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Aika
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Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
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Esityslistan hyväksyminen (liite 1)
Kannatusjäsenen hyväksyminen
Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2019 (liitteet 2 ja 3,
toimintakertomus ja vuosikertomus)
Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä
Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2021 tilejä
ja hallintoa
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 4)
Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021
Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2021 (liite 5)
Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen
Liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen
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Kokous

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen
varsinainen liittokokous

Aika

Lauantaina 5.9.2020 klo 13.00.
(Ilmoittautuminen alkaa klo 11.00 vastaanotossa).

Paikka

Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali.

Kutsuttu

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen jäsenyhteisöjen edustajat

1
Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Regina Leppänen.
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2
Päätösvaltaisuuden toteaminen
Perustelu:

Liiton sääntöjen 10 §:n mukaan varsinainen liittokokous pidetään kesälokakuun aikana. Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta
ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla
kokouskutsulla.
Kokouskutsu on julkaistu liittokokouksen 2019 päätöksen (§ 18) mukaisesti
Uusi Tie-lehdessä (nro 30-31/ 23.7.2020).

Esitys:

Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten
päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

3
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Esitys:

Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja ja sihteeri vaalivaliokunnan
valmistelun ja esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

4
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Esitys:

PÄÄTÖS:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä neljä äänten laskijaa
vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti.
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5
Läsnä olevien toteaminen
Perustelu:

Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan piirijäsen saa lähettää kolme edustajaa, minkä
lisäksi yhden edustajan kutakin piirin alueella toimivaa Kansanlähetyksen
ryhmää kohden. Erikoisjäsen saa lähettää kaksi ja kannatusjäsen yhden
edustajan.
Äänivaltaisia ovat jäsenyhteisöjen edustajat, ei kuitenkaan kannatusjäsenen
edustaja. Puhevalta on kannatusjäsenten edustajien lisäksi liittohallituksen ja
johtoryhmän jäsenillä sekä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä ja piirijohtajilla.
Puheoikeuden liittokokous on liittohallituksen esityksestä myöntänyt
kokouksessaan 7.9.2002 (§ 5) kaikille Kansanlähetysliikkeen palkatuille ja
sopimusperusteisille työntekijöille.

Esitys:

Todetaan läsnä olevat ääni- ja puhevaltaiset edustajat.

TODETAAN:

Äänivaltaisia:
Puhevaltaisia:

6
Esityslistan hyväksyminen (liite 1)
Esitys:

Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja sovitaan työjärjestyksestä.

PÄÄTÖS:

7
Kannatusjäsenten hyväksyminen
Perustelu

Vuodesta 1999 alkaen liittokokous on päättänyt, että sääntöjen 5.§:n 4.
momentin perusteella liiton kannatusjäseniksi hyväksytään ne Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, joilla on voimassa oleva nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmaisseet halunsa liittyä
kannatusjäseniksi.
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 96
seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 222 (2019 oli 228) ja
nimikkosopimuksia 271 (2019 oli 286). Kohdesopimuksia on 31 (2019
yhteensä 27). (Tilanne 13.8.2020).
Eurajoen seurakunta, Maskun seurakunta, Valkealan seurakunta ja Vehmaan
seurakunta ovat hakeneet Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen
kannatusjäsenyyttä.

Esitys:

Liittohallitus päättää esittää liittokokoukselle, että Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen uusiksi kannatusjäseniksi hyväksytään Eurajoen
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seurakunta, Maskun seurakunta, Valkealan seurakunta ja Vehmaan
seurakunta.
PÄÄTÖS:
8
Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2019
(liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosikertomus)
Perustelu:

Kuullaan liittohallituksen esitys liiton toiminnasta vuonna 2019.

Esitys:

Hyväksytään liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2019 ja
merkitään tiedoksi vuosikertomuksen toiminnasta kertovat osat (sivut 4-35,
49-71).
Kansanlähetysopiston toimintakertomus 2019 liitetään osaksi Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen vuoden 2019 toimintakertomusta.

PÄÄTÖS:

9
Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja
kuullaan tilintarkastajien lausunto
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomuksen sivut 41-47.
Kuullaan tilintarkastajien antama lausunto (vuosikertomuksen sivu 48).

10
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
Esitys:

Tilintarkastajien lausunto asiasta, vuosikertomuksen s. 48.

