Suomen Pyhäkoulun
Ystävät SPY ry Toimintakertomus 2021
SPY numeroina
-

-

Jäsenmäärä: 249 (254)
Facebook:
- Pyhäkoulufanit -ryhmä 869 (874) jäsentä
SPY ry -sivu seuraajat 712 (681)
Instagram: 569 (476) seuraajaa, julkaisuja 18
jäsenkirjeitä 2
yhteistyössä tehtyjen lehtijuttujen tavoittavuus 745300 lukijaa
Tulot:
- 2021: 10699,64
- jäsenmaksuja 3020 euroa;
- rahankeräystuloja 10,00
kolehdit 7669,64
-

2020: 25710,82
- jäsenmaksuja 180 euroa;
- pienkeräystuloja 3015,44
- muita lahjoituksia 2095
- kolehdit 20331,92

-

Kulut:
- 2021:15016,73
- 2020: 17641,72
- 2019: 16424,5

-

Saldo:
- 31.12. 2021 11940,04
- 31.12. 2020 16 367,75
- 31.12. 2019: 8655,77
-

SPYn strategian neljäntenä toimintavuonna elettiin edelleen poikkeusoloissa, joissa
kokoontuvaa toimintaa oli seurakunnissa hyvin vaihtelevasti. Kirjepyhäkoulut ja digitaaliset
sisällöt olivat käytössä. Strategian toteutumista arvioidaan tässä toimintakertomuksessa
strategisten suuntaviittojen mukaisesti lasten, perheiden sekä seurakuntien vapaaehtoisten
ja työntekijöiden näkökulmasta.

1.Lapsen ja perheen näkökulma
Lapsia osallistavan pyhäkoulutoiminnan tukeminen
Tavoite oli, että noin 3 prosenttia 1-8--vuotiaista lapsista eli noin 15000 lasta löytäisi vuonna
2021 pyhäkoulusta tilan omalle henkiselle ja hengelliselle kasvulleen.
Seurakuntien työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella vuoden mittaan
erityisesti kirjepyhäkoulutoiminta on lisännyt suosiotaan. Tätä varten SPY ry on tukenut
Lastenkirkko-mediaa 2000 eurolla. Lastenkirkko.fi sivuilta on voinut ladata 12 erilaista
valmista kirjepyhäkoulumateriaalia ja käyttää muitakin sisältöjä osana pyhäkoulua.

Lastenkirkko.fi
2021 Käyttäjät 17216 Istunnot: 28291, Sivun
katselut: 78207
2020 Käyttäjät: 39192, Istunnot: 57758, Sivun
katselut: 156231
2019 Käyttäjät:11203, Istunnot: 16361, Sivun
katselut: 57947
Lastenkirkon YouTube -kanava
2021: katsontakerrat 259766
Uusia videota 291
Tilaajia 2051
2020: katsontakerrat 538 698;
2019:katsontakerrat 118 000;
koko historiassa 1 135 112

Yhdistyksen hallitus on osana uuden pyhäkoulubrändin kehittämistä käynyt perusteellista
keskustelua siitä, miten pyhäkoulua pitää kehittää. Keskustelua on käyty toisaalta turvallisen
pyhäkoulun periaatteista ja toisaalta siitä, millainen pyhäkoulu on lapsen näkökulmasta
merkityksellistä ja millaista sanoitusta lapsiperheet pitävät nyt kutsuvana. Sanoittamista on
tehty hallituksen kokouksissa kirjailija Kaisa Raittilan tekstiehdotusten pohjalta. Tekstien
pohjana on lasten omat sanoitukset. Lapset ovat myös arvioineet sanoituksia seurakunnissa.
Lopputulemana on valikoima lauseita, joita voidaan käyttää seurakuntien viestinnässä.

Lasten huoneentaulu turvallisesta
pyhäkoulusta voidaan sijoittaa
pyhäkoulutilan seinälle ja siinä oleviin
asioihin voidaan keskustelemalla
perehtyä, kun lapsi ja perhe on
tutustumassa pyhäkoulutoimintaan.

