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Kristus syntyy – kiittäkää!  
 

Pyhä apostoli Paavali kertoo Kristuksen syntymän merkityksen kirjeessään galatalaisille: ”Mutta kun aika oli 
täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen laina alaisi-
na elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan.” (Gal. 4:4–5)Tämän jatkuvasti hengellisessä elä-
mässämme koettavan ihmeen, Jumalan lapseksi kasvamisen ja Kristuksessa tapahtuvan, meissä olevan 
himmenneen jumalankuvan kirkastumisen, on Jumalan Pojan syntyminen kaltaiseksemme ihmiseksi tehnyt 
mahdolliseksi. 
  
Joulunpäivän evankeliumissa kerrotaan, kuinka kolme itämaan tietäjää tuli tähden johdattamana Kristuk-
sen syntymäluolalle ja maahan heittäytyen kumarsivat vastasyntynyttä lasta ja hänen äitiään Mariaa, ava-
sivat arkkunsa ja antoivat kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. (Matt. 2:1–12) Vanhan tulkinnan 
mukaan kulta kuului ikuisuuksien Kuninkaalle, suitsuke Jumalalle ja mirha kolme päivää kuolleena olleelle 
Kuolemattomalle. Idän viisaat miehet tunnistivat vastasyntyneen olevan kunnian kuningas, ikiaikainen Ju-
mala ja syntiinlankeemusta seuranneen kuoleman voittajan ja sen tähden he ojensivat vastasyntyneelle 
lahjojaan. Tänäkin jouluna voimme seurata heidän esimerkkiään. Voimme tuoda luolassa syntyneelle ja 
seimessä maanneelle Kristukselle kullan, suitsukkeen ja mirhan sijasta rukouksissamme kiitoksen kuluneesta 
vuodesta ja ylistää Jumalaa kaikista saamistamme hyvyyksistä. 
 
Tapanamme on toivottaa toisillemme hyvää ja rauhallista joulua. Hyvä ja rauhallinen joulu on sellainen, 
jossa Jumala on meidän kanssamme ja siunaa meidän juhlamme. Jumala tuli ihmiseksi sitä varten, että hän 
tahtoo olla meidän kanssamme – ja missä Jumala on, siellä on hyvyys ja rauha. 
Suokoon Jumala, että Kristuksen syntymäjuhla kasvattaisi meidän sydämissämme rakkautta, hyvyyttä ja 
rauhaa ja että me itse kukin kykenisimme heijastamaan sitä myös ympärillemme.  
 
Valoisaa Kristuksen syntymäjuhlaa toivottaen ja siunaten 

 

+Arseni 

Kuopion ja Karjalan metropoliitta 

 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan kuulumisia 
 

Koronapandemian vuoksi veljeskunta ei järjestänyt tänä syksynä vuosijuhlia.  Järjestön vuosikokous pidet-
tiin Kuopiossa lauantaina 28.11.2020 ja siihen osallistui 10 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin veljeskunnan sääntömuutos ja päivitetty johtosääntö. 
 
Uusien sääntöjen myötä veljeskunnan tilikausi muuttuu kalenterivuodeksi. 1.7.2020 alkanut tilikausi on 18 
kuukauden mittainen ja päättyy 31.12.2021. Veljeskunnan jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisellään, joka 
on 10 euroa/ jäsen/ vuosi. Veljeskunta pitää ylimääräisen kokouksen vuoden 2021 toukokuussa ja siinä 
käsitellään lisäbudjetti loppuvuodelle 2021. Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan jatkossa kool-
le veljeskunnan nettisivuille https://pshv.fi/   tulevalla ilmoituksella. 
 
Hallituksen erovuoroisten jäsenten Seppo Salmen ja Liisa Karlssonin tilalle seuraavalle kolmivuotiskaudelle 
valittiin Kalevi Kyyrönen Lapinlahdelta ja Anneli Lujanen Kuopiosta. Monia armorikkaita vuosia uusille halli-

https://pshv.fi/


tuksen jäsenille  ja lämpimät kiitokset Sepolle ja Liisalle monivuotisesta hyvästä ja sitoutuneesta hallitus-
työskentelystä! 
 
Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 2019-2020 sekä yhdistyksen säännöt ja johtosääntö ovat 
luettavissa tämän jäsenkirjeen lopussa. 
 

