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Aika: Keskiviikko 16.5.2018 
klo 18.00–18.50
Paikka: Tampereen kristillinen 
koulu, Ketarantie 4, Tampere
Läsnä: 8 Suomen Adventtikir-
kon varsinaista jäsentä
Kokouksen virkailijat:
Aromäki Kalervo, puheenjoh-
taja
Mäkelä Satu, puheenjohtaja 
§ 7–8
Vrcelj Anne, sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhar-
tauden ja muistutti Israelin 
tuleville jälkipolville todis-
tukseksi pystyttämistä kivis-
tä. Kivet merkitsivät, että 
Herra oli pitänyt kansastaan 
huolta. Voimme luottaa sii-
hen, että Herra pitää huolta 
myös meistä. Puheenjohtaja 
piti alkurukouksen.
 Todettiin, että Suomen 
Adventtikirkko on rekisteröi-
ty uskonnollinen yhteisö, 
joka noudattaa Patentti- ja 
rekisterihallituksen 10.9. 
2014 rekisteröimää yhdys-
kuntajärjestystä. Vuosiko-
kouksessa käsiteltävänä on 
Suomen Adventtikirkon ti-
linpäätös.
 Kerrattiin Suomen Ad-
venttikirkon kokouskäytän-
tö.
 Puheenjohtaja avasi ko-
kouksen.

2 Kokouksen laillisuuden 
ja päätösvaltaisuuden totea-
minen
Suomen Adventtikirkon vuosi-
kokouksesta:
 Yhdyskuntajärjestys, 4. 
luku, 14 §, 1. momentti:
 Yhdyskunta kokoontuu 
vuosikokoukseensa viimeistään 
kesäkuussa. Vuosikokouksen 
kutsuu koolle hallitus ilmoitta-
malla siitä suomeksi ja ruotsik-
si yhdyskunnan seurakuntaleh-
dessä tai tiedottamalla asiasta 
muulla tavoin kaikille paikallis-
seurakunnille viimeistään neljä 

PÖYTÄKIRJA
SUOMEN ADVENTTIKIRKON VUOSIKOKOUS

viikkoa ennen kokouksen al-
kua. Kokous pidetään hallituk-
sen päättämänä aikana ja mää-
räämässä paikassa.
 Yhdyskuntajärjestys, 4. 
luku, 16 §, 1. momentti:
 Vuosikokouksessa puhe- ja 
äänioikeus on kaikilla läsnä 
olevilla yhdyskunnan varsinai-
silla jäsenillä.
 Todettiin, että vuosiko-
kouksesta on ilmoitettu yh-
dyskuntajärjestyksen mukai-
sesti ilmoittamalla siitä Ny-
kyaika-lehden numerossa 
4/2018, jonka ilmestymispäi-
vä oli 7.4.2018.
 Merkittiin pöytäkirjaan 
läsnä olevien yhdyskunnan 
varsinaisten jäsenten luku-
määrä, yhteensä kahdeksan 
henkilöä.
 Todettiin kokous lailli-
seksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastus ja 
ääntenlaskijat
Suomen Adventtikirkon vuosi-
kokouksesta:
 Yhdyskuntajärjestys, 4. 
luku, 16 §, 5. momentti:
 Vuosikokouksesta pidetään 
pöytäkirjaa, jota tarkastamaan 
valitaan kaksi kokouksessa läs-
nä olevaa varsinaista jäsentä tai 
kokous voi itse hyväksyä pöytä-
kirjan. Pöytäkirjan allekirjoit-
tavat puheenjohtaja, kokouk-
sen sihteeri ja pöytäkirjan tar-
kastajat.
 Päätettiin, että kokous 
tarkastaa pöytäkirjan itse.
 Päätettiin valita äänten-
laskijat tarvittaessa.

4 Toimintakertomus 2017
Esitettiin Suomen Adventti-
kirkon toimintakertomus 
vuodelta 2017 sisältäen joh-
tajan ja talousjohtajan osuu-
det.
 Toimintakertomuksesta 
käytiin keskustelu.
 Esitettiin vuonna 2017 
poisnukkuneiden nimet. Pi-
dettiin hiljainen hetki ja pu-

heenjohtaja piti rukouksen.
 Toimintakertomus hy-
väksyttiin.