Pyhäkoulu on ihan lasten valtakunta -lause
nousi brändin kärjeksi. Sillä pölytetään
pyhäkoulun tunkkaista aikuisjohtoista
mielikuvaa.

Tämä taulu kertoo pyhäkoulun
keskeisimmän sisällön. Lause
“Pyhäkoulussa olen osa suurta
kertomusta” nousi brändin toiseksi
kärjeksi.

Tällä
sanoituksella kuvataan sitä, kuinka pyhäkoulu ottaa
huomioon sekä lapselle tyypillisen tavan toimia että
kristinuskon traditionaalisen sisällön.

Ihmetellä vai oppia? Tätä
kysymystä vielä
jatkotyöstetään yhdessä
brändi-ilmeen käyttäjien ja
SPYn hallituksen kesken.

Lapset
vaikuttavat
Lapsia pyydettiin
kirjoittamaan juttuja
jäsenkirjeeseen ja
yhdistyksen
verkkosivulle.
Samalla
valmisteltiin
yhdistykselle
uudenlaista lasten
hallitusta.
Tässä ote
kevätkirjeestä 2021:

Ote syyskirjeestä 2021

Lasten hallituksen kokous kutsuttiin koolle 23.11. ja 7.12., mutta osallistujia ei löytynyt
riittävästi. Kokous pystyttiin järjestämään kuitenkin 4.2.2022. Vaikka osallistujia oli vähän,
todettiin toiminta hyödylliseksi ja päätettiin järjestää näitä tapaamisia jatkossakin. Erityisesti
uuden strategian laatimisessa on syytä hyödyntää lasten hallituksen työskentelyä.

Pyhäkoulun ilme ja brändi
SPY jatkoi 2021 aikana mainostoimisto Funckin Jaana Haapalan kanssa aloitetun
brändityön kehittämistä. Johanna Nordbladilta tilattiin brändille graafinen ilme, jota on
käytetty tämänkin toimintakertomuksen kuvituksessa. Seurakunnille on tämän työskentelyn
myöstä tarjottu tuore pyhäkouluilme. Se perustuu Lastenkirkko-median hahmoihin, jotta
pyhäkoulu voisi hyödyntää myös koko Lastenkirkko-median sisältöä. Pyhäkoulun
erityistunnukseksi muotoutui sädekehää kantava Päkä-lammas.

Kaisa Raittila kirjoitti aiheesta artikkelin SPYn verkkosivuille ja saman jutun pohjalta hän
toimitti pyhäkoulun uutta brändiä esillä pitäviä juttuja useisiin kirkollisiin lehtiin. Juttuja varten
hän on haastatellut seurakuntien työntekijöitä ja pitänyt esillä toimintatapoja, jotka
selkeyttävät pyhäkoulun ajankohtaista merkitystä perheille.
Kotimaa-lehti julkaisi sisällön esseenä 3.9.2021. Lehti tavoittaa 74000 lukijaa.

Rauhantervehdys 2.9.2021 Kuuntele juttu tästä. (Oulu, Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos ja
Tyrnävä, levikki 95000)
“Lapsi pyyhkii pyhäkoulusta pölyt”, Uutinen Hyvinkään seurakunnan verkkosivulla 16.9.2021
(Jäsenmäärä 32000)
Kirkkotie-lehti 26.10.2021 (Joensuu, Pielisensuu, Rantakylä, Pyhäselkä; Eno, Vaara-Karjala,
Kontiolahti, painos 51300)
Silta-lehti 3.11.2021 (Tampereen seurakunnat, levikki 95000)
Seurakuntatervehdys 8.9.2021, Lappeenranta (levikki 48000)
Pyhäkoulua pidettiin muutenkin esillä Kirkko ja kaupunki-lehden kanssa (Helsingin, Espoon,
Kauniaisten ja Vantaan seurakunnat, painosmäärä 350000) . Anita Ahtiainen oli juttuihin
liittyen yhteyshenkilönä. Lapset ovat pyhäkoulussa parasta, Kirkko ja kaupunki 22.9.2021
Lehden tekemä pyhäkoulua koskeva kysely oli kiinnostanut lukijoita enemmän kuin mikään
muu kysely aiemmin. Kävitkö lapsena pyhäkoulua? Vastaa kyselyyn ja voita pyjama.
24.11.2021. Lehtijuttuihin liittyy seurakuntalaisille tehtyjä kyselyitä myös muualla. Kyselyiden
tulosten pohtiminen ja johtopäätösten tekeminen sijoittuu toiminnassa vuoteen 2022. Tämä
kuva on poiminta Rauhantervehdyksen verkkosivuilta.

