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Ortodoksinen Opiskelijaliitto – Ortodoxa Studentförbundet r.y. (OOL) on avoin yhdistys,
johon ovat tervetulleita kaikki ortodoksiset sekä ortodoksimieliset nuoret ja nuoret aikuiset.
OOL:n päämääränä on vahvistaa jäsenistön keskinäisyhteyttä sekä enentää näiden
osallisuutta Kirkon elämässä - toisin sanoen, lujittaa ortodoksista identiteettiä.

Liiton vuoden 2016 fokus - jäsenkannan kasvattaminen - onnistui kahdella tapaa: virallinen
jäsenmäärä nousi hieman, ja samalla jäsenistön koostumus monipuolistui. Vastauksina
rukouksiin OOL sai myös oman reservipapin, minkä arvoa tuskin voi vähätellä. Liiton
toiminnassa ja sen liepeillä pyöri kuitenkin yhä selkeästi suurempi joukko ihmisiä, jotka eivät
ole (vielä) jäseniksi kirjautuneet. Kiitos siitä Helsingissä majailevalle Keskustoimistolle,
alaosastoille HOOL, JOOL ja TreOOL sekä liitosta kertoneille ulkoisille lehtijutuille!

Paikallistoiminta muodostui vireäksi. Helsingissä Keskustoimiston aukiolo ja rukouselämä
tutustuttivat nuoria aikuisia ja/tai opiskelijoita liittoon, tapahtumista puhumattakaan.
Hallituksen kokoukset ja sidosryhmäyhteistyö, eli pappis-, seurakunta- ja muut palaverit,
pidettiin enimmäkseen "Keskarilla". HOOL tukeutui niin ikään Keskustoimistoon, jos kohta
toteutti tilaisuuksia myös sen ulkopuolella. JOOL:n kevät eteni verkkaan, mutta syksyllä
osasto keilaili ja piti makuiltaman, TreOOL käväisi keväällä elokuvissa ja piknikillä, syksyllä
keräsi suuren katraan liiton syystapahtumaan ja joulukuussa juhlisti Pyhää Nikolaosta.

Valitettavasti Logoksen uuden päätoimittajan valinta venyi syyskuulle, ja täten ainoastaan
paastonumero I/16 saatiin ulos. Numerosta alkaneen eri uskojen esittelysarjan on tarkoitus
jatkua vuonna 2017. Mielenkiintoista on, että ympäri vuoden jopa pari vuotta vanhojakin
numeroita selailtiin tiheästi läpi ja/tai niiden pdf-versioita tallennettiin kotikoneille.

Määrärahaleikkauksen vuoksi kansainvälinen toiminta minimoitiin, mutta liiton onnistui
osallistua WSCF Euroopan aluekomitean Suomen vierailun illalliseen ja järjestää tälle
vapaamuotoinen iltama; seuraan liittyi myös muutama turkkilainen arkkitehtiopiskelija.
Elokuussa OOL-delegaatio antoi näkyvän panoksen Oikumeeniline palverännak:ulla Virossa.
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Jäsenkunta & tavoittavuus
Jäsenkunta
Säännönmukainen olemassaolo ja toiminta integroivat kohderyhmää tehokkaasti vuonna 2016. Jäsenmäärä
nousi muutamalla hengellä, ollen 2016 lopussa 28 hlöä + 16 ainaisjäsentä. Arveluttavan pieni luku ei kerro mitään
liiton arkipäivän kohtaamismäärästä, koska jäsenkuntaa löytyy lähes maan jokaisesta kolkasta eikä suuri osa
OOL:n kanssa pyörivistä yksinkertaisesti ole kirjautunut jäseniksi.

