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SUOMEN PIPLIASEURAN VUOSIKOKOUS 18.5.2019 

VAALITOIMIKUNNAN ESITYS 

 

 

Vaalitoimikunta esittää seuran etua ja hallitustyöskentelyssä 

tarvittavaa monipuolista asiantuntemusta silmällä pitäen 

vaalijärjestyksen mukaisesti, että Suomen Pipliaseura ry:n 

hallitukseen valittaisiin erovuoroisten tilalle 18.5.2019 pidettävässä 

vuosikokouksessa seuraavat henkilöt:  

 

Piispa Jukka Keskitalo (ev.lut., Oulu) 

Dosentti Risto Nurmela (ev.lut., Borgå stift) 

Ohjelmapäällikkö Anne Haverinen (SVKN, hell.).  

 

Vaalitoimikunnan asettaminen 

Jyväskylässä 19.5.2018 pidetty Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokous vahvisti 

hallituksen vaalia varten vaalijärjestyksen ja asetti sen pohjalta 

vaalitoimikunnan.  

Vaalitoimikuntaan kuuluvat Rauman ev.lut. seurakunnan lähetystyön 

koordinaattori Raija Pajuniemi ja Olarin ev.lut. seurakunnan kansainvälisen 

työn sihteeri Markus Silvola Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunnasta, 

Mikkelin ev.lut. seurakunnan lähetyskasvatussihteeri Marja Holm alueellisten 

pipliaseurojen edustajana, Suomen Baptistikirkon johtaja Jari Portaankorva 

vähemmistökirkkojen piiristä sekä toiminnanjohtaja Pirjo Kantala 

Tuomasyhteisöstä (pj). 

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 riittävän tasapuolinen 

molempien sukupuolten, järjestöä tukevien hengellisten suuntausten sekä 

maan eri osien edustus. Vaalitoimikunnan on esitystä tehdessään myös 
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pyrittävä siihen, että hallituksessa on yksi Suomen ortodoksisen kirkon jäsen, 

yksi katolisen kirkon jäsen (Katolinen kirkko Suomessa) ja yksi Suomen 

vapaakristillisen neuvoston piiristä tuleva jäsen (SVKN). 

Seuran jäsenet antavat perustellut ehdotuksensa hallitukseen valittavista 

jäsenistä vaalitoimikunnalle sen ilmoittamalla tavalla. Toimikunnan on 

varmistettava ehdolle asetettujen oma suostumus. Asetetun määräajan jälkeen 

esitettyjä ehdotuksia ei oteta huomioon. 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 esityksensä lisäksi annettava vuosikokoukselle selonteko 

työskentelystään sekä riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen jäseniksi 

ehdotetuista. 

Varsinaisen päätöksen hallitukseen valittavista tekee yhdistyksen kokous 

(Yhdistyslaki, 16–17 §).  

 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet 

Hallituksen puheenjohtajan kenttäpiispa Pekka Särkiön lisäksi erovuoroisia 

hallituksen jäseniä ovat yrittäjä Jorma Kaari (SVKN), viestintäjohtaja Jaana 

Kymäläinen (ev.lut.) ja dosentti Risto Nurmela (ev.lut. Borgå stift).  

Ehdokasasettelu  

Vaalitoimikunta pyysi 11.2.2019 päivätyllä kirjeellä (sähköposti) seuran jäseniä 

tekemään esityksiä ehdokkaiksi. Määräajaksi oli asetettu 31.3.2019.  

Seuran säännöissä asetetaan hallituksen jäsenten uudelleenvalinnalle rajoitus. 

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran (5 §). 

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita korkeintaan kerran uudelleen. Uusien 

sääntöjen mukaan erovuoroisista vain Jorma Kaari (SVKN) ja Risto Nurmela 

(ev.lut.) voivat asettua ehdolle vuoden 2019 vaalissa. 

Vaalitoimikunta on selvittänyt, että Oulun piispa Jukka Keskitalo on 

käytettävissä sekä hallituksen vaalissa että hallituksen puheenjohtajan vaalissa. 

Porvoon hiippakunta on esittänyt, että dosentti Risto Nurmela valittaisiin 

jatkokaudelle. 