5 Tilinpäätös 2017
Suomen Adventtikirkon 
omistamien yhtiöiden kautta 
harjoitetun liiketoiminnan 
vuoksi olemme velvoitettuja 
laatimaan konsernitilinpää-
töksen. Konsernissa Suomen 
Adventtikirkko toimii emo-
yhteisönä, johon kuuluvat 
sen itse perustamat päiväkoti 
Pikkupursi Oy ja Nurmikoti 
Oy. Lisäksi konserniin kuu-
luu hallintoelinten jäsenten 
nimeämisoikeuden perus-
teella myös ADRA Finland 
säätiö, Teuvo Miettisen säätiö 
sekä Kuntoparantolasäätiö.
 Konserniin yhdisteltyjen 
yhtiöiden ja säätiöiden lisäk-
si Suomen Adventtikirkko 
omistaa 45 % Asunto Oy Ai-
torinteestä. As Oy Aitorin-
nettä ei ole yhdistelty konser-
niin osakkuusyhtiönä kon-
sernille kuuluvan tulososuu-
den epäolennaisuudesta joh-
tuen.
 Vertailtaessa emoyhteisön 
päättyneen tilikauden ja sitä 
edeltävän kauden tietoja tu-
lee huomioida, että Suomen 
Adventtikirkon tilinpäätök-
seen on tilikaudella 1.1.–
31.12. 2017 sisällytetty ensi 
kertaa kaikkien paikallisseu-
rakuntien kirjanpidot. Ver-
tailukauden 1.1.–31.12.2016 
tietoihin sisältyy vain neljän 
suurimman paikallisseura-
kunnan luvut.
 Tilinpäätöksessä sisäiset 
laskennalliset erät eri toimin-
tayksiköiden välillä on elimi-
noitu. Toiminnanaloille on 
kohdistettu niiden erillisku-
lut sekä lisäksi osuus yhteis-
kuluista aiheuttamisperiaa-
tetta noudattaen. Tilinpää-
töksen liitetiedoissa on esitet-
ty Suomen Adventtikirkon 
toimialakohtaiset tuloslas-
kelmat. Nämä laskelmat si-
sältävät laskennallisia sisäisiä 
eriä.
 Todettiin, että Suomen 
Adventtikirkon konserniti-
linpäätös on hyväksytty halli-

tuksen kokouksessa 29.4. 
2018.
 Esitettiin Suomen Ad-
venttikirkon tilinpäätös vuo-
delta 2017.
 Asiasta käytiin keskuste-
lu.

6 Tilintarkastuskertomus 
2017
Esitettiin tilintarkastuskerto-
mus sisältäen tilintarkasta-
jien lausunnon Suomen Ad-
venttikirkon jäsenille.

7 Tilinpäätöksen vahvista-
minen
Valittiin yleisen vuosikokous-
tavan mukaisesti tämän py-
kälän käsittelyn ajaksi ko-
kouksen uudeksi puheenjoh-
tajaksi Satu Mäkelä. Hyväk-
syttiin, että ko. puheenjohta-
ja toimii puheenjohtajana 
myös pykälän 8 kohdalla.
 Vahvistettiin Suomen Ad-
venttikirkon tilinpäätös.

8 Vastuuvapaudesta päättä-
minen
Suomen Adventtikirkon vuosi-
kokouksesta:
 Yhdyskuntajärjestys, 4. 
luku, 16 §, 3. momentti:
 Hallituksen jäsenet eivät 
saa äänestää vastuuvapaudesta 
päätettäessä.
 Todettiin, että kokouksel-
le on valittu yhdyskuntajär-
jestyksen mukaisesti uusi pu-
heenjohtaja.
 Myönnettiin vastuuva-
paus vastuuvelvollisille Suo-
men Adventtikirkon osalta.

9 Pöytäkirjan hyväksymi-
nen
Kokous tarkasti pöytäkirjan 
itse.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti ko-
kouksen klo 18.50. Puheen-
johtaja piti loppurukouksen.

VAKUUDEKSI
Kalervo Aromäki, puheenjohta- puheenjohta-
ja, § 1–6, 9–10
Satu Mäkelä, puheenjohtaja, 
§ 7–8
Anne Vrcelj, sihteeri
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SUOMEN ADVENTTIKIRKKO
Johtajan toimintakertomus vuodelta 2017
Kalervo Aromäki

