PYHÄN KOSMAS AITOLIALAISEN
VELJESTÖN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö ja sen kotipaikka on
Joensuu. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä veljestö.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Veljestö on Suomen ortodoksisen kirkon siunauksella toimiva rekisteröity yhdistys. Se on sukupuoleen, ikään, koulutukseen ja asuinpaikkaan katsomatta avoin
kaikille niille ortodokseille, jotka ovat kiinnostuneita sen päämäärien mukaisesta
toiminnasta.
Veljestön tarkoituksena ja päämääränä on syventää jäsentensä keskuudessa Ortodoksisen kirkon perinteisen uskon ja ajattelun tuntemusta sekä edistää niiden kunnioitusta Suomessa, erityisesti Ortodoksisen kirkon piirissä. Se pyrkii lisäksi olemaan yhdyssiteenä ja hengellisen elämän tukirenkaana jäsentensä kesken. Veljestön olemassaolon keskeinen tehtävä on palvella Suomen ortodoksista kirkkoa sekä
toimia sen sisällä yhteyksiä rakentavana ja keskinäistä kunnioitusta edistävänä uudistuksen kanavana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi veljestö
– julkaisee suomen kielellä keskeistä ortodoksista teologista ja hengellistä kirjallisuutta ja muuta vastaavaa kirkollista materiaalia,
– julkaisee omaa jäsenlehteään, jonka sisällössä huomioidaan veljestön luonne ortodoksisena valistusjärjestönä ja jota levitetään myös jäsenistön ulkopuolelle,
– järjestää kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä niiden yhteydessä rukoushetkiä ja jumalanpalveluksia.
Toimintansa tukemiseksi veljestö voi
– harjoittaa veljestön omien ja muiden tuottamien kirkollisten painotuotteiden sekä ortodoksisen esineistön ja vastaavien artikkelien pienimuotoista myyntitoimintaa,
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä,
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
3. Jäsenet
Koska veljestö on luonteeltaan ortodoksinen valistusjärjestö, sen varsinaiselta jäseneltä edellytetään kuulumista Ortodoksiseen kirkkoon. Veljestön varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä Ortodoksisen kirkon jäsen, joka tunnustaa veljestön
toimintaperiaatteet ja on valmis osallistumaan niiden toteuttamiseen.
Veljestöön on mahdollista kuulua myös tukijäsenenä. Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea veljestön
tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet hyväksyy hakemuksesta veljestön hallitus. Hallitukselle osoitetusta vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä, että jäsenyydestä kiinnostunut on tutustunut veljestön sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin sekä on
valmis osallistumaan niiden toteuttamiseen.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä veljestön kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut veljestön toimintaa. Vastaavalla tavalla veljestö voi nimetä kunniapuheenjohtajan.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota veljestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta veljestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen veljestöstä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa huomautuksista huolimatta maksamatta tai muuten selkeästi jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän veljestöön liittymällä on sitoutunut tai on
menettelyllään veljestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut veljestöä tai ei enää täytä laissa taikka veljestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Tukijäsenen kohdalla kannatusmaksu on varsinaisen jäsenen jäsenmaksua vastaava tai henkilön itsensä vapaaehtoisesti suuremmaksi määrittämä. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksua.
Hallitus voi taloudellisista syistä myöntää veljestön jäsenelle vapauden jäsenmaksusta, kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan.
Jäsenmaksunsa suorittaneet tai siitä vapautuksen saaneet sekä tukijäsenet ovat oikeutettuja saamaan kustannuksetta veljestön jäsenlehden itselleen.
6. Hallitus
Veljestön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut 5 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Vuosikokous nimittää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee ja nimittää joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja sihteerin.
Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta, varajäsenen toimikausi 1 vuosi. Vuosikokous valitsee ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain seuraavaksi yksivuotiskaudeksi. Hallitus nimittää taloudenhoitajan ja sihteerin yksivuotiskaudeksi kerrallaan.
Ensimmäisenä vuotena toiminnan alkamisesta erovuorossa on arvan perusteella 1
hallituksen jäsenistä, toisena ja kolmantena sitä vastoin 2. Erovuorossa oleva jäsen
voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.
Veljestön hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään 3 päivää ennen kokousta, kun katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat. Hallitus
voidaan kutsua koolle niin usein kuin se on tarpeen veljestön asioiden hoitamisek-

si. Hallituksen on kuitenkin kokoonnuttava hyvissä ajoin aina ennen seuraavaa
jäsenkokousta päättämään sen sisällöstä ja järjestelyistä.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä 3 on läsnä ja 1 heistä on
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksen istuntoihin voivat hallituksen kutsusta osallistua keskustelijoina muutkin veljestön jäsenet tai sen ulkopuoliset asiantuntijat. Kiireellisiksi
katsottavissa tapauksissa, kun hallituksen jäseniä ei ole mahdollista kutsua koolle
riittävän nopeasti, hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on oikeutettu lähettämään kirjelmiä veljestön nimissä kuultuaan sitä
ennen veljestön hallituksen kannan.
Veljestön hallituksen jäsenet ja muut luottamustoimiin ja -tehtäviin nimetyt tai
kutsutut voivat saada tehtävästään erilliskorvausta todellisten kulujensa osalta, mikäli veljestön budjetti tämän sallii. Mikäli kuitenkin joltakulta luottamustointa tai tehtävää hoitavalta joudutaan edellyttämään kohtuuttomaksi katsottua työpanosta,
veljestö voi poiketa tästä periaatteestaan vuosikokouksen tekemällä tapauskohtaisella päätöksellä.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Veljestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja
taloudenhoitaja yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Veljestön tilikausi on kalenterivuoden mukainen (1.1.–31.12.).
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
9. Tilintarkastajat
Vuosikokous valitsee 2 tilintarkastajaa sekä 1 varatilintarkastajan yksivuotiskaudeksi.
10. Yhdistyksen vuosikokous
Veljestön vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtitai toukokuussa.
Vuosikokous on veljestön korkein päättävä ja valtaa käyttävä elin. Vuosikokoukseen voivat osallistua ja siinä käyttää äänivaltaa vain veljestön varsinaiset jäsenet
jäsenmaksun maksettuaan. Veljestön kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä
on 1 ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vuosikokouksen päätökset syntyvät enemmistöperiaatteella
kaikissa muissa tapauksissa paitsi sääntömuutosten kohdalla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään veljestön sihteerin laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
6. Käydään läpi tilit, edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.
9. Valitaan 2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja.
10. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma.
11. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
12. Käsitellään ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jäsenten tekemät aloitteet ja
välttämättömiksi katsottavat muut asiat.
Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun veljestön kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 veljestön äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä 50 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Veljestön kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä. Hallitus voi lisäksi tiedottaa niistä muillakin
vuosikokouksen päättämillä tavoilla.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 2 peräkkäisessä veljestön kokouksessa,
joista toinen on vuosikokous, vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutoksia koskevat
ehdotukset on lähetettävä etukäteen kirjallisesti veljestön hallitukselle, joka tutkii
ja valmistelee ne.
Myös päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 2 peräkkäisessä veljestön kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava asiasta. Aloite yhdistyksen purkamisesta
lähetetään veljestön hallitukselle, joka tutkii ja valmistelee sen.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sillä tavalla kuin purkamisesta päättävä kokous on määrännyt. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään vastaavalla tavalla.