Yksin Keskustoimistolla perusaukioloaikoina kyläili ympäri vuoden keskimäärin 3-5 henkeä per viikko,
esimerkiksi 27.1. peräti 5 henkilöä, kesälomakaudellakin 13.7. 3 henkeä ja joulukuun puolivälissä 3 hlöä. Arkisella
aherruksellaan liitto tavoittaa näin ollen parikymmentä ihmisiä kuukaudessa! Poikkeusaukiolot ja/tai erilliset
tapahtumat taas saattoivat kerätä Keskarille 8 ihmistä (Hkin lut. srk-yhtymän vierailu), lähimaastoon piknikille
5hlöä tai Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisön kesäliturgioihin viisikin nuorta aikuista.

Tampereella alaosasto osoitti vuonna 2016 selkeää virkoamista, esimerkiksi tapahtumia järjestettiin
säännöllisemmillä väliajoilla. Samoin osallistujaluku per tilaisuus pyöri keskimäärin 4 hengen ympärillä.
Joensuussa päällekkäissuhteet Pistiksen kanssa osin verottivat JOOL:n aktiivisuutta, osin tarjosivat alaosastolle
isommat raamit. Tämä selittänee melkoiset heitot osallistujamäärissä, 2 ja 45.

Tavoittavuus
Vuosi osoitti myös sen, kuinka vaikuttava on sosiaalinen media - etunenässä Facebook, jossa liitosta tykkää 318
peukkua (19.4.2017). Päivitystyypillä 'lyhyt ironinen esittelyteksti ja kuva/linkki' tavoitettiin hetkessä satoja
silmäpareja: kaikkiaan päivityksiä oli 109 kpl, ja tavoitettuja yhteensä 21418 henkeä. Alimmillaan viikon
katselijamäärä oli 0 kpl kesä- ja elokuun viikkoina, kun taas parhaimmillaan liitto tavoitti 1112 katselijaa yhtenä
huhtikuun viikkona. Kokonaisuutena liittoa ”stalkanneiden” keskiluku per kuukausi oli 1785 silmäparia!
Tarkempi tilasto, kts Facebook-näkyvyys2016.

Perussivuston ool.fi seuraajista ei vuoden 2016 tietoja enää voi saada, mutta mm. ajanjaksolla 8.-14.10.2016 sitä
seurasi 145 yksilöä (eri IP-osoitetta). Sivuja avattiin yhteensä 495 kertaa, 3,4 sivua per jokainen kävijä, eli
vahingossa lukijat eivät sivulle eksyneet. Vuoden 2017 alustavat tilastot näyttäisivät viikkokohtaisen
vierailijamäärän yli kolminkertaistuneen, mutta samalla luettujen sivujen määrän per yksilö laskeneen 2 sivun
ympärille.
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Logoksesta 1/16 ei ole erillisiä tietoja saatavilla, mutta esimerkiksi vanhaa sivustoa logoslehti.net avattiin
keskimäärin 63 kertaa per päivä (11.–14.10.). Vastaavasti vuoden 2017 tuoreet (15.-19.4.) lukemat per päivä
vaihtelevat välillä 15-50 avausta. Viimeisimmät pdf-latauksetkin on tehty 19.4., ja erikoisesti ne koskevat noin 3
vuoden takaisia numeroita.

Toiminta
Liitto ja sen alaosastot organisoivat vuonna 2016 yhteensä 49 tapahtumaa. Lukemaan eivät sisälly
Keskustoimiston normaali aukiolo ja rukouselämä, ellei jotakin erityistä mainittavaa sattunut, kuten
väentungos tai poikkeuksellinen jumalanpalvelus. Täten toimintasektori käsittää itse asiassa paljon
laajemman skaalan kuin mitä lukemista voi päätellä.

Kaikkiaan OOL:n tilaisuuksiin osallistui 260 henkilöä, eli joka ainoa tapahtuma tavoitti keskimäärin
5,3 hlöä. Vaikka kansainvälisestä sektorista leikattiin, onnistui liiton silti edustaa kahdessa
ulkomaisessa yhteydessä. Paikallinen ekumenia Helsingissä otti aimo askelia, ja samoin alaosastojen
viriäminen on mainittava positiivisena kehityssuuntana. Tarkemmin, kts. Tapahtumat2016.