Hallinto
Ylimääräisen yleiskokouksen 
valitseman hallituksen nelivuo-
tinen toimikausi on 2014–
2018. Hallituksen puheenjoh-
tajana toimii kirkon johtaja 
Kalervo Aromäki ja sihteerinä 
pääsihteeri Anne Vrcelj. Halli-
tukseen kuuluvat seuraavat 
henkilöt:
Suomen Adventtikirkon johta-
ja Kalervo Aromäki (puheen-
johtaja),
Suomen Adventtikirkon pää-
sihteeri Anne Vrcelj (sihteeri),
Suomen Adventtikirkon ta-
lousjohtaja Harri Saarinen,
Suomen Adventtikirkon jaos-
tojohtajat Timo Flink, Kimmo 
Ilola, Merja Kinnunen ja Jani 
Virolainen.
Työntekijäjäseninä Klaus Kal-
liokoski ja Taneli Pirskanen.
Juhani Ahonen, Yngve Eng-
blom, Erkki Haapasalo, Tomi 
Jalkanen, Erik Korpijärvi, 
Maarit Källman, Eila Maunu, 
Tuija Mäkelä, Ossi Turunen ja 
Lahja Walter. Hallitus kokoon-
tui toimintavuonna seitsemän 
kertaa.

Missio
Adventtiliike kutsuttiin ole-
maan ja toimimaan vastavoi-
mana tässä ajassa. Saamme 
identiteettimme ja olemassa-
olomme tarkoituksen ns. kol-
men enkelin sanomasta (Ilm. 
14:6–12). Meidän voimamme 
on ollut ja tulee olemaan us-
kollisuudessa saamallemme 
tehtävälle ja siitä nousevalle 
näylle (Ilm. 18).
 Toimintaa ovat ohjanneet 
ne tavoitteet, jotka nousevat 
em. Raamatun kohdista. Ne 
voidaan sisällöllisesti pukea 
seuraaviksi: 

 1. Ajankohtaisuus
 2. Näkyvyys

 3. Vaikuttavuus
 4. Yhteyksiä luova

Emme kuitenkaan näy siten, 
kuin meidän pitäisi nyky-yh-
teis kunnassa. Vaikka olemme 
pyrkineet muuttamaan julki-
suuskuvaamme myönteisellä 
tavalla näkyvämmäksi, edusta-
mamme sanoma ja eettinen ar-
vopohja näkyvät vähemmän 
julkisessa keskustelussa.
 Ponnisteluista huolimatta 
emme ole kyenneet toimimaan 
tavalla, joka olisi merkittävästi 
vaikuttanut jäsenmäärän kas-
vuun ja uusiutumiseen (tällä 
hetkellä 50 % jäsenistämme on 
yli 60-vuotiaita). Jäsenistöpoh-
jamme on sen sijaan kapeutu-
nut kuoleman, muuton ja seu-
rakuntayhteydestä luopumisen 
vuoksi.
 Yksi kuluvan toimikauden 
tavoitteista on tämän kehityk-
sen pysäyttäminen ja kääntä-
minen kasvuun. Tämän kehi-
tyssuunnan kääntämiseksi hal-
litus käynnisti toimikauden 
loppuun ulottuvan toiminta-
suunnitelman. Hallitus nimesi 
neljä pääkehitysaluetta: Lapset 
ja nuoret, media ja viestintä, 
ydinseurakunnat ja adventisti-
nen identiteetti.

Lapset ja nuoret 
(Jani Virolainen, Eliisa Saari-
nen, Nina Saaristo)

Vuosi 2017 oli pääpiirteittäin 
onnistunut, mutta haasteelli-
nen toimintakulttuurin muu-
tosprosessista johtuen. To-
teutimme toimintasuunnitel-
maa laajalta osin. Jotkin suun-
nitelman mukaiset toimet 
saimme alkuun, mutta lop-
puunsaattaminen jatkuu vuon-
na 2018.
 Kohderyhmien kohtaami-
nen puhelimitse aloitettiin lop-
puvuodesta, mutta jäi hyvin 

