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SUOMEN PIPLIASEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

24.5.2021 klo 18 

Töölön seurakunnan Fokus-tila, Kauppakeskus Tripla, Helsinki.

 

 

1. Kokouksen avaus  

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt hallituksen 

nimeämä henkilö (Suomen Pipliaseuran säännöt 13 §).  

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen kutsumana viimeistään kesäkuussa 

hallituksen määräämänä päivänä ja paikassa (12 §).  

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava seuran 

verkkosivuilla tai lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai lähetettävä sähköpostitse 

viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta (11 §). 

Kutsu on julkaistu seuran verkkosivuilla 22.3.2021. 

Tähän kokoukseen sovelletaan lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 

osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian 

leviämisen rajoittamiseksi (677/2020), yhdistyslakia (503/1989) ja seuran sääntöjä, 

jotka Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut 04.02.2021.   

Kokouskutsun mukaan jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa 

valtakirjat etukäteen sähköpostin liitteenä (pdf tai kuvatiedosto) osoitteeseen 

vuosikokous@piplia.fi viimeistään 14.5.2021 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä 

edustajan koko nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tieto 

siitä, osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vai paikan päällä.  

Seuran säännöissä ei ole säädöstä kokoukseen osallistuvien vähimmäismäärästä. 

Saatujen valtakirjojen perusteella on kokousedustajille lähetetty sähköpostitse 

kirjalliset ohjeet osallistumisesta kokoukseen sekä osallistumislinkki. 

Esitys:  

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle lain ja seuran sääntöjen edellyttämällä 

tavalla, ja että kokous on päätösvaltainen.  

Todetaan määräaikaan mennessä toimitetut valtakirjat. Valtakirjan esittäneiden 

luettelo liitetään pöytäkirjan alkuun. 

Todetaan kokoukseen osallistuvat seuran hallituksen jäsenet. 

Todetaan kokoukseen osallistuvat vaalitoimikunnan jäsenet. 
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Todetaan kokoukseen osallistuvat kunniajäsenet. 

Todetaan kokoukseen osallistuvat seuran johtoryhmän jäsenet. 

Päätös:  

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta  

 

Seuran säännöissä ei ole määräyksiä vuosikokouksen puheenjohtajan vaalista. 

Puheenjohtajan ei tarvitse olla valtuutettu kokousedustaja. Käytäntönä on ollut, että 

kokouksen puheenjohtajan valintaa valmistellaan etukäteen. Kokouksen avaaja tekee 

esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.  

Esitys: Kutsutaan kokouksen puheenjohtajaksi rovasti Auvo Naukkarinen Töölön 

seurakunnasta. 

Päätös:  

3. Kokouksen sihteerin valinta  

 

Käytäntönä on ollut, että seuran toiminnanjohtaja toimii vuosikokouksen sihteerinä. 

Kokouksen sihteeri kutsuu itselleen avustajat.  

Esitys: Kutsutaan kokouksen sihteeriksi seuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.  

Päätös:  

4. Todetaan menettelytavat kokouksessa 

 

Yhdistyslain 30 §:ssä todetaan äänestys- ja vaalijärjestyksestä seuraavaa: 

Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse 

taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen 

on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava 

tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen 

sääntöjä täydentävät määräykset. 

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja 

eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi kuitenkin 

säätää 4 §:ssä äänestys- ja vaalijärjestyksestä: 

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen 

yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen 

kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka 

yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua 

äänestys- ja vaalijärjestystä. 

Seuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
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muun teknisen apuvälineen avulla (12 §). Seuralla on vuosikokouksen vahvistama 

vaalijärjestys, jossa säädetään hallituksen valinnasta ja vaalitoimikunnan tehtävistä. 

Vaalijärjestys ei kuitenkaan sisällä määräyksiä tai ohjeita muista äänestysmenettelyistä 

tai kokouskäytännöistä silloin, kun yhdistyksen kokoukseen osallistutaan 

tietoliikenneyhteyden välityksellä. 

