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 Tervetuloa kokoukseen! 
 
 Liittohallitus 
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Kokous  Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen  
  varsinainen liittokokous 
 
Aika  Lauantaina 29.10.2022 klo 13.00.   
    
Paikka  Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali. 
    
Kutsuttu  Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen jäsenyhteisöjen edustajat 
 
1  
Kokouksen avaus Liittohallituksen puheenjohtaja Regina Leppänen. 
 
2 
Päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Perustelu: Liiton sääntöjen 10 §:n mukaan varsinainen liittokokous pidetään kesä-
lokakuun aikana.  Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta 
ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla 
kokouskutsulla.  

 
  Kokouskutsu on julkaistu liittokokouksen 2021 päätöksen (§ 19) mukaisesti 

Uusi Tie-lehdessä (nro 38/ 23.9.2022). 
 
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: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä neljä äänten laskijaa 

vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti.  
 
 PÄÄTÖS: 
 
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.   
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Äänivaltaisia ovat jäsenyhteisöjen edustajat, ei kuitenkaan kannatusjäsenen 
edustaja. Puhevalta on kannatusjäsenten edustajien lisäksi liittohallituksen ja 
johtoryhmän jäsenillä sekä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä ja piiri-
johtajilla. 
 
Puheoikeuden liittokokous on liittohallituksen esityksestä myöntänyt 
kokouksessaan 7.9.2002 (§ 5) kaikille Kansanlähetysliikkeen palkatuille ja 
sopimusperusteisille työntekijöille. 
 

Esitys: Todetaan läsnä olevat sekä etänä kokoukseen osallistuvat 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 nimikko-
sopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmaisseet halunsa liittyä 
kannatusjäseniksi.  

 
  Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 101 

seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 220 seurakuntaa (2021 oli 223) 
ja nimikkolähettisopimuksia on yhteensä 266 (2021 oli 277). 
Nimikkokohdesopimuksia on 38 (2021 yhteensä 29).  
(Tilanne 20.9.2022). 

   
  Iitin seurakunta on hakenut Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

kannatusjäsenyyttä.   
 

Esitys: Liittohallitus esittää liittokokoukselle, Kansanlähetyksen uudeksi 
kannatusjäseneksi hyväksytään Iitin seurakunta  

  
 PÄÄTÖS:   
 
8 
Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2021 
(liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosikertomus) 
 
  Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys liiton toiminnasta vuonna 2021. 
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Esitys: Hyväksytään liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2021 ja 
merkitään tiedoksi vuosikertomuksen toiminnasta kertovat osat (sivut 4-29, 
39-60).   
  

PÄÄTÖS: 
 
9 
Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja  
kuullaan tilintarkastajien lausunto   
 

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomuksen sivut 31-36. 
 

Kuullaan tilintarkastajien antama lausunto (vuosikertomuksen sivu 37). 
 
10 
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
 Esitys: Tilintarkastajien lausunto asiasta, vuosikertomuksen s. 37.  
 

PÄÄTÖS: 
 
11 
Valitaan erovuoroisten tilalle  
liittohallitukseen kolme jäsentä 
 

Perustelu: Erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet: 
- Tapani Kaitainen, Hämeen piiri. 
- Regina Leppänen, Päijät-Häme piiri. 
- Tuula Vainio-Syrjälä, Varsinais-Suomen piiri. 
 
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. 
Liittohallituksessa voi olla samanaikaisesti edustettuina 18:sta piirijärjestöstä 
enintään 12. Tästä syystä vaalissa tulisi ottaa huomioon piirien (ja erikois-
jäsenten) 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, työ-
näky ja toimintaperiaatteet. 
Liittohallitus toimii Kansanlähetysopiston johtosäännön mukaisesti myös 
opiston johtokuntana. 

 
Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. 
 