vähäiseksi. Ihmisten yhteystie-
tojen löytyminen vie aikaa ja 
puhelimitse tavoittaminen ei 
ole itsestäänselvyys. Kokemus 
tehdyistä puheluista oli positii-
vinen.
 Vuoden aikana valmistim-
me jaostolle omat onnitte-
lukortit vihityille, vastasynty-
neille, ammattiin valmistuneil-
le ja tutkinnon suorittaneille 
sekä ylioppilaille. Ihmisten 
huo mioiminen on havaittu 
 hyväksi toimintamalliksi ra-
kentaa suhdetta ja luottamusta 
sekä viestiä välittämistä – ihmi-
sen arvokkuutta. Muistimme 
noin 70 henkilöä vuoden aika-
na.
 Toimintakulttuurin muu-
tosprosessi sai aikaan sen, että 
vierailut seurakunnissa väheni-
vät. Jaostojen yhteisiä seura-
kuntavalmennuksia ei toteutu-
nut vuoden aikana.
 Kesän leirit ja vuoden aika-
na olleet tapahtumat toteutui-
vat hyvin. Leireillemme osallis-
tui noin 700 leiriläistä ja ohjaa-
jaa. Euroopan nuorisokongres-
siin osallistui 74 henkilöä Suo-
mesta. Kesän aikana kastettiin 
12 nuorta. Syksyn Lastenpäivät 
ja Nuorten aikuisten päivät to-
teutettiin LaNun ohjauksessa 
Mikkelissä paikallisin vapaaeh-
toisvoimin. Kokemus oli roh-
kaiseva ja kannustaa jatkamaan 
samalla mallilla. Tapahtumiin 
osallistui noin 300 henkilöä.
 Vuoden aikana materiaa-
lien (nuorten raamattutunti-
materiaali, nuorten kasteope-
tusmateriaali, opetuslapseus-
materiaali lasten ja nuorten 
vanhemmille) valmistaminen 
aloitettiin, mutta loppuunsaat-
taminen siirtyi seuraavan vuo-
den puolelle.
 Iloitsemme suuresti seura-
kunnasta nousseista aktiivisista 
vastuunkantajista; toimikun-
tiemme jäsenistä, tapahtumien 

vastaavista ja toteuttajista, leiri-
ohjaajista ja aviopariryhmien 
vetäjistä.

Koulukasvatusjaosto 
(Merja Kinnunen)

Koulukasvatus on olennainen 
osa lapsi- ja nuorisotyötä. Kas-
vatus on lapsen ja nuoren val-
mentamista elämää varteen. 
Kouluille palkattiin nuoriso-
työntekijöitä tukemaan nuor-
ten hengellistä kasvua ja vah-
vistamaan koulun ja paikallisen 
seurakunnan välistä yhteistyö-
tä.
 Koulutoimessa on iloittu 
oppilasmäärän kasvusta ja to-
teutettu kokeillen uusia ope-
tussuunnitelmia vuoden 2017 
aikana. Koko yleissivistävä 
koulutus sai uudet valtakun-
nalliset opetussuunnitelmat 
syksyllä 2016, joita jokainen 
koulu on ottanut käyttöönsä 
vuoden aikana. Uudet opetus-
suunnitelmat toivat mukanaan 
mm. digitalisaation, tutoropet-
tajuuden ja monialaiset opin-
not.
 Koulutoiminta tavoittaa 
päivittäin yli 500 lasta ja nuor-
ta. Lisäksi koulutoiminnassa 
ovat mukana lasten perheet. 
Seurakuntien näkökulmasta 
koulutoiminta on antanut 
mahdollisuudet seurakuntien 
toiminnalle lasten, nuorten ja 
perheiden keskuudessa.
 Oppilasmäärät 31.12. 
2017: Kopun kristillinen kou-
lu 37, Siikasalmen koulu 36, 
Suomen kristillinen yhteiskou-
lu 182 ja Tampereen kristilli-
nen koulu 249.

Media- ja viestintä 
(Timo Flink)

