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Ehdokkaiden esittely hallituksen vaalia varten 

 

Vaalitoimikunnan esitys 

1. Mikael Sundkvist 
Keskeinen työkokemus  

Seurakuntapappi Suomen ortodoksisessa kirkossa Helsingissä 

Ortodoksisen piispainkokouksen sihteeri 

 

Osaamisalueet hallitustyöskentelyn kannalta 

Ortodoksinen teologia 

Erikoistunut kirkollisten tekstien kääntämiseen 

Svenska litteratursällskapet i Finlandin palkinto työstä ortodoksisten liturgisten 

tekstien käännösten parissa 

 

Koulutus 

Teol. toht. eksegetiikan alalta (Joensuu) 

 

Esittää 

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo 

 

2. Satu Kristiina Ruhanen 
Keskeinen työkokemus  

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan kirkkoherra 

Kappalainen, Mäntyharjun seurakunta 

Seurakuntapastori, Outokummun seurakunta 

 

Osaamisalueet hallitustyöskentelyn kannalta 

Rohkea vaikuttaja ja aloitteellinen 

Laaja-alainen katsontakanta 

Yhteistyökykyinen ja kuunteleva 

 

Koulutus 

terveydenhoitaja, diakonissa, teologian maisteri, jatko-opiskelija(eksegetiikka) 

 

Esittää 

Pohjois-Karjalan Pipliaseuran pj. Anna Holopainen: 

Satu Ruhanen arvostaa Pipliaseuran työtä, paneutuu työhön, on eksegeetti ja on innostunut. 

Hän mielestäni edustaisi erittäin hyvin Itä-Suomea SPS:n hallituksessa. 

 

3. Pia Sahi 
Keskeinen työkokemus  

50% Puijon seurakunnan diakoni-lähetyssihteeri, diakonian lähiesimies ja 50 % 

Kuopion kansainvälisen työn koordinaattori 

1999-2017 Alavan seurakunnan nuorisotyönohjaaja-kansainvälisen työn sihteeri 

Suomen Lähetysseuran Kuopion hiippakunnan toimistosihteeri vuosina 2007-2009 



 

Suomen Pipliaseura ry VUOSIKOKOUS 2021 

 
2 / 3 

Osaamisalueet hallitustyöskentelyn kannalta 

Lähetystyön syvä tuntemus seurakuntatasolla, hiippakuntatasolla ja valtakunnan 

tasolla. 

Lähetystyön kenttäkokemus harjoittelujen kautta. 

Koulutus 

Diakoni-sosionomi, lähetyssihteeri, parasta aikaa JET-koulutus (johtamisen ja 

yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koulutus, päättyy 2022) 

 

Esittää 

Kuopion Pipliaseuran puheenjohtaja Heikki Hyvärinen: 

Pia Sahilla on laaja lähetystyön tuntemus. Hän on hyvin verkostoitunut, mm. nyt parasta 

aikaa Kirkkohallituksen monikulttuurisen työn työryhmän jäsen ja KUA n 

yhteyshenkilötyöryhmän hiippakunnallinen edustaja toista kautta. 

 

 

Muut vaalitoimikunnalle ehdotetut ehdokkaat 

Marja Multanen 
Keskeinen työkokemus  

SKF asiakaspalvelun, prosessien ja laadun sekä tietojärjestelmien päällikkö Suomen, 

Pohjoismaiden ja Pohjois-Euroopan organisaatioissa1999-2020 

SKF Tohmac Transmission asiakaspalvelun, laadun kehittämisen sekä logistiikan 

päällikkö 1982-99 

Suomen Yhdyspankki pankkitoimihenkilö 1978-82 

Eläkkeellä 

 

Osaamisalueet hallitustyöskentelyn kannalta 

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

Toiminta kansainvälisessä toimijaverkostossa 

Tiivis yhteys luterilaisen seurakunnan käytännön työhön 

 

