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SUOMEN PIPLIASEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

17.5.2022 klo 18 Tikkurilan kirkossa (Asematie 12 a, 01300 Vantaa) 

 

 

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 10.2.2022. 

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 4.2.2021.   

Kokouskutsun mukaan jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa 

valtakirjat etukäteen sähköpostin liitteenä (pdf tai kuvatiedosto) osoitteeseen 

vuosikokous@piplia.fi viimeistään 29.4.2022 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä 

edustajan koko nimi, 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 pöytäkirjaan. 

Todetaan kokoukseen osallistuvat seuran hallituksen jäsenet. 

Todetaan kokoukseen osallistuvat vaalitoimikunnan jäsenet. 

Todetaan kokoukseen osallistuvat kunniajäsenet. 
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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 kirkkoherra Janne Silvast Tikkurilan 

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. 
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Seuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen avulla (12 §).  

Vuoden 2021 vuosikokous on 24.5.2021 vahvistanut yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetun 

äänestys- ja vaalijärjestyksen. 

Kokouksen osallistujat saavat sähköpostitse menettelytapaohjeet 

kokouskäyttäytymistä varten.  

Esitys: Tässä kokouksessa sovelletaan äänestys- ja vaalijärjestyksessä 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 Katja Hannula 

ja Satu Rissanen.  

Päätös: 

 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokousedustajaa.  

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan NN ja NN. 

Päätös:  

 

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. 
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• Asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan hallituksen vaalia. Vaalitoimikunnan 

toimikausi kestää kolme vuotta. 

• 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 laatinut sääntöjen mukaisen työjärjestyksen valmistelemistaan asioista.  

Esitys: Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.  

Päätös:  

 

8. Kunniajäsenten kutsuminen 

 

Seuran sääntöjen 4 §:n mukaan seura voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusta 

ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen 

esityksestä. Heiltä ei peritä jäsenmaksua. 

Seuran hallitus on vahvistanut 23.3.2010 pitämässään kokouksessa pääperiaatteeksi, 

että ”kunniajäsenyys voidaan myöntää valtakunnallisesti merkittävällä tavalla 

toimineelle henkilölle”. Voimassa olevan linjauksen perusteella seuran kunniajäseneksi 

on kutsuttu seura jäsenkirkkojen edustajina arkkipiispa Kari Mäkinen, piispa Juha 

Pihkala ja dosentti Risto Cantell Suomen ev.-lut. kirkosta, arkkipiispa Leo Suomen 

ortodoksisesta kirkosta, piispa Teemu Sippo Katolisesta kirkosta Suomessa sekä 

seurakuntaneuvos Valtter Luoto Suomen vapaakristillisestä neuvostosta (SVKN).  

Esitystä kunniajäsenten kutsumiseksi on valmisteltu ottaen huomioon erityisesti kaksi 

näkökohtaa:  

1. Kunniajäsenten kokonaisuuden tulee olla seuran jäsenkunnan näkökulmasta 

edustava. Valtter Luodon kuoltua 12.11.2021 kunniajäsenten joukossa ei ole 

ketään SVKN:n piiristä.   

2. On myös huomionarvoista, ettei seuran kansainvälinen toiminta millään tavalla 

näy kunniajäsenten valinnassa.   
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Kunniajäseneksi esitettävät:  

Terje Hartberg (1952)  

Valmistuttuaan kauppatieteen maisteriksi Oslossa Terje Hartberg sai vuonna 1976 

kutsun raamattutyön johtajaksi Israelissa ja Länsirannalla, missä tehtävässä hän toimi 

neljä vuotta. Vuonna 1985 hänet kutsuttiin Yhtyneiden Raamattuseurojen Euroopan ja 

Lähi-idän alueen toimistoon vasta perustettuun kustannustoiminnan konsultin 

tehtävään, jossa hänen tehtävänään oli siirtää pipliaseurojen työn painopista kirjojen 

painattamisesta ammattimaiseen kustannustointaan.  

Vuosina 1990-96 Terje Hartberg johti laajaa yli 50 milj. dollarin (US) kehitysohjelmaa, 

jossa Itä-Eurooppaan ja ensisen Neuvostoliiton alueelle perustettiin 23 uutta 

pipliaseuraa.  Vuosituhannen vaihteessa Terje Hartberg johti Opportunity 21 -

kehitysohjelmaa, joka oli ensimmäinen projektipohjainen ohjelma Yhtyneissä 

Raamattuseuroissa. Ohjelmassa investoitiin vuosien 2000-2006 aikana 55 milj. dollaria 

(US) 400 projektissa ja 71 maassa.  