Valtakunnalliset tapahtumat
Vapahda itsesi
Pitkän tauon jälkeen OOL:n vietti kevätpäiviä maakunnassa, tällä kertaa Tampereella 23.–24.4. Ohjelmaan
lauantaina kuuluivat vigilia, Room Escape yhteishengen – pelastuksen etsinnän metaforana - sekä illallinen ja
jatkot. Sunnuntaipäivään kuuluivat liturgia kirkkokahveineen ja kaupunkikierros.

Kaikkiaan tilaisuus veti 8 nuorta aikuista, joista Room Escapeen osallistui kuusi. Kuriositeettina yksi joukosta oli
kastamaton. Erityiskiitos järjestelyistä kuuluu TreOOL:ille, joka tarjosi paitsi majapaikan kaukaa matkustaville,
myös paikallistuntemusta.

Pietarvaellus 2016
Yhdistetty pyhiinvaellus- ja kulttuurimatka Pietariin tehtiin 8 hengen voimin 4.-8.11. Seitsemän vaeltajaa nousi
laivaan, ja yksi matkusti maitse Virosta; Pietarissa seuraan yhtyivät yksi paikallinen ja eräs suomalaisopiskelija.
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Maksimaalisen kokemuksen kartuttamiseksi perillä yövyttiin 2 yötä, ja kohteena olivat paitsi itse kaupunki, myös
Kazanin katedraali, Pietari-Paavalin linnoitus sekä yllätyskohteena Pietarin Suomi-talo.

Lauantain ohjelmassa olivat majoittuminen, ja rahtusen virallisuutta toi liiton yleiskokous, jossa valittiin uusi
hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle, muutettiin pääsihteerin nimike toiminnanjohtajaksi sekä hahmoteltiin
liiton 70-vuotisjuhlallisuuksia 2018. Iltasella syötiin hyvin ja ihasteltiin Valokarnevaalia.

Sunnuntaina Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkossa nautittiin ehtoollinen. Ehtoopalvelukseen
ehdittiin Vasilinsaarelle, josta illallisen kautta jatkoille. Maanantaina vierailtiin Pietari-Paavalin linnoituksessa
ja yllätyskohteessa Suomi-talossa. Lounaan jälkeen siirryttiin laivaan, jossa juhlittiin vielä matkan lopettajaisia.

Keskustoimisto
Liiton vahva läsnäolo pääkaupungissa jatkui 2016. Alivuokralaisuus Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
(Theotokos) ry:llä hyödytti molempia osapuolia: kappeli mahdollisti ortodoksisuuteen ja liittoon perehtymisen
ja suhteellisen säännönmukaiset jumalanpalvelukset. Aukioloajat vakiintuivat tiistaihin kello 11-14 ja
keskiviikkoon kello 14-17. Hallituksen kokoukset ja sidosryhmätapaamiset pyrittiin samoin pitämään OOL:n
ytimessä.

5

Aika ajoin Keskari teki ekskursioita kampukselle, eritoten HY Teologiseen tiedekuntaan, josta useimmiten
tarttui mukaan uusia kasvoja. Ylipäänsä vierailijoiden tausta on muodostunut kirjavaksi: Keskarilla on käynyt
herätysliikkeisiin tai helluntailaisiin kallellaan olevia taikka valtavirranmukaisia luterilaisia, mihinkään
uskonnolliseen yhteisöön kuulumattomia, kristillis- tai muslimitaustaisia ateisteja, vapaiden suuntien edustajia,
kokonaan kastamattomia, uskonkysymyksistä välinpitämättömiä, katolinen ja jopa mormoni. Kaiketi nämä
kaikki ovat löytäneet Keskarilta jotain sellaista, mitä muualta voi vain etsiä – armollisuuden, joka ei kysele
puolue- tai kirkonkirjoja?