Koulutus 

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET, Edupoli 

SKF Certified Six Sigma Green Belt -laatukoulutus 

Hankintatoimen johtamisen tutkinto MTD, Markkinointi-instituutti 

1975-1978 Laskentatoimen merkonomi, Lappeenrannan kauppaoppilaitos 

Teologian opintoja 2019- 

 

Esittää 

Riikka Pyykkö: 

Pipliaseura saa Marja Multasesta monipuolisesti kokeneen, kristillisiin arvoihin syvästi 

sitoutuneen hallituksen jäsenen, joka haluaa antaa panoksensa raamatunkäännöstyön ja 

sanan levittämisen hyväksi. 

Marja toimi työuransa aikana SKF:ssä kansainvälisessä organisaatiossa, veti kansainvälisiä 

projekteja ja oppi ketteräksi  yritystoiminnan ja toimintaympäristön muutoksissa. 

Asiakasprosessien kehittämistyössä Marja käytti asiakkaiden kanssa yhteistyössä 

menetelmänä palvelumuotoilua.  

Koska Pipliaseuran jäsenistä suuri osa on seurakuntia, hallituksessa on hyvä olla mukana 

henkilö, joka seurakuntansa avainluottamushenkilönä tuo seurakunnan näkökulman 

hallituksen työhön. 

Tohmajärven kirkkoherra Mikko Lappalainen:  
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Marja Multanen on toiminut seurakunnassamme aktiivisena rivijäsenenä ja 

luottamushenkilönä. Erityisesti hänen toimintansa KV:n pj:na on ollut esimerkillistä. Hän on 

antautunut tähän luottamustoimeen innokkaana ja aloitteellisena. Hänen pitkä 

työkokemuksensa organisaatioissa on ollut erinomaisen hyödyksi seurakunnan hallinnossa. 

Tällä hetkellä hänellä on merkittävä ja keskeinen rooli seurakunnan strategiatyöskentelyssä. 

Onpa hän uskaltautunut muutaman kerran saarnaamaankin. Marja on laaja-alainen, eri 

näkökantoja harkitseva, lämminsydäminen kristitty eli karjalaisittain ”oikea tolokun 

immeinen”.  

 

Lasse Antero Teräväinen    
Keskeinen työkokemus  

Peruskoulun lehtori ( matemaattiset aineet), 25 v palvelu, eläkkeelle 2016 

Lähetystyö: Kouluprojektin johtaja Bangladeshissa n 9 v., Läh.yhdistys Kylväjä 

Kemistinä Puolustusvoimien tutkimuskeskuksessa kesä 1981 

 

Osaamisalueet hallitustyöskentelyn kannalta 

Jyväskylän Opiskelijalähetyksen hallituksessa rahastonhoitajana 5 vuotta. 

Kouluprojektin valmistelu ja käynnistäminen Luoteis-Bangladeshissa.  

Gideon järjestössä 15 vuotta eri tehtävissä Lappeenrannassa ja viimeiset 4 vuotta 

aluejohtajana  

 

Koulutus 

FK (kemia), auskultointi 

Esittää 

Etelä-Karjalan Pipliaseura: 

Lasse Teräväisellä on laaja kokemus erilaisissa tehtävissä Suomessa (peruskoulun lehtorina 

yläkouluikäisten parissa, Gideon raamattutyö, Etelä-Karjalan Pipliaseuran hallituksen jäsen, 

Lappeenrannan srk-yhtymän luottamushenkilö mm lähetyksen työryhmässä) ja lähetystyössä 

(pioneerityö Luoteis-Bangladeshissa, erityisesti oraonheimon parissa kouluprojektin 

johtajana). 

Hän on asioista selvää ottava ja niihin perusteellisesti paneutuva, monipuolinen 

tiimityöskentelijä. 

Itä-Suomen edustajana hän hyvin täydentäisi SPS hallituksen kokoonpanoa. Suosittelemme 

häntä lämpimästi uudeksi hallituksen jäseneksi. 