Huomionosoitukset 
 

Veljeskunnan hallitus on vuoden 2020 aikana myöntänyt seuraavat huomionosoitukset: 
 

Kultainen ansiomerkki 
Meeri Miettinen, Tervon tiistaiseura 
 
Hopeinen ansiomerkki 
Anne Fomín-Santonen, Turun tiistaiseura 
 
Pronssinen ansiomerkki 
Seija Karhu, Rautalammin tiistaiseura 
 
Kultainen laulajamerkki 
Arja Kaarina Kellokoski, Kouvolan Pyhän Ristin kirkon kuoro 
Leena Brusila, Järvenpään ortodoksinen kirkkokuoro 
Veronika Mikkonen, Järvenpään ortodoksinen kirkkokuoro 
 

Monia armorikkaita vuosia kaikille huomionosoituksen saaneille! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tämän kirjeen myötä haluan kiittää veljeskunnan hallituksen jäseniä ja kaikkia alaosastojen toiminnassa 
mukana olleita kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista Kristuksen syntymän juhlaa ja hyvää tulevaa 
uutta vuotta 2021! 
 

Soili Penttonen 
Toiminnanjohtaja (vuosilomalla 23.12.2020–28.2.2021) 

MUUTOKSIA PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN VELJESKUNTA RY:N TOIMINTAAN 
 

PSHV ry:n julkaisema Aamun Koitto -lehti lakkautui hiippakunnallisena lehtenä. Sen myötä 
järjestön taloudellinen tilanne muuttui merkittävästi. Syksyn 2020 kirkolliskokous puolitti 

kirkon aiempina vuosina myöntämän avustuksen. Edellä mainitut yhdistyksen taloutta voi-
makkaasti heikentäneet päätökset johtivat siihen, että järjestön toimintaa on pakko supistaa. 
Muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa PSHV ry:llä ei ole mahdollisuutta pitää toiminnan-

johtajaa. Yhdistys etsii uudenlaisia tapoja voidakseen toteuttaa myös jatkossa 
toiminta- ja tavoitesuunnitelmaansa. 

 
Järjestön toimisto on suljettu tammi- ja helmikuun. 

 
Lisätietoja: KP metropoliitta Arseni: metropoliitta.arseni@ort.fi 

metropoliitta.arseni@ort.fi


  

 
Veljeskunnan toimintasuunnitelma 1.7.2020–30.6.2021 
 

YLEISTÄ  
 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on ortodoksisen kirkon perinteeseen sitoutunut Suomen ortodok-
sisen kirkon ja sen seurakuntien tukijärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on vahvistaa jäsentensä hen-
gellistä kasvua, elävää yhteyttä kirkkoon ja yhteisöllisyyttä kirkon arvoja noudattaen 
  
PHSV tukee kaikille avoimella toiminnallaan kirkon ydintehtäviä ja kirkolliskokouksen hyväksymiä päälinja-
uksia.  PSHV korostaa osaamisen jakamista, ihmisten sitouttamista ja yhteisöä vahvistavia toimintatapoja. 
PSHV toimii verkostoituen seurakuntien, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 
 
Kirkon yhteistyökumppanina PSHV:n strategian ja toimintalinjojen tulee olla sopusoinnussa Kirkon tavoite- 
ja toimintasuunnitelman kanssa. PSHV:n toimintaa arvioidaan, raportoidaan ja kehitetään yhdessä Kirkon 
kanssa vuosittain. 
 
PSHV:n tavoitteena on sitouttaa Kirkon jäsenet toimimaan aktiivisesti omassa seurakunnassaan, rohkaista 
heitä palvelemaan seurakuntaa eri tavoin omalla osaamisellaan ja auttamaan heitä palvelemaan lähimmäis-
tä. 
 
Veljeskunta toimii keskusjärjestönä alaosastoille, joita ovat tiistaiseurat, kirkkokuorot ja muut ortodoksiset 
kuorot, ikonimaalauspiirit sekä ortodoksiakerhot. PSHV:n ja sen alaosastojen tuottamat palvelut ovat seu-
rakunnille lisäresurssi, joka täydentää Kirkon vapaaehtoistyötä. 
 
