Pakanaverkko ry

Pakanaverkko on rekisteröity yhdistys, jonka
tarkoituksena on lisätä suomalaisten pakanoiden
yhteistyötä. Tarkoituksenamme on myös tarjota
puolueetonta tietoa pakanauskonnoista sekä yksityishenkilöille että medialle. Pyrimme edistämään
todellisen uskonnonvapauden toteutumista ja
saattamaan pakanauskonnot kristinuskon kanssa
tasavertaiseen asemaan maassamme.
Niin kauan kuin pakanauskontoja ei julkisesti hyväksytä yhteiskunnassamme, suuri yleisö pitää niitä
paheksuttavina ja epäilyttävinä suuntauksina. Pakanauskontojen vapaan harjoittamisen mahdollistava
yleinen hyväksyntä saavutetaan vain tehokkaalla,
ennakkoluuloja oikovalla tiedotuksella.
Pakanaverkko ry toimii yhdistävänä elimenä pakanoiden ja pakanaryhmien välillä sekä pyrkii edistämään uskonvapauden ja uskonnollisen tasa-arvon
toteutumista maassamme. Pyrimme myös oikaisemaan pakanauskontoihin kohdistuvia erheellisiä
ennakkoluuloja tarjoamalla aiheesta luotettavaa ja
totuudenmukaista tietoa.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Pakanaverkko
harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää yhteistapahtumia sekä toimii tiedotuskanavana tiedotusvälineisiin, viranomaisiin ja koulutuslaitoksiin.

Pakanaverkossa on jäseninä mm. seuraavien
uskontojen edustajia:
Seremoniallinen magia
Asatru
Shamanismi
Diskordianismi
Suomenusko
Eklektinen pakanuus
Thelema
Rekonstruktionalismi
Wicca
Satanismi / VKP
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jäsenlehti Vox Paganorum neljä kertaa
vuodessa
pääsy vain jäsenille tarkoitettuun keskusteluryhmään sähköpostitse/netitse
säännöllisiä jäsenkirjeitä ja tiedotteita
alennuksia pakana-aiheita sivuavien tiettyjen kauppojen tuotteista
alennuksia Pakanaverkko ry:n järjestämistä tapahtumista, esim. syys- ja
kevätleirit
alennuksia Pakanaverkko ry:n tuotteista,
mm. Pakanaverkko-paidoista
mahdollisuus saada oma @pakanaverkko.fi -sähköpostiosoite. Uudelleenohjaus
on ilmaista, pakanaverkko-laatikko maksaa 5 € vuosi
alennusta jokavuotisesta korkeatasoisesta pakanakalenterista, joka sisältää
monien pakanauskontojen juhlapäiviä
sekä kuun vaiheet

Pakanaverkko ry järjestää myös
useilla paikkakunnilla tapaamisia eli
miittejä sekä muita erityistapahtumia
(saunailtoja, retkiä, teemamiittejä…),
joihin ovat tervetulleita niin jäsenet
kuin muutkin kiinnostuneet.

Liittyminen
Jäsenhakemus tulee lähettää postitse yhdistyksen
osoitteeseen (sähköpostitse lähetetty hakemus ei
riitä). Jäsenhakemuksessa tulee olla hakijan nimi,
syntymäaika, postiosoite, sekä mahdollinen puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mukaan tulee lisäksi liittää vapaamuotoinen esittely hakijan uskonnollisesta
suuntautuneisuudesta ja maailmankuvasta, josta käy
ilmi miksi hakija kokee olevansa pakana. Lopuksi
käsin kirjoitetun allekirjoituksen oheen lause “Olen
tutustunut Pakanaverkon sääntöihin ja hyväksyn Pakanaverkon toiminnan tavoitteet.” Alle 18-vuotiailta
vaaditaan huoltajan allekirjoittama suostumus.
Toisena vaihtoehtona on valmis hakemuspohja, joka
löytyy tämän lehtisen takasivulta ja yhdistyksen kotisivuilta. Sen voi myös tilata yhdistykseltä.
Nopeuttaakseen jäseneksi liittämistään hakija voi
maksaa jäsenmaksun Pakanaverkon tilille samalla kun lähettää hakemuksensa. Tällöin maksussa
on käytettävä viitettä “100007” ja hakemuksessa
ilmoitettava maksupäivämäärä. Jos jostain syystä
hakemusta ei hyväksytäkään, jäsenmaksun saa takaisin. Vaihtoehtoisesti voi odottaa ensin jäsenhakemuksensa hyväksymistä ja maksaa jäsenmaksun sen
jälkeen erikseen. Jäseneksi liitetään henkilö, jonka
jäsenhakemus on hyväksytty ja jonka jäsenmaksu
näkyy Pakanaverkon tilillä.
- jäsenmaksu 20 €/vuosi.
- perhejäsenen jäsenmaksu 10 €/vuosi.
- kannatusjäsenen maksu vähintään 20 €/vuosi.
Varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa elävät
voivat liittyä perhejäseniksi. Perhejäsen ei saa erillistä
jäsenjulkaisua. Kannatusjäseneksi voi liittyä täyttämällä vapaamuotoisen jäsenhakemuksen tai käyttämällä valmista hakemuspohjaa. Kannatusjäseneksi
voi liittyä myös sähköpostitse, eikä hakemuksessa
vaadita selvitystä hakijan pakanuudesta.
Jäsenyys ei velvoita mihinkään ja yhdistyksestä voi
halutessaan erota koska tahansa.

Jäsenhakemus*
Olen tutustunut Pakanaverkko ry:n sääntöihin** ja hyväksyn sen toiminnan tavoitteet.

Pakanaverkko ry

Nimi:
Syntymäaika:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
[ ] Voin vastaanottaa Pakanaverkko ry:n
jäsentiedotteet sähköpostitse
[ ] Olen maksanut jäsenmaksun __/__/____
(päiväys)
Katson olevani pakana, koska (käytä tarvittaessa erillistä paperia):

Pakanaverkko ry, PL 771, 20101 Turku
pakanaverkko@pakanaverkko.fi
www.pakanaverkko.fi
Tilinumero: 159030-186252

Aika ja Paikka:
Allekirjoitus:
*tämä on vain jäsenhakemuksen mallipohja, voit myös kirjoittaa
itse omasi
**säännöt löytyvät Pakanaverkon kotisivuilta. Ne saa pyydettäessä
myös yhdistyksen postiosoitteesta.