Juttuja jatketaan 2022. Esimerkiksi Kirkko ja kaupunki 9.2.2022 on jo julkaissut Kaisa
Raittilan artikkelin pyhäkoulun uudesta brändistä.

Brändityöhön liittyen SPY:n uudistunut hallitus ideoi tuotteita,
joita seurakunnat voisivat hyödyntää perheiden
kohtaamisessa. Päädyttiin siihen, että seurakunnille
jaettaisiin Pyhäkoulu on ihan lasten valtakunta -kasseissa,
lapsille mieluisia juhlakruunuja. Seurakunnat voisivat
hyödyntää materiaalia tapahtumissa ja pyhäkoulun
markkinoinnissa.

Hallitus päätti, että tärkein tapa nostaa pyhäkoulun uutta brändiä, ovat pyhäkoulun
esittelyvideot. Koska budjetti ei mahdollista ammattimaista videotuotantoa, hallituksen
jäsenet ovat tehneet omia videoita. Niidenkin julkaisussa ja editoinnissa on ollut haastetta
työresurssin vähäisyyden vuoksi. Työtä jatketaan 2022.

2. Pyhäkoulunohjaajan näkökulma
Kuva: Kirkko ja kaupunki-lehti
22.9.2021
SPY on strategiansa mukaisesta
pyrkinyt siiten, että
pyhäkoulunohjaana toimimista
pidetään tärkeänä tehtävänä
seurakunnissa.

Brädityöskentelyllä on pyritty edistämään kaikkia strategisia tavoitteita pyhäkoulunohjaajan
näkökulmasta:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ohjaajat ja työntekijät luovat yhdessä pyhäkoulun rakenteet.
Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen lisääntyy
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.
Kaikki seurakunnan työntekijät tietävät, mikä on pyhäkoulu ja arvostavat sitä.
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.
Pyhäkoulunohjaajille on tarjolla virkistystä ja innostavia koulutustapahtumia.
Pyhäkoulunohjaajaksi halutaan, koska yhteiset tapaamiset ovat niin antoisia.
SPY on etsinyt keinoja haastaa pyhäkoulunohjaajia
ottamaan myös lapset työtovereikseen niin, että
pyhäkoulua ei tehtäisi lapsille vaan lasten kanssa.
Tähän on pyritty tiedostaen, että osalle
pyhäkoulunohjaajista tämä voi ensin tuntua
vaikealta, mutta pidemmän päälle tällaisella
toteutustavalla päästään mielekkäämpään
pyhäkouluun myös ohjaajan näkökulmasta.

Sädekehäpalkinto

Vuoden pyhäkoulun ohjaajan valintaa päätettiin siirtää, koska kirkkopäiviä ei järjestetty
Oulussa. Sen sijaan päätettiin jakaa sädekehä varhaiskasvatuksen ohjaaja Sanna
Ylikoski-Mustoselle, joka on kehittänyt pyhäkoulutoimintaa aktiivisesti Pitäjänmäen
seurakunnassa ja kantanut vastuuta koko Helsingin seurakuntayhtymän tasolla. Erityisesti
SPY:n silmään pisti hänen organisoimansa pyhäkouluvastaavien kokoontuminen
Teamssissä digitaalisen pyhäkoulutoiminnan kehittämiseksi Helsingin seurakunnissa.