Veljeskunta voi järjestää pyhiinvaelluksia, kursseja ja hengellisiä tapahtumia. Veljeskunnan toiminnanjohta-
ja ja hallituksen jäsenet vierailevat alaosastoissa mahdollisuuksien mukaan. Vierailujen tarkoitus on vahvis-
taa toimintaa ja rohkaista uusiin toimintamuotoihin. Veljeskunta seuraa tarkasti keväällä 2020 alkanutta 
korona-pandemiaa ja huomioi toiminnassaan koronarajoitukset.  Elokuussa 2020 ei järjestetty Trifonin py-
hiinvaellusta Lappiin ja syksyllä 2020 ei järjestetä myöskään vuosijuhlia. Koronarajoitukset ovat vaikutta-
neet myös alaosastovierailujen suunnitteluun. 
 
Veljeskunta julkaisee Aamun Koitto-lehteä, joka tavoittaa kaikki Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seura-
kuntien ortodoksiset kotitaloudet. Tilivuonna 2020–2021 lehti ilmestyy 2 kertaa. Lehden ilmestyminen 
päättyy numeroon 5/2020, sillä vuonna 2021 siirrytään kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon 
kustantamaan kirkon yhteiseen lehteen. 
 
Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen kanssa. Yhteistyötä ovat 
eniten hyödyntäneet veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka saavat tukea opettajien ja luennoitsijoiden 
palkkakuluihin. 
 
Toimintasuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa järjestön päätökset käytettävissä olevista henkilöresurs-
seista. 
 
 

TOIMINTA 
 
TOIMINTALINJAT 
PSHV toteuttaa visiotaan neljän toimintalinjan kautta: 
 
 



1. Aikuiskasvatus ja katekumeenityö 
Seurakuntien katekumeeni- ja aikuiskasvatustyötä tuetaan valtakunnallisen ohjelman avulla. Tavoitteena 
on sitouttaa ihmisiä seurakunnan aktiivisiksi jäseniksi auttamalla heitä löytämään oman paikkansa seura-
kuntayhteisössä. 
 
2. Perhetyö 
PSHV tukee seurakuntien perhetyötä ja etsii yhteistyössä seurakuntien kanssa työmuotoja, jotka mahdollis-
tavat perheiden osallistumista jumalanpalveluselämään ja muuhun toimintaan. 
 
3. Vapaaehtoistyö 
Rohkaistaan ihmisiä palvelemaan kirkkoa omalla osaamisellaan vapaaehtoistyön kautta. PSHV toimii yhteis-
työssä seurakuntien kanssa ja tarjoaa niille koulutusta vapaaehtoistyön järjestämisessä. 
 
4. Diakoniatyö 
PSHV toimii yhteistyössä seurakuntien kanssa tarjoamalla niille vaihtoehtoja lähimmäisavun toteuttamisek-
si mm. kartoittamalla yhteistyöverkostoja ja etsimällä ulkopuolista rahoitusta. 
 
PSHV valitsee kolmivuotiskausittain 2-3 toimintalinjaa painopistealueiksi. Toimintakaudella 2020-2021 vel-
jeskunnan painopistealueita ovat diakonia- ja vapaaehtoistyö. 
 
PSVH toteuttaa diakonia- ja vapaaehtoistyötä seurakunnissa alaosastojensa kautta.  Veljeskunnan tavoit-
teena on tukea paikallistason toimintaa mm. koulutuksen kautta sekä antamalla foorumin käytännön ko-
kemusten jakamiselle. Vertaistukitapaamisten järjestäminen joko hiippakuntien tai seurakuntien tasolla on 
keskeistä toimintaa, jossa kohtaamisten kautta syntyy aitoa ajatusten vaihtoa ja jossa hyviä paikallisia käy-
tänteitä voidaan jakaa toisille. 
 
PSHV :n tavoitteena toimintakaudella 2020-2021 on järjestää  tiistaiseurapäiviä uusien vuoden 2021 alussa 
toimintansa aloittavien uusien seurakuntien alueilla. Päivien tarkoituksena on antaa alaosastoille mahdolli-
suus tutustua toisiinsa ja verkostoitua sekä pohtia vapaaehtoistyön muotoja uudessa seurakuntarakentees-
sa. 
 
