
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. 
Nimestä käytetään lyhennystä PSHV ja yhdistystä kutsutaan veljeskunnaksi. 
 
2 § TARKOITUS 
 
Veljeskunta on perustettu vuonna 1885. Veljeskunta on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut 
seurakuntien 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 
omaisuutta. 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 
hyväksymisestä päättää hallitus. 
 
Kunniajäseneksi veljeskunta voi kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaaksi edistänyt 
veljeskunnan tarkoituksen toteutumista tai jota kohtaan veljeskunta muutoin haluaa osoittaa 
kunnioitustaan. Saavutetut 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 



menettelyllään 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 
internetsivuilla julkaistavalla ilmoituksella. 
 
Veljeskunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla veljeskunnan jäsenellä on yksi ääni. 
Henkilöjäsenen 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 
pätevyys 
– käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat sekä asiat, jotka PSHV:n jäsen on kirjallisesti 
vähintään 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 



voidaan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään täydeksi kolmeksi toimikaudeksi 
peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
Hallituksen tehtävistä ja päätöksenteosta säädetään vuosikokouksen antamassa Pyhien Sergein ja 
Hermanin Veljeskunnan johtosäännössä. 
 
10 § JOHTOSÄÄNTÖ 
 
Vuosikokouksen antamassa johtosäännössä määrätään veljeskunnan tarkemmasta organisaatiosta. 
Johtosäännössä 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 
vuosikokouksessa. Esityksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vuosikokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan kannatus annetuista äänistä. 
 
15 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia. 
 
 
Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2020. 
 


