
ORTODOKSISTEN NUORTEN LIITTO ONL RY:N SÄÄNNÖT 

1.

Liiton nimi on Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

2.
Liiton kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toiminta-alue sama kuin Suomen ortodoksisen kirkon 
toimintapiiri

3.
Liiton tarkoituksena on:

- vahvistaa Suomen ortodoksista kirkkoa.

- auttaa ortodoksista nuorisoa kasvamaan kirkon eläviksi jäseniksi

- kasvattaa ja vahvistaa Suomen ortodoksisessa nuorisossa ortodoksista henkeä ja

  elämänkatsomusta sekä rakkautta omaa kirkkoa kohtaan

- torjua ortodoksista nuorisoa kohtaavien vahingollisten tekijöiden vaikutuksia

- innostaa ja ohjata ortodoksista nuorisoa oman uskon kaikkia aloja käsittävään opiskeluun. 

Liitto toimii yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja luostareiden kanssa.

Liiton tarkoituksena ei ole valtiollisiin asioihin vaikuttaminen.

4.
 Liitto pyrkii päämääriinsä:

- julkaisemalla ja levittämällä asiaa selvittävää kirjallisuutta sekä lehtiä ja muuta materiaalia

- tukemalla liiton tarkoitusta vastaavia toimintamuotoja

- järjestämällä leirejä, retkiä, kokoontumisia, kursseja, luentoja, kokouksia, juhlia ja muita 

   tapahtumia

- muilla edellä mainittuihin läheisesti liittyvillä tavoilla

5.

Liiton  henkilöjäseneksi  pääsee  jokainen  henkilö,  joka  myötävaikuttaa  liiton  tarkoituksen 

saavuttamiseen.  Liiton yhteisöjäseniksi  voi  päästä  sellainen  rekisteröity kerho tai  yhdistys tai 

Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta, joka myötävaikuttaa liiton tarkoituksen saavuttamiseen. 

Liiton jäsenyydestä voi johtokunta erottaa sellaisen jäsenen,  joka ilmeisesti toimii liiton sääntöjä 

1



ja   tarkoitusperiä  vastaan.  Jäsenmaksujen  suuruudesta  erikseen  molemmille  jäsenryhmille 

päätetään vuosikokouksessa.

6.

Liitolla on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, 

koota  kolehteja,  ottaa  pääsylippumaksuja  ja  asianmukaisella  luvalla  toimeenpanna 

rahankeräyksiä sekä koota varoja muilla laillisilla keinoilla. Niinikään se voi nimiinsä saavuttaa 

oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä tuomioistuimessa kantaa ja vastata.

7. 

Liiton toimintaa johtaa ja hallituksen asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi valittu johtokunta. Siihen 

kuuluu seitsemän jäsentä, joiden on oltava ortodoksisen kirkon jäseniä. Liiton vuosikokous 

valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muut kuusi jäsentä valitaan 

vuosikokouksessa ja heistä on kaksi vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee tarvittaessa  taloudenhoitajan sekä asettaa toimikuntia, 

jotka ovat sille vastuussa tehtävistään.

Puheenjohtaja  –  tai  hänen ollessa  estyneenä varapuheenjohtaja  –  johtaa  puhetta  johtokunnan 

kokouksissa, kantaa ja vastaa tuomioistuimessa yhdistyksen puolesta, edustaa yhdistystä ulospäin 

ja  kirjoittaa  liiton  nimen.  Johtokunta  kokoontuu  puheenjohtaja  kutsusta  tarpeen  vaatiessa. 

Johtokunta  voi  pitää  kokouksia  myös  puhelimitse,  sähköpostilla  tai  vastaavalla  tavalla,  kun 

johtokunnan jäsenet ovat asiasta yksimieliset. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan lisäksi  vähintään kolme muuta johtokunnan jäsentä on saapuvilla.  Äänten 

mennessä tasan voittaa puheenjohtajan mielipide. 