Suomen vapaakirkollinen neuvosto on esittänyt, että ohjelmapäällikkö Anne 

Haverinen (Fida) valittaisiin edustamaan protestanttisia vähemmistökirkkoja. 
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Pohdinta  

1. Vaalijärjestys asettaa vaalitoimikunnan esityksen ensisijaiseksi 

kriteeriksi hallituksen osaamisalueet 

Kahden valittavan hallituksen jäsenen on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäseniä 

ja yhden muun kuin Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Käytäntönä on ollut, että 

vähemmistökirkkojen edustajista yksi tulee Suomen ortodoksisesta kirkosta, 

yksi Suomen vapaakristillisestä neuvostosta ja yksi Katolisesta kirkosta 

Suomessa. Tällä kertaa erovuorossa on SVKN:n piiristä tuleva edustaja. 

Piispa Jukka Keskitalo on toiminut seurakuntapappina vuodesta 1988, viimeksi 

Jyväkskylän seurakunnan kirkkoherrana vuoteen 2010 asti, jolloin hän siirtyi 

Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen kansliapäälliköksi. Vuodesta 2018 

lähtien hän on toiminut Oulun hiippakunnan piispana. 

Dosentti Risto Nurmelalla on laaja-alaista osaamista raamatuntutkimuksessa. 

Lisäksi hänellä on laaja-alaisia yhteyksiä Porvoon hiippakunnassa. Hänellä on 

luottamustehtäviä suomenruotsalaisissa järjestöissä. Risto Nurmela on 

Suomen ekumeenisen neuvoston nimeämä edustaja Ruotsin Pipliaseuran 

valtuuskunnassa. 

Suomen vapaakristillisen neuvoston ehdokas hallitukseen on ohjelmapäällikkö 

Anne Haverinen. Hänellä on laaja kokemus kehitysyhteisyön eri tehtävistä 

Fidassa.  

2. Vaalijärjestyksen mukaisesti toissijaisena kriteerinä voidaan 

käyttää hallituksen sukupuolijakaumaa, järjestöä tukevien 

hengellisiä suuntauksia sekä maan eri osien edustusta 

Hallituksen jäsenten kokonaismäärä on uusien sääntöjen mukaan yhdeksän. 

Mikäli molemmat erovuoroiset valittaisiin uudelleen, tulisi hallituksen 

sukupuolijakautumaksi kuusi miestä ja kolme naista. Vaalitoimikunnan 

esityksessä hallitukseen tulee viisi miestä ja neljä naista. 

Tehdyissä esityksissä ei ole nostettu esille ehdokkaiden teologisia painotuksia. 

Hallituksessa on edustajia maan eri osista.  

Tiedot valittavaksi esitettävistä 

Keskitalo, Jukka (ev.lut.) 

s. 1962, TK y 1988, TL 92, TT 1999. Oulun hiippakunnan piispa. 

Vihitty papiksi Suomen ev.lut. kirkossa 1988, Pappina Jyväskylän 

kaupunkiseurakunnassa 1988–200, Jyväskylän maaseurakunnan khra 2004–
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2008, Jyväskylän kaup. srk. khra 2009-2010, kirkkohallituksen kansliapäällikkö 

2010–2018, Oulun hiippakunnan piispa 2018–. 

Lukuisia luottamustehtäviä Suomen ev.lut. kirkossa. Laaja kokemus Suomen 

ev.lut. kirkon yhteiskuntasuhteiden hoidosta. 

Aiempi kokemus luottamustehtävistä keskeisissä järjestöissä: Suomen ev.lut. 

seurakuntien lapsityön keskus, Suomen lähetysseura, Kirkkopalvelut. 

Väitöskirja missiologian alalta. 

Nurmela, Risto (ev.lut.) 

s. 1956, TM 1986, TL 1993, TT 1996, Åbo Akademi. VT:n eksegetiikan 

dosentti 1999–, Åbo Akademi. eksegetiikan assistentti 1995–2000, 

tutkijatohtori 1997–99. Raamatun alkukielen ja eksegetiikan vs. lehtori 1989, 

2001–02, 2004, UT-kreikan tuntiopettaja 2010, VT-heprean tuntiopettaja 

2016–17. 

