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1. Johdanto   
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry –Finlands Kristliga Studentförbund rf (SKY / FKS) on 
kaksikielinen, ekumeenisesti suuntautunut ja kansainvälisesti toimiva luterilainen 
opiskelijajärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja se on vanhin suomalainen kristillinen 
opiskelijajärjestö.   
 
Liiton toiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijoiden hengellistä kasvua, henkistä hyvinvointia 
sekä yhteiskunnallista aktiivisuutta. Toiminnassa edistetään kristittyjen vastuuta niin suomalaisen 
yhteiskunnan kuin globaalin oikeudenmukaisuuden ja ympäristöteemojen näkökulmasta. 
Toiminnan perustana on Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustus ja perintö.   
SKY kuuluu Ylioppilaiden Kristilliseen Maailmanliittoon, World Student Christian Federation 
(WSCF), johon jatkossa viitataan maailmanliittona. SKY tekee yhteistyötä seurakuntien, kristillisten 
kirkkojen ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa kansallisesti sekä kansainvälisesti. Liitto 
tunnustaa ihmisten moninaisuuden ja etsijän roolinsa niin uskossa kuin koko elämässä.  
 

1.1 Liiton arvot  
 
Vastuu luomakunnasta  
Luomakunnan vaaliminen näkyy vaatimattomana elämäntapana. Kulutusvalinnoissamme 
noudatamme kohtuullisuutta. Suosimme vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja kannustamme 
jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita samaan. Pyrimme käyttämään joukkoliikennettä ja olemme 
sitoutuneet kierrättämään. Pyrimme elämään niin, että maapallo on elinkelpoinen myös tuleville 
sukupolville.  
 
Dialogisuus  
Dialogi on toista arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista, jonka lähtökohtana on ihmisten ja 
ajattelutapojen erilaisuus. Toimimme yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. 
Käymme myös vuoropuhelua ja pyrimme yhteistyöhön muiden uskontojen ja katsomusten 
kanssa.  
 
Pyrimme yhteistyössä kunnioittavaan dialogiin. Meillä on halu ja pyrkimys kristittyjen väliseen 
yhteyteen, ekumeniaan. Yhteistyökumppaneissamme on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
kristillisiä kirkkoja ja kristillisiä järjestöjä sekä eri katsomusten edustajia  
 
Radikaali rakkaus   
Jeesuksen radikaali ja vallankumouksellinen esimerkki velvoittaa ja rohkaisee meitä puolustamaan 
heikoimpia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja toimimaan sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puolesta. Haastamme kristinuskon tulkintoja siellä, missä ne rikkovat 
ihmisarvoa. Jeesus kulki erityisesti heikkojen, halveksittujen ja sorrettujen rinnalla. Hän nosti 
marginaaliin sysätyt kunniapaikalle. Radikaali voi olla monella tavalla.  
Jumala on luonut meidät erilaisiksi mutta samanarvoisiksi. SKY haluaa ylittää rajoja ihmisten välillä 
etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai yhteiskunnalliseen asemaan 
katsomatta. Jokaisella on jotakin annettavaa yhteiskunnassa.  
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Kirje galatalaisille 3:28:  
“Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä 
Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.”  
SKY on syrjinnästä vapaa alue ja kaikki ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja tapahtumiin. 
Pyrimme esteettömyyteen tapahtumissamme. Toimimme ihmisten yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden kunnioittamisen puolesta vastustamalla eriarvoisuutta paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti katsomuksista riippumatta, ihmisarvoa kunnioittaen. Uskossa ja elämässä 
tunnustamme olevamme etsijöitä.  
 

1.2. Liiton jäsenet   
SKY:lla on sekä yhdistysjäseniä että henkilöjäseniä. Liiton varsinaisia jäseniä ovat seuraavat 
jäsenyhdistykset.   

• Ilosaaren Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (IYKY) Joensuussa   
• Jyväskylän Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys. (JYKY) Jyväskylässä   
• Kristliga Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. (KSÅA) Turussa   
• Kuopion Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys  (KYKY) Kuopiossa   
• Näsijärven Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys ( Näky) Tampereella   
• Pohjois-Suomen Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (PYKY) Oulussa ja Kajaanissa   
• Turun Ylioppilaitten Kristillinen Yhdistys (TYKY) Turussa   
• Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (YKY) Helsingissä   
• Valtakunnallinen koululaisjärjestö Suomen Kristillinen Koululaiskeskus r.y. (SKK).   