Pyhäkoulukoulutukset etänä
SPY oli mukana valmistelemassa STEP-koulutuksen ja Lasten ja nuorten keskuksen kanssa
Pyhäkoulu - mitä kuuluu koulutusta, joka oli suunniteltu toteutettavaksi 27.-28.8.2021.
Tavoitteena oli, että perjantai olisi pyhäkoulutoiminnasta vastaaville ja lauantaiksi kutsutaan
mukaan vapaaehtoisia ohjaajia. Ennakkoilmoittautuneiden vähäisen määrän ja
koronatilanteen vuoksi koulutus toteuttiin vain etänä 27.8. Silloinkin osallistujia oli
kouluttajien lisäksi vain seitsemän. SPY: n hallituksesta mukana olivat Eija Pakkala ja Heli
Riipinen.
Yhteistyössä LNK:n kanssa järjestettiin myös kaksi maksutonta ja avointa pyhäkoulun
ohjaajien kokousta verkossa 22.1.ja 12.8.2021. Tapaamisessa esiteltiin Päkän ja Pulmun
vinkit -materiaalia; uutta pyhäkoulubrändiä ja Lastenkirkon pyhäkouluihin tarjoamaa

materiaalia. Ensimmäiseen kokoukseen osallistui 15 henkeä ja jälkimmäiseen vain SPY.n
hallituksen jäseniä ilmeisesti harmillisen teknisen virheen vuoksi. Sisältöä pidettiin kuitenkin
hyvänä. Onkin siis vielä selvitettävä lisää, millaiseen koulutukseen ihmiset innostuisivat
tulemaan ja miten viesti mahdollisuuksista saadaan perille.
Näistä tapahtumista erillistä teologian opiskelijoiden tapaamista ei ollut resursseja järjestää.

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Rovaniemellä 23.-24.9.2021
SPY ry piti esillä pyhäkoulutoimintaa seurakuntatyössä seurakuntien varhaiskasvattajille
suunnatuilla neuvottelupäivillä. Osallistujille jaettiin SPYn esitteitä, joita kohtaan oli
kiinnostusta.

3) SPY:n näkökulma
SPY ry on ollut jäsen Lasten ja nuorten keskus ry:ssä. Yhdistykset toimivat yhdessä
pyhäkoulutyön edistämiseksi. SPY ry:n säännöt ovat liitteessä 1. SPY:n hallitus toimii
pyhäkoulutoiminnan kehittämistyöryhmänä myös Lasten ja nuorten keskuksen
näkökulmasta. LNK:n työntekijä toimii yhdistyksen sihteerinä. SPY ry on ensisijaisesti
henkilöyhdistys eli sen kautta tavoitetaan seurakuntalaisia.
Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamisessa parhaiten ollaan edistytty talouden
vakiinnuttamisessa, sillä huolimatta poikkeusoloista seurakunnissa kerättiin kolehtia niin, että
toimintaa on voitu toteuttaa suunnitellusti.
Haasteita on edelleen seuraavissa tavoitteissa:
●
●
●
●

Yhdistys tunnetaan aktiivisena, innovatiivisena toimijana.
Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta.
Jäsenet sitoutuvat toteuttamaan SPY:n tavoitteita
Jäsenmäärä lisääntyy 20 prosentilla joka vuosi.
○ Jäseniä yhdistyksellä oli 2020 lopussa 254, kun vuoden 2019 lopussa jäseniä
oli 523.
Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys tarvitsee vapaaehtoisten ja sihteerin lisäksi työvoimaa.

SPYn talous
Yhdistys oli vuonna 2021 Kirkkohallituksen kolehtisuosituslistalla. Toimintaa esiteltiin näin:

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 tukee heitä välittämään
toisista ihmisistä, luonnosta ja itsestään. Seurakuntia tuetaan välittämään lapsille
kristinuskon perinnettä lapselle merkityksellisellä tavalla. SPYn arvoja ovat yhdessä
tekeminen, rohkeus, ketteryys ja monikulttuurisuus.

SPY anoi rahankeräyslupaa Poliisilta 12.1.2021, ja lupa myönnettiin 29.4.2021.
Tämä mahdollisti sen, että jos jumalanpalvelukset piti järjestää ilman läsnä olevaa
seurakuntaa, SPY:lle kolehtia suunnitelleet saattoivat sen sijaan antaa ohjeet lahjoittamiseen
verkossa.
Talouden huolellinen ylläpito edellyttää palkkiotoimisen työresurssin käyttöä. Yhdistyksen
laskutus hoidettiin pääasiassa kirjanpitäjä Marja-Liisa Kilpeläisen toimesta.

