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VAALITOIMIKUNNAN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 2022 

 

 

Vaalitoimikunnan esitys 

Vaalitoimikunta esittää seuran etua ja hallitustyöskentelyssä tarvittavaa 

monipuolista asiantuntemusta silmällä pitäen äänestysvaalijärjestyksen 

mukaisesti, että Suomen Pipliaseura ry:n hallitukseen valittaisiin 

erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt: 

kehitysyhteistyöjohtaja, aluejohtaja Anne Haverinen (SVKN, Espoo) 

piispa Jukka Keskitalo (ev.-lut., Oulu) 

hammaslääketieteen lisensiaatti Pirkko Träskbacka (ev.-lut., Espoo) 

 

Vaalitoimikunnan jäsenet 

Helsingissä 24.5.2021 pidetty Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokous vahvisti 

äänestys- ja vaalijärjestyksen. Vaalitoimikunnan kolmivuotinen toimikausi 

alkoi vuoden 2019 vuosikokouksesta. 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 puheenjohtajaksi nimettiin Pirjo-Liisa Penttinen. 

Vaalitoimikunnan tehtävä 

Vaalitoimikunnan tehtävänä on seuran etua ja hallitustyöskentelyssä 

tarvittavaa monipuolista asiantuntemusta silmällä pitäen laatia esitys 

hallitukseen valittavista henkilöistä. 

Esitystä tehdessään vaalitoimikunnan on pidettävä ensisijaisena tavoitteena, 

että hallituksessa on laaja-alaisesti erilaista osaamista ja kokemusta. Lisäksi 

toimikunnan on huolehdittava, että hallituksessa on eri sukupuolten, järjestöä 

tukevien hengellisten suuntausten sekä maan eri osien edustus. 

Vaalitoimikunnan on esitystä tehdessään myös pyrittävä siihen, että 

hallituksessa on yksi Suomen ortodoksisen kirkon jäsen, yksi katolisen kirkon 

jäsen (Katolinen kirkko Suomessa) ja yksi Suomen vapaakristillisen neuvoston 
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(SVKN ry) piiristä tuleva jäsen. Hallitukseen kuuluvat Suomen ev.lut. kirkon 

jäsenet edustavat erilaisia teologisia suuntauksia ja herätysliikkeitä. 

Esityksen valmistelu 

Seuran jäsenyhteisöt antavat perustellut ehdotuksensa hallitukseen 

valittavista jäsenistä vaalitoimikunnalle sen ilmoittamalla tavalla. Toimikunnan 

on varmistettava ehdolle asetettujen oma suostumus. Vaalitoimikunta ei 

esityksessään ole sidottu pelkästään sille esitettyihin ehdokkaisiin, vaan se voi 

hakea ehdokkaita laajemminkin. Vaalitoimikunnan tehtävänä on myös 

selvittää, ovatko erovuorossa olevat hallituksen jäsenet käytettävissä. 

Toimikunnan on annettava varsinaisen esityksen lisäksi vuosikokoukselle 

selonteko työskentelystään sekä riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen 

jäseniksi ehdotetuista. Kaikilla vaalitoimikunnan jäsenillä on vuosikokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus. 

Varsinaisen päätöksen hallitukseen valittavista tekee yhdistyksen vuosikokous 

(Yhdistyslaki, 16–17 §). 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat kehitysyhteistyöjohtaja, aluejohtaja Anne 

Haverinen (SVKN, Espoo), piispa Jukka Keskitalo (ev.-lut., Oulu) ja dosentti 

Risto Nurmela (ev.-lut., Borgå stift, Parainen).  

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen 

korkeintaan kerran peräkkäin (5 §). Risto Nurmela ei näin ollen voi asettua 

ehdolle.  

Ehdokasasettelu 

Vaalitoimikunta pyysi 15.2.2022 päivätyllä kirjeellä (julkaistu osoitteessa 

piplia.fi) seuran jäseniä tekemään esityksiä ehdokkaiksi. Määräajaksi oli 

asetettu 1.4.2022. 