Yhtyneiden Raamattuseurojen siirtyessä kokonaan projektipohjaiseen rahoitusmalliin 

(Funding Reform) Terje Hartbergin tehtäväksi tuli rakentaa yksikkö, joka vastasi 

projektienhallinnan kokonaisuudesta. Kokonaan keskustoimiston palvelukseen 

Hartberg siirtyi 2007.  Kun Yhtyneiden Raamattuseurojen palveluorganisaatiota 

uudistettiin vuonna 2012, Terje Harberg nimitettiin Global Ministry Exchange -

yksikön johtajaksi. Samassa yhteydessä hänen vastuulleen tuli myös Yhtyneiden 

Raamattuseurojen jäsenkomitean työn rakentaminen ja kehittäminen. Yhteistyö 

Suomen Pipliaseuran kanssa oli läheistä, koska toiminnanjohtaja Markku Kotila toimi 

rahoitusmallin kehittäneen komitean puheenjohtajana sekä joitakin osan aikaa myös 

Membership Committeen puheenjohtajana.   

Terje Harberg on enemmän kuin mukaan muu yksittäinen henkilö kehittänyt 

viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana Yhtyneiden Raamattuseurojen palvelua 

paikallisille pipliaseuroille.   

Esitys: Kutsutaan seuran kunniajäseneksi Terje Hartberg. 

Päätös: 

 

Richard Brewis   

Opiskeltuaan teologiaa ja kielitiedettä Skotlannissa ja Englannissa Richard Brewis 

työskenteli vuosina 1982–1997 Suomen Vapaakirkon lähettämänä 

raamatunkäännöstyössä ja kielentutkijana Malesiassa (SIL). Yhdessä vaimonsa Kielo 

Brewisin kanssa he koordinoivat raamatunkäännöstyötä ja kielityötä timugon murutin 

kielellä. Työn tuloksena syntyi Uuden testamentin käännös ja kaksikielinen sanakirja 

sekä joukko tieteellisiä julkaisuja. Koko Maleasian kauden Richard Brewis toimi 

läheisessä yhteistyössä Malesian Pipliaseuran ja Yhtyneiden Raamattuseurojen Aasian 

aluetoimiston kanssa. Palattuaan Suomeen Richard Brewis työskenteli ensin Helsingin 
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vapaaseurakunnan pastorina, mutta siirtyi pian lähetyssihteeriksi Suomen vapaakirkon 

keskustoimistolle Hämeenlinnaan. Vuosina 1999–2002 hän toimi lähetyssihteerinä ja 

vuosina 2003–2015 Suomen Vapaakirkon lähetysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. 

Työssään Ricahrd Brewis oli aktiivinen ekumeenisten suhteiden ja yhteistyön 

rakentaja.  Vuodesta 2015 Richard Brewis toimi Suomen Pipliaseuran palveluksessa 

johtaen ja kehittäen seuran kansainvälistä työtä. Kansainvälisen työn johtajana hänen 

poikkeukselliset taitonsa kulttuurien välisessä yhteistyössä tulivat hyvään käyttöön. 

Pysyvimmän jäljen Yhtyneiden Raamattuseurojen toimitaan hän jätti kehittämällä ja 

koordinoimalla lukutaitotyötä globaalisti ja erityisesti eteläisessä Afrikassa.  

Esitys: Kutsutaan seuran kunniajäseneksi Suomen vapaakirkon pastori Richard 

Brewis. 

Päätös: 

 

Kua Wee Seng (1956)  

Kun vuonna 1987 perustettuun Nanjingin Raamattupainoon (Amity Printing 

Company) nimitettiin vuonna 1993 ensimmäinen kiinalainen toimitusjohtaja Han 

Shanning, kutsuttiin Kua Wee Seng painon apulaisjohtajaksi. Hänen tehtäväkseen tuli 

kehittään taloushallintoa ja kouluttaa paikallista hallinnollista henkilöstöä. Hänen 

aikanaan painossa siirryttiin myös käyttämään kiinalaista paperia ja ryhdyttiin 

tuottamaa Raamattuja pistekirjoituksella. Hän myös käynnisti Raamattujen painamisen 

ulkomaisille asiakkaille.   

Kahden vuoden kauden jälkeen Kua Wee Seng palasi Singaporeen, jolloin hänestä tuli 

Asia Opportunity -ohjelman apulaisjohtaja. Ohjelma vastasi Yhtyneiden 

Raamattuseurojen raamattutyöstä Kiinassa, Laosissa ja Vietnamissa. Vuonna 1999 Kua 

Wee Seng nimitettiin koko ohjelman johtajaksi. Pian Kiinan työ eriytyi omaksi China 

Partnership -yksikökseen, jonka johtajana Kua Wee Seng toimi vuoden 2021 loppuun. 

Hän jatkaa edelleen Amity Printing Companyn hallituksen varapuheenjohtajana.   

Kua Wee Seng on yli 20 vuoden ajan rakentanut Yhtyneiden Raamattuseurojen 

yhteistyösuhteita Kiinan kristillisen neuvoston, Kiinan katolisen kirkon ja Kiinan 

valtion uskontoviranomaisten kanssa. Merkittävä osa tätä suhteiden hoitoa on ollut 

vierailuohjelma, jonka rakentamisessa myös Suomen Pipliaseura on ollut aktiivisesti 

mukana.  

Esitys: Kutsutaan seuran kunniajäseneksi Kua Wee Seng. 