Yhteistyö Tietopiirin kanssa rahankeräyksen ja tukiverkostojen
kehittämiseksi
SPY on jatkanut Tietopiirin palvelumoduulien käyttöä tutustumisjakson jälkeen
kolmivuotisella sopimuksella. Tavoitteena on, että kontaktienhallinta, varainhankinta,
kannattajajäsenhallinta ja tapahtumienhallinta toisivat lisää aktiivisia toimijoita yhdistyksen
toimintaan ja vahvistaisi yhdistyksen taloutta.

Jäsenmaksut
Henkilöjäsenmaksu oli edelleen 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 85 euroa. Jäsenmaksujen
perimistä kehitettiin Tietopiirin työkaluilla.

Hallituksen työskentely
Hallitus kokoontui 9 kertaa. Lisäksi oli brändityöpaja ja keskusteluja käytiin myös kokousten
välillä Whatsapp-ryhmässä. Poikkeusolojen vuoksi vuoden kaikki kokoukset järjestettiin
etäyhteyksin.
Kokouspöytäkirjat

hallitus 28.1.2021
hallitus 11.3.2021
hallitus 28.4.2021
hallitus 21.5.2021
hallituksen järjestäytymiskokous 7.6.2021
hallitus 11.8.2021
brändityöpaja 20.8.2021
hallitus 19.11.2021
hallitus 9.12.2021
Vuosikokous suunniteltiin ensin järjestettäväksi Oulusssa Kirkkopäivien yhteydessä, mutta
niiden peruunnuttua se oli Lasten ja nuorten keskuksen tiloissa Helsingissä 21.5.2021.

Vuosikokouksen yhteydessä kiitettiin hallitustyöstä Sirkka Oksasta Jyväskylästä ja Pekka
Mäenpäätä Salosta. Heidän tilalleen valittiin Riitta Koivisto ja Anna-Mari Kaskinen
Helsingistä.

Jäsenviestintä ja -rekisteri
Jäsenille on lähetetty postitse kirjeet
keväällä ja syksyllä. Tarkoituksena on
sitouttaa jäseniä yhdistyksen
toimintaan ja kertoa toiminnasta.
Kirjeen laadun ja kiinnostavuuden
parantamiseksi tilattiin tekstin
toimitustyö Kaisa Raittilalta ja
grafiikka Johanna Nordbladilta.
Kirjeet lähetettiin ensimmäistä kertaa
ensisijaisesti sähköpostissa, koska
kirjepostin lähettäminen vaatii
yhdistyksen resursseihin nähden
liikaa työvoimaa ja rahaa.
Yhdistyksen jäsenkirjeet julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivulla puoli vuotta jäsenille
postittamisen jälkeen.
Jäsenpalvelut hankitaan enisijaisesti Yhdistysavain-palvelusta, jossa on yhdistyksen
verkkosivut Pyhäkoulunystavat.fi ja jäsenrekisteri. Pelkästään hallituksen voimin
verkkosivuja ei pystytä päivittämään viikoittain. Yhdistykselle on etsitty ratkaisua
toimistotehtävien hoitamiseksi.

Talousarvio
SPY:n hallitus odotti vuodelle 2021 tuloja ja menoja 21550 euroa. Toteutuneet tulot olivat
10699,64 ja menot 15016,73. Tilikausi oli alijäämäinen -4317,09 euroa. Alijäämän
kattamiseen hallitus käyttää aiemmin kertyneitä yhdistyksen varoja.
Keskeisimmät toteutumatta jääneet menot: henkilöstökulut, koska sopivaa työntekijää ei
löytynyt; matka- ja kokouskulut, koska kokoukset lähinnä etänä ja brändin edistämiseen
varatuista resursseita osa käytettiin vasta vuoden 2022 puolelle.
Talousarvio löytyy täältä
Vuoden 2021 tilinpäätös:

Tilinpäätös 2021
Tilinpäätöksen allekirjoitus 2021
Tase1 Tase2

Liite 1.

SPY ry SÄÄNNÖT
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.
2.
3.
4.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa;
todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus;
päätetään työjärjestyksestä;
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.