Aktiivista toimintaa vuonna 2022 oli näistä yhdistyksistä IYKY:llä ja YKY:llä.   
 
Liiton henkilöjäseniä ovat opiskelijatoiminnasta jo työelämään siirtyneet ystäväjäsenet, liittoa 
tukevat kannatusjäsenet sekä kunniajäseniksi kutsutut liiton toimintaa edistäneet tai 
huomattavalla tavalla liiton edistämien tavoitteiden hyväksi toimineet henkilöt.   
    

1.2. Liiton strategiatyö ja pitkän tähtäimen tavoitteet  
Vuoden 2022 keskeinen painopiste oli uuden strategian luominen ja suuntautuminen kohti tulevaa 
koronapandemian aiheuttaminen muutosten jälkeen. Pandemiavuosina liiton toiminnassa ja 
jäsenyhdistyksissä on tapahtunut selkeä sukupolvenvaihdos. Uutta strategiaa valmisteltiin 
työntekijöiden ja hallituksen yhteistyönä ja prosessiin palkattiin avuksi ulkopuolinen konsultti. 
Prosessi oli liitolle hedelmällinen ja selkiytti liiton sisäistä ymmärrystä siitä, mitkä ovat toiminnan 
keskeisimmät alueet ja seuraavien vuosien ensisijaiset painopisteet. Syysliittokokous hyväksyi 
vuosille 2023-2027 strategian, jonka keskeisimmät tavoitteet ovat  

• Säännöllisen ja strukturoidun toiminnan lisääminen  
• SKY:n profiilin kirkastaminen   
• Kattojärjestö/paikallisjärjestö -jaottelun virtaviivaistaminen  

 
Uutta strategiaa toteuttamaan valittiin uusi pääsihteeri kaudelle 2023-2027 ja loppuvuonna 2022 
valmisteltiin tiiviisti uuden strategian mukaista työtä. Säännöllisen toiminnan lisäämiseksi 
Joensuun paikallistoiminnalle valmisteltiin joka toinen viikko tapahtuva säännöllinen ohjelma ja 
Helsingin paikallistoiminnalle viikoittainen ohjelma aiempien kuukausittaisten tapahtumien sijaan. 
Paikallistoiminnan aloittamiseksi Turussa solmittiin yhteistyökumppanuus Turun 
Katariinanseurakunnan kanssa ja Oulun paikallistoiminnan aloittamista valmisteltiin loppuvuonna  
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valitun Etsijä-lehden uuden päätoimittajan kanssa. Selkeästi tunnistettavan valtakunnallisen 
toiminnan lisäämiseksi sovittiin yhteistyön aloittamisesta Ortodoksisten nuorten liiton ja 
Hiljaisuuden ystävät ry:n kanssa. Lisäksi aloitettiin liiton visuaalisen ilmeen uudistaminen 
visuaalisen viestinnän tunnistettavuuden lisäämiseksi.  
 
Valmistelu kattojärjestön ja paikallisjärjestöjen roolien selkiyttämiseksi aloitettiin niin, että 
kevätliittokokouksessa 2023 on mahdollista tehdä tarvittavat päätökset. Peruslähtökohtana on, 
että tämän päivän opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti pyritään siihen, että toimintaan on 
mahdollista osallistua mahdollisimman vähäisellä hallinnollisella painolastilla.   

2. Liiton toiminta  
2.1. Paikallistoiminta  
Toimintavuonan 2022 säännöllistä paikallistoimintaa toteutettiin Helsingissä ja Joensuussa. Lisäksi 
Etsijä-lehteä toimitettiin Turusta käsin.  
 
Helsinki  
Helsingin paikallistoimintaa järjesti Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (YKY), joka on SKY:n Helsingin 
paikallisyhdistys. YKY järjesti toimintavuonna monipuolista dialogista toimintaa keskimäärin kaksi 
kertaa kuussa. YKY vieraili ekumeenisissa tapahtumissa ja järjesti esimerkiksi messun yhdessä 
Hyvän toivon kappelin kanssa sekä kevätpiknikin yhdessä oppilaitospappi Tiina Kaaresvirran 
kanssa. YKY teki myös aktiivista yhteistyötä muiden Helsingissä toimivien kristillisten 
opiskelijajärjestöjen kanssa. Toimintaan kuuluivat niin vierailut kuin yhteistyössä järjestetyt 
tapahtumat ja puurojuhla. YKY:n vuoden 2022 toimintaa väritti myös Ukrainan sota. Helsingin 
paikallistyöntekijä oli mukana ukrainalaisia opiskelijoita tukevassa solidaarisuusverkostossa ja 
paikallisyhdistys osallistui ukrainaa tukevaan mielenosoitukseen. 
 