Suomen ev.lut. kirkon piiristä tulevaksi hallituksen jäseneksi saatiin 

määräaikaan mennessä hiippakuntadekaani Robert Lembergin (Borgå stift) 

esitys Pirkko Träskbackan ehdokkuudesta. Liite 1. 

Vaalitoimikunta on tehtävänsä mukaisesti selvittänyt, että Anne Haverinen 

(SVKN) ja Jukka Keskitalo (ev.-lut.) ovat käytettävissä hallituksen vaalissa. 
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Perustelut 

1. Vaalijärjestys asettaa vaalitoimikunnan esityksen ensisijaiseksi 

kriteeriksi hallituksen osaamisalueet 

Pyytäessään ehdotuksia jäsenyhteisöiltä vaalitoimikunta esitti 

näkemyksenään, että Porvoon ev.-lut. hiippakunnasta olisi yksi edustaja 

seuran hallituksessa. Hiippakuntadekaani Robert Lemberg on esittänyt, että 

Porvoon hiippakunnasta valittaisiin hallitukseen HLL Pirkko Träskbacka. 

Hänellä on kokemusta sekä seurakuntahallinnosta (kolme kautta Espoon 

ruotsinkielisen seurakunnan seurakuntaneuvostossa) että järjestötoiminnasta 

(20 v. Kristillisen hammaslääkäriseuran hallituksessa, josta 6 v. pj.). 

Piispa Jukka Keskitalo on toiminut Suomen Pipliaseuran hallituksen 

puheenjohtajana kolme vuotta. Hänellä on laaja kokemus seurakunnan, 

kirkkohallituksen ja hiippakunnan johtamisesta sekä järjestön 

hallitustyöskentelystä. 

Kehitysyhteistyöjohtaja, aluejohtaja Anne Haverinen on toiminut kolme 

vuotta Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä hän on 

hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen. Anne Haverisella on 

laaja kokemus kansainvälisen työn johtotehtävistä merkittävässä 

lähetysjärjestössä. Hänellä on myös laaja kokemus kehitysyhteistyön 

hallinnoinnista ja valvonnasta. 

Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden kannalta on hyvä, että Jukka Keskitalo ja 

Anna Haverinen jatkavat hallituksessa toisen kolmivuotiskauden. Jukka 

Keskitalo on käytettävissä myös hallituksen puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunta 

esittää, että Jukka Keskitalo valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, mikäli 

vuosikokous valitsee hänet jatkokaudelle.  

  

2. Vaalijärjestyksen mukaisesti toissijaisena kriteerinä voidaan käyttää 

hallituksen sukupuolijakaumaa, järjestöä tukevien hengellisiä suuntauksia 

sekä maan eri osien edustusta 

Hallituksen jäsenten kokonaismäärä on seuran sääntöjen mukaan yhdeksän. 

Vaalitoimikunta on käynyt perusteellisen keskustelun hallituksen tasa-

arvoisesta koostumuksesta ja maantieteellisestä edustavuudesta ja nosti 

yksimielisesti tärkeimmäksi kriteeriksi laaja-alaisen osaamisen ja kokemuksen.  
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Kaudella 2021/2022 seuran hallituksessa toimi neljä naista ja viisi miestä. 

Mikäli vaalitoimikunnan esitys vahvistetaan, hallituksessa on viisi naista ja 

neljä miestä.  

Esitetyistä henkilöistä kaksi tulee Espoosta ja yksi Oulusta. Hallituksessa 

jatkavat tutkijatohtori Oskari Juurikkala (Helsinki), kirkkoherra Satu Ruhanen 

(Joensuu), almanakkatoimiston johtaja, dosentti Minna Saarelma-Paukkala 

(Lahti), kansainvälisen työn koordinaattori Pia Sahi (Kuopio), Rovasti Mikael 

Sundkvist (Helsinki) ja lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro (Helsinki). 