Medlem i Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd 2000–, Jad vashem, Suomen 

osasto ry:n (nyk. Holokaustin uhrien muisto) pj. 1999–2007, Suomen 

logoterapiayhdistys ry:n pj. 2007–17. Ledamot i Svenska Finlands folkting 

2009–17, styrelsemedlem 2013–17, medlem i Väståbolands svenska 

församling. 

Haverinen, Anne (SVKN, hell.) 

s. 1964, merkonomi 1990, tekn.yo 1992–99, TK 2012. kehitysyhteistyön ja 

humanitaarisen avun ohjelmapäällikkö, Fida International ry. 2018–. 

Fida:n kehitysyhteistyötehtävissä Jordaniassa 2004-10, josta 5,5 vuotta 

koulutus- ja hankeneuvonantajana ja vuosi hankekoordinaattorina, Suomen 

Pipliaseura, sidosryhmäkoordinaattori 2012-2014, Fida, kehitysyhteistyön 

asiantuntija 2015–2018. 

Espoon helluntaiseurakunnan lähetystoimikunnan pj. 2001–2003, 2010–. 

Hallituksessa jatkavat 

Koistinen, Minna (ev.lut.) 

s. 1951, Joutsenon srk.1. kappalainen, osa-aikaeläke 2010–15. 

Merk. 1972, TKy 1983. leht. 1985, vihitty papiksi 1998. Lehtorina ja pappina 19 

vuotta, josta vuosi kirkkoherrana ja vuosi aluekappalaisena. 

Lähetystyössä Bangladeshissa (Kylväjä) eri tehtävissä 12 vuotta, College of 

Christian Theology in Bangladesh (CCTB) -opiston TEE (Theological 
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Education by Extension) tuutorina (1986–) ja luennoitsijana 2006 TM-kurssilla, 

Bangladesh Bible Socity yhdyshenkilö ja sadrin kielisen raamatunkäännöstyön 

seuraaminen kenttätasolla. 

Luottamustehtäviä: Council member, CCTB, Bangladesh 1993–97, Board 

member, Lutheran Co-ordination Committee of Bangladesh (LCCB) 1993–97, 

Member of LCCB Theological Committee 1993–97, Adviser of LCCB 

Women's Committee 1993–97 Bangladesh Lutheran Mission pj. 1993–94. 

Suomen ev.lut. kirkon kirkon lähetystoim. jäs. 2000–05, Etelä-Karjalan 

Pipliaseuran hallituksen jäsen 2001–, pj 2016–, Räikkölän Marttojen 

rahastonhoitaja 2007–15. Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston ja 

kirkkoneuvoston jäsen 2016–. 

Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen 2012–. 

Korhonen, Risto (ev.lut.) 

s. 1958, Tampereen seurakuntien johtava oppilaitosteologi  2014–,  

Suomen Lähetysseura kotimaantyössä 1988–90, Tampereen ev.lut. srk-yhtymä 

rov.-apul., nuorisopast.  Viinikan srk. Tampere  1990–96, oppilaitosteologi  

1996–, johtava oppilaitosteologi  2014–, työnohjaaja  2011–, ohjaajavalmennus 

2004, hengellisen ohjauksen koulutus 2001, lisäksi: raamattuteol. kurssi 1994–

96, DIAK:n johtajuus nuorisotyössä 2009. Luottamustehtäviä: Kirkon 

oppilaitostyöntekijät ry:  pj. 2010–14, Kirkon oppilaitostyöntekijät ry. hall. jäs.  

2005–10, Euroopan korkeakoulupappien järjestö  (CEUC)  hall. jäs. 2014–, 

Maailman oppilaitostyöntekijöiden järjestö  (IACHE)  Global-konferenssin 

paikall. kom. pj 2008, konferenssin 2012  Yale (USA)  asiantuntija, Tampereen 

hpk:n hautausmaakulttuuritmk. jäs. ja siht. 1998–2001, Tampereen 

Raamattuseuran, sittemmin Pirkanmaan Pipliaseuran hall. jäs.1996, hall. pj. 

2000–01, kirkkohallituksen kasvatus-  ja nuorisotyön tmk:n varaj. 2009–12, 

jumalanpalvelus- ja yhteiskunta tmk:n jäsen 2012–16, kirkon kasvatustyön 

ansiomerkki  2010, Church of England, Permission to Conduct -valtuutus. 