 
Kirkkolaulupäivät ja Ristisaatto-teemavuosi 
 
Veljeskunta on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Ristisaatto-hanketta ja Kirkkolaulupäiviä yhdes-
sä muiden kirkon yhteistyöjärjestöjen ja vastuutahojen kanssa. 
 
Koronapandemian vuoksi vuodelle 2020 toteutettavaksi suunniteltu Ristisaatto-teemavuosi siirtyy vuodelle 
2021. PSHV ry toteuttaa teemavuoden yhdessä kirkon ja muiden yhteistyöjärjestöjen (Filantropia ja ONL) 
kanssa. Ristisaattohankkeen valmistelu aloitettiin syksyllä 2019, jolloin sille saatiin mm. omat nettisivut, 
jotka odottavat nyt uudelleen aktivointia. Hankkeen koordinointivastuu on PSHV:lla. Teemavuoden keskei-
simpänä tavoitteena on aktivoida seurakuntia järjestämään omia paikallisia ristisaattoja ja tiedottamaan 
niistä ristisaattosivuston tapahtumakalenterissa. 
 
PSHV:n tehtävä on koota yhteen sekä kirkkolaulun harrastajat että siitä kiinnostuneet ja kouluttaa heitä. 
Alun perin toukokuulle 2020 suunnitellut kirkkolaulupäivät jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin ko-
ronapandemian vuoksi. Joensuussa 28. – 30.5.2021 järjestettävät IX valtakunnalliset kirkkolaulupäivät to-
teutetaan yhteistyössä Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Joensuun seminaarin, Itä-Suomen yliopiston orto-
doksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa. Koordinointivastuu 
päivien hallinnosta, taloudesta ja käytännön toteutuksesta on veljeskunnalla. 
 



  

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Jäsenkirjeet 
Veljeskunnan alaosastoilleen lähettämien jäsenkirjeiden tarkoituksena on tiedottaa järjestön toiminnasta. 
Jäsenkirjeet jaetaan pääsääntöisesti sähköpostitse alaosastojen yhteyshenkilöille. Jäsenkirjeet löytyvät 
myös veljeskunnan nettisivuilta. Tilikauden aikana ilmestyy 3-4 jäsenkirjettä. 
 
Nettisivut 
Nettisivujen kautta ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja uutisoidaan veljeskunnan toiminnasta kuvin ja 
sanoi. Nettisivuilta löytyy kattava tietopaketti alaosastotoiminnan tueksi. Opintomateriaali-osiota kasvate-
taan uusilla aineistoilla. Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Veljes-
kunnalla on myös oma Facebook -sivusto. 
 
Aamun Koitto 
Ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koitto jaetaan kaikkiin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
ortodoksisiin talouksiin ja on myös luettavissa netissä osoitteessa aamunkoitto.fi. Lehteä julkaistaan tilikau-
den aikana 2 numeroa. Lehden ilmestyminen päättyy numeroon 5/2020, sillä vuonna 2021 siirrytään kirkol-
liskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon kustantamaan kirkon yhteiseen lehteen. 
 
Veljeskunnan painojulkaisut 
Veljeskunnalla ei ole painojulkaisuja tilivuonna 2020-2021. 
 
Opintomateriaalit 
Metropoliitta Arseni tekee kymmenosaisen ”Pyhien joukot”-opintokokonaisuuden, joka julkaistaan osina 
jäsenkirjeissä ja kokonaisuudessaan veljeskunnan nettisivuilla. 
 
 

JÄRJESTÖN HALLINTO 
 
Vuosikokous, hallitus 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan hallinto noudattaa yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja johto-
sääntöä. Vuoden 2020 vuosikokous pidetään 28.11.2020 Kuopion ortodoksisella seurakuntasalilla. 
 
Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti puhelinkokouksia. Kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hallitus 
kokoontuu tarvittaessa suunnittelukokouksiin. 
 
Henkilöstö ja ulkoistetut palvelut 
Veljeskunnan toiminnanjohtaja on kokopäiväisessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Aamun 
Koiton toimitussihteeri työskentelee suoritepalkkapohjaisesti. Veljeskunta on ulkoistanut taloushallinnon 
sekä Aamun Koiton tilaajapalvelun ja ilmoitusmyynnin. 
 