Keskarin rukouselämän runkona toimivat III hetki tiistaisin
ja VI tai IX hetki keskiviikkoisin. Toimituskielinä olivat
suomi, ruotsi ja slaavi, ja karjalan kieli valjastettiin käyttöön
kesästä lukien. Keskarilla ja palveluksissa vierailevia
toisuskoisia

kannustettiin

yhtä

lailla

lukemaan

psalmeja/osia, resitaatiotakin opettaen. Theotokos ry:n
Keskustoimisto-kappelilla toimittamissa liturgioissa oli aina
2-5

nuorta

aikuista

mukana,

jokusen

kerran

kiitosrukoustenkin lukijana. OOL:n ensimmäinen liveIsä Pekka & VI hetki online 6.9.

jumalanpalvelus näki päivänvalon 6.9., kun VI hetki
lähetettiin suorana Skype:ssä Tarttoon ja Tampereelle!

Keskarin yksivuotisia & HOOL Pääsiäismaljoja kilisteltiin 27.4. Pääsiäisteemaisen rukoushetken toimitti Isä
Tapio Rautamäki, kanttorina lauloi Varvara Merras-Häyrynen ja pääsihteerin nopean maljapuheen perään
päästiin pöytään. Kuten kirkko opettaa, ylösnousemuksen riemun ei tule rajoittua vain yhteen paikkaan ja
tilaisuuteen, niinpä antimia piisasi myös vapaamuotoisille jatkoille. Kaikkiaan juhlahumu keräsi 9 henkeä
paikalle, tervehdyksiä ja onnitteluja tuli ympäri maata.

Alaosastot
TreOOL
Koska liiton hallituksessa toimi myös yksi tamperelainen, TreOOL:n vuosi käynnistyi jo varhain suunnittelun ja
kokoustamisen merkeissä. Varsinainen alkutempaus oli Tampere Film Festival, jonka tarjonnasta TreOOL päätyi
9.3. saamelaiselokuviin. Liiton kevättapahtuma 23.–24.4. oli TreOOL:n isännöimä. Lisäksi alaosaston vetäjä
Aronen tarjosi majapaikan kauempaa tulijoille sekä sunnuntain kaupunkikierroksen.
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Toukokuun lopulla järjestettiin piknik nyyttäriperiaatteella Arboretumin ympäristössä. Syksyllä alaosasto
harppasi melkoisesti, kun yksin Tampereelta lähti 4 osallistujaa Pietarvaellukseen. Liiton yleiskokouksessa
hallitukseen valittiin kaksi TreOOL:n toimijaa, Aronen jopa puheenjohtajaksi. Itsenäisyyspäivän alla olivat
perinteiset pikkujoulut, ja Pyhän Nikolaoksen päivää vietettiin 6.12. - tilaisuudessa jaettiin perinteiset
lahjapussukat lapsille. Vielä ennen joulua alaosasto teetätti valokuvataulun eläköityneelle kirkkoherra Isä
Markulle ja Annikki-vaimolle.

JOOL
Joensuun alaosaston vuosi käynnistyi verkkaisesti, valtaosin liiton alaosastotuen maksuviiveen vuoksi. Usean
JOOL-aktiivin toiminta samaan hengenvetoon myös Pistis ry:ssä selkeästi verotti alaosaston voimia. Lisäksi
ristikkäis- ja päällekkäissuhteet saattoivat verhota kuvan tapahtumien vastuunjaoista.

Sitäkin tehokkaammin JOOL rutisti syksyllä, kun alaosastolaisia osallistui kirkon työntekijöiden päiviin.
Lokakuussa JOOL järjesti Viini- & juustoillan ynnä Keilausehtoon yhteistyössä Pistiksen kera.

