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SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS
SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistysrekisterissä xx.xx.202x.

Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, ruotsiksi Finlands Evangelisklutherska Folkmission. Yhdistyksen kotipaikkana on Hausjärven kunta. Yhdistyksestä käytetään
jäljempänä nimitystä liitto.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2§
Liiton tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että
muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla
heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä.
Liitto korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen,
Kansanlähetyksen oppiperustan ja ohjelman mukaisesti liitto pyrkii toimimaan uskollisena
Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- tekee lähetystyötä muiden kansojen keskuudessa
- järjestää valtakunnallisia hengellisiä tilaisuuksia
- toimii jäsenyhteisöjensä yhdyssiteenä ja palvelee niitä niiden toiminnassa
- tekee sisälähetystyötä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla kansanlähetystoimintaa ei ole
järjestetty
- kouluttaa uskovia työhön sekä kotimaata että ulkomaita varten
- perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia eri asteisia opetuslaitoksia
- tukee ja harjoittaa teologista tutkimustyötä sekä
- harjoittaa kristillistä rakkaudenpalvelua
Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, harjoittaa kustannus- ja
kirjakauppatoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa, joka ei ole ristiriidassa liiton tarkoituksen
kanssa.
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Liiton toiminta ei kuitenkaan tarkoita voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimista siihen
osallisille.

Jäsenyys
4§
Liiton jäsenet ovat joko piirijäseniä, erikoisjäseniä tai kannatusjäseniä.
Piirijäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity alueellinen Kansanlähetys.
Erikoisjäseneksi voidaan hyväksyä erityistyömuotoja harjoittava kristillisessä hengessä toimiva
rekisteröity yhdistys.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunta, jolla on
voimassa oleva nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä
myös oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.
Yhdistyksen jäseniä sanotaan näissä säännöissä myös jäsenyhteisöiksi.

5§
Liittokokouksella on oikeus asianomaista kuultuaan erottaa jäsenyhteisö, jonka se katsoo
toimivan vastoin liiton tarkoitusta tai joka ei noudata sen sääntöjä.
Jäsenyhteisö voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsenyhteisö eroaa tai erotetaan liitosta, sillä ei ole enää oikeutta käyttää nimessään sanoja
Kansanlähetys eikä Folkmission.

6§
Liiton jäsenten on suoritettava liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämä vuotuinen
jäsenmaksu.

7§
Piirijäsenen ja erikoisjäsenen tulee lähettää vuosittain liitolle kertomus toiminnasta, tilinpäätös
ja tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.
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Hallintoelimet
8§
Liiton toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus, joista jäljempänä käytetään myös sanoja
kokous ja hallitus.

Liittokokous
9§
Yhdistyksen kokouksena toimii liittokokous. Varsinainen liittokokous pidetään kesä-lokakuussa.
Liittohallitus määrää kokouksen ajan ja paikan.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai mikäli vähintään 1/6 piirijäsenistä anoo sitä kirjallisesti hallitukselta määrättyä tarkoitusta
varten.
Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenyhteisöille kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla
kokouskutsulla. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenyhteisöille samalla tavoin.
Liittokokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä, jos
liittohallitus niin päättää. Liittokokouksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja
vaalijärjestys. Jos etäyhteyden käyttäminen on mahdollista, kokouskutsussa on mainittava tästä
mahdollisuudesta. Jos kokousedustaja haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyttä käyttäen,
hänen on ilmoitettava siitä kokouskutsussa kirjatulla tavalla ilmoitettuun päivämäärään
mennessä.
Jos jäsenyhteisö haluaa jonkin asian varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, siitä on
ilmoitettava kirjallisesti viimeistään huhtikuun 30. päivänä liittohallitukselle.
Liittokokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.

10 §
Liittokokouksessa äänivaltaisia ovat piirijäsenten ja erikoisjäsenten lähettämät edustajat.
Liittokokouksessa puhevaltaisia ovat liittohallituksen jäsenet sekä Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen ja sen piirijärjestöjen työntekijät.
Piirijäsen saa lähettää liittokokoukseen seitsemän edustajaa, joiden tulee olla Kansanlähetyksen
piirijärjestön henkilöjäseniä. Liittokokousedustajaksi ei voida valita liiton työntekijää.
Erikoisjäsen saa lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa.
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Kannatusjäsen saa lähettää yhden puhevaltaisen edustajan.
Kullakin äänivaltaisella edustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos
yksikin äänioikeutettu sitä vaatii, hallituksen jäsenten vaali suoritetaan kuitenkin aina suljetuin
lipuin.