Vuoden 2017 aikana jaoston 
toiminnassa tapahtui suhteelli-
sen paljon uudistuksia. Nyky- �
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aika-lehti ilmestyi vuodesta 
2016 alkaneen vakiintuneen 
tavan mukaisesti kerran kuu-
kaudessa: lähetysnumeroita 
julkaistiin neljä ja seurakunta-
numeroita kahdeksan. Kirkon 
sisäinen tiedottaminen ja uuti-
sointi on siirtynyt enemmän 
sähköiseen muotoon Nykyai-
kaOnlineen (www.nykyaika.
fi).
 Raamatun Sanoma uudis-
tui siten, että se ilmestyy nyt 
kaksi kertaa vuodessa aina puo-
len vuoden tutkistelut kerral-
laan kierrekantisena. Muutosta 
on pidetty hyvänä.
 Suurin uudistus koski Suo-
men Adventtikirkon virallisia 
Internet-sivuja (www.adven-
tist.fi). Ne tehtiin kokonaan 
uudestaan pääkonferenssin 
tuottaman mallin mukaisesti 
yhtenevämmän ja tunnistetta-
vamman sivuston aikaansaami-
seksi. Nettisivujen ulkoasu ja 
sisältö vastaavat paremmin tä-
män päivän tarpeisiin. Uudet 
sivut sisältävät lyhyitä videoita, 
joita tehdään jatkossa lisää. Si-
vujen ulkoasu muuttunee tule-
vaisuudessa vielä jonkin verran, 
kunhan pääkonferenssin hy-
väksymät uusimmat muutok-
set saadaan käyttöön.
 Sähköisen median käyttö 
näkyi myös nettivideoiden 
määrässä. Internetin YouTube-
palvelusta pystyi katsomaan jo 
lähes parisataa kirkon tilaisuut-
ta, mm. jumalanpalveluksia ja 
konsertteja, suorana lähetykse-
nä ja tallenteina. Kirkon paris-
sa tuotettiin myös toistakym-
mentä suomen- ja ruotsinkie-
listä YLE:n aamu- ja iltaharta-
utta sekä viisi radiojumalanpal-
velusta ja yksi TV- jumalanpal-
velus. Sana elää -ohjelmaa lähe-
tettiin RadioDEI-kanavalla 
tuttuun tapaan.
 Haasteitakin jaostolla on. 
Joudumme puntaroimaan, mi-
ten jaamme jaoston taloudelli-
set resurssit niin, että kaikki 
työmuodot saavat riittävän 
tuen. Se ei ole helppo yhtälö. 
Työn alla oleva Danielin kirjaa 
käsittelevä videosarja on eden-
nyt odotettua hitaammin, kos-
ka sarjan tekoon osallistuvien 

ihmisten aikataulujen sovitta-
minen yhteen on ollut haasta-
vaa.
 Haluan kiittää Herraa ku-
luneesta vuodesta 2017. Läm-
min kiitos myös työtovereilleni 
ja vapaaehtoisille avustajille, 
joiden panos on ollut korvaa-
maton. Mediatyö on yksi 
tämän päivän evankeliointi-
muoto. Siihen kannattaa pa-
nostaa resursseja ja rukoilla siu-
nausta. Maailmalla sillä on saa-
tu tuloksia. Uskon, että näin 
on myös Suomessa.

Ydinseurakuntien kartoitta-
minen ja niille riittävien re-
surssien varmistaminen pie-
nempiä unohtamatta 
(Kimmo Ilola ja Atte Helmi-
nen)

Kenttätyön- ja evanke lioimis-
työnjaostot ovat molemmat 
puoliaikaisen jaostojohtajan 
alaisuudessa. Atte Helminen ja 
Kimmo Ilola ovat omien seura-
kuntavastuiden lisäksi rohkais-
seet ja varustaneet vastuunkan-
tajiamme Suomessa. Tätä on 
tehty paikallisseurakuntien, 
alueellisten tapaamisten, kou-
lutusten ja lei rien kautta. 
Työntekijöittemme rooli on ol-
lut merkittävä.
 Pa ika l l i s s eurakunt i en 
näkökulmasta on ollut tärkeätä, 
että Kimmo Ilola ja Joel Saari-
nen ovat käyneet rohkaisemas-
sa useampia seurakuntia pi-
dempikestoisilla ohjelmilla. 
Seurakuntavalmennuksia ei 
tehty vuonna 2017, mutta 
niitä jatketaan taas vuonna 
2018 hieman uudistetulla ta-
valla niin, että tavoitetaan 
 useampi seurakunta. Seura-
kuntavalmennuksen innosta-
mina lahtelaiset ovat aktivoi-
neet jäsenistöään ja Turun nuo-
ret käynnistivät pizzakirkkon-
sa. Lohjalla on ollut myös ak-
tiivista varhaisnuorisotyötä. 
Helsingissä on pidetty sään-
nöllisesti evankeliointiaktiota 
Happy Handin yhteydessä. 
Seurakuntavalmennuksessa 
mu kana ollut Joensuu on kes-
kittynyt kirkkorakennuspro-
jektiinsa ja Oulu/Kemi suun-