Seuran hallitus on valmistellut yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetun äänestys- ja 

vaalijärjestyksen, jota on tarkoitus vahvistaa myöhemmin tässä kokouksessa tulevia 

yhdistyksen kokouksia varten. Esitys sisältää samat määräykset kuin aiempi 

vaalijärjestys. Lisäksi siihen on otettu mukaan määräyksiä muista menettelytavoista 

pitäen silmällä erityisesti tilanteita, joissa kokoukseen voidaan osallistua 

tietoliikenneyhteyden välityksellä. 

Hyvä kokouskäytäntö edellyttää, että kokouksen alussa todetaan menettelytavat, kun 

kokous toteutetaan soveltaen poikkeustilannetta varten säädettyä lakia väliaikaisesta 

poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 

yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, vaikka mainittu laki sallii 

etäosallistumisen tilanteessa, jossa yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 

30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.  

Kokouksen osallistujat saavat sähköpostitse menettelytapaohjeet 

kokouskäyttäytymistä varten.  

Esitys: Tässä kokouksessa sovelletaan hallituksen esityksessä uudeksi äänestys- ja 

vaalijärjestykseksi kuvattuja kokouskäytänteitä ja menettelytapoja sekä osallistujille 

etukäteen lähetettyjä menettelytapaohjeita sujuvan etäosallistumisen 

mahdollistamiseksi.  

Päätös: 

 

5. Ääntenlaskijoiden valinta  

 

Kokouksen kulun kannalta on hyvä, jos ääntenlaskijoiksi valitaan kaksi henkilöä, joilla 

ei ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Tällöin kokousta ei välttämättä tarvitse 

keskeyttää ääntenlaskennan ajaksi. 

Äänestyksiin käytetään eVaali-järjestelmää, jonka käytöstä on etukäteen lähetetty 

kirjalliset ohjeet äänioikeutetuille kokousedustajille. 

Esitys: Ääntenlaskijoiksi valitaan Suomen Pipliaseuran henkilökunnasta Piia Huurtola 

ja Katja Hannula.  

Päätös:  
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6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokousedustajaa.  

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan NN ja NN. 

Päätös: Esityksen mukaisesti. 

 

7. Kokouksen työjärjestys  

 

Seuran sääntöjen 13 § listaa asiat, jotka hallituksen on tuotava vuosikokouksen 

päätettäväksi.   

▪ Esitetään kertomus seuran toiminnasta edelliseltä vuodelta. 

▪ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

▪ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle.  

▪ Asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan hallituksen vaalia. Vaalitoimikunnan 

toimikausi kestää seuraavan vuosikokouksen loppuun asti.  

▪ Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaavasti yksi tai kaksi 

varatilintarkastajaa.  

▪ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.  

▪ Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta.  

▪ Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet.  

▪ Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.  

 

Asia, jonka seuran varsinainen jäsen haluaa saattaa kokouksen käsiteltäväksi, on 

tullakseen käsiteltäväksi kokouksessa ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään 

kuusikymmentä (60) päivää ennen kokousta (12 §). Määräaikaan mennessä ei ole tehty 

esityksiä tällaisista asioista. 

Hallituksen tulee huolehtia seuran kokouksissa käsiteltävien asioiden 

tarkoituksenmukaisesta valmistelusta (6§). 

Hallitus on 30.3.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää vuosikokoukselle 

vahvistettavaksi uuden äänestys- ja vaalijärjestyksen. 

Hallitus on laatinut sääntöjen mukaisen työjärjestyksen valmistelemistaan asioista.  

Esitys: Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.  

Päätös:   

 

8. Esitetään kertomus seuran toiminnasta vuodelta 2020  

 

Sääntöjen mukaan seuran hallituksen on esitettävä vuosikokoukselle kertomus seuran 

toiminnasta edelliseltä vuodelta (13 §).  
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Kertomus on ollut luettavissa seuran sivuilla osoitteessa www.piplia.fi xx.x.2021 

lähtien. 

Kertomukseen kuuluu kolme osaa: 

1. Esitemuotoinen katsaus, jossa esitetään vuoden 2020 toiminta tiivistetysti. 

2. Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistut hallituksen puheenjohtajan ja 

toiminnanjohtajan katsaukset 

3. Seuran verkkopalvelussa julkaistavat artikkelit UT2020-käännöksestä ja sen 

vastaanotosta, seuran kansainvälisistä ohjelmista, luettelo seuran yhteisöjäsenistä 

sekä kuvaus seuran hallinnosta. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Keskitalo esittää katsauksen vuoden 2020 toimintaan 

ja keskeisiin tapahtumiin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksymisen jälkeen.  