HOOL
Maltillisista suunnitelmista huolimatta HOOL ehti vuoden aikana toimittaa ja tehdä yhtä jos toista. Tiedotuksen
tarkemmin kohdentamiseksi luotiin oma sähköpostilista, ns. Hoolistit. Vuoden perinteisenä avauksena toimi
Pieni paastoonlasku helmikuussa, ja 13.3. sitä seurasi ekskursio Veisuin kohti pääsiäistä -konserttiin. HOOL:sta
lähti samoin 2 henkeä Tampereelle liiton kevättapahtumaan, ja riemukkaat Pääsiäismaljat nostettiin 27.4.

Alaosastolaisia pyrähteli toimistolla yhtenään normaaleina aukioloaikoina, myös kesäkaudella. Useimmiten
päivä alkoi rupatellen, ja tämän jälkeen toimitettiin hetkipalvelus. Alaosaston enemmistöä, ei-ortodokseja,
kannustettiin

lämpimästi

lukemaan

tekstipätkiä,

ja

tarvittaessa

opetettiin

resitatiivista

lukua.

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisön läpi kesän toimittamissa liturgioissa taas oli miltei aina läsnä 2-5
hoolilaista, toisinaan lukemassa kiitosrukouksia. Erillistilaisuutena toteutettiin kesäpiknik, johon osallistui myös
muslimitaustainen opiskelija. Elokuun 9 pnä HOOL poikkeuksellisesti toimitti rukouspalveluksen P Herman
Alaskalaiselle, ja saman kuun lopussa oli Iso-Robertinkadun kahvitus yhdessä katolisten isien kera.

Lokakuussa osa alaosastoa vieraili katolisessa opiskelija-asuntola Tavasttähdessä, esitelmän aiheen ollessa
Jerusalem. Marraskuiseen Pietarvaellukseen Helsingistä lähti 3 henkeä. Vielä ennen joulua ehdittiin
juhlistamaan Kristuksen syntymän esijuhlaa teologi-, ammattikorkea- ja humanistiopiskelijaporukassa.
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OuOOL
Liiton suureksi harmiksi Oulun alaosastoa ei saatu käynnistettyä vielä 2016. Joihinkin nuoriin aikuisiin on kyllä
linkki, mutta varsinainen organisoituminen siirtyi. Keskustelua Oulun hiippakunnan ja seurakunnan tilanteesta
ja mahdollisuuksista nuorille aikuisille käytiin kuitenkin syyskuussa.

Logos
Vuoden 2015 lopulla Logoksen vt. päätoimittajaksi asetetun sijaisen kausi käsitti kaksi numeroa, I/15 (ilmestyi
joulun alla 2015) sekä 1/16, joka tuli ulos Suuren ja Pyhän paaston teemalla 11.3.2016. Tuplanumeroa ei julkaistu,
mutta paastonumerossa alkoi muiden uskontojen esittelysarja, toki ortodoksisen uskon valossa.

Vuoden aikana toimituskunnassa urakoivat:
Päätoimittaja Timo Kapanen
Pääsihteeri Nico Lamminparras
Isä Andrei Sõtsov
Teol. yo. Arto Rannila
Tekn. yo Tuomas Helojärvi

Uuden päätoimittajan haku toimitettiin loppukeväällä, ja valinnassa vt. päätoimittaja nousi varsinaiseksi.
Samassa Logos määriteltiin pari kertaa lukuvuodessa ilmestyväksi. Valinnan myöhästyminen syksyyn selittää
hyvin, miksi numeroa II/16 ei saatu ulos vielä loppuvuodesta.