nalla on valmisteltu kotikirk-
kojen aloittamista.
 Kevään suurin koulutusta-
pahtuma oli kotikirkkokoulu-
tus, joka pidettiin maaliskuussa 
Toivonlinnassa. Milton Adam-
sin johtama Simple church 
-koulutus osui sopivaan het-
keen, kun useassa seurakunnas-
sa pohditaan kirkkorakennuk-
sesta luopumista ja siirtymistä 
kotikirkkoihin. Syksyn 2016 
diakoniapäivät auttoivat ja 
rohkaisivat myös paikallisseu-
rakuntia keskittämään voima-
varansa ihmisiin sen sijaan, että 
kaikki energia menee raken-
nusten ylläpitämiseen ja ohjel-
mien vetämiseen.
 Alueel l is ia kevät- ja 
kesäjuhlia pidettiin ainakin 
viidellä eri alueella Suomessa ja 
niiden rooli onkin merkittävä 
seurakuntien yhteishengen, it-
setunnon ja adventistisen iden-
titeetin nostattajina. Juhlille on 
ollut helppo kutsua ystäviä 
mukaan ja niiden yhteydessä 
on todistettu ja varustettu 
jäsenistöämme.
 Työntekijöiden valmenta-
mista ja rohkaisemista on tehty 
puhelinpalavereitten ja joiden-
kin tiimitapaamisten kautta.
 Työntekijäinleirit ovat saa-
neet hyvän vastaanoton. Lei-
rien valmistelussa otetaan huo-
mioon työntekijöiden itsensä 
esittämät tarpeet, ja he osallis-
tuvat myös leirien johtamiseen. 
Kevään työntekijäleirillä Tam-
pereella mukana olivat Patrick 
Johnson ja David Neal Trans-
Euroopan osastosta. Syksyn 
työntekijäleirillä mukana olivat 
Richard ja JoAnn Davidson 
Andrews-yliopistosta. Työn-
tekijöiden valmentava koulu-
tus on jatkunut Mestarival-
mentaja-koulutuksen kautta. 
Koulutuksen on käynyt nyt 7 
työntekijää.

Toivonlinnan raamattukoulu 
aloitti toimintansa syksyllä 
ensimmäistä kertaa. Koulutus 
kesti kolme kuukautta. Aimo 
Helminen toimi ryhmän koor-
dinaattorina Atte Helmisen 
avustamana. Opettajina toimi 
useita työntekijöitä sekä muu-

tamia eläkeläispastoreita. Muil-
le kuin opiskeluun ilmoittau-
tuneille suunnattua aikuiskou-
lutustoimintaa ei vielä pystytty 
yhdistämään raamattukoulun 
opetusohjelmaan, mutta se on 
mahdollista tehdä seuraavana 
syksynä, kun valmistelut 
käynnistetään aikaisemmin.

Adventistisen identiteetin 
vahvistaminen ja itseymmär-
ryksen lisääminen 
(Kalervo Aromäki)

Tavoitteena on ollut olemassa-
olomme, tehtävämme ja mis-
siomme vahvistaminen eri ta-
voin. Aihe on ollut esillä työn-
tekijäpalavereissa ja -leireillä 
sekä Nykyaika-lehden välityk-
sellä lukijoille. Myös Timo 
Flinkin ja Klaus Kalliokosken 
suunnittelemat ja toteuttamat 
Ilmestyskirjan ja Danielin kir-
jan videokuvaukset tukevat 
edellä mainittua tavoitetta.

Lopuksi
Vaikka emme ole kuluvan vuo-
den aikana nähneet merkittä-
vää muutosta seurakunnan jä-
senmäärän kääntämiseksi kas-
vuun, olemme kuitenkin näh-
neet rohkaisevia merkkejä 
nuorten aktivoitumisesta seu-
rakunnallisiin toimintoihin.
 Kansainvälisen seurakun-
nan aloitteesta vuonna 2012 
syntynyt Soppa-keittiö siirtyi 
toimintavuoden aikana ADRA 
Finland säätiölle. Sen toimin-
nasta ovat vastanneet vapaaeh-
toiset ja lähes yksinomaan Hel-
singin, Toivonlinnan ja lähi-
alueen nuoret. He ovat raken-
taneet hyviä suhteita Soppa-
keittiössä kävijöihin. Viikoit-
tain soppakeittiö tarjoaa ilmai-
sen aterian noin 60–80 henki-
lölle Seedissä Helsingissä.
 Lämmin kiitos seurakun-
nan jäsenille uskollisuudesta, 
uhrautuvaisuudesta ja alttiudes-
ta palvella yhteisöämme monel-
la eri tavalla. Kiitos Jumalalle 
hänen hyvyydestään ja johda-
tuksestaan. Soli Deo Gloria.
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Talousjohtajan toimintakertomus vuodelta 2017
Harri Saarinen