Päätös: 

 

9. Esitetään kertomus seuran toiminnasta vuodelta 2021  

 

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 6.5.2021 

lähtien. 

Kertomukseen kuuluu kolme osaa: 

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

2. Tilinpäätös ja sen yhteydessä julkaistut hallituksen puheenjohtajan ja 

toiminnanjohtajan katsaukset 

3. Seuran verkkopalvelussa julkaistava luettelo seuran kansainvälisistä ohjelmista, 

luettelo seuran yhteisöjäsenistä sekä kuvaus seuran hallinnosta. 

4. Kuvaus päättyneen strategiakauden tavoitteiden toteutumisesta 

 

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Keskitalo esittää katsauksen strategian 

toteutumiseen.   

Toiminnanjohtaja esittelee vuosikertomuksen pääkohdat. Johtoryhmän jäsenet 

esittelevät kertomuksen kukin omalta vastuualueeltaan. 

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

Päätös:. 

 

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

 

Seuran tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on antanut 13.4.2022 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 2021. 

Päätös:  

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

Päätös:  

 

http://www.piplia.fi/
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11. Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet  

 

Seuran sääntöjen 6 §:n mukaan hallitus päättää toiminnan keskeisistä tavoitteista ja 

toimintasuunnitelmista ja seurata niiden toteutumista. Sääntöjen 13 §:n mukaan 

vuosikokouksessa käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet. 

Hallitus on 31.3.2022 pitämässään kokouksessa vahvistanut seuralle uuden strategian 

strategiakaudeksi 2022-2024. Liite 11. 

Strategian pohjalta laaditaan strategiakaudelle toimintasuunnitelmat, jotka hallitus 

vuosittain vahvistaa. Hallitus seuraa strategian toteutumista ja antaa ohjausta 

toimivalle johdolle strategian toteuttamiseksi. Vuosikokous voi antaa hallitukselle 

palautetta strategiasta ja sen toteutumisesta. 

Toiminnanjohtaja esittelee uuden strategian. 

Esitys: Käydään arvioiva keskustelu seuran uudesta strategiasta. 

Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Päätös:  

 

12. 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 kehitysyhteistyöjohtaja, aluejohtaja Anne 

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

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

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.  
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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 Pirjo-Liisa Penttinen esittele vaalitoimikunnan 

selonteon, johon sisältyy kokonaisesitys erovuoroisten tilalle valittavien henkilöiden 

vaalia varten.  

Vaalitoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:  

kehitysyhteistyöjohtaja, aluejohtaja Anne Haverinen (SVKN, Espoo) 

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

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

 

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.  

_______  

Päätös:  

 

13. Valitaan tilintarkastajat ja päätetään heille 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 §).  
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Tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja alkaa vuosikokouksen 

suoritettua valinnan. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 

viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.  

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, tulee sen nimetä yksi 

päävastuullinen tilintarkastaja. 

Tilintarkastajan kilpailutus on järjestetty viimeksi vuonna 2019. 

PricewaterhouseCoopers Oy:n tarjous lakisääteisestä tilintarkastuksesta on viimeksi 

ollut 11 500 euroa (+ alv). Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Samuli Perälä 

(KHT). 

Esitys: Valitaan seuran tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisena. 

Päätös:  

 

14. 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: Esityksen mukaisesti. 

 

15. Vaalitoimikunnan asettaminen  

 

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

seurakuntia. Heidät esittää Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunta. Yhden 

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. 
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Suomen ev.-lut. kirkon lähetystyön toimikunta on esittänyt, että vaalitoimikuntaan 

valittaisiin diakoni, Maskun ev.-lut. seurakunnan lähetyssihteeri Tuija Kyrölä sekä 

Haminan ev.-lut. seurakunnan vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtaja Liisa 

Länsmans. 

Suomen vapaakristillisen neuvoston piiristä on esitetty, että vaalitoimikuntaan 

valittaisiin Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen.  

Alueseurojen piiristä käytettävissä on Satakunnan Pipliaseuran puheenjohtaja Aarno 

Niemi.  

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi on käytettävissä Harjun ev.-lut. seurakunnan 

seurakuntapastori, rovasti Jaana Rantala, joka on aiemmin toiminut Suomen 

Pipliaseuran hallituksessa.   

Esitys: Vaalitoimikuntaan nimitetään kaksi Suomen ev.-lut. kirkon lähetystyön 

toimikunnan nimeäminä diakoni, Maskun ev.-lut. seurakunnan lähetyssihteeri Tuija 

Kyrölä ja Haminan ev.-lut. seurakunnan vapaaehtois- ja kansainvälisen työn 

työalajohtaja Liisa Länsmans, alueseurojen piiristä Satakunnan Pipliaseuran 

puheenjohtaja Aarno Niemi, vähemmistökirkkojen piiristä Suomen helluntaikirkon 

toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Lisäksi hallitus esittää, että vaalitoimikunnan 

puheenjohtajaksi nimitetään Tampereen Harjun ev.-lut. seurakunnan 

seurakuntapastori, rovasti Jaana Rantala. 

Päätös:   

 

16. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo . 

 

 


