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Toiminta-ajatus
Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö on Suomen
Ortodoksisen kirkon siunauksella toimiva rekisteröity
yhdistys. Se pyrkii olemaan yhdysside ja hengellisen
elämän tukirengas jäsentensä kesken. Sukupuoleen,
ikään, koulutukseen ja asuinpaikkaan katsomatta se on
avoin kaikille niille ortodokseille, jotka ovat kiinnostuneita
sen päämäärien mukaisesta toiminnasta.
Veljestön päämääränä on syventää jäsentensä keskuudessa Kirkon perinteisen uskon ja ajattelun tuntemusta, mutta samalla myös edistää niiden kunnioitusta Suomessa, erityisesti oman
paikalliskirkkomme piirissä.
Veljestö pyrkii julkaisemaan suomenkielellä keskeistä ortodoksista teologista ja hengellistä kirjallisuutta. Se julkaisee lisäksi omaa jäsenlehteään, jota levitetään myös jäsenistön ulkopuolelle.
Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön olemassaolon keskeinen tehtävä on palvella Suomen
Ortodoksista kirkkoa ja toimia sen sisällä yhteyksiä rakentavana sekä keskinäistä kunnioitusta
edistävänä uudistuksen kanavana.

Jäsenyys
Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön jäseneksi tullaan sen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen anomuksen kautta. Anomuksesta tulee ilmetä, että hakija on tutustunut veljestön sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin sekä on valmis noudattamaan niitä.
Jäseneksi ottamisen tekee veljestön hallitus, joka saattaa päätöksensä kirjallisesti hakijan tietoon. Jäseneksi kirjaudutaan lopullisesti maksamalla hakuvuotta koskeva jäsenmaksu.
Koska Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö on ortodoksinen valistusjärjestö, sen varsinaiselta
jäseneltä edellytetään kuulumista Ortodoksiseen kirkkoon. Veljestöön on muidenkin mahdollista kuulua tukijäsenenä. Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityisen henkilön lisäksi oikeuskelpoinen yhteisö. Tukijäseneksi tuleminen tapahtuu saman järjestyksen mukaisesti kuin jäsenenkin kohdalla, joskaan tukijäseneltä ei edellytetä sitoutumista tässä myöhemmin mainittaviin
pyrkimyksiin.
Veljestön vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun toimintavuosittain. Veljestön hallitus voi anomuksesta myöntää jäsenelleen vapautuksen jäsenmaksusta poikkeuksellisten syitten perusteella, mutta vain vuodeksi kerrallaan. Tukijäsenen kohdalla kannatusmaksu on jäsenmaksua
vastaava tai henkilön itsensä vapaaehtoisesti suuremmaksi määrittämä. Jäsenmaksunsa suo-

rittaneet tai siitä vapautuksen saaneet sekä tukijäsenet saavat itselleen kustannuksetta veljestön lehden ja ovat oikeutettuja alennukseen veljestön julkaisuista.

Organisaatio
Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön korkein päättävä ja valtaa käyttävä elin on vuosikokous,
joka kokoontuu kunkin kalenterivuoden huhti- tai toukokuussa. Vuosikokoukseen voivat osallistua ja siinä käyttää äänivaltaa vain veljestön varsinaiset jäsenet jäsenmaksunsa maksettuaan.
Vuosikokousten välisenä aikana veljestöä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon
kuuluu viisi jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja niin usein kuin se on tarpeen veljestön asioiden hoitamiseksi. Kiireellisiksi katsottavissa tapauksissa, kun hallituksen jäseniä ei ole mahdollista saada
koolle riittävän nopeasti, hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on oikeutettu lähettämään kirjelmiä veljestön nimissä kuultuaan sitä ennen veljestön
hallituksen kannan.
Keväällä pidettävän vuosikokouksen lisäksi veljestön jäsenet kokoontuvat yhteen yleensä
syyspäivien ja talvipäivien merkeissä. Kokoukset pidetään normaalisti viikonloppuisin, jotta
mahdollisimman moni veljestöstä voisi osallistua niihin. Niissä käsitellään yhtä tai useampaa
Kirkkomme elämän kannalta keskeistä ja ajankohtaista aihetta alustusten pohjalta. Päivien
runkona toimii Kirkon vuorokautiset jumalanpalvelukset. Kokoukset ovat kaikille avoimia, ellei
etukäteen poikkeuksellisesti toisin päätetä.

Veljestön jäsenen pyrkimykset
Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestöön kuuluva pyrkii tukemaan veljestön muita jäseniä hengellisessä kilvoittelussa eri tavoin, erityisesti muistamalla heitä rukouksessa päivittäin. Samoin
hän muistaa rukouksessa Suomen Ortodoksista kirkkoa, sen piispoja, luostareita ja lähetystyötä.
Edelleen veljestön jäsen pyrkii tutkimaan päivittäin Raamattua, Kirkon isien ja ohjaajavanhusten opetuksia sekä noudattamaan yksityistä uskovaa koskevia ortodoksisen perinteen mukaisia käytäntöjä. Tällaisia ovat mm. päivittäinen rukouselämä, osallistuminen Kirkon jumalanpalveluksiin sekä paastoaminen Kirkon säätäminä erityisinä paastonaikoina ja viikonpäivinä.

Olen tutustunut edellä oleviin Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön toimintaperiaatteisiin ja
annan niille siunaukseni.
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