
Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry 

 

Toimintasuunnitelma 2020 

 
SPYn viimeisintä strategiaa toteutetaan nyt kolmatta vuotta. Kolmantena toimintavuonna 
painotetaan pyhäkoulutoiminnan markkinointia. Hallitus palaa kaikissa kokouksissaan 
Taiston suuntaviittoihin eli strategisiin tavoitteisiin ja luotaa päätöksiään sen mukaisesti. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään suuntaviitat lasten, perheiden sekä seurakuntien 
vapaaehtoisten ja työntekijöiden näkökulmasta. Lopuksi on esitetty myös, miten 
vahvistamme SPYtä yhdistyksenä. 

 
  

1.Lapsen ja perheen näkökulma 
 

Lapsia osallistavan pyhäkoulutoiminnan tukeminen 
  
SPY ry tekee työtä, jotta kaikilla lapsilla ja perheillä olisi saatavilla pyhäkoulu. Suomessa on 
Suomessa on syntynyt 2011-2019 kaikkiaan 486617 lasta. Kaikenikäisiä kastettuja lapset ja 
ev. lut. kirkossa kastettuja samalla ajanjaksolla on 344843. Seurakuntien ryhmätoimintaan 
osallistui 2019, 0-6-vuotiaita 117344 ja 7-14-vuotiaita 168807. Enää ei tilastoida erikseen 
sitä, kuinka paljon näistä on nimenomaan pyhäkoululaisia ja kuinka paljon on 
pyhäkouluryhmiä. Määrällisten tavoitteiden toteutumisen arviointi on siksi vaikeaa. 
Tavotteena on kuitenkin, että noin 3 prosenttia 1-8--vuotiaista lapsista eli  noin 15000 lasta 
löytäisi vuonna 2020 pyhäkoulusta tilan omalle henkiselle ja hengelliselle kasvulleen.  
 
Korona-poikkeustilanne vaikuttaa vuonna 2020 kokoontuvan toiminnan järjestämiseen. SPY 
tarjoaa sisältöjä, joiden avulla pyhäkouluun voi osallistua verkossa tai ulkona leikkien. 
Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin toimintasuunnitelman muissa kohdissa.  
 

Lapset suunnittelemaan 
Useiden vuosien ajan on puhuttu lasten osallisuudesta. Tänä vuonna hallitus järjestää lasten 
hallituksen kokouksen vähintään kerran vuodessa. Lapsia pyydetään myös kirjoittamaan 
juttuja jäsenkirjeeseen ja yhdistyksen verkkosivulle. Heille voidaan maksaa tästä pieni 
palkkio.  



Lastenkirkko 
  
SPY rahoittaa Lastenkirkko-median kautta pyhäkouluun sopivaa digitaalista aineistoa 
Lastenkirkkoon. Korona-poikkeustilan aikana videoiden ja digitaalisten sisältöjen merkitys 
kasvaa entisestään. Lastenkirkon YouTubessa ja Lastenkirkko.fi sivustolla on saavavilla 
monipuolisesti pyhäkoulusisältöjä.  

Pyhäkoulun ilme ja brändi 
 
SPY ry kehittää vuoden aikana pyhäkoulun brändiä mainostoimisto Funckin Jaana Haapalan 
kanssa. Tavoitteena on löytää vielä käyttämättömät lasten ja perheiden kohtaamisen paikat 
ja selkeyttää pyhäkoulua perheille suunnattuna palveluna.  
 
Kehittämisen lähtökohdan kuvaus: Pyhäkoulu on tunnettu käsite, joka sisältää paljon 
brändillistä pääomaa. Pyhäkoulu käsitteenä on kuitenkin joiltain osin jäänyt menneeseen 
maineeseen ja siten vaikuttaa tässä ajassa pölyttyneeltä kaivaten kirkastusta ja uutta 
nostetta. On olemassa vanhempia, isovanhempia, kummeja ja läheisiä, jotka tahtovat siirtää 
lapsille kristillistä perinnettä jo näiden lapsuusiässä. Tosin monia heitä tulee myös tästä 
mahdollisuudesta muistuttaa ja kannustaa. Pyhäkoulu on lasten mahdollisuus tutustua omiin 
kristillisiin juuriinsa ja siksi sen olemassaololle on tärkeä tehtävä. Pyhäkoulun brändiä 
kannattaa kirkastaa ja tehdä siitä mielenkiintoinen sekä tunnettu. 
 