Tilinpäätöksen rakenne
Suomen Adventtikirkon omistamien yhti-
öiden kautta harjoitetun liiketoiminnan 
takia olemme velvoitettuja laatimaan kon-
sernitilinpäätöksen. Konsernissa Suomen 
Adventtikirkko toimii emoyhteisönä, jo-
hon kuuluvat sen itse perustamat päiväkoti 
Pikkupursi Oy ja Nurmikoti Oy. Lisäksi 
konserniin kuuluu hallintoelinten jäsenten 
nimeämisoikeuden perusteella myös 
ADRA Finland säätiö, Teuvo Miettisen 
säätiö sekä Kuntoparan tola säätiö.
 Konserniin yhdisteltyjen yhtiöiden ja 
säätiöiden lisäksi Suomen Adventtikirkko 
omistaa 45 % Asunto Oy Aitorinteestä. As 
Oy Aitorinnettä ei ole yhdistelty konser-
niin osakkuusyhtiönä konsernille kuulu-
van tulososuuden epäolennaisuudesta joh-
tuen.
 Vertailtaessa emoyhteisön päättyneen 
tilikauden ja sitä edeltävän kauden tietoja 
tulee huomioida, että Suomen Adventti-
kirkon tilinpäätökseen on tilikaudella 
1.1.–31.12. 2017 sisällytetty ensi kertaa 
kaikkien paikallisseurakuntien kirjanpi-
dot. Vertailukauden 1.1.–31.12.2016 tie-
toihin sisältyy vain neljän suurimman pai-
kallisseurakunnan luvut.
 Tilinpäätöksessä sisäiset laskennalliset 
erät eri yksiköiden välillä on eliminoitu. 
Toiminnanaloille on kohdistettu niiden 
erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista 
aiheuttamisperiaatteetta noudattaen. Ti-
linpäätöksen liitetiedoissa on esitetty Suo-
men Adventtikirkon toimialakohtaiset tu-
loslaskelmat. Nämä laskelmat sisältävät 
laskennallisia sisäisiä eriä.
 Tilinpäätöksessä on luonteeltaan kol-
menlaisia rahastoja. Sidottu rahasto on sel-
lainen, jossa hallintoelinten toimintava-
pautta varojen käyttämisen suhteen on 
merkittävästi rajoitettu lahjakirjalla, testa-
menttimääräyksellä tai muulla ulkopuoli-
sella tahdonilmaisulla. Sidottu rahasto on 
esitetty omakatteisena rahastona, mikäli 
varoja on hoidettava erillään muista varois-
ta. Vapaa rahasto on muodostunut tilin-
päätökseen hallintoelimen omalla päätök-
sellä, ja siihen ei liity ulkopuolista tahdon-
ilmaisua varojen käytön suhteen.

Toimialakohtaiset tulokset
Keskityn tässä toimintakertomuksessa 
emoyhtiön eli Suomen Adventtikirkon tu-
lokseen ja taseeseen. Tilinpäätöksessä yh-

dyskunnan toiminta on jaoteltu eri toimi-
aloihin: seurakunnallinen toiminta, kou-
lut. Seurakunnallinen toiminta on jaettu 
vielä kymmenysperusteiseen ja ei-kymme-
nysperusteiseen toimintaan. Luvut sisältä-
vät sisäisiä laskennallisia eriä.

Kymmenysperusteinen seurakunnalli-
nen toiminta
Toiminnan rahoitus perustuu jäsenten pa-
lauttamiin kymmenyksiin. Kymmenyksis-
sä ei tapahtunut oleellista muutosta edelli-
seen vuoteen verrattuna. Kulujen osalta 
suurimman erän muodostavat henkilöstö-
kulut. Ne olivat 164 483,89 euroa suu-
remmat edelliseen vuoteen verrattuna joh-
tuen erityisesti tilikauden 2016 aikana to-
teutuneista henkilöstön lomautuksista saa-
duista säästöistä. Koko kymmenysperus-
teisen toiminnan tulos oli alijäämäinen 
323 411,79 euroa, kun edellisenä vuonna 
alijäämä oli 148 458,34 euroa. Kymme-
nystulosta paransi 110 353,96 euron las-
kennallinen eläkevarauksen pienenemi-
nen.

