
LISÄÄ TOIMIJOITA TARVITAAN – VALTUUTETTUJEN HAKU MENEILLÄÄN 

Liiton hallinnon uudistuessa tarvitaan uusia vastuunkantajia ja toimijoita. Tampereella 

28.3.2016 kokoontuva vuosikokous valitsee ensimmäisen valtuuston. Valtuuston koko on 

18 varsinaista ja 18 varaedustajaa. Uudistetuissa säännöissä on kirjattu, että jokaiselle 

hiippakunnalla on vähintään yhden edustajan kiintiö valtuustossa.  

Hallitus on valmistellut äänestys- ja vaaliohjeen valtuusto vaaleja varten. Valtuustovaalien 

vaalipiiri on hiippakunta. Näin jatketaan pitkää perinnettä KNT:ssa, että päätöksentekijät 

edustavat alueellisesti koko Suomea. Äänestys- ja vaaliohjeen mukaisesti jokaiselle 

hiippakunnalla on kaksi valtuutettua paitsi Porvoon hiippakunnalla, jolla on yksi paikka. 

Yksi edustajapaikka varataan kristillisissä järjestöissä toimiville jäsenille. 

Mitä valtuutettu tekee? 

Liiton ylintä päätöksentekovaltaa käyttää valtuusto. Liiton asioita hoitaa valtuuston 

valitsema hallitus. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen.   

Kevätkokouksen keskeisimmät tehtävät 

- vahvistaa toimintakertomus 

- hyväksyä tilinpäätös 

Syyskokouksen keskeisimmät tehtävät 

- valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja 

- valita erovuoroisten hallituksen jäsenet 

- vahvistaa toimintasuunnitelma 

- päättää jäsenmaksujen suuruudet 

- vahvistaa talousarvio 

Valtuutettujen haku on meneillään 

Liiton luottamushenkilöiden määrä lisääntyy tuntuvasti hallinnon uudistuessa. Uusia 

toimijoita tarvitaan. Oletko sinä kiinnostunut valtuutetun tehtävästä? Valtuutettu on liiton 

toiminnan ja päätöksenteon kannalta keskeinen toimija. Valtuutettu on liiton toiminnan ja 

viestinnän keskiössä.  

Valtuutetun tultua valituksi hallitukseen, hänen tilalleen nousee uusi edustaja. Tämä 

tarkoittaa, että hiippakunnista tulee löytyä useita henkilöitä, jotka olisivat valmiita 

toimimaan liiton hallinnossa mukana. Kahden valtuutetun ja varavaltuutetun lisäksi 

tarvitaan henkilöitä, jotka ovat valmiita nousemaan valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi, jos 

varsinainen valtuutettu tulee valituksi hallitukseen.  

Valtuuston kokoonpano päätetään maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa. 

Jatkossa valtuuston kokoonpano määrää sähköinen vaalitulos ja varavaltuutettujen asema 

määräytyy äänestystuloksen mukaan. 

Toivottavasti kiinnostuit valtuutetun tehtävästä. Ota yhteyttä oman hiippakuntasi 

edustajaan tai varaedustajaan nykyisessä hallitussa. Yhteystiedot löydät tästä 

Espoon hiippakunta 

Juha Pitkä, juha.pitka@evl.fi, 0400 775 854 

mailto:juha.pitka@evl.fi


Tiro Rohkimainen, tiro.rohkimainen@evl.fi ,  050 348 4643 

 
Tampereen hiippakunta 

Maarit Räikkä, maarit.raikka@evl.fi , 050 380 7963 

Veijo Kiviluoma, veijo.kiviluoma@nuortenkeskus.fi , 044 743 7000 

 
Porvoon hiippakunta 

Ann-Mari Karlsson, ann-mari.karlsson@evl.fi , 040 534 5401 

Johanna Terho, johanna.terho@evl.fi , 050 568 5718 

 
Lapuan hiippakunta 

Jussi Maasola, jussi.maasola@evl.fi , 050 521 5401 

Alpo Syvänen, alpo.syvanen@evl.fi , 050 588 4907 

 
Kuopion hiippakunta 

Sauli Paavilainen, sauli.paavilainen@evl.fi , 044 728 4655 

Jyrki Kiukkonen, jyrki.kiukkonen@evl.fi , 0400 811 466 

 
Arkkihiippakunta 

Kimmo Koivisto,  kimmo.koivisto@evl.fi , 050 518 9583 

Kimmo Laasonen, kimmo.laasonen@evl.fi , 050 363 4133 
 
Mikkelin hiippakunta 

Timo Lampi, timo.lampi@evl.fi , 040 312 6540 

Anna Kärri, anna.karri@evl.fi , 040 312 6740 

 
Oulun hiippakunta 

Jari-Pekka Nyyssönen. jii-pee.nyyssönen@evl.fi , 044 788 4058 

Tuomas Saarela, tuomas.saarela76@gmail.com , 0440 903760 
 
Helsinki 
Tero Fleminch, tero.fleminch@gmail.com , 050 461 0568 
Lauri Koivisto, lauri.koivisto@evl.fi , 050 401 4043 
 
Puheenjohtaja 
Ilkka Kalliokoski, puheenjohtaja@knt.fi , 040 547 1888 
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