Brändityötä varten kerätään tausta-aineistoa, tutkimuksia ja tehdään haastatteluja. 
Kehittämistyötä tehdään SPY:n hallituksen kanssa. Lopputuloksena saadaan yhteenveto 
brändin mahdollisuuksista ja ehdotus toimenpiteistä ja tarvittavista materiaaleista.  
 
Seurakunnille tarjotaan tuore pyhäkouluilme liittyen Lastenkirkon hahmoihin, varsinkin 
Päkä-lampaaseen. Suunnitellaan uusi myyntituote esim. Päkä-heijastin, jota jaetaan syksyn 
jäsenkirjeessä maksutta.  
  

 2. Pyhäkoulunohjaajan näkökulma 
 

SPY ry:n tärkeä tehtävä on toimia vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien äänenä. 
Seurakuntalaisten osallisuutta arvostetaan, mutta käytännössä vaikuttamismahdollisuudet 
ovat vähäiset monella paikkakunnalla. Suomen ev. lut. kirkon tilastojen pohjalta ei pysty 
enää selvittämään, kuinka moni seurakuntalainen toimii pyhäkoulunohjaajana. SPYn tavoite 
kuitenkin on, että pyhäkoulunohjaamista arvostetaan ja pidetään esillä seurakuntien 
toiminnan kokonaisuudessa. Strategiamme mukaisesti tämän toteutuu, kun 
 

● Ohjaajat ja työntekijät luovat yhdessä pyhäkoulun rakenteet. 



● Ohjaajat saavat käyttää pyhäkoulussa osaamistaan monipuolisesti. 
● Pyhäkoulun pitäminen ei tunnu liian vaikealta vaan kiinnostavalta. 
● Keskinäinen luottamus ja sen myötä uskallus toimia ja kehittää toimintaa 

vahvistuvat. 
● Työntekijöiden sitkeys toimia vapaaehtoisten kanssa vahvistuu. 
● Kaikki seurakunnan työntekijät tietävät, mikä on pyhäkoulu ja arvostavat sitä. 
● Pyhäkoulu ja varhaiskasvatus yhdistyvät luontevasti. 
● Ohjaajat osaavat luottaa lapsiin ja toimia yhdessä heidän kanssaan. 
● Ohjaajat osaavat ottaa vastaan monenlaiset lapset ja perheet. 
● Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään entistä paremmin. 
● Pyhäkoulunohjaajille on tarjolla virkistystä ja innostavia koulutustapahtumia. 
● Pyhäkoulunohjaajaksi halutaan, koska yhteiset tapaamiset ovat niin antoisia. 

 

Työkalu pyhäkoulutoiminnan ohjaamisen tueksi 
SPY ry on jo edellisinä vuosina tarjonnut Johanna Routasalolle mahdollisuutta saada tukea 
pyhäkolutyökalun valmisteluun. Työkalua pidetään edelleen tarpeellisena ja sen odotetaan 
valmistuvan 2020. Työkalu tulee saataville Pyhäkoulunystavat.fi sivustolle ja osa siitä on 
Microsoft Teamssissa toteutettavaa valmennusta syyskuusta 2020 lähtien. Toteutus Lasten 
ja nuorten keskus ry:n kanssa. 
 

Pyhäkoulusymposiumin ja järjestelyihin osallistuminen 
  
SPY osallistuu Lasten ja nuorten keskus ry:n ja Seurakuntaopiston järjestämien 
pyhäkouluväelle suunnattujen koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Pyhäkoulusymposium järjestetään, 7.-8.9. Paikkana on Järvenpään seurakuntaopisto ja 
teemana Kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen. 
Koulutustilanteiden ohessa hallitus tarjoaa mahdollisuuksia tutustua SPYn toimintaan ja 
ostaa yhdistyksen tuotteita. 