Viestintä
Vuonna 2016 OOL pääasiallinen viestintäkanava oli Facebook, jossa päivitysten ja tiedotteiden muoto vakiintui
kuva- tai linkkipainotteiseksi. Sisältönä säilyivät yhä liiton kuulumiset ja tilaisuudet, kulloisenkin juhla(kaude)n
tai päivän muiston opetus, työpaikkahaut sekä kansainväliset osallistumismahdollisuudet. Sama info jaettiin
samoin TreOOL:n sekä JOOL:n fb-ryhmissä, joita Keskustoimisto seurasi ja ylläpiti muutoinkin. Kesän erityisenä
teemana tiedotettiin Suuren ja Pyhän synodin etenemisestä sekä sen päätöksistä.
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Pysyvä sivu ool.fi koki merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Alaosastot saivat nyt sijansa etusivulla,
valintapaneelin sisältö täydentyi, ja etusivulle ilmestyi uusi otsake 'Kirkkovuosi' lähinnä ulkoisia vierailijoita,
mutta miksei samoin ortodokseja varten. Hallinnollista avoimuutta lisättiin roimasti luomalla oma alasivu
yhdistysdokumenteille ja niiden luonnoksille.

E-kirjeitse jäsenistöä lähestyttiin tapahtumista ja matkamahdollisuuksista. Jäsenrekisterin päivityksestä
tiedotettiin ns. Tammikirjeellä, ja projekti toteutettiin e-lomakkeella. Syksystä alkaen alkoi myös Ortodoksisen
kirkon e-kirjeen vastaanottaminen, ja se jaettiin edelleen jäsenistölle, alaosastoille sekä valituille kumppaneille.

Yhteistyö & ulkoinen näkyvyys
Vuonna 2016 OOL ei niinkään saanut uusia kumppaneja kuin lujitti siteitään olemassa oleviin. SKY:hyn ja WSCF
Euroopan alakomiteaan suhteet lähentyivät ao. elimen Helsingin-vierailun yhteydessä, vastaavasti
Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö (Theotokos) ry:n kanssa yhteistyö tiheni. Venäjän ja Itä-Euroopan
tutkimuksen ainejärjestö Vietti piti ilmeisesti välivuotta, jos kohta sen hallituslaisia vieraili useasti liitossa.

Joensuussa perinteinen vahva side Pistiksen ja JOOL:n välillä jatkui edelleen, etenkin syksyn viini- ja
keilausehtoiden muodossa. Helsingissä paikallinen ekumenia taas tiheni, kun liitto osallistui kaupungin
ekumeenisen toimikunnan kevätseminaariin 27.4., kun HOOL yhdessä katolisten isien kanssa järjesti IsoRoobertinkadun kahvituksen 26.8. sekä kun OOL kävi Kirkot pihalla -tapahtumassa 1.9.

Muita yhteistyötahoja olivat yliopistopapisto, Helsingin ortodoksinen seurakunta ja eritoten sen kasvatustoimi.
Vähemmän formaaleja palavereja/tapaamisia pidettiin Valamon isien, Kirkko soikoon 2018 -projektin sekä
Karjalan kielen seuran kanssa, ehtipä OOL vielä vierailemaan Uspenskin katedraalin kesäkohtaamispaikassa
sekä kirkon työntekijöiden päivillä 26.9. Joensuussa. Yhteistyökeskustelut Filantropia-mission:n (ent. Hkin
ortodoksinen lähetyspiiri) alkoivat loppuvuodesta.

Välillinen näkyvyys puolestaan lisääntyi alkukeväästä, kun treoolilaista ja pääsihteeriä haastateltiin Aamun
Koittoon; numero ilmestyi 21.3. HY:n teologian opiskelijoiden lehti Kyyhkynen puolestaan kirjoitti artikkelin
ortodoksisesta opiskelijaelämästä ja OOL:sta – juttu ilmestyi toukokuun lopulla.
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Hallinto & varainhoito
Hallinto
Vuoteen 2016 OOL ampaisi kokonaan uuden hallituksen voimin: sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja
vaihtuivat, lisäksi hallitukseen nousi uusia henkilöitä. Pj:n perehdytys oli 5.1., ja hallitus järjestyi 24.2.:
Puheenjohtaja Joel Kolomainen (Hki)
Varapuheenjohtaja Simonas Noreikis (Hki
kevät, Tartto syksy)
Jäsen Andrei Sõtsov (Hki/Kokkola)
Jäsen Anniina Aronen (Tre)
Jäsen Mark Sevalnev (Hki)

Hallitus & muita koolla, 24.2.
Hallitus kokousti 24.2. ja 6.9. Keskustelu ja ideointi sähköpostin tai muiden elektronisten kanavien kautta
muodostui vilkkaaksi, jopa käytännölliseksi. Epävirallisia tapaamisia hallitusten jäsenten ja/tai työntekijöiden
välillä sattui verrattain tiheästi Keskustoimistolla.