Suoritetaan äänestys ja todetaan vaalin tulos. 
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PÄÄTÖS: 
 
12 
Valitaan jäsen eroa pyytäneen liittohallituksen jäsenen tilalle 
 
 Perustelu:  Liittohallituksen jäsen Vesa Sipari on pyytänyt eroa liittohallituksen 

jäsenyydestä 1.1.2023 alkaen. Liittohallitus on myöntänyt eron 
kokouksessaan 21.5.2022, Lh 5/22, §60. Vesa Siparin nykyinen toimikausi 
päättyy 31.12.2023. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

 
Esitys:  Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa.  

PÄÄTÖS:  

13 
Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja  
seuraavaksi vuodeksi  
 

Sääntöjen 13 §:n mukaan liittokokous valitsee liittohallituksen puheen-
johtajan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan.   
Sääntöjen 11 §:n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin 
äänioikeutettu sitä vaatii.    
 
Hallituksen jäsenet ovat: 
- vuosikertomuksen sivu 30 
- edellä valitut mahdolliset uudet jäsenet. 

 
Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. 
 
PÄÄTÖS: 

 
14 
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet  
tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa 

 
Perustelu: Vuonna 2022 tilintarkastajina toimivat Kari Lydman (KHT) ja Matti Jyrkkiö 

(KHT) ja varatilintarkastajina Antti Miettinen (KHT) ja Pekka Loikkanen 
(KHT). 

 

Liittohallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa tilintarkastajien vaaliin. Sään-
töjen 11 §:n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin 
äänioikeutettu sitä vaatii.   
 

Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. 
 
   

PÄÄTÖS: 
 

15 
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 4) 
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 Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi. 

 
Esitys: Hyväksytään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023. 

   
PÄÄTÖS: 
 

16  
Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023   
 

Vuoden 2022 jäsenmaksut ovat seuraavat: 
 - piirijäsen  400 €  
 - erikoisjäsen  200 € 
 - kannatusjäsen 200 €. 
 
 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän 

nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. 
 

Esitys: Liittohallituksen esitys 2023 jäsenmaksuiksi on: 
  - piirijäsen  400 €   
 - erikoisjäsen  200 €  

- kannatusjäsen  200 €. 
 

Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän 
nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. 
 

PÄÄTÖS: 
 
17  
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 (liite 5) 
 

Liittohallituksen talousarvio on liitteenä 5.  
 

Esitys:  Liittohallitus esittää liittokokoukselle liitteenä olevan talousarvion vuodelle 
2023. Talousarvio on 112 141 euroa alijäämäinen. 

 
 PÄÄTÖS: 
 
18 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen uudet säännöt  
(liitteet 6a päivitetyt säännöt, 6b vanhat säännöt, 6c kuvaus sääntöjen muutoksista) 
 

Perustelu: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys muutti sääntöjään edellisen kerran vuonna 
1996. Liiton säännöt eivät kaikilta osin enää vastaa yhdistyslainsäädäntöä. 
Sääntöjen ajantasaistamiselle on ilmennyt lisäksi sisäistä tarvetta erityisesti 
etäosallistumisen ja -äänestämisen mahdollistamiseksi. Tästä johtuen 
liittohallitus perusti kokouksessaan (2/21, 27.3.2021) sääntötoimikunnan 
uudistamaan liiton sääntöjä. Myöhemmässä kokouksessaan (6/2021, 
9.10.2021) liittohallitus tarkensi työryhmän tehtävän sisältävän myös koko 
Kansanlähetyksen rakenteen laajemman arvioimisen. 

 
Jotta sääntöuudistus ei venyisi tarpeettoman pitkälle tulevaisuuteen, päätti 
työryhmä eriyttää toisistaan sääntöjen uudistamisen nykyisen rakenteen 
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puitteissa ja liikkeen rakenteen tarkastelun. Syyskuun 19. päivä 
sääntötyöryhmä sai työnsä valmiiksi ensimmäisen tehtävän osalta.  
 