Toimintavuoden aikana YKY:ssä oli näkyvissä selvä sukupolvenvaihdos, kun aikaisemmat aktiivit 
ovat valmistuneet ja siirtyneet työelämään. Tästä syystä vuoden 2023 toiminta suunniteltiin 
uudentyyppiseksi tiiviimmäksi ohjelmaksi, jonka selkeänä tavoitteena on houkutella kiinnostavilla 
sisällöillä uusia kävijöitä ja rakentaa uutta opiskelijayhteisöä. Vuoden 2023 tavoitteena on 
vakiinnuttaa Helsingin paikallisyhteisöön 20 aktiivikävijän joukko sekä tuoda SKY tunnetuksi 
huomattavasti suuremmalle joukolle yksittäisten tapahtumien ja viestinnän kautta.  
 
Joensuu  
Joensuun paikallistoiminta käynnistettiin uudelleen koronatauon jälkeen, kun toimintaan 
rekrytoitiin paikallistyöntekijä syyskuussa 2022. Paikallistoiminnassa järjestettiin syksyn aikana 
kolme opiskelijatapahtumaa, joista saadun palautteen myötä tuli jo näkyviin, että turvallisemman 
tilan periaatteisiin ja yhdenvertaisuuteen sitoutuneelle kristilliselle opiskelijatoiminnalle on selkeä 
tarve. Syksyn aikana toimintaan löysi tiensä muutaman hengen ryhmä. Paikallistyöntekijä teki 
syksyn aikana myös paljon pohjatyötä toimintakenttään tutustumiseksi ja verkostojen luomiseksi, 
mikä mahdollisti tiiviimmän, joka toinen viikko tapahtuvan toiminnan suunnittelun keväälle 2023. 
Seuraavana tavoitteena toiminnassa on kasvaa n. 10-20 hengen opiskelijayhteisöksi, josta erilaiset 
ihmiset voivat löytää paikkansa.  
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2.2. Uskontodialogitoiminta  
Uskontodialogia toteutettiin yhdessä vakiintuneiden yhteistyökumppanien: FOKUS ry:n ja Suomen 
mormonikirkon kanssa. Tammikuussa katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikolla järjestettiin 
etäyhteyksin “Tämä on mun vakaumus” –ilta, johon osallistui mormonikirkon, adventistikirkon, 
Lauttasaaren seurakunnan sekä SKY:n nuoria. Tapahtumassa nuoret saivat jakaa omia 
kokemuksiaan muiden katsomusten edustajien kanssa. Tapahtuma sai erittäin myönteistä 
palautetta. Muuten SKY jatkoi vuonna 2022 osana FOKUS ry:n kokoamaa katsomusten välistä 
yhteistyöryhmää ja osallistui vuoden 2023 yhteisymmärrysviikon suunnitteluun.  
Aikaisempien omien uskontodiaologitapahtumien sijaan uskontodialogitoimintaa on siirrytty 
toteuttamaan nimenomaan verkostoyhteistyönä. Tämä on ollut erittäin onnistunut valinta. Näin 
mahdollistetaan huomattavasti suuremmat tapahtumat, jotka aidosti tavoittavat eri uskontojen 
edustajia yhteen. Liitto jatkaa myös tulevina vuosina yhteistyötä samojen kumppanien kanssa ja 
etsii uusia toimivia yhteistyön muotoja.   
 

2.3. Viestintä  
Liiton viestinnällä on neljä tavoitetta:  

1. Tapahtumamainostus eli nykyisten ja uusien aktiivien kutsuminen mukaan toimintaan.  
2. Puhutteleva ja vaikuttava viestintä, joka itsessään herättää ajatuksia ja pohdintoja  
3. Yhteyden säilyttäminen vanhoihin jäseniin  
4. Sisäinen viestintä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken työn sujuvuuden 

varmistamiseksi.  
 