Teologian opiskelijoiden toimimista pyhäkoulunohjaajina 
tuetaan 
SPY ry ja Lasten ja nuorten keskus ry järjestää pyhäkoulutoiminnan esittelyn opiskelijoille 
Helsingissä lokakuussa 2020. Lisäksi varataan mahdollisuus tapaamisten järjestämiseen 
muualla Suomessa esim. Jyväskylässä ja Joensuussa. Tapaamiseen osallistuville 
lahjoitetaan Maja-kirja ja muuta ajankohtaista pyhäkoulumateriaalia. 
 

Aikuisille suunnattu viestintä ja vaikuttaminen 



Lehtijuttuja ja muuta viestintää 
SPY ry  tarjoaa pyhäkoulutoimintaan liittyviä juttuja seurakunta- ja paikallislehtiin. Teemana 
2020 on pyhäkoulun brändin kehittäminen.  
  

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 24.-25.9. 
SPY ry pitää esillä pyhäkoulutoiminnan mahdollisuuksia seurakuntatyössä seurakuntien 
varhaiskasvattajille suunnatuilla neuvottelupäivillä Hämeenlinnassa. Osallistujille jaetaan 
SPYn ajankohtaisia markkinointimateriaaleja.  
  

3) SPY:n näkökulma 
SPY ry on Nuori kirkko ry:n jäsen. Nuori kirkko ry:n nimi on muuttumassa 2020 Lasten ja 
nuorten keskus ry:ksi. Yhdistykset toimivat yhdessä pyhäkoulutyön edistämiseksi. SPY ry:n 
säännöt ovat liitteessä 1. 
 
SPY ry:n hallitus toimii pyhäkoulutoiminnan kehittämistyöryhmänä myös Lasten ja nuorten 
keskuksen näkökulmasta ja LNK:n työntekijä toimii yhdistyksen sihteerinä. SPY ry on 
ensisijaisesti henkilöyhdistys eli sen kautta tavoitetaan seurakuntalaisia.  
 
Strategian mukaisesti yhdistys pyrkii 2020 siihen, että  

 
● Yhdistyksen talous vakiintuu niin, että toiminta voi olla monipuolisia ja strategian 

mukaisia. 
● Jäsenmäärän lisääntyy 20 prosentilla joka vuosi. 
● Yhdistys tunnetaan aktiivisena, innovatiivisena toimijana. 
● Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta. 
● Jäsenet sitoutuvat toteuttamaan SPY:n tavoitteita. 

  
SPYn talous 
Yhdistys saa tulonsa pääasiassa kolehtivaroista ja jäsenmaksuista. SPY anoo 
rahankeräyslupaa sekä pienkeräyslupaa, jotta verkossa voidaan pyytää lahjoituksia.  
 
Talouden huolellinen ylläpito edellyttää palkkiotoimisen työresurssin käyttöä. Yhdistyksen 
laskutus hoidetaan pääasiassa kirjanpitäjä Sointu Kaikkosen toimesta.  
 



Yhteistyö Tietopiirin kanssa rahankeräyksen ja tukiverkostojen 
kehittämiseksi 
 
Verkkosivuille hankitaan Tietopiirin ja Checkoutin kanssa yhteistyössä rahankeräysnäppäin. 
Tietopiirin kanssa tehdään sopimus kolmen kuukauden kokeilusta, jossa SPY saa 
käyttöönsä moduulit: Kontaktien hallinta ja varainhallinta, 2000 kontaktimäärällä sisältäen 
Checkout palvelun perustamisen. Sopimuksen aikana sovitaan jatkosta ja laajemmasta 
käyttöönotosta.  
 
 
SPY ry jatkaa Tietopiirin palvelumodulien käyttöä tutustumisjakson jälkeen kolmivuotisrella 
sopimuksella. Tavoitteena on, että  kontaktienhallinta, varainhankinta, 
kannattajajäsenhallinta ja tapahtumienhallinta toisivat lisää aktiivisia toimijoita yhdistyksen 
toimintaan ja vahvistaisi yhdistyksen taloutta.  
 
 

Kolehti 
 
Vuonna 2020 Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY on Kirkkohallituksen kolehtisuosituslistalla 
seuraavalla kohteen esittelyllä:  

Lapsien ja perheiden kasvun tukemiseen Suomen Pyhäkoulun Ystävät järjestön kautta. 
Vuonna 2020 Suomen Pyhäkoulun Ystävät tarjoaa seurakunnille Pop up -pyhäkouluja, 
pyhäkoulutoiminnan organisointi työkalun sekä sisältöjä Lastenkirkkoon. 

