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Suomen Lääketieteellisen Genetiikan Yhdistys
The Finnish Society of Medical Genetics

Ms. Lucia Slobodova
Czech Ministry of Education and Sports
Prague, Czech Republic

27 May 2009
Dear Ms. Lucia Slobodova,

This letter is to confirm that the Finish Society of Medical Genetics and the Division of
Clinical Geneticists of the Finnish Medical Association fully endorse the UEMS
Clinical Genetics curriculum with the total length of 4 years as stated in the
"Description of Clinical Genetics as a medical speciality in EU: aims and objectives of
specialist training" adopted on 25 April 2009.
Clinical Genetics (in Finnish Perinnöllisyyslääketiede) is a primary full speciality in
Finland since 1981. Presently the length of education in Finland is 5 years as stated
in the legislation (Suomen Säädöskokoelma N:O 678 Asetus erikoislääkärin
tutkinnosta) signed by the President of Finland on 4 September 1998.
The length of training in Finland is 5 years, but this includes 9 months of training in
general medicine and 3 months of training in other fields of medicine, such as
paediatrics or neurology. Therefore, we have no objections to accepting and
recognizing the education in other European countries where the minimum training
period is 4 years.
The boards of the Finish Society of Medical Genetics and the Division of Clinical
Geneticists of the Finnish Medical Association fully support and endorse the
inclusions of Clinical Genetics (Perinnöllisyyslääketiede) into Directive 2005/36 and
the recognition of this important medical speciality at the European level.

Sincerely yours,

~~~

Kristiina Aittomäki, MD, PhD
Clinical Geneticist
President of the Finish Society of Medical Genetics
Vice-President of the Division of Clinical Geneticists of the Finnish Medical
Association
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N:o 678

Asetus
erikoislääkärin tutkinnosta
Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997)
7 §:n 3 momentin nojalla:
1§
Koulutusvastuu
Erikoislääkärin tutkinto voidaan suorittaa
Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja
Turun yliopistoissa.

tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa
erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen
sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Erikoisalan lisäksi koulutuksessa perehdytään
terveydenhuollon suunnitteluun, hallintoon ja
moniammatilliseen yhteistyöhön.

2§
Koulutukseen ottaminen
Erikoislääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa
oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin ammattia.
3§
Koulutuksen tavoitteet
Erikoislääkärin koulutuksen tavoitteena on
perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen
86—1998

4§
Koulutuksen järjestäminen
Erikoislääkärin tutkintoon johtava koulutus
järjestetään koulutusohjelmina, joiden pituus
täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on viisi
tai kuusi vuotta.
Kahden tai useamman koulutusohjelman
opintojen yhteisistä osuuksista muodostetaan
yhteinen koulutusrunko, kun tämä on perusteltua yhteisen aineksen laajuuden ja erikoislääkärin tehtävissä tarvittavien valmiuksien
vuoksi.
480301
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5§
Koulutusohjelmat

Koulutusohjelmat, joiden pituus on viisi
vuotta, ovat foniatria, fysiatria, geriatria,
kliininen kemia, kliininen mikrobiologia,
kliininen neurofysiologia, korva-, nenä- ja
kurkkutaudit, lastenneurologia, liikuntalääketiede, oikeuslääketiede, patologia, perinnöllisyyslääketiede, radiologia, silmätaudit,
syöpätaudit sekä terveydenhuolto.
Koulutusohjelmat, joiden pituus on kuusi
vuotta, ovat anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit ja allergologia,
infektiosairaudet,
kardiologia,
keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede, kliininen hematologia,
käsikirurgia, lastenkirurgia, lastenpsykiatria,
lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset,
nefrologia, neurokirurgia, neurologia, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, ortopedia ja
traumatologia, plastiikkakirurgia, psykiatria,
reumatologia, sisätaudit, suu- ja leukakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia sekä yleislääketiede.
Opetusministeriö päättää sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan, mitä erikoislääkärin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia
kussakin yliopistossa on.