Toiminnanjohtaja esittelee vuosikertomuksen pääkohdat.  

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

Päätös:   

 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

 

Seuran tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on antanut 9.4.2021 päivätyn 

tilintarkastuskertomuksen. 

Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän tuloksen 

käsittelyn vuosikertomukseen sisältyvässä tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla.  

Esityksen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille voi 

tehdä vain vuosikokouksessa äänivaltaa käyttävä henkilö, joka ei ole toiminut 

hallituksen jäsenenä tilikauden aikana tai hallituksen käsitellessä tilinpäätöstä, eikä 

muutoinkaan ole jäävi.  

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020. 

Päätös:  

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

Päätös:  

 

10. Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet  

 

Hallitus vahvisti 20.3.2018 pidetyssä kokouksessa seuran uuden strategian vuosille 

2019–2021. Liite 9.1. 

http://www.piplia.fi/
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Strategian pohjalta laaditaan strategiakaudelle toimintasuunnitelmat. Hallitus seuraa 

strategian toteutumista ja antaa ohjausta toimivalle johdolle strategian 

toteuttamiseksi. 

Hallitus käynnistää kesäkuussa prosessin uuden strategian valmistelemiseksi. 

Vuosikokouksella on mahdollisuus evästää hallitusta niistä näkökohdista, joita 

strategian valmistelussa olisi syytä ottaa huomioon. 

Esitys: Käydään arvioiva keskustelu näkökohdista, joita olisi hyvä huomioida tulevaa 

strategiaa laadittaessa. 

Päätös:  

 

11. Hallituksen vaali  

 

Hallituksen vaalia koskevat seuran sääntöjen määräykset (5 §).  

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain on kolmasosa erovuorossa. 

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen kerran. Peräkkäisiä kausia voi olla 

korkeintaan kaksi. 

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että 

kuuden jäsenen mukaan lukien puheenjohtajan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon ja 

kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen ev.lut. kirkon jäseniä.  

Erovuoroiset jäsenet  

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat isä Timo Mäkirinta (ort.), pastori Minna 

Koistinen (evl.) ja johtava oppilaitosteologi Risto Korhonen (evl.). 

Vaalimenettely (14 §)  

Hallituksen jäsenten vaalissa pohjaehdotuksena pidetään vaalitoimikunnan tekemää 

kokonaisesitystä. Jos esitys hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian 

käsittely päättyy.  

Vaalitoimikunnan esitys  

Vaalitoimikunnan tehtävästä ja vaalimenettelystä määrää vaalijärjestys.  

Vaalitoimikunnan tehtävänä on seuran etua ja hallitustyöskentelyssä tarvittavaa 

monipuolista asiantuntemusta silmällä pitäen laatia esitys hallitukseen valittavista 

henkilöistä. Toimikunnan on esityksensä lisäksi annettava vuosikokoukselle selonteko 

työskentelystään sekä riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen jäseniksi ehdotetuista.  

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan selonteon, johon sisältyy 

kokonaisesitys erovuoroisten tilalle valittavien henkilöiden vaalia varten.  
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Vaalitoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:  

kirkkoherra Satu Ruhanen (ev.lut., Joensuu) 

kansainvälisen työn koordinaattori Piia Sahi (ev.lut., Kuopio) 

isä Mikael Sundkvist (ort., Helsinki) 

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vaalitoimikunnan esityksen 

mukaisesti. 

________ 

Mikäli vaalitoimikunnan esitys tulee hyväksytyksi, päättyy asian käsittely 

siihen.  

Mikäli vaalitoimikunnan esitys ei saa enemmistöä, suoritetaan vaali 

seuraavasti:  

Sääntöjen 14 §:n mukaisesti toimitetaan hallituksen jäsenten vaali suljetuin lipuin, ellei 

muusta päätetä.  

