä juontuen osa osastoista voidaan todeta lakkautetuiksi.

Alaosastot
JOOL
JOOL on mitä todennäköisimmin leikkauslistalla vuonna 2019.
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HOOL
Helsingissä on syytä tarkastella alaosaston käytännön toimintamahdollisuuksia. Ihmiset eivät ole kadonneet, mutta
liiton kyky saada nämä kootuksi yhteen koki ankaran takaiskun Keskustoimistosta luovuttaessa, eikä vastaavaa
kokoontumispaikkaa ole toistaiseksi saatavilla.

TreOOL
Tampereella alaosasto elää ja voi hyvin. Ohjelman runkona ovat perinteiset pääsiäispippalot valmisteluineen ja P
Nikolaoksen juhla ja/tai pikkujoulut.

OuOOL
Oulun alaosasto todetaan lakanneeksi.

Tiedotus
Liiton viestinnässä korostuu sosiaalinen media, jonka päivittämisvastuu on osin alaosastoilla, osin liiton
hallituksella. Varsinainen nettisivusto ool.fi toimii lyhyiden ilmoitusten – kuten kokouskutsut – kanavana
eikä sitä päivitetä säännöllisesti.

Instagram pysyy passiivisena, sähköpostitiedotteina jaetaan vain kokouskutsut sekä Suuren paaston
tervehdys. Poikkeuksellisesti näkyvyyden keräämiseksi Logos saattaa ilmestyä lyhyenä nettilehdykkänä,
jonka rakenne tarkentuu myöhemmin.

Talous
Taloustilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta 2019 tai lähivuosina. Kirkon ulkopuolisen
varainhankinnan mahdollisuuksia kartoitetaan.
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Pyöristettyinä arvoina OOL:n budjetti jakautuu vuonna 2019 seuraavasti:

OOL talousarvio 2019
Tulot / varallisuus
Kirkollishallitus

2000

Kolehti

500

Varainhankinta
Lahjoitukset/Kannatusjäsenet

50

Osallistumismaksut

60

Edelliset tilikaudet

3880
6490

Menot / puskuri
Hallinnolliset erät (nettisivut yms)

200

Puhelinkulut

360

Alaosasto-ositukset (vv. 2018-2019)

800

Syystapahtuma-yleiskokousretriitti

700

Puskuri

2000

Logoksen mahdolliset kulut

200
4260

Tilikauden tulos

-2230

Vuosirunko
Helmikuu

Suuren paaston tervehdys (jäsenposti)

Maaliskuu

TreOOL teet & ehtoopalvelus

Huhtikuu

TreOOL pääsiäisjuhla
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Toukokuu

Hallituksen kokous I/19

Kesä-heinäkuu

HOOL selvitys

Elokuu

HOOL rukoushetki (etäyhteys)

Syyskuu

HOOL tapaaminen

Lokakuu

Hallituksen kokous II/19

Joulukuu

TreOOL Nikolaosjuhla

Joulukuu

Syystapahtuma-yleiskokous
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