11 §
Varsinaisessa liittokokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Valitaan ääntenlaskijat
4. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna ja päätetään sen
hyväksymisestä
5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
7. Suoritetaan hallitusvaali
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi hallituksen jäsenten
keskuudesta
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden
tilit ja hallinnon
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
11. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
12. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten.
Lisäksi liittokokous
- hyväksyy ja erottaa liiton jäsenet
- hyväksyy Kansanlähetyksen ohjelman
- hyväksyy kehittämissuunnitelman
- käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liittohallitus
12 §
Liiton toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluu 12 jäsentä. Liittokokous
valitsee hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtajan hallituksen jäsenten
keskuudesta vuodeksi kerrallaan.
Vuosittain on erovuorossa kolme jäsentä, kolmena ensimmäisenä vuotena arvan perusteella,
sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.
Uusi hallitus ottaa tehtävät vastaan valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen
jäsenistä enintään kuusi saa olla koulutukseltaan teologeja. Hallituksen jäsenenä ei saa olla
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liiton tai piirijäsenen palkattu työntekijä. Hallituksessa käsiteltävästä asiasta ei saa tehdä
päätöstä varaamatta johtoryhmälle oikeutta lausua mielipiteensä päätösehdotuksesta.

13 §
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja. Hallituksen kokouksiin voidaan erikseen kutsua
pöytäkirjanpitäjä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tai jos neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
neljä muuta hallituksen jäsentä ovat läsnä. Kokous on myös päätösvaltainen, jos puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä ovat saapuvilla ja he kaikki ovat
yksimielisiä.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään piirijäsenille.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
- käsitellä johtoryhmän sille esittämät asiat
- hyväksyä liiton hallintosääntö
- määritellä johtoryhmän kokoonpano ja toimiaika
- ottaa ja vapauttaa johtoryhmän jäsenet ja muut liiton työntekijät hallintosäännön
määräämällä tavalla
- hyväksyä ja vapauttaa tehtävistään piirijäsenten esityksestä niiden opetus- ja
julistustyöntekijät sekä johtavassa asemassa olevat työntekijät
- valita liiton lähetystyöntekijät
- päättää liiton ulkomaisista suhteista
- vahvistaa piirien väliset rajat
- päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
- määrätä liittokokouksen aika ja paikka sekä kutsua se koolle
- valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat
- asettaa erilaisia tehtäviä varten toimikuntia.

Nimen kirjoittaminen ja talous
14 §
Liiton nimen kirjoittaa liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai
talousjohtaja tai joku muu liittohallituksen määräämä toimihenkilö kukin yksin.
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15 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava ja se on annettava tilintarkastajille
huhtikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava niistä lausunto kesäkuun 15.
päivään mennessä.

Liiton ja piirijäsenten suhde
16 §
Liiton ja piirijäsenen suhteista on voimassa
- piirijäsenen ottaessa tai vapauttaessa tehtävistään johtavia työntekijöitä tai
julistustyöntekijöitä päätös on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
- liittohallitus päättää piirijäsenen ulkomaisista suhteista
- piirijäsen lähettää vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja tilinpäätöksensä liittohallitukselle
huhtikuun loppuun mennessä
- piirijäsenen sääntöjen muutos tai liittyminen jäseneksi johonkin toiseen yhdistykseen on
alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
- piirin toimialueen rajojen tarkistaminen on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
- piirin harkitessa yhdistyksen purkamista, on piiri velvollinen neuvottelemaan päätöksestä
liittohallituksen kanssa ennen päätöksen voimaan saattamista

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
17 §
Liiton sääntöjä voidaan muuttaa tai liitto purkaa, jos jäsenyhteisöille etukäteen saatettu
ehdotus liittokokouksessa ja sen jälkeen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidetyssä toisessa
kokouksessa saa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Ensimmäisessä
kokouksessa ehdotukseen voidaan ennen äänestystä tehdä muutoksia.

18 §
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä liiton tarkoituksen edistämiseen
purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen liittokokouksen päättämällä tavalla.