Toiminnan mainostuksen ensisijaisia kanavia olivat Instagram ja Facebook -sivut. Lisäksi toimintaa 
mainostettiin suoraan liiton omissa ja muissa Facebook-ryhmissä sekä sopivuuden rajoissa 
lähijärjestöjen sisäisissä whatsapp-ryhmissä ja muilla kanavilla, joissa tapahtumavinkkaus on 
sallittua. Helsingin toiminnassa perustettiin oma whatsapp-ryhmä, jotta tieto tapahtumista 
saavuttaisi  kiinnostuneet kävijät tehokkaammin. Liiton nettisivuja ylläpidettiin ja myös niillä 
tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista. Ensisijaisena haasteena viestinnälle on liiton 
somekanavien seuraajien pieni määrä ja seuraavana vuonna haasteeseen on tarkoitus vastata niin 
sisällön laatua nostamalla kuin aktiivisella ja tavoitteellisella uusien seuraajien hankinnalla.  
 
Viestinnän toinen tavoite on itsessään herättää ajatuksia ja pohdintoja niin hengellisistä kuin 
yhteiskunnallisista kysymyksistä. Toimintavuonna tätä tavoitetta toteutettiin nostamalla Ukrainan 
sotaan liittyviä kannanottoja ja muistuttamalla teemapäivistä, kuten opiskelijoiden 
rukouspäivästä, Reilun kaupan viikosta ja älä osta mitään -päivästä. Laajemmin pohdintojen 
herättämistä tekevät SKY:n julkaisemat Etsijä ja Ad Lucem -lehdet.  
Vanhoihin jäseniin yhteyttä pidettiin kaksi kertaa vuodessa lähetetyllä jäsenkirjeellä sekä vanhojen 
jäsenten Facebook-ryhmässä. Vanhat jäsenet tukevat SKY:tä jäsenmaksuilla. Lisäksi tulevaisuuden 
tavoitteena on luoda uusia malleja sille, miten vanhat jäsenet voisivat olla tukemassa ja 
mentoroimassa opiskelijoita.   
 
Lisäksi toimintavuonna jatkettiin jo aikaisemmin hyväksi havaittuja sisäisen viestinnän muotoja. 
Työyhteisökokouksia järjestettiin joka toinen viikko ja tahti todettiin sopivaksi osa-aikaisten 
työntekijöiden pienen työajan näkökulmasta. Keskenään työntekijät ja hallitus viestivät ennen 
kaikkea whatsapp-ryhmissä, mikä oli luontevaa ja tavoittavaa. Kehityskohteeksi nähtiin kaikkein 
työntekijöiden ja hallituksen jäsenten läheisempi kontakti ja tätä varten aloitettiin uudet 
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käytännöt hallituksen pöytäkirjojen jakamisesta työntekijöille sekä yhteinen whatsapp-ryhmä, 
jossa työntekijöiden on helppo laittaa viestiä suoraan hallituksen jäsenille ilman välikäsiä.  
 

2.4. Etsijä  
Etsijästä julkaistiin vuoden 2022 aikana neljä teemanumeroa verkossa (www.etsijalehti.fi). Teemat 
olivat muutos, riippuvuudet, opiskelijat ja talous sekä kuolema. Lehden päätoimittajana toimi 
Karoliina Virkkunen (vuoden 2023 alusta Petra Uusimaa) ja muu toimituskunta vaihtelee kussakin 
numerossa. Etsijän toimituskunnassa toimi vuoden aikana päätoimittajan lisäksi 12 eri henkilöä, 
joista 3 henkilöä toimi aktiivisesti osana toimituskuntaa vähintään kahden numeron ajan. Vuonna 
2022 Etsijää luki 3567 henkeä 9299 kertaa. Luetuimmat jutut olivat “Väkevä ja hirmuinen vittu” 
(1087 lukijaa) ja “Lapsensa menettänyt Henna Laine toivoo että kuolemasta puhuttaisiin suoraan” 
(755 lukijaa). Lehden lisäksi Etsijällä on Instagram-sivu @etsijalehti sekä Facebook-sivu, joiden 
kautta sekä tavoitettiin kiinnostuneita kirjoittajia että jaettiin Etsijän juttuja ja kiinnostavia paloja 
niistä luettaviksi.  
 