Mäkirinta, Timo (ort.) 

s. 1957, rovasti, Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan khra.  Ortodoksinen 

pappisseminaari 1980. Vihitty diakoniksi 1979 ja papiksi 1981. Seurakuntatyötä 

Kuopiossa, Iisalmessa ja Rautalammilla kolmen vuosikymmenen ajan. 

Jyväskylässä 2007–.   

Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen 2012–. 

Rantala, Jaana (ev.lut.)  



 

Suomen Pipliaseura ry HALLITUKSEN VAALI 18.5.2019 

 
6 / 7 

s. 1962, koulutussuunnittelija, Turun kristillinen opisto 

Kulttuurituottaja, työnohjaaja ja nuorisotyön kv. tutkinto, opintoja kirjallisuus- 

ja teatteritieteessä sekä teologiassa, NTM. 

Ryhmäteatteri 1984–87, Teatteri Alba 1988–90, Srk-opisto 1990–93, 

kuraattori, projekt.työ, Turun krist. opisto, koulutussuunnittelija 1996–, 

Kirkolliskokouksen kansliasihteeri 1999–, Turun ja Kaarinan srky 

kulttuurivuoden proj.työ 2010–11. 

Luottamustoimia: Kirkot naisten tueksi (piispainkokouksen asettama 

työryhmä) 1993–98, Kirkon anglikaanisten yhteyksien työryhmä 2011–, 

Kristillinen kulttuuriliitto, hallitus 1993–2000, Turun NNKY puheenjohtaja 

2004–09,17–, Herättäjä-Yhdistys, Varsinais-Suomen ja Satakunnan 

alueneuvosto 2003–, Kirkon reformaatiomerkkivuoden kulttuurityöryhmä, 

reformaatiomerkkivuoden pääjuhlatyöryhmän pj. 

SPS:n hallituksen jäsen 2011–. 

Tenhunen, Katri (kat.) 

s. 1977. Julkaisujohtaja, Katolinen kirkko Suomessa. 

Teol. maist. (Helsingin yliopisto), katolisen teologian lisensiaatti (Angelicum, 

Rooma), Vanhan testamentin eksegetiikan (Septuaginta-tutkimus) jatko-

opiskelija. Helsingin katolisen piispan sihteeri 2010–11, Studium Catholicum -

kulttuurikeskuksen projektipäällikkö 2011, Katolisen tiedotuskeskuksen 

toimitussihteeri 2011–2018. DigiMarkus- ja DigiUT-ohjausryhmän jäsen. 

Luottamustoimia esim. Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto. 

SPS:n hallituksen jäsen 2014–. 

Weuro, Jaakko (ev.lut.) 

s. 1980. Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos 2018–. 

OTM, Hallitussihteeri, vanhempi hallitussihteeri 2011–13, 

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies 2013–2018, Finanssivalvonta, 

johtokunnan varajäsen 2015–. 

Kirkolliset luottamustehtävät: Oulunkylän seurakunta, seurakuntaneuvoston 

varapuheenjohtaja 2017–, jäsen 2015–, Helsingin seurakuntayhtymä, yhteisen 

kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston varaj. 2015–, Helsingin 

hiippakunta, hiippakuntavaltuuston jäsen 2012–, vpj. 2012–15, tuomiokapitulin 

istunnon maallikkovarajäsen 2016–, kirkolliskokousedustaja 2016–

(lakivaliokunnan ja valitsijamiesten jäsen). 
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Järjestötoiminta: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, kansainvälisten 

yhteyksien valiokunnan jäsen 2002–08, kehitysyhteistyövastaava 2009–10, 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, valtuuston pj. 2011–12, 2005–06, Suomen 

Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, kansainvälisten asioiden jaoston vpj. 2004, 

vaalivaliokunnan pj. 2007–10. 

Kansainvälinen kokemus: Partioliikkeen maailmanjärjestö, World Organisation 

of the Scout Movement, sääntökomitean jäs. (World Constitutions 

Committee), 2006–13. Euroopan nuorisofoorumi (European Youth Forum, 

eurooppalaisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö), vpj. 2007–08, hallituksen 

jäsen 2005–06, jäsenyyskomitean pj. 2009–10. 

Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen 2017– 