PÄÄTÖS:

11
Valitaan erovuoroisten tilalle
liittohallitukseen kolme jäsentä
Perustelu:

Erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet:
- Irmeli Hakkarainen, piiri: Kymenlaakso.
- Tuomo Heikkilä, piiri: Helsinki.
- Satu Salo, piiri: Satakunta.
Sääntöjen 11 §:n mukaan hallituksen jäsenten vaali suoritetaan aina suljetuin
lipuin.
Sääntöjen 13 §:n mukaan hallituksen jäsenistä enintään kuusi saa olla
teologeja eikä hallituksen jäsenenä saa olla liiton tai piirijäsenen palkattu
työntekijä.
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Liittohallituksessa voi olla samanaikaisesti edustettuina 18:sta piirijärjestöstä
enintään 12. Tästä syystä vaalissa tulisi ottaa huomioon piirien (ja erikoisjäsenten) vuorottelu. Lisäksi on syytä huolehtia, että liittohallituksessa olisi
riittävä asiantuntemus kristillisen ja kirkollisen järjestön yhdistyshallinnon eri
osa-alueilla, mm. talousasiantuntemus, seurakuntien /kirkon keskushallinnon
/teologien edustus, oikeudelliset asiat, mahdolliset nuorten edustajat jne.
Kaikkien liittohallituksen jäsenten tulisi sisäistää liikkeemme tarkoitus, työnäky ja toimintaperiaatteet.
Liittohallitus toimii Kansanlähetysopiston johtosäännön mukaisesti myös
opiston johtokuntana.
Esitys:

Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa.
Suoritetaan lippuäänestys ja todetaan vaalin tulos.

PÄÄTÖS:

12
Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja
seuraavaksi vuodeksi
Sääntöjen 13 §:n mukaan liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan.
Sääntöjen 11 §:n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin
äänioikeutettu sitä vaatii.
Hallituksen jäsenet ovat:
- vuosikertomuksen sivu 36
- edellä valitut mahdolliset uudet jäsenet.
Esitys:

Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa.

PÄÄTÖS:

13
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa
Perustelu:

Vuonna 2020 tilintarkastajina toimivat Kari Lydman (KHT) ja Reijo Korpela
(KHT) ja varatilintarkastajina Matti Jyrkkiö (KHT) ja Pekka Loikkanen
(KHT).
Liittohallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa tilintarkastajien vaaliin. Sääntöjen 11 §:n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin
äänioikeutettu sitä vaatii.

Esitys:
PÄÄTÖS:
14

Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa.
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Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 4)
Perustelu:

Kuullaan liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

Esitys:

Hyväksytään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021.
Kansanlähetysopiston toimintasuunnitelma 2021 liitetään osaksi Suomen
Ev.lut. Kansanlähetyksen vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa.

PÄÄTÖS:
15
Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021
Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat seuraavat:
- piirijäsen
400 €
- erikoisjäsen
200 €
- kannatusjäsen
200 €.
Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän
nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin.
Esitys:

Liittohallituksen esitys 2021 jäsenmaksuiksi on:
- piirijäsen
400 €
- erikoisjäsen
200 €
- kannatusjäsen
200 €.
Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän
nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin.

PÄÄTÖS:

16
Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2021 (liite 5)
Liittohallituksen talousarviokehys on liitteenä 5.
Esitys:

Liittohallitus esittää liittokokoukselle liitteenä olevan talousarviokehyksen
vuodelle 2021. Tulo- ja menoarvion loppusumma on 5 680 €.

PÄÄTÖS:

17
Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen
Perustelu:

Valiokuntaan kuuluvat 2020 johtosäännön määrittämien kategorioiden
mukaisesti seuraavat henkilöt:
- liittohallituksen edustaja, Hanna Hakulinen, puheenjohtaja
- lähetysjohtaja Mika Tuovinen
- lähetystyöntekijöiden edustaja Daniel Nummela
- piirijohtajien edustaja Peeti Kallonen
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- liittokokouksesta valittuina edustajina Jari Leppänen ja Arto Mäki-Kerttula.
Esitys:

Asetetaan liittokokouksen vaaleja valmisteleva valiokunta.

PÄÄTÖS:
18
Vuoden 2021 liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä
Sääntöjen 10 §:n mukaan kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille
kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla
kokouskutsulla.
Esitys:

Liittohallitus esittää, että kokouskutsu määrätään julkaistavaksi Uusi Tie lehdessä.

PÄÄTÖS:

19
Ilmoitusasiat

Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat.

20
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
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