Toimintavuonna vahvistui kokemus siitä, että Etsijän siirtyminen verkkolehdeksi on ollut viisas 
ratkaisu. Lukijamäärät ovat kasvaneet oleellisesti aikaisempiin tilaajamääriin verrattuna ja 
yksittäiset jutut saavat suurtakin näkyvyyttä sitä kautta, kun niitä jaettiin erilaisissa sosiaalisen 
median ryhmissä. Toiminnan jatkuvana haasteena on, että miten vapaaehtoinen kirjoittaminen 
olisi niin mielekästä, että kirjoittajia löytyisi ja he haluaisivat sitoutua lehden kehittämiseen. 
Tulevaisuudessa toimintaa aiotaan kehittää niin, että sen yhteyteen rakennetaan livetapahtumia, 
joihin kiinnostuneet voivat tulla työstämään omaa kirjoittamistaan ja mahdollisesti myös 
kiinnostua julkaisemaan tekstejään lehdessä.  
 
Etsijä kuuluu tiede-, kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry:hyn ja osallistui Kultti ry:n Vuoden 
laatulehti-kilpailuun. Etsijä sai kulttuurilehtitukea Taiteen edistämiskeskukselta.  
 

2.5. Ad Lucem  
Ruotsinkielinen Ad Lucem siirtyi vuonna 2022 täysipainoiseksi verkkolehdeksi osoitteeseen 
adluem.fi. Lehden päätoimittajana toimi Peter Björkman, sihteerinä Christian Lång ja graafikkona 
Hilda Forss. Toimintavuonna verkkolehteä julkaistiin neljä numeroa, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. 
Ad Lucem on laadukas ruotsinkielinen kulttuurilehti, joka tavoittaa lukijakuntaa niin Suomessa 
kuin Ruotsissa. Vuonna 2022 lehti julkaisi yhteiskunnallisiin, maailmankatsomuksellisiin sekä 
kulttuurisiin teemoihin liittyviä esseitä ja haastatteluja. Lisäksi joka numerossa julkaistaan runoja. 
Lehti on selvästi löytänyt lukijakuntansa ja saa paljon positiivista palautetta. Vanhoja 
paperinumeroita myytiin muutamia kappaleita sekä jaettiin Göteborgin ja Helsingin kirjamessuilla. 
Helsingissä Ad Lucem sai myös digitaalista näkyvyyttä, kun Tidskriftscentralen esitteli digilehtiä 
seinänäytöllä.  
 
Ad Lucem sai kulttuurilehtitukea Taiteen edistämiskeskukselta sekä avustuksia useilta 
säätiöiltä. Ad Lucem on Tidskriftscentralenin jäsenlehti ja lehden graafikko Hilda Forss toimi 
toimintavuonna Tidskriftscentralenin hallituksessa. 
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2.6. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö  
 
Kansainvälinen yhteistyö  
Liitto kuuluu kansainväliseen maailmanliittoon World Student Christian Federationiin (WSCF) ja 
sen Euroopan osastoon (WCSF Europe). WSCF:n globaaliyleiskokous järjestettiin Berliinissä 23.-
30.6.2022 ja liittoa edusti siellä liittohallituksen varajäsen Tuomo Tuiskula. Kokouksen kuulumisia 
käytiin läpi syysliittokokouksessa. WSCF Europe tuki liiton opiskelijatyötä 2000 eurolla.   
Kansainvälisin yhteistyön haasteena toimintavuonna ja aikaisemminkin on ollut yhteistyön 
hajanaisuus ja WSCF:n tuntemuksen kasaantuminen SKY:ssä yksittäisille henkilöille, joiden 
jäädessä pois toiminnasta hiljaista tietoa katoaa. Seuraava tavoite onkin lähettää ja perehdyttää 
uusia kiinnostuneita opiskelijoita kansainvälisiin tapahtumiin niin, että niiden anti leviää koko liiton 
käyttöön. Tähän mennessä hajanainen kontakti on ehkäissyt yhteistyösuhteiden syntymistä 
sisarliittojen kanssa, mutta potentiaali löytää mielekkäitä kansainvälisen yhteistyön tapoja on iso 
ja tulevaisuudessa sitä aiotaan edistää tavoitteellisemmin.  
 
Kotimainen yhteistyö  
Kotimaassa liiton keskeisimmät yhteistyökumppanit vuonna 2022 olivat uskontodialogityön osalta 
FOKUS ry ja sen kautta eri uskontokunnat ja paikallistoiminnan osalta erityisesti seurakunnat ja 
seurakuntayhtymät Helsingissä ja Joensuussa. Paikallisjärjestöt tekivät yhteistyötä Helsingin ja 
Joensuun oppilaitospappien kanssa. Ekumeeninen yhteistyö toteutui Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston (SEN) kautta. Liitoa edustivat SEN:n nuorisojaostossa Anne Heikkinen ja Emilia 
Kallioniemi.   
 