Esitys:   Liittohallitus esittää liittokokoukselle Kansanlähetyksen päivitettyjen 
sääntöjen hyväksymistä.  

 
Päätös:  
 

19 
Etäosallistumisen äänestys- ja vaalijärjestys (liite 7) 
 

Perustelu Kansanlähetyksen vuoden 2023 sääntöjen mukaisen etäosallistumisen ja -
äänestyksen mahdollistaminen edellyttää etäosallistumisen äänestys- ja 
vaalijärjestyksen hyväksymistä. 

 
Esitys:   Liittohallitus esittää liittokokoukselle etäosallistumisen äänestys- ja 

vaalijärjestyksen hyväksymistä.  
 

Päätös:  
 

20 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kansanlähetyspiirien  
yhdistyminen Pohjois-Suomen Kansanlähetykseksi (liite 8) 
  

Perustelu: Lapin Kansanlähetyksen päätti lähestyä Pohjois-Pohjanmaan piiriä 
yhdistymisen merkeissä, koska piirihallitukseen ei löytynyt riittävää määrää 
jäseniä. Näin käynnistyivät yhdistymisneuvottelut Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetyksen kanssa. Neuvottelujen tuloksena Lapin piirihallitus 
hyväksyi 20.4.2022 ja Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus 2.5.2022 
yhdistymissopimuksen.  

 
Liiton sääntöjen 12 §:n ja molempien piirin sääntöjen 13 §:n mukaan 
liittokokous hyväksyy piirien yhdistymisen, mutta yhdistyslain näkökulmasta 
yhdistyminen tarkoittaa toisen piirin purkamista ja toisen piirin 
sääntömuutosta ja toiminta-alueen laajentamista. Molemmat toimenpiteet 
vaativat piirin sääntöjen 18 §:n ja 19 §:n mukaan kahden peräkkäisen 
yhdistyksen kokouksen päätöksen. 
 
Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyksen yhdistyksen kokous päätti sääntöjen 
muuttamisesta ja toimialueen laajentamisesta 6.6. ja 8.8.2022. 
 
Lapin Kansanlähetyksen yhdistyksen kokous käsitteli yhdistyksen purkamista 
ensimmäisen kerran 6.6.2022, Ja toinen yhdistyksen kokous on tarkoitus 
järjestää yhdistymisen vahvistavan liittokokouksen jälkeen viikolla 48/2022.  
 
Kaikki em. päätökset on tehty ehdollisina, koska liiton sääntöjen 12§:n ja 
piirin sääntöjen 13 §:n mukaan liittokokous hyväksyy piirien yhdistymisen ja 
liittohallitus hyväksyy piirin sääntöjen 14§:n ja liiton sääntöjen 17§:n 
mukaisesti piirin sääntöjen muutokset sekä piirin toimialueen rajojen 
tarkastamisen.  
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Esitys:   Liittohallitus esittää, että liittokokous hyväksyy Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetyksien yhdistymisen Pohjois-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
ry:ksi.   

 
PÄÄTÖS:  
 
 

21 
Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen  
 

Perustelu:     Valiokuntaan ovat kuuluneet vuonna 2022 johtosäännön määrittämien  
 kategorioiden mukaisesti seuraavat henkilöt: 

- liittohallituksen edustaja, Hanna Hakulinen, puheenjohtaja 
  - lähetysjohtaja Daniel Nummela 
  - lähetystyöntekijöiden edustaja Asako Palmu 

- piirijohtajien edustaja Kai Niemelä 

  - liittokokouksesta valittuina edustajina Arto Hukari ja Jari Leppänen.  
  
 Esitys: Valitaan liittokokouksesta kaksi edustajaa ja asetetaan liittokokouksen vaaleja 

valmisteleva valiokunta.   
 

PÄÄTÖS: 
 

22 
Vuoden 2023 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: 
 

 
23 
Ilmoitusasiat Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat. 
 
 
24 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 
  LIITTOHALLITUS 

 
 