Veljeskunnan talous 
Veljeskunta esittää vuosikokoukselle marraskuussa 2020 sääntömuutosehdotuksen. Mikäli se hyväksytään, 
tilivuosi muuttuu kalenterivuodeksi. 1.7.2020 alkava tilivuosi on 18 kuukauden mittainen ja päättyy 
31.12.2021. 
 
PSHV:n talous koostuu kirkon avustuksesta, alaosastojen jäsenmaksuista ja Aamun Koitto -lehdestä saadus-
ta voitosta. Kirkon päätös siirtyä julkaisemaan kirkon yhteistä lehteä vuonna 2021 merkitsee sitä, että jär-
jestö jää vaille merkittävää osaa rahoituksestaan. Syksyn 2020 aikana hallitus tulee käsittelemään järjestön 
taloustilannetta ja sen vaikutusta henkilöresursseihin ja tulevaan toimintaan.  
 



 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. 
 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 
Hyväksytty veljeskunnan hallituksen kokouksessa 3.9.2020 
 
1 § NIMI JA PAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Ni-

mestä käytetään lyhennystä PSHV ja yhdistystä kutsutaan veljeskunnaksi. 

 
2 § TARKOITUS 
 
Veljeskunta on perustettu vuonna 1885. Veljeskunta on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut seura-

kuntien tukijärjestö, jonka tarkoituksena on toiminnallaan vahvistaa Kirkon jäsenten hengellistä kasvua, 

elävää yhteyttä seurakuntaan ja yhteisöllisyyttä. 

 
3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN JA TOIMINNAN LAATU 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi veljeskunta 

- toimii yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkon johdon, hiippakuntien, seurakuntien ja muiden kirkon 

piirissä toimivien järjestöjen kanssa. 

- voi harjoittaa julkaisutoimintaa 

- voi harjoittaa opinto- ja kurssitoimintaa 

- voi koordinoida diakoniatoimintaa järjestämällä koulutuksia 

- voi auttaa seurakuntia maahanmuuttajatyössä 

- voi järjestää kirkon yhteisiä kirkkopäiviä, laulupäiviä ja muita hengellisiä tilaisuuksia 

 
Toimintansa tukemiseksi veljeskunta voi hankkia omistukseensa ja hallintaansa kiinteää ja irtainta omai-

suutta. Veljeskunta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kustannustoimintaa ja 

muuta elinkeinotoimintaa 

 
4 § JÄSENET 
 
Veljeskunnan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, veljeskuntaan kuuluvien alaosastojen ja rekisteröityjen 

yhdistysten jäsenet, joiden tulee olla myös veljeskunnan jäseniä, sekä muut oikeushenkilöt. Jäseneksi hy-

väksymisestä päättää hallitus. 

 
Kunniajäseneksi veljeskunta voi kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaaksi edistänyt veljeskun-

nan tarkoituksen toteutumista tai jota kohtaan veljeskunta muutoin haluaa osoittaa kunnioitustaan. Saavu-

tetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
5 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 



  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 

muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on me-

nettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 

laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 
 
Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Liittymismaksu ja jäsenmaksu voi olla 

henkilöjäsenille ja oikeushenkilöille erisuuruinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

 
7 § VELJESKUNNAN KOKOUKSET 
 
Veljeskunnan vuosikokous pidetään vuosittain 31.5. mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana ja 

määräämässä paikassa. 

 
Veljeskunnan ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään viisi (5) 

prosenttia äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti 

pyytää. 

 
Veljeskunnan kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta PSHV:n inter-

netsivuilla julkaistavalla ilmoituksella. 

 
Veljeskunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla veljeskunnan jäsenellä on yksi ääni. Henkilö-

jäsenen ääntä on käytettävä henkilökohtaisesti.  

 
8 § VUOSIKOKOUS 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

– avataan kokous 

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– hyväksytään kokouksen työjärjestys 

– päätetään lähetettävistä tervehdyksistä 

– todetaan läsnä olevat henkilöjäsenet ja oikeushenkilöiden edustajat 

– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus 

– esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

– vahvistetaan tilinpäätös 

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

– hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymismaksun ja 

jäsenmaksun suuruudesta.  

– valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi 

– valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle 

– valitaan tilintarkastaja, jolla tulee olla HTM-pätevyys, ja hänelle varamies, jolla tulee olla vastaava päte-

vyys 

– käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat sekä asiat, jotka PSHV:n jäsen on kirjallisesti vä-

hintään kuukautta ennen vuosikokousta hallitukselle esittänyt vuosikokouksessa käsiteltäväksi. 

– päätetään kokous 



9 § HALLITUS 

 

Veljeskunnan asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja 

ja kuusi jäsentä, joiden tulee kuulua Suomen ortodoksiseen kirkkoon. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan 

ja muut jäsenet kolmivuotiskaudeksi. Muista jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa. Sama henkilö voi-

daan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään täydeksi kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

Hallituksen tehtävistä ja päätöksenteosta säädetään vuosikokouksen antamassa Pyhien Sergein ja Herma-

nin Veljeskunnan johtosäännössä. 

 

10 § JOHTOSÄÄNTÖ 

 

Vuosikokouksen antamassa johtosäännössä määrätään veljeskunnan tarkemmasta organisaatiosta. Johto-

säännössä tai hallituksen antamassa ohjesäännössä voidaan veljeskuntaan perustaa asiantuntijaelimiä ja 

toimintayksiköitä, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa näiden sääntöjen, johtosäännön ja hallituksen 

antamien ohjesääntöjen tai määräysten mukaisesti. 

 

11 § OMAISUUDEN MYYMINEN, VAIHTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN 

 

Yhdistyksen kokous päättää veljeskunnan kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä 

ja panttauksesta. 

 

12 § NIMENKIRJOITTAMINEN 

 

Veljeskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan 

tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. 

 

13 § TILIVUOSI JA TILINTARKASTUS 

 

Veljeskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Vuoden 2020-2021 tilikausi päättyy 31.12.2021. Tilit on jätettävä 

tilintarkastajille vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Heidän on annettava kertomuksensa hallitukselle 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA VELJESKUNNAN PURKAMINEN 

 

Näiden sääntöjen muuttamista tai veljeskunnan purkamista koskeva hallituksen esitys käsitellään vuosiko-

kouksessa. Esityksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 

kannatus annetuista äänistä. 

 

15 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia. 

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2020. 

 

 



  

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. 
 

JOHTOSÄÄNTÖ 
 
Hyväksytty veljeskunnan hallituksen kokouksessa 3.9.2020 
  
1 § Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko 
 
Veljeskunnan hallitus 

- johtaa ja valvoo veljeskunnan toimintaa 

- vastaa veljeskunnan varainhoidosta ja taloudesta 

- ottaa ja erottaa veljeskunnan toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt 

- antaa toiminnanjohtajan toimenkuvan ja määrittelee muiden työntekijöiden tehtävänkuvan. 

- myöntää työvapaat toiminnanjohtajalle ja palkkaamilleen toimihenkilöille 

- valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

- voi perustaa alaisuuteensa asiantuntijaelimiä ja toimintayksiköitä 

- hoitaa muut veljeskunnan säännöissä, tässä johtosäännössä tai muissa veljeskunnan toimintaa 

koskevissa määräyksissä mainitut tai muutoin hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. 

 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on 

kutsuttava koolle, milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. 

 
Hallituksen päätökset tehdään esittelystä. Esittelijänä toimii toiminnanjohtaja, paitsi häntä koskevissa asi-

oissa hallituksen puheenjohtajan erikseen määräämä toimi- tai luottamushenkilö. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaalissa, jossa ratkaisee arpa. 

 
2 § Toiminnanjohtaja 
 
Toiminnanjohtajan ottaa ja erottaa veljeskunnan hallitus. 

Toiminnanjohtajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja työsuhteesta määrätään hallituksen antamassa 

toiminnanjohtajan toimenkuvassa. 

 
3 § Rahastot 
 

Veljeskunnalla voi olla rahastoja, joiden säännöt antaa hallitus. 

 
4 § Talous 
 

Taloudenhoidosta ja sen vastuusuhteista hallitus voi antaa ohjesäännön, jota kutsutaan taloussäännöksi. 

 

5 § Johtosäännön muuttaminen 

 

Veljeskunnan vuosikokous voi hallituksen esityksestä muuttaa tätä johtosääntöä. 

 

Hyväksytty Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan vuosikokouksessa 28.11.2020. 