Toimintavuoden lopussa uuden strategian mukaisesti aloitettiin uusien yhteistyökumppanuuksien 
solmiminen. Ekumeenisesta yhteistyöstä sovittiin Ortodoksisten nuorten liiton kanssa ja 
hengellisen toiminnan osalta aloitettiin yhteistyön suunnittelu Hiljaisuuden ystävät ry:n kanssa. 
Samoin sovittiin paikallisesta yhteistyöstä Turun paikallistoiminnan käynnistämiseksi Turun 
Katariinanseurakunnan kanssa. Seuraavana tavoitteena toiminnassa on tiivistää olemassa olevia 
yhteistyökumppanuuksia niin, että niistä syntyy mahdollisimman paljon arvoa opiskelijoille ja 
nuorille aikuisille sekä etsiä uusia kumppanuuksia SKY:n tavoitteiden toteuttamiseksi ja erityisesti 
työn laajentamiseksi uusille paikkakunnille.  

3. Hallinto  
3.1. Hallinto  
Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa kahdesti 
vuodessa. Liiton kevätkokous pidettiin Helsingissä 19. maaliskuuta ja syyskokous Helsingissä 26. 
marraskuuta. Syysliittokokouksessa hyväksyttiin liiton uusi strategia kaudelle 2023-2027. Lisäksi 
syyskokous kutsui liitolle kaksi uutta kunniajäsentä, Jussi Junnin ja Ilari Rantakarin ansiokkaasta 
liiton hyväksi tehdystä työstä sijoitusomaisuuden huolehtimisessa ja uskontodialogin 
edistämisessä.  
 
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Esa-Pekka 
Helanne ja varapuheenjohtajana Sanna Haapasaari. Muut jäsenet olivat Emilia Kallioniemi, Salli 
Ahtiainen-Helanne, Anssi Hannula, Aino Vihonen ja varajäsenen Tuomo Tuiskula. Oleellisena osana 
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hallituksen toimintaa oli myös tehtäviin perehtyminen sekä vuoden alussa että tarpeen mukaan 
vuoden aikana. Liiton toiminnan yksi tavoite on, että nuorten ihmisten on mahdollista kasvaa 
vastuutehtäviin. Tätä periaatetta noudattaen kaikissa vuoden aikana toteutetuissa rekrytoinneissa 
ja haastatteluissa oli mukana myös hallituksen jäseniä.  
 

3.2. Henkilöstö  
Toimintavuosi oli liitossa henkilöstön suhteen sukupolvenvaihdoksen aikaa. Liiton pääsihteerinä 
(50 % työajalla) toimi vuoden ajan Katri Jussila. Uutena pääsihteerinä kaudelle 2023-2027 Katri 
Malmi marraskuun lopussa. Jatkossa pääsihteeri työskentelee tavalliseen tapaan 100 % työajalla. 
Etsijä-lehden päätoimittajana toimi vuoden ajan Karoliina Virkkunen (25 % työajalla) ja hänen 
seuraajakseen valittiin joulukuussa Petra Uusimaa. Helsingin paikallistyöntekijäksi valittiin 
tammikuussa Laura Tiitu (25 %), viestintä- ja järjestökoordinaattoriksi toukokuussa Hanna 
Ylikangas (50 %) ja Joensuun paikallistyöntekijäksi syyskuussa Sumia Kinnunen (25 %).   
Runsaat henkilöstövaihdokset liittyvät toisaalta pääsihteerin kauden loppuun ja toisaalta siihen, 
että useat liiton työntekijät ovat saaneet opiskeluajan jälkeen vakituisia töitä ja siirtyneet 
seuraavaan elämänvaiheeseen. Henkilöstövaihdosten takia vuoden aikana on luonnollisesti 
kulunut tavallista enemmän aikaa ja resursseja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Toisaalta 
uudet työntekijät ovat tuoneet liittoon uusia ideoita ja osaamista ja uudella työntekijäjoukolla on 
luontevaa lähteä toteuttamaan uutta strategiaa.  
 

3.3. Keskustoimisto  
Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Oikokatu 3, jossa liitto on alivuokralaisena. 
Keskustoimistoa käytettiin liiton hallituksen sekä kokoontuvan toiminnan tapahtumapaikkana. 
Toimisto toimi myös YKYn paikallissihteerin työpisteenä ja YKYn kokoontumispaikkana.  