 
 
Vuonna 2020 laaditaan kolehtianomus vuodelle 2021:  

SPY järjestää pyhäkouluväelle verkkotapaamisia toiminnan kehittämiseksi. Lapsia kutsutaan 
suunnittelemaan pyhäkoulutoimintaa. Seurakunnille tarjotaan markkinointimateriaalia, joka 
vahvistaa pyhäkoulun ajanmukaista brändiä. 
 
Pyhäkoulu tukee lasten kasvurauhaa; välittää lapsista ja niin tukea heitä välittämään 
toisista ihimistä, luonnosta ja itsestään. Seurakuntia tuetaan välittämään lapsille 
kristinuskon perinnettä lapselle merkityksellisellä tavalla. SPYn arvoja ovat yhdessä 
tekeminen, rohkeus, ketteryys ja monikulttuurisuus. 
 

Jäsenmaksut 
 
Henkilöjäsenmaksuksi ehdotetaan edelleen 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksuksi 85 euroa. 
Jäsenmaksujen perimistä kehitetään Yhdistysavaimen ja Tietopiirin työkaluilla. ‘ 
 



SPY:n myytävät tuotteet 
 
SPYn tuotteet, kuten iltarukouskuutiot ja -pussit tukevat kodin hengellistä elämää. Osa 
tuotteista pitää esillä pyhäkoulun ja yhdistystä: T-paidat, ämpärit, putkihuivit. SPY:n 
tuotteiden myyntituloilla katetaan ko. materiaalin levittämisestä syntyvät kustannukset. 
Vuoden aikana suunnitellaan ja otetaan yksi uusi tuote esim. heijastin. selvitetään 
mahdollisuutta hyödyntää Checkoutin verkkomaksuissa.  
 

Hallituksen työskentely 
  
Hallitus kokoontuu keskustelemaan vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokouksista noin 
puolen ajateltiin edellyttävän hallituksen jäsenten matkustamista yhteiseen paikkaa, mutta 
poikkeustilanteen vuoksi kokoukset toteutetaan ensisijaisesti etäyhteyksillä. 
  
Vuosikokous suunniteltiin Lahdessa Hotelli Seurahuoneella Lähetysjuhlien yhteydessä, 
mutta koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kokous siirrettiin pidettäväksi 
myöhemmin Nuoren kirkon tiloissa ja jäseniä kutsutaan osallistumaan etänä. Kokouskutsu 
lähetettiin kirjepostina 5.5.2020. 
 

Jäsenviestintä ja -rekisteri 
 
Jäsenille lähetetään postitse kirjeet keväällä ja syksyllä. Tarkoituksena on sitouttaa jäseniä 
yhdistyksen toimintaa ja kertoa toiminnasta.  
 
Jäsenpalvelut hankitaan enisijaisesti Yhdistysavain palvelusta, jossa on yhdistyksen 
verkkosivut Pyhäkoulunystavat.fi ja jäsenrekisteri. Sivustossa aletaan käyttää uusinta 
versiota ja sisältöä päivitetään viikoittain.  
 
 
 

Talousarvio  
SPY:n hallitus odottaa vuodelle 20945 euron tuloja ja menoja.  
 
Talousarvio löytyy täältä  
 
Liite 1. 
 
SPY ry SÄÄNNÖT  

https://drive.google.com/file/d/16IWW3kqbu8QhioKbhtIW5fXcCdYL_a5h/view


 
SUOMEN PYHÄKOULUN YSTÄVÄT SPY R.Y.:N SÄÄNNÖT 
 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on ”Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY r.y.” ja sen kotipaikka 
on Helsingin kaupunki 
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoituksena on pyhäkoulutyön tukeminen Suomen ev. lut. 
kirkossa ja sen seurakunnissa 
 
3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää ja tukee Suomen ev. lut. 
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta monimuotoista pyhäkoulutyötä 
taloudellisesti, järjestää koulutus- ja neuvottelutoimintaa sekä antaa 
asiantuntijapalveluita. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun 
hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa 
muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 
 
4 § Toiminnan tukeminen 
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, 
lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja rahankeräyksiä 
asianmukaisen luvan saatuaan sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  
 
5 § Jäsenyys 
Yhdistyksen jäseneksi voi sen hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä 
oikeuskelpoisia yhteisöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka 
hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
 
Jäsenen velvollisuutena on myötävaikuttaa yhdistyksen tarkoituksen 
toteutumiseen ja suorittaa yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 
vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen henkilö- ja 
yhteisöjäsenille.  
 