Työntekijäyhteyksiä ylläpidettiin tapaamisin, puhelimella ja sähköpostitse. Vuonna 2016 liitossa työskentelivät:
Pääsihteeri Nico Lamminparras
Logos päätoimittaja Timo Kapanen (vt. 5.9. asti, varsinainen 6.9.-)
Taloudenhoitaja Mikael Wallman
Toimituspalaverit olivat 26.1. ja 6.6. Aktiivien vireyttä ylläpitivät Keskustoimiston kahvittelut säännöllisinä
aukioloaikoina ja kokoustarjoilut, mutta myös Pieni paastoonlasku 3.2., Keskarin 1-vuotiset 27.4., Pääsiäisen
päättäjäiset 4.5. sekä HOOL-piknik 15.6.

Liiton sääntömääräinen yleiskokous marraskuun 5 pnä Pietarissa valitsi uuden hallituksen kaudelle 1.1.2017–
31.12.2018. Lisäksi päätettiin artikkeliapurahoista sekä keskusteltiin liiton juhlavuoden 2018 valmisteluista.
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Varainhoito
Kuten ennenkin, liiton päätulonlähde oli kirkon vuosittainen avustus. Muita tuloja kertyi kolehdista ja
Pietarvaelluksen osallistumismaksuista. Yllättäen seurakuntien avustuksia ei saatu. Kokonaisuutena OOL:n
tulot nousivat noin 9231 euroon, joka oli noin 1500e edellisvuotta vähemmän. Vastaavasti kulut kohosivat
merkittävästi, noin 11963 euroon, eli alijäämää tehtiin 2732 €. Tarkemmin, kts. OOL Tilinpäätös 2016.

Valtaosa tappiollisen tilinpäätöksen negatiivisesta kehityksestä on kuitenkin optista harhaa. Ensiksi, toisin kuin
edellisellä tilikaudella, yksikään seurakunta ei avustanut liittoa vuonna 2016. Tämä yksin vähensi tuloja mainitun
1500 euron edestä. Toiseksi, päätoimittajaongelmat Logoksessa siirsivät numeron I/15 ilmestymisen aivan
vuoden 2015 loppuun – täten palkanmaksu sivukuluineen venähti vuoden 2016 puolelle. Ja se, että Logos
ylipäänsä alkoi jälleen ilmestyä, nosti kuluja vuoteen 2015 nähden.

Keskustoimiston vuokra nousi vuoden aikana vajaa 400 euroa näennäisesti, muttei reaalisesti. Tilikaudella liitto
majaili Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisön kappelissa kaikki 12 kuukautta, kun taas vuonna 2015 vuokraa
maksettiin ainoastaan kymmeneltä kuulta. Olennaisinta silti on, että Keskustoimiston hyödyt maksavat kulut
moninkertaisesti takaisin: kohtaamispaikka,

näkyvyys,

matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus,

rukouselämä & erilliset tilaisuudet sekä uskottavuus järjestönä.

Eräs uudistus vähensi toki varoja, jopa 590 euroa. Vuonna 2016 työntekijöiden työmatkoista alettiin maksaa
päivärahaa. Asia pitää nähdä kuitenkin toisinpäin – lukuisien vuosien jälkeen liitto vasta nyt kantaa kaikki
velvoitteensa työnantajana. Tilinpäätöksen muilta osin kulut kasvoivat vain rahtusen tai jopa laskivat hienoisesti.
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