ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO –
ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen
Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2§
Liiton tarkoituksena on :

 koota ortodoksiset opiskelijat yhteen, lujittaa heissä ortodoksista
kristillistä elämänkatsomusta ja ohjata heidät Kirkon elävään
jäsenyyteen
 syventää ja laajentaa opiskelijoiden keskuudessa ortodoksisen kirkon
elämän ja tradition tuntemusta a tukea opiskelijoita heidän
hengellisessä ja henkisessä kehityksessä
 edistää ortodoksisen Kirkon kulttuuriperinnön tutkimusta ja
elävöittämistä sekä sen saattamista yleiseen tietoisuuteen
 antaa ortodoksisille opiskelijoille henkistä ja aineellista tukea
 pitää yhteyttä sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kristillisiin
opiskelijajärjestöihin sekä muihin liiton tarkoitusperille läheisiin
järjestöihin ja laitoksiin.
Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.
Liitto ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

3§
Liitto pyrkii päämääriinsä:
kokoamalla opiskelijoita jumalanpalveluksiin, järjestämällä kokouksia, luentoja,
kursseja ja juhlatilaisuuksia, järjestämällä opiskelijoille harrastus- ja

virkistystoimintaa, jakamalla mahdollisuuksien mukaan stipendejä opiskelu- ja
tutkimustarkoituksiin sekä muilla edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla.

4§
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä
ortodoksinen opiskelija tai nuori aikuinen, joka haluaa olla myötävaikuttamassa liiton
tarkoitusten saavuttamiseksi. Henkilö, joka on ennen näiden sääntöjen voimaantuloa
hyväksytty jäseneksi, säilyttää jo saavutetut oikeutensa. Liiton jäsenyydestä voi
hallitus erottaa sellaisen jäsenen, joka toimii liiton sääntöjä ja tarkoitusperiä vastaan.
Kannatusjäseneksi liiton hallitus voi hyväksyä muun yksityisen henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön.
Kunniajäseneksi voi liiton hallitus kutsua liiton tarkoitukseen ansioituneesti
myötävaikuttaneita henkilöitä.
Jäsenet suorittavat liitolle jäsenmaksun, jonka suuruus eri jäsenryhmille
vahvistetaan syyskokouksessa.

5§
Liitolla on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, koota kolehteja ja ottaa
pääsylippumaksuja järjestämissään tilaisuuksissa ja asianomaisella luvalla
toimeenpanna rahankeräyksiä.

6§
Liiton toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja,
pääsihteeri ja kuusi (6) muuta jäsentä, joiden on oltava Suomen ortodoksisen
kirkkokunnan jäseniä. Liiton syyskokous valitsee puheenjohtajan ja pääsihteerin
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut kuusi jäsentä valitaan syyskokouksessa
kahdeksi vuokeksi kerrallaan ja kolme on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja apulaissihteerin. Se myös valitsee ja nimittää
vakinaiset palkkaa nauttivat liiton toimihenkilöt sekä myöntää stipendit. Hallitus
valitsee ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja voi asettaa toimikuntia, jotka ovat sille
vastuussa tehtävistään.

7§
Puheenjohtaja - tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja - johtaa puhetta
hallituksen kokouksissa. Hallitus kantaa ja vastaa tuomioistuimessa yhdistyksen
puolta ja edustaa yhdistystä ulospäin. Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä pääsihteerin tai apulaissihteerin kanssa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen
kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan
voittaa puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa joissa arpa ratkaisee.
Pääsihteeri suunnittelee liiton toimintaa ja sen kehittämistä sekä vastaa hallitukselle
sen päätösten toimeenpanemisesta. Taloudenhoitaja on liitolle vastuussa
hoitamastaan liiton omaisuudesta. Taloudenhoitajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksen kokouksissa.

8§
Tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Edellisen vuoden tilien tulee olla valmiina
helmikuun kuluessa, jolloin ne on jätettävä tilintarkastajalle. Näitten on kahden
viikon kuluessa annettava tileistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle, kuitenkin
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9§
Liiton varsinaisia kokouksia ovat syys-joulukuussa pidettävä syyskokous ja
huhtikuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous. Liiton varsinainen kokous
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 päätetään jäsenmaksujen suuruudestavahvistetaan hallituksen laatima
seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja pääsihteeri
 toimitetaan erovuorossa olevien hallitusten ja muiden jäsenten vaali
 valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 esitellään edellisen toimintavuoden vuosikertomus, tilit sekä
tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään
hallituksen vastuuvapaudesta
 muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat
10§
Hallitus voi kutsua liiton ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsitellään
kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Tällaisessa kokouksessa johtaa puhetta hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja sihteerinä toimii
pääsihteeri tai apulaissihteeri.

11§
Liiton kokouksista ilmoitetaan vähintään kahta viikkoa ennen joko Aamun Koitossa,
liiton omassa lehdessä tai kullekin jäsenelle kirjallisesti.
Liiton kokouksessa ovat äänivaltaisia liiton varsinaiset 15 vuotta täyttäneet jäsenet
ja kunniajäsenet. Kaikilla äänioikeutetuilla jäsenillä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä
on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Valtakirjan käyttöä ei sallita.
Liiton kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalin ollessa kyseessä ratkaisee arpa.
Hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli kokous ei ole
yksimielinen, muut vaalit sillä tavoin kuin kokous päättää. Näiden sääntöjen
muuttamis- tai liiton purkamisehdotus vaatii kuitenkin 3/4 enemmistön annetuista
äänistä.

12§
Liitolle voidaan perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja toiminnallisia
erityisjaostoja. Sekä alaosastoja että jaostoja nimitetään näissä säännöissä
alaosastoiksi.
Alaosaston perustamista ehdottaa liiton hallitukselle vähintään kolme varsinaista
jäsentä. Hallitus vahvistaa alaosaston perustamisen. Alaosaston toimintaa johtaa

toimikunta, johon kuuluvat alaosaston kokouksessa valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri. Mahdollisista muista toimikunnan jäsenistä mainitaan
alaosaston omissa säännöissä. Alaosaston toimikunnan valitsemalla edustajalla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton hallituksen kokouksissa.

13§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään liiton varsinaisessa kokouksessa ja sitä
koskeva ehdotus on kokouskutsussa mainittava. Päätös liiton purkamisesta on
tehtävä kahdessa liiton kokouksessa, josta ainakin toinen on syys- tai kevät kokous,
ja kokouskutsussa on asia mainittava. Liiton purkautuessa luovutetaan sen omaisuus
käytettäväksi ortodoksiseen opiskelijatyöhön liiton purkautumisesta päättävän
kokouksen tarkemmin sopivaksi katsomalla tavalla.

14§
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.
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