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla 
eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  
 
Jäsenyys alkaa, kun yhdistyksen hallitus on jäsenilmoituksen hyväksynyt ja 
päättyy, kun hallitus on kirjannut eroamisilmoituksen tai päättänyt jäsenen 
erottamisesta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyin perustein. 
Mikäli eroamisilmoitusta ei ole tehty, mutta jäsen on jättänyt kolmen viimeisen 
vuoden jäsenmaksut maksamatta, hänet katsotaan eronneeksi. 



 
Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisten ansioitten perusteella yhdistykselle 
kunniajäseniä. Kunniajäsenyyteen ei sisälly jäsenmaksuvelvollisuutta. 
 
6 § Hallitus 
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.  
 
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet 
jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuoroinen jäsen voidaan valita 
uudestaan.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estyneenä 
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouksen 
puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 
koolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalin ratkaisee arpa.  
 
Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla 
vähintään viikkoa ennen kokousta. 
 
7§ Muut toimielimet 
Yhdistyksen hallitus voi asettaa avukseen erityisiä tehtäviä varten työryhmiä 
sekä valio- ja toimikuntia, jolloin se kutsuu niihin jäsenet, määrää 
puheenjohtajat ja antaa toimintaohjeet.  
 
8§ Nimenkirjoitus 
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla 
yksin, 2 muulla hallituksen jäsenellä yhdessä ja henkilöllä, jolla on siihen 
hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.  
 
Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi sekä 
nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus. 
 
9§ Tilit ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava maaliskuun 
15. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausunto 
kahden viikon kuluessa. 
 
10 § Päätösvalta 
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät 
päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. 
 
11 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään vuosittain ennen elokuun 
loppua. 



 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista ilmoitettua 
asiaa varten yhdistyksen hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää. 
 
Kokouksessa käsiteltäväksi halutut asiat on oltava hallituksen tiedossa 
vähintään 14 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta. 
 
Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 
 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 
pöytäkirjantarkistajaa; 

2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
3. päätetään työjärjestyksestä; 
4. vahvistetaan edelliseltä vuodelta laadittu toimintakertomus; 
5. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä 

tilintarkastajien lausunto; 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimintakertomuksen 

hyväksymisestä; 
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille; 
8. valitaan hallituksen jäsenet 6 §:n mukaisesti; 
9. valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa ja yksi-kaksi varatilintarkastaja 
10.päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta;  
11.päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta; 
12.käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
13.päätetään seuraavalle vuodelle laaditusta talousarviosta; 
14.päätetään kokouskutsulehdestä 
15.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
16.käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
Kutsun yhdistyksen kokouksiin antaa hallitus vähintään 30 päivää ennen 
kokousta joko kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen jäsenille tai julkaisemalla 
kokouskutsun yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen määräämässä 
lehdessä.  
 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella 
äänioikeutetulla yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan 
asiamiehen välityksellä. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole jäsenellä, joka edellisen 
tai aikaisempien toimintavuosien jäsenmaksut on maksamatta.  
 
Kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka on kokouksen 
puheenjohtajan allekirjoitettava ja vähintään kahden kokouksessa valitun 
jäsenen tarkistettava.  
 
12 § Päätöksentekojärjestys 
Yhdistyksen päätökseksi tulee 
1 se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä; 



2 äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 
kannattavansa; sekä 
3 sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa se 
mielipide, jota on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden 
väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. 
 
13 § Yhdistyksen purkaminen 
Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Suomen Ev.-lut. Seurakuntien 
Lapsityön Keskukselle. 
 
14 § Muut määräykset 
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 
 

 
 
 