Johtokunta  myös  nimittää  toiminnanjohtajan  ja  muut  vakinaiset  palkkaa  nauttivat  liiton 

toimihenkilöt.  Toiminnanjohtaja  osallistuu  johtokunnan  työskentelyyn. Toiminnanjohtaja 

suunnittelee  liiton  toimintaa  ja  sen  kehittämistä,  toimii  johtokunnan  kokouksissa  sihteerinä, 

käsiteltävien  asioiden  valmistelijana  ja  esittelijänä  sekä  vastaa  johtokunnalle  sen  päätösten 

toimeenpanemisesta  ja  muista  liiton  töistä  ja  toiminnoista  sekä  johtaa  liiton  muiden 

työntekijöiden  toimintaa.  Toiminnanjohtaja  on  nimenkirjoitusoikeudellinen  ja  laillisessa 

vastuussa johtokunnalle hoitamastaan liiton omaisuuden kirjanpidosta ja laatii tilinpäätöksen.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin.

8.

Tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.  Edellisen vuoden tilien tulee olla valmiina helmikuun 

loppuun mennessä,  jolloin  ne on myös jätettävä tilintarkastukseen.  Näitten on kahden viikon 

kuluessa annettava tileistä kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle.
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9.

Huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä liiton vuosikokouksessa, joka itse valitsee puheenjoh-

tajansa ja sihteerinsä, käsitellään seuraavat asiat:

- esitellään kuluneen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto

   sekä päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta

- vahvistetaan alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

- toimitetaan erovuorossa olevien jäsenten vaali

-  Valitaan  tilintarkastajaksi  joko  HTM-  tai  KHT-yhteisö,  joka  valitsee  keskuudestaan 

vastuuhenkilön; tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka joko johtokunta tai joku liiton jäsen on 

esittänyt  ja  jotka  johtokunta  on  käsiteltäviksi  valmistanut.  Tällaiset  asiat  on  saatettava 

johtokunnan tietoon kahta kuukautta ennen vuosikokousta.

10.

Yhdistyksen  ylimääräinen  kokous  on  pidettävä,  kun  yhdistyksen  kokous  niin  päättää  tai 

johtokunta  katsoo  siihen  olevan  aihetta  taikka  vähintään  yksi  kymmenesosa  yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen 

pitämisestä  on  esitettävä  kirjallisesti  yhdistyksen  hallitukselle.  Ylimääräisessä  kokouksessa 

käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

11.

Liiton  kokouksista  ilmoitetaan  vähintään  kahta  viikkoa  ennen  kokousta  ONL:n  omissa 

viestimissä. Johtokunnan kokouksista ilmoitetaan johtokunnan jäsenille vähintään kahta viikkoa 

ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan liiton jäsenille liiton lehtien välityksellä.

12.

Liiton kokouksissa on äänioikeus 15 vuotta täyttäneillä liiton jäsenillä.  Henkilöjäsenillä on yksi 

ääni. Yhteisöjäsenillä on kuitenkin käytössään yksi ääni alkavaa 1000 yhteisönsä jäsentä kohden, 

kuitenkin enintään kuusi (6) ääntä. Liiton kokouksissa henkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan 

asiamiehen  välityksellä.  Liiton  kokoukseen  voi  etäosallistua  kokouksen  aikana 

tietoliikenneyhteyden tai  muun  teknisen apuvälineen  avulla  liiton  johtokunnan tai  kokouksen 

niin päättäessä. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Yksittäinen jäsen tai jäsenyhteisön edustaja 

voi käyttää valtakirjalla oman äänensä lisäksi yhden muun jäsenen ääniä, maksimissaan kolme 

ääntä. Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa edustajan 

tai  edustajien  kautta  yhdistyksen  kokouksessa.  Asiat  ratkaistaan  yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, 

paitsi  vaalin  ollessa kyseessä ratkaisee arpa.  Johtokunnan jäsenten vaali  toimitetaan suljetuin 

3



lipuin, mikäli kokous ei ole yksimielinen, muut vaalit sillä tavoin kuin kokous päättää. Näitten 

sääntöjen  muuttamis-  tai  liiton  purkamisehdotus  vaatii  kuitenkin  ¾  enemmistön  annetuista 

äänistä.

13.

Päätös  sääntöjen  muuttamisesta  tehdään  vuosikokouksessa  ja  sitä  koskeva  ehdotus  on 

kokouskutsussa mainittava. Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa liiton kokouksessa, 

joista ainakin toinen on vuosikokous, ja kokouskutsussa on asia mainittava. Liiton purkautuessa 

jätetään sen omaisuus käytettäväksi ortodoksiseen nuorisotyöhön liiton purkautumisesta päättä-

vän vuosikokouksen tarkemmin sopivaksi katsomalla tavalla.

14.

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Hyväksytty Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n vuosikokouksessa Valamossa 25.3.2012.
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