Ei-kymmenysperusteinen seurakunnalli-
nen toiminta
Ei-kymmenysperusteisen toiminnan suu-
rin kuluerä ovat kiinteistöt mukaan lukien 
paikallisseurakuntien toiminnan käytössä 
olevat kirkkokiinteistöt. Kiinteistöjen yksi 
merkittävä kuluerä ovat poistot, joilla 
omistajan pitäisi varautua vanhenevan 
kiinteistökannan kautta tuleviin peruskor-
jauksiin. Poistot rasittivat tulosta 439 
999,04 eurolla.
 Toiminnan muita tuloja varsinkin va-
rainhankinnan testamenttituloja on vaikea 
arvioida ja niissä on suuria vuosittaisia 
vaihteluja. Vuosi 2017 on varainhankin-
nan suhteen poikkeuksellisen heikko testa-
mentti- ja lahjakirjatulojen suhteen, joita 
saatiin osana varainhankinnan kokonais-
tuotoista 78 088,74 euroa, josta Unionin 
vastuulla olevan toimintojen tukemiseen    
3 180,33 euroa. Edellisenä vuonna vastaa-
vat summat olivat 531 210,93, josta Unio-
nin toimintaan 435 802,59 euroa.

Koulutoiminta
Suomen Adventtikirkko ylläpitää neljää 
koulua: Suomen kristillinen yhteiskoulu, 
Tampereen kristillinen koulu, Siikasalmen 
koulu ja Kopun kristillinen koulu. Koulu-
toiminnan kulut pitäisi pystyä kattamaan 

valtionosuuksilla, joita vuonna 2017 saa-
tiin yhteensä 3 901 805,00 euroa, jossa on 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 155 
701,00 euroa. Tulojen kasvusta huolimatta 
koulutoimen omatoiminen tulos oli alijää-
mäinen 163 933,69 euroa. Alla koulukoh-
taiset tulokset, jotka eivät sisällä ylläpitäjän 
antamaa tukea mutta kylläkin koulujen 
maksamat vuokrat. Tulokset siis kertovat 
koulujen omatoimisen tuloksen vuodelta 
2017.

Kopun kristillinen koulu 14 953,04 e
Siikasalmen koulu 29 438,86 e
Tampereen kristillinen koulu 45 860,12 e
Suomen kristillinen yhteiskoulu -254 185,61 e

Suomen kristillisen yhteiskoulun vuosi oli 
taloudellisesti heikko. Koulun alijäämän 
kattamiseksi ylläpitäjä joutui antamaan sil-
le 94 185,61 euron ylimääräisen määrära-
han. Lisäksi oppilastukirahastosta on tuet-
tu vähävaraisten opiskelijoiden asuntola-
maksuja 17 890,00 eurolla.

Kiinteistöt
Suomen Adventtikirkon kiinteistökoko-
naisuuden voi jakaa kolmeen eri ryhmään: 
kirkkokiinteistöt, jotka ovat paikallisten 
seurakuntien käytössä, Aitolahden kiin-
teistökokonaisuus ja Toivonlinnan kiin-
teistökokonaisuus. Kirkkokiinteistöjen 
menoista vastuussa ovat paikalliset seura-
kunnat. Kiinteistöjen vanhenemisen myö-
tä ne muodostavat lisääntyvien korjausku-
lujen muodossa ison haasteen, johon yh-
dyskunnalla ei tällä hetkellä ole riittäviä va-ä ole riittäviä va- ole riittäviä va-
roja vastata. Toivonlinnan kiinteistöjen 
kohdalla tämä on konkreettisesti todettu 
mm. siinä, että alueella on kokonainen 
rivitalo (kolme huoneistoa) ja omakotitalo 
todettu purkukuntoisiksi ja korvaavia uu-
sia asuntoja ei ole pystytty rahoittamaan. 
Asuntojen poistuminen vuokrakäytöstä on 
puolestaan tulojen vähentymisen myötä 
entisestään vaikeuttanut kiinteistöjen tar-
vitsemien korjausten rahoitusta. Unioni 
on tehnyt päätöksen, jonka mukaan se si-
joittaa vuosittaisen kiinteistöbudjetin li-
säksi 100 000 euroa tarvittavan korjausve-
lan lyhentämiseen. Tarpeet ovat kuitenkin 
niin isot, että tämä yksin ei tule riittämään. 
Kiinteistöjen kokonaistuottojen ja kulujen 
suhteen ei viime vuonna tullut merkittäviä 
poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna.
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Yhteenveto tuloksesta
Suomen Adventtikirkon tulos ilman pai-
kallisseurakuntia oli 473 381,58 euroa 
 alijäämäinen. Tulosta tarkastellessa pitää 
huomioida