Vaali toimitetaan yhtenä äänestyksenä niin, että valituksi tulevat kummassakin 

sääntöjen jäsenkategoriassa eniten ääniä saaneet. Siinä tapauksessa, että valittavana on 

useampi kuin yksi muun kuin ev.lut. kirkon jäsen, suoritetaan näiden osalta kunkin 

jäsenen vaali erikseen, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi.  

Ehdokkaina ovat kaikki ne, joita vaalitoimikunta on esittänyt, sekä muut kokouksessa 

ehdolle asetetut henkilöt, joiden kirjallinen suostumus on saatu ja esitetty kokouksen 

puheenjohtajalle.  

Suoritetaan vaali seuraavassa järjestyksessä:  

Valitaan kolmivuotiskaudeksi yksi muun kuin Suomen ev.lut. kirkon jäsen.  

Valitaan kolmivuotiskaudeksi kaksi Suomen ev.lut. kirkon jäsentä. 

_______  

Päätös:  

 

12. Valitaan tilintarkastajat ja päätetään teille maksettavasta palkkiosta 

 

Seuralla on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja vastaavasti yksi tai kaksi 

varatilintarkastajaa. Heidän tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä 

tilintarkastajia. Mikäli valitaan vain yksi tilintarkastaja, on sen oltava 

tilintarkastusyhteisö. Tällöin ei valita varatilintarkastajaa (9 §).  

Tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja alkaa vuosikokouksen 

suoritettua valinnan. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 

viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.  
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Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, tulee sen nimetä yksi 

päävastuullinen tilintarkastaja. 

Tilintarkastajan kilpailutus on järjestetty viimeksi vuonna 2019. 

PricewaterhouseCoopers Oy:n tarjous lakisääteisestä tilintarkastuksesta on ollut 11 

500 euroa (+ alv). Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Samuli Perälä (KHT). 

Esitys: Valitaan seuran tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy. 

Tilintarkastajan palkkion maksetaan laskun mukaisena. 

Päätös:  

 

13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista  

 

Seuran sääntöjen mukaan (13 §) vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. 

Esityksen vuosikokoukselle tekee hallitus.  

Esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä korvausta. Kulut korvataan 

Verohallinnon asettamissa rajoissa. 

Päätös:  

 

14. Äänestys- ja vaalijärjestyksen vahvistaminen  

 

Yhdistyslain 30 §:ssä todetaan äänestys- ja vaalijärjestyksestä seuraavaa: 

Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on 

hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat 

äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät 

määräykset. 

Hallitus on valmistellut uuden äänestys- ja vaalijärjestyksen vuosikokoukselle 

vahvistettavaksi.  

Esitys: Vahvistetaan äänestys- ja vaalijärjestys hallituksen esityksen mukaisesti.  

Päätös:   

 

15. Vaalitoimikunnan asettaminen  

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Kaksi jäsentä edustaa Suomen ev.lut. kirkon 

seurakuntia. Heidät esittää Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunta. Yhden 
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jäsenen tulee olla jonkin alueellisen pipliaseuran hallituksen jäsen. Hallitus esittää 

lisäksi kaksi jäsentä, joista toisen tulee edustaa vähemmistökirkkoja. Kukaan 

nimetyistä henkilöistä ei voi olla Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen. 

Vaalitoimikunnan jäseninä toimivat Merja Mäkisalo ja Minna Sorvala Suomen ev.lut. 

kirkon lähetystyön toimikunnan esittäminä, Johannes Haapalainen alueseurojen 

edustajana, Jari Portaankorva vähemmistökirkkojen piiristä ja rovasti Pirjo-Liisa 

Penttinen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo-Liisa Penttinen. 

Vaalijärjestyksen mukaan vaalitoimikunnan toimikausi on kolme vuotta. Nykyinen 

vaalitoimikunta asetettiin vuoden 2019 vuosikokouksessa. 

Esitys: Vuoden 2019 vuosikokouksessa asetetun vaalitoimikunnan toimikausi jatkuu 

vuoteen 2022. 

Päätös:  

 

16. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.  

 

 

N.N.   Markku Kotila  

kokouksen puheenjohtaja  toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri  

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi.  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 