4. Talous  
Tilikauden 2022 tärkeimmät tulonlähteet olivat julkinen rahoitus OKM:n yleisavustuksesta ja 
TAIKE:n kulttuurilehtituesta (yhteensä n. 40 %), kirkkohallituksen yleisavustus (n. 20 %), 
vapaaehtoiset seurakuntakolehdit (n. 15 %) ja liiton sijoitusomaisuuden tuotot (n. 10 %). Näiden 
lisäksi liitto sai pienempiä avustuksia säätiöiltä, maailmanliitolta ja seurakuntayhtymiltä, keräsi 
omia jäsenmaksuja sekä harjoitti hyvin pienimuotoista tuotemyyntiä. Tilivuonna 
sijoitusomaisuutta ei nostettu, sillä rahaa säästyi, kun pääsihteeri teki 50 % työaikaa ja viestintä- ja 
järjestökoordinaattorin sekä Joensuun paikallistyöntekijöiden tehtäviä ei täytetty heti vuoden 
alusta lähtien.  
 
Liiton taloudellista vakautta edistää suuresti se, että sillä on useita toisistaan riippumattomia 
merkittäviä tulonlähteitä sekä suhteessa toiminnan kokoon suuri sijoitusomaisuus, jolla toimintaa 
voidaan osittain rahoittaa. Haasteena on kuitenkin, että useat liiton saamat avustukset ovat 
tippuneet jonkin verran. Siksi seuraavan toimintavuoden tavoitteena on etsiä uusia 
rahoituslähteitä. Pitkällä aikavälillä on myös tarpeen tarkastella liiton tulojen ja menojen 
suhdetta.   
 
Vuonna 2022 liiton kirjanpitäjänä toimi Jenni Seppälä Paperless Oy:stä sekä tilintarkastajana HTM 
Perttu Mettomäki. 
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4.1. Varainhankinta  
Liitolla on 740 201,20 arvoinen (31.12.2022) sijoitusomaisuus, joka siirrettiin loppuvuodesta 2021 
Evli-pankin hoitoon. Omaisuutta hoidetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti ja 
sen hoidossa pyritään kohtuulliseen riskiin ja tuottoon. Sijoitusomaisuuden käytön periaatteena 
on, että omaisuutta nostetaan vuosittain n. 3 % pääomasta, jolloin omaisuus edelleen myös 
kasvaa korkoa.  
 
Toinen keskeinen varainhankinnan muoto on seurakunnille lähetettävät kolehtianomukset. Liitto 
hakee vuosittain pääsyä Kirkkohallituksen ylläpitämälle kolehtikohteiden listalle ja vuonna 2022 
liitto oli jälleen kolehtisuositusten listalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on 
mahdollista halutessaan kerätä liitolle kolehti valitsemanaan sunnuntaina. Kannustaakseen 
seurakuntia kolehdin keräämiseen liitto lähettää niille vuosittain kolehtianomuskirjeet. Viime 
vuosina tulokset ovat olleet hyviä ja vuonna 2022 liitto sai kolehtituottoja yhteensä vajaasta 
sadasta seurakunnasta eli noin neljäsosasta suomalaisia seurakuntia. Kolehtituottojen yhteismäärä 
oli n. 12 000 €.   
 
Pienempi varainhankinnan muoto ovat liiton jäsenmaksut. Jäsenmaksunsa maksavien jäsenten 
määrä on viime vuosina pienentynyt ja seuraavan vuoden tavoitteena on aktivoida jäseniä 
maksamaan jäsenmaksunsa sekä etsimään liitolle uusia ystävä- ja kannatusjäseniä, jotka olisivat 
halukkaita tukemaan liiton toimintaa. Lisäksi liitto harjoittaa pienimuotoista tuotemyyntiä, mutta 
sen tuotot olivat vain joitain kymmeniä euroja vuonna 2022.  
 
Koronapandemian aikana liitto haki rahankeräyslupaa ja aloitti rahankeräyksen, mutta 
toimintavuonna todettiin, että rahankeräyksen lupamaksut ja muut kulut ovat suuremmat kuin 
keräyksen tuotot ja rahankeräysluvasta luovuttiin. Tulevaisuudessa liitto saattaa harkita 
pienkeräyslupien hakemista yksittäisiin tarkemmin määriteltyihin kohteisiin.  
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