6§
Tutkinnon suorittaminen
Erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseksi
lääkärin tulee:
1) toimia kouluttajan ohjaamana yliopiston
hyväksymässä erikoisalan koulutukseen tarkoitetussa virassa, toimessa tai tehtävässä
5 §:n 1 momentissa mainitussa koulutusohjelmassa viisi vuotta ja 5 §:n 2 momentissa
mainitussa koulutusohjelmassa kuusi vuotta
sekä osallistua tänä aikana yliopiston hyväksymällä tavalla säännölliseen toimipaikkakoulutukseen;
2) suorittaa yliopiston hyväksymä kurssimuotoinen teoreettinen koulutus, jonka laajuus on vähintään 80 tuntia;
3) osallistua oman oppimisen ja koulutuksen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;
sekä
4) suorittaa yliopistojen yhteistyönä järjes-

tettävä valtakunnallinen erikoisalakohtainen
kuulustelu.
Vähintään puoli vuotta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta koulutusajasta on suoritettava perusterveydenhuollossa.
Yliopisto voi hyväksyä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi koulutukseksi lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetussa asetuksessa (1435/1993) tarkoitetun
koulutuksen tai koulutusohjelmaan soveltuvan osan siitä sekä erikoislääkärin tutkintoon
kuuluvaksi koulutukseksi opiskelun tai palvelun, jonka opiskelija on suorittanut ennen
tutkintoon johtavan koulutuksen alkamista,
ja koulutuksen aikana tapahtuvan palvelun
muussa kuin yliopiston hyväksymässä virassa, toimessa tai tehtävässä.
7§
Koulutusta koskevat ohjeet
Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita koulutuksen järjestämisestä ja
valtakunnallisesta kuulustelusta.
8§
Yhteistyöelimet
Erikoislääkärikoulutusta koskevissa kysymyksissä valtakunnallisena yhteistyöelimenä
toimii terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (559/1994) 41 §:ssä tarkoitettu
neuvottelukunta tai neuvottelukunnan jaosto
ja alueellisina yhteistyöeliminä toimivat yliopistojen yhteydessä olevat erikoislääkärikoulutuksen alueelliset neuvottelukunnat.
9§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
Tällä asetuksella kumotaan erikoislääkärin
tutkinnosta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annettu asetus (691/1985) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen. Kumotun asetuksen
3 a §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin
edelleen 31 päivään joulukuuta 2002.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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10 §
Opiskelijoiden asemaa koskeva
siirtymäsäännös
Tämän asetuksen tullessa voimaan kumotun asetuksen mukaista erikoislääkärin tutkintoa varten opiskelevalla on oikeus siirtyä
opiskelemaan tämän asetuksen mukaan tai
jatkaa opintojaan kumotun asetuksen mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan
opintojaan tämän asetuksen mukaan, jollei
hän ole suorittanut kumotun asetuksen mu-
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kaista tutkintoa vuoden 2005 loppuun mennessä. Yliopistot määräävät siirtymiseen
liittyvistä järjestelyistä.
Opiskelija voi lukea hyväkseen kumotun
asetuksen mukaisiin opintoihin sisältyneet
opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten.
Niiden opiskelijoiden osalta, jotka 1
momentin mukaisesti jatkavat opintojaan
kumotun asetuksen mukaista erikoislääkärin
tutkintoa varten, sovelletaan soveltuvin osin
kumotun asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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Opetusministeriön päätös
Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmässä ovat imaami Walid Hammoud ja 19 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain
13 §:n mukaisesti muodostaneensa Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:
Uskontunnustus

dyskunta ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen
Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen
päivään, Hänen profeettaansa Muhammediin,
sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

2§

Uskonnonharjoituksen muoto
1) Harrastaa ja opettaa islamia ja islamin
periaatteita,
2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta
Muhammedin oppien mukaan,
3) noudattaa uskonnollisia määräyksiä
(Fatwa)
4) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia
antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),
5) paastota kerran vuodessa kuukauden
ajan,
6) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan
kerran elämänsä aikana, jos siihen on itsellä
varaa.
Yhdyskuntajärjestys
Yleisiä määräyksiä
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdyskunnan nimi on Islamin Kutsu -Yh-

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa
uskonnollisia asioita ja järjestää heidän julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää
ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan
vastaavaa toimintaa.
Yhdyskunta ja siihen kuuluvat jäsenet ja
seurakunnat tunnustavat Koraanin jokaiselta
kohdaltaan varmaksi Jumalan sanaksi ja ainoaksi täysin päteväksi opin, uskon ja elämän ohjeeksi.
Yhdyskunta ja siihen kuuluvat jäsen ja
seurakunnat tunnustautuvat myöskin islamin
perusteisiin, kuten sunnaan, koska ne perustuvat Koraaniin, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa islaminuskon ja elämän asioissa.
Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten. Yhdyskunta voi levittää eri tavoin tietoa
islamin uskosta.
Yhdyskunnan kielet ovat suomi ja arabia.
Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää
sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat.
Yhdyskunta voi islamin opettamiseksi
muslimeille järjestää uskonnollisia kursseja
ja luentotilaisuuksia samoin kuin toimia
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muilla tarkoitukseen sopivilla tavoilla islamin opettamiseksi.
Yhdyskunta voi liittyen islamin näkemykseen päivittäisistä asioista vastata (Fatwa)
kaikkiin tiedusteluihin ja tarvittaessa lähettää
näitä tiedusteluja ulkomaille tunnetuille islamilaisille oppineille täsmällisten vastausten
saamiseksi.
Yhdyskunta voi järjestää islamilaisia juhlatilaisuuksia.
Yhdyskunta voi antaa todistuksia muslimina olemisesta.
Yhdyskunta voi järjestää islamin mukaan
hautajaisseremonioita.
Jäsenet
3§
Jäsenten ottaminen ja erottaminen
Jäseneksi yhdyskuntaan pääsee jokainen
Suomessa asuva muslimi, jonka yhdyskunta
kokouksessaan hallituksen esityksestä suostuu ottamaan yhdyskuntaan.
Yhdyskunta voi hallituksen esityksestä
erottaa jäsenen, jos jäsen on laiminlyönyt
maksunsa yhdyskunnalle tai jäsen toimii yhdyskunnan etujen vastaisesti tai muutoin
haittaa yhdyskunnan toimintaa.
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Seurakunta voi erota yhdyskunnasta, jos
neljä viidesosaa (4/5) seurakunnan kaikista
äänioikeutetuista jäsenistä on seurakunnan
kokouksessa sitä kannattanut. Asia on mainittava kokouskutsussa.
5§
Seurakunnan kokoukset
Seurakunnan kokoukset kutsuu koolle seurakunnan hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Ylin päätösvalta seurakunnan asioissa kuuluu seurakunnan kokoukselle.
Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja
kiinnittäminen on seurakunnan kokouksen
asia. Asia on mainittava kokouskutsussa.
Äänioikeus seurakunnan kokouksessa on
kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä.
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja
tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.
6§

Seurakunnat

Seurakunnan vuosikokous

4§

Seurakunnan vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,
5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle vuodelle,
8) valitaan uusi hallitus ja seurakunnan
edustajat yhdyskunnan vuosikokoukseen ja
muihin kokouksiin,

Seurakunnat
Seurakunnat, jotka liittyvät yhdyskuntaan,
muodostetaan siten, että vähintään 20 samassa tai useammassa kunnassa asuvaa henkilöä kirjallisesti sopivat seurakunnan muodostamisesta, hyväksyvät tämän yhdyskuntajärjestyksen sekä sitten yhdyskunnan hallitukselle jättävät anomuksen seurakunnan
liittymisestä yhdyskuntaan.
Seurakunnaksi voidaan ottaa Suomessa
islaminuskon mukaan toimiva yhteisö, jonka
yhdyskunta kokouksessaan hallituksen esityksestä suostuu ottamaan yhdyskuntaan.
Yhdyskunnan kokous voi hallituksen esityksestä erottaa seurakunnan, jos seurakunta
on laiminlyönyt maksunsa yhdyskunnalle tai
seurakunta toimii yhdyskunnan etujen vastaisesti tai muutoin haittaa yhdyskunnan toimintaa.
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9) valitaan tarvittaessa kaksi (2) tilintarkastajaa,
10) käsitellään muut esityslistan asiat.
7§
Seurakunnan hallitus
Seurakunnan asioita hoitaa hallitus, jonka
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös seurakunnan puheen- ja varapuheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja, kolme varsinaista jäsentä.
Hallitus ottaa ja erottaa seurakunnan toimihenkilöt.
Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) seurakunnan jäsenistä seurakunnan kokouksessa sitä
vaatii.
8§

kastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.
10 §
Seurakunnan nimenkirjoitus
Seurakunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen,
yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.
11 §
Rahoitus
Seurakunta rahoittaa toimintaansa keräämillään seurakuntamaksuilla. Seurakuntamaksun määräytymisperusteet vahvistaa
vuosikokous.
Seurakunnat ovat taloudellisesti yhdyskunnasta riippumattomat.

Seurakunnan hallituksen tehtävät

12 §

Seurakunnan hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa seurakunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille seurakunnan kokouksille,
3) hoitaa huolellisesti seurakunnan taloutta
ja omaisuutta,
4) laatia vuosittain seurakunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös,
5) pitää luetteloa hautausta koskevista tahdonilmaisuista,
6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Tilintarkastajat

9§
Seurakunnan hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään
kaksi hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja
on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja tehtävään valitut pöytäkirjantar-

Seurakunnalla on vuosikokouksen toistaiseksi valitsemat kaksi (2) tilintarkastajaa.
13 §
Tilikausi ja tilintarkastus
Seurakunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
14 §
Seurakunnan purkaminen
Seurakunnan purkamiseen vaaditaan seurakunnan jäsenten kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) seurakunnan
kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut. Asia on mainittava kokouskutsussa.
Seurakunnan purkautuessa varat annetaan
yhdyskunnalle.

N:o 679
Yhdyskunta
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Hallitus ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihenkilöt.

15 §
Yhdyskunnan hallitus
Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka
yhdyskuntakokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä sihteeri, rahastonhoitaja, ja kolme muuta varsinaista jäsentä.
Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden, jos yhdyskuntakokous niin kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevien äänten enemmistöllä päättää.
16 §
Yhdyskunnan hallituksen tehtävät
Yhdyskunnan hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä neuvostolle,
vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,
3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,
4) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös,
5) alaikäisen jäsenen tultua täysi-ikäiseksi,
merkitä hänet äänioikeutetuksi jäsenrekisteriin,
6) suorittaa muut sille annetut tehtävät,
7) yhdyskunnan hallituksen velvollisuutena
on myöskin tarkastaa seurakuntia ja antaa
niille neuvoja seurakunta-asioissa.
17 §
Yhdyskunnan hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään
neljä hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja
on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

18 §
Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen
Yhdyskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen, yhdessä joko sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
19 §
Rahoitus
Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa keräämillään yhdyskuntamaksuilla ja yhdyskuntakorvauksilla. Seurakuntalaisten on suoritettava yhdyskuntamaksua ja seurakunnan yhdyskuntakorvausta yhdyskunnalle, jos yhdyskunnan vuosikokous niin päättää.
Yhdyskunnan vuosikokous vahvistaa tarvittaessa maksujen määräytymisperusteet
vuosittain.
Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
20 §
Tilintarkastajat
Yhdyskunnalla on vuosikokouksen toistaiseksi valitsemat kaksi tilintarkastajaa.
21 §
Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
22 §
Yhdyskunnan omaisuuden hoidon ja
uskonnollisen toiminnan tarkistaminen ja
seuranta
Yhdyskunnan kokous voi perustaa viisijä-
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senisen, yhdyskunnan jäsenistä valitun neuvoston, jonka toimiaika on toistaiseksi.
Neuvoston tehtävänä on:
— seurata hallituksen työskentelyä ja kutsua koolle yhdyskuntakokous, mikäli hallituksen toiminta on yhdyskunnan periaatteiden
vastaista, tai antaa siihen muuten aihetta,
— seurata yhdyskunnan omaisuuden säilyttämistä ja valvontaa,
— seurata yhdyskunnan tarkoituksen toteutumista ja toiminnan laatua,
— antaa lausuntoja hallitukselle yhdyskunnan omaisuuden käytöstä sekä sen luovuttamisesta ja kiinnittämisestä,
— ohjata ja neuvoa yhdyskuntaa, seurakuntia ja sen jäseniä uskonnollisissa kysymyksissä.
23 §
Yhdyskunnan kokoukset
Päätäntäoikeus yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskuntakokoukselle. Yhdyskunnan
kokoukset kutsuu koolle hallitus tai 22 §:n
tarkoittamissa tapauksissa neuvosto jäsenille
lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista
(14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksen paikka ja alkamisaika,
samoin kuin, mikäli mahdollista, ne kysymykset, jotka kokouksessa tulevat esille.
Kutsu ylimääräiseen yhdyskuntakokoukseen
toimitetaan samalla tavalla.
Kokoukseen on kukin seurakunta oikeutettu lähettämään vähintään kaksi (2), enintään
1/10 äänioikeutetuista jäsenistään, ja joilla
on kullakin yksi (1) ääni.
Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja
kiinnittäminen on yhdyskunnan kokouksen
asia. Asia on mainittava kokouskutsussa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on
kaikilla seurakuntien varsinaisilla edustajilla.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja
tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.
24 §
Yhdyskunnan vuosikokous
Vuosikokous pidetään vuosittain viimeis-

tään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,
5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle vuodelle,
8) valitaan uusi hallitus,
9) valitaan tarvittaessa kaksi (2) tilintarkastajaa,
10) käsitellään muut esityslistan asiat.
25 §
Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen
Yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksen
muuttamisesta päättää yhdyskunnan kokous.
Asia on mainittava kokouskutsussa. Muutos
saadaan aikaan, mikäli muutosehdotusta on
kannattanut viisi kuudesosaa (5/6) kokouksen osanottajista.
Yhdyskunnan tunnustuksen tai opin muutokset edellyttävät kahden perättäisen yhdyskuntakokouksen päätöstä, jotka on tehty niin
kuin 1 momentissa edellytetään.
26 §
Yhdyskunnan purkaminen
Yhdyskunnan purkamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Asia on mainittava kokouskutsussa.
Yhdyskunta purkaantuu, jos kahdessa toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla
seuranneessa yhdyskuntakokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokoukseen osaa
ottaneista niin päättää.
Yhdyskunnan purkautuessa neuvotellaan ja
sovitaan yhdyskunnan varojen siirtämisestä
jollekin toiselle islamilaisten asiaa ajavalle
rekisteröidylle yhteisölle Suomessa tai jos
sellaista ei ole, on varat käytettävä yhdyskunnan viimeisen kokouksen päättämään
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yleishyödylliseen sosiaaliseen
Suomessa islamilaisten hyväksi.

toimintaan

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922
annetun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja uskonnonhar-
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joitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.
Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.
Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Islamin Kutsu -Yhdyskunta ja sen
seurakunta on kirjoitettava uskonnollisten
yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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Opetusministeriön päätös
Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat atk-suunnittelija Pekka Airaksinen ja 19
muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty
yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:
Uskontunnustus

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Kumarran kunnioittavasti Buddhalle vailla
alkua, keskikohtaa ja loppua, täydelliselle
tyyneydelle täysin vapautuneelle, täysin valaistuneelle, joka saavutettuaan puhtauden ja
täydellisyyden näyttää pelottomuuden ja
ikuisen Polun niille, jotka eivät ole oivaltaneet, joka tiedon miekalla ja myötätunnon
ja rakkauden vajralla karsii kärsimyksen rönsyt ja hävittää epäilyksen muurit, joita ympäröi väärien näkökantojen synkkä metsä.
Kumarran kunnioittavasti Dharman auringolle, joka ei ole olemassaoleva eikä ei-olemassaoleva, ne yhdessä tai jotain muuta,
tutkimaton, ei sanoin ilmaistavissa, tieto itsessään, täydellinen rauha, tahraton, loistaen
tiedon valoa täysin hävittää halun, vihan ja
harhaluulot mielen luomuksia kohtaan.
Koska syvästi oivaltaneet ovat ymmärtäneet tajunnan todellisen luonnon olevan kirkas valo, he näkevät, että tahrat ovat vailla
todellista olemusta. Niinpä he todella oivaltavat olentojen todellisen luonnon, joka on
äärimmäinen ei-minuus, rauha. Siten he näkevät, että täydellinen buddhatila on kaiken
aikaa läsnä kaikissa olennoissa, vaikkakin
olennoilta itseltään tämä todellinen tieto on
piilossa. Niille, jotka tiedon (Jnana) avulla
havaitsevat lukemattomien olentojen täydellisen puhtauden, kumarran nöyrästi kunnioittaen.

Buddhalainen Dharmakeskus toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokoontumisia buddhalaisen perinteen mukaista meditaatiota ja
Dharman opiskelua varten. Osa kokouksista
on julkisia ja osa taas suljettuja.
Keskeinen osa uskonnonharjoituskokouksessa on turvautuminen kolmeen jalokiveen
(Buddha, opetus ja yhteisö), mikä tapahtuu
lukemalla yhdyskunnan uskontunnustus. Erityisissä tilanteissa voidaan lukea myös muita
perinteisiä buddhalaisia tekstejä kuten Tri
Ratna Vandana.
Uskonnonharjoitukseen kuuluu myös uskonnollisten juhlien kuten vesakjuhlan, hääjuhlien, lasten nimenantotilaisuuksien sekä
hautajaisten järjestäminen.
Yhdyskuntajärjestys
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdyskunnan nimi on Buddhalainen Dharmakeskus ja sen kotipaikka Helsinki.
2§
Jäsenet
Yhdyskunnan jäseniksi otetaan henkilöitä,
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jotka turvautuvat kolmeen jalokiveen, eli
Buddhaan, Dharmaan (oppiin) ja Sanghaan
(yhteisöön) ja haluavat noudattaa buddhalaista elämäntapaa.
Jäsen voi olla joko aktiivijäsen tai kannattajajäsen. Aktiivijäsen harjoittaa aktiivisesti
buddhalaisuutta ja osallistuu yhdyskunnan
toimintaan. Kannattajajäsen on henkilö, joka
hyväksyy yhdyskunnan periaatteet, mutta ei
toimi yhdyskunnassa aktiivisesti. Jäsenet
valitsee ja jäsenyyden lajin päättää hallitus.
Hallitus pitää eri luetteloa aktiivijäsenistä.
Hallitus päättää myös jäsenten erottamisesta.
Erottaminen tapahtuu, jos jäsen sitä itse toivoo jättämällä kirjallisen eroilmoituksen, tai
jos hallitus katsoo sen välttämättömäksi.
3§
Kokoukset uskonnonharjoittamista varten
Yhdyskunnalla on oikeus järjestää kokouksia yhdyskunnan julkista uskonnonharjoitusta varten.
4§
Yhdyskunnan vuosikokous
Yhdyskunnan vuosikokoukseen voivat
osallistua yhdyskunnan aktiivijäsenten luetteloon merkityt jäsenet. Heillä on myös äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajana toimii
hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa yhdyskunnan jäsen. Kokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja
siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
kaksi varamiestä.
7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjallisena yhdyskunnan aktiivijäsenille postitta-
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malla se jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan kanta.
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja sen
allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5§
Yhdyskunnan yleiskokous
Yhdyskunnan yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki yhdyskunnan täysi-ikäiset jäsenet. Heillä on myös äänioikeus.
Yleiskokouksen tehtävänä on käsitellä periaatteellisesti tärkeitä asioita, yhdyskuntajärjestyksen muuttamista, yhdyskunnan lakkauttamista ja omaisuuden käyttämistä lakkautettaessa sekä muita hallituksen tarpeelliseksi katsomia asioita.
Yhdyskunnan yleiskokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa
yhdyskunnan
jäsen.
Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään kokouskutsussa mainitut
asiat.
Kutsu on toimitettava kirjallisesti sekä aktiivi- että kannattajajäsenille postittamalla se
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään
kaksi viikkoa ennen kokouksen pitämistä.
Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta ja yhdyskunnan lakkauttamisesta on kuitenkin päätettävä 2/3:n
enemmistöllä.
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja sen
allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
6§
Hallitus
Päätäntäoikeus yhdyskunnan asioissa kuuluu hallitukselle lukuun ottamatta 4 ja
5 §:ssä mainittuja asioita.
Yhdyskunnan hallitukseen kuuluu puheen-
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johtaja ja 1—5 jäsentä, joiden valitsemisesta
ja erottamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajana toimii
henkilö, joka vastaa Dharman opetuksesta
yhdyskunnassa. Puheenjohtajan tehtävä on
pysyvä, eli toimikausi jatkuu, kunnes puheenjohtaja valitsee itsellensä seuraajan.
Yhdyskunnan vuosikokous voi erottaa hallituksen puheenjohtajan, jos voidaan selvästi
osoittaa, että tämä on toistuvasti käyttänyt
asemaansa väärin.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai erityistä syytä varten hallituksen jäsen. Kutsu voidaan toimittaa suullisesti lukuun ottamatta erityisen tärkeitä asioita, joista kutsu on lähetettävä kirjallisena vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjantarkastaja,
jonka kokous valitsee keskuudestaan kokouksen ajaksi.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
7§
Maksut
Jäseniltä perittävistä maksuista päättää yhdyskunnan yleiskokous. Aktiivi- ja kannattajajäsenille voidaan määrätä eri suuruiset
maksut.
8§
Omaisuuden hoito ja hoidon tarkastaminen
Omaisuuden hoidosta vastaa hallitus. Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja

hallituksen vuosikertomus on toimitettava
tilintarkastajille viimeistään seitsemän päivää
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi päivää ennen vuosikokousta.
9§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdyskunnan
purkautuminen
Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta ja
yhdyskunnan purkautumisesta päättää yleiskokous läsnäolevien äänioikeutettujen 2/3
enemmistöllä. Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta tai yhdyskunnan purkautumisesta
on mainittava kokouskutsussa.
10 §
Omaisuus yhdyskunnan purkautuessa
Yhdyskunnan purkautuessa sen omaisuus
käytetään buddhalaisen kirjallisuuden levittämiseen Suomessa. Omaisuuden käytöstä
yhdyskunnan purkautuessa päättää yleiskokous.
Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922
annetun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.
Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.
Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Buddhalainen Dharmakeskus on
kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteriin.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1998
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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Opetusministeriön päätös
Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1998

Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten
yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut muuttaneensa yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen 1 §:n, sellaisena kuin se on opetusministeriön 16 päivänä helmikuuta 1998
annetussa päätöksessä (125/1998), seuraavasti:
Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdyskunnan nimi on Tampereen Islamin
Yhdyskunta, kotipaikka Tampere.
Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Yhdyskuntajärjestys täyttää muutettuna 10
päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain (267/1922) vaatimukset.
Tämän perusteella opetusministeriö määrää
yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1998
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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Opetusministeriön päätös
Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan
merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat Ibrahim Mohamed Hassan ja 23 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain (267/1922)
13 §:n mukaisesti perustaneensa Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Vaasa. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:
Uskontunnustus

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen
Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen
päivään, Hänen profeettaansa Muhamediin,
sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

2§
Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa
uskonnollisia asioita ja järjestää heidän julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää ja
toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa.
Yhdyskunnan kieliä ovat suomi, arabia ja
englanti. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten
osaavat.
Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto
1) Harrastaa ja opettaa Islamia ja Islamin
periaatteita,
2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta
Muhamedin oppien mukaan,
3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia
antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),
4) paastota kerran vuodessa kuukauden
ajan, sekä
5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan
kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa.
Yhdyskuntajärjestys
Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdyskunnan nimi on Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta, kotipaikka Vaasa.

Jäsenet
3§
Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa
asuva islamilainen henkilö, jos yhdyskunnan
hallitus hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä
on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä
ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle erosta.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka
vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.
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Hallitus
4§
Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä
varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdyskunnan puheen- ja varapuheenjohtajina,
sihteeri, rahastonhoitaja, kolme varsinaista
jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla oleskelulupa Suomessa.
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,
3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,
4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja
toimihenkilöt,
5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös, sekä
6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos
vähintään neljä jäsentä sekä puheenjohtaja
ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voidaan erottaa yhdyskunnan kokouksen päätöksellä kesken
toimikauden, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3)
yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii.
Rahoitus
5§
Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa keräämillään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen määräytymisperusteet vahvistaa vuosikokous.
Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
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hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mikäli tässä yhdyskuntajärjestyksessä ei toisin määrätä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa
kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän
omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen
on yhdyskunnan kokouksen asia.
Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on
kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Pöytäkirja on laadittava ja tarkastettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.
Kokous valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi
kaksi kokouksessa läsnäollutta henkilöä, jotka allekirjoituksellaan vahvistavat, että pöytäkirja on oikein laadittu ja vastaa kokouksen kulkua.
Vuosikokous
7§
Yhdyskunnan vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,
5) käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto,
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,
8) valitaan uusi hallitus,
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa, sekä
10) käsitellään muut esityslistan asiat.
Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen ja
yhdyskunnan purkautuminen

Kokoukset
6§
Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle

8§
Yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksen
muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan ko-
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kouksen päätös, jota vähintään neljä viidesosaa (4/5) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut.
Yhdyskunnan purkautumiseen vaaditaan
yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan
kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa.
Yhdyskunnan purkautuessa yhdyskunnan
kokous päättää yhdyskunnan varojen käyttämisestä köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskoisten hyväksi Suomessa.
Yleistä
9§
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa uskonnonvapauslakia.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta
-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu uskonnonvapauslain mukaisesti, eivätkä sen uskontunnustus
tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia
tai hyviä tapoja.
Uskonnonvapauslain 15 §:n 2 momentin
nojalla opetusministeriö on päättänyt, että
yhdyskunnan hallituksen jäsenten enemmistö
voi olla muita kuin Suomen kansalaisia, koska yhdyskunnan jäsenten enemmistö koostuu
muista kuin Suomen kansalaisista.
Tämän perusteella opetusministeriö on
hyväksynyt Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja Tuula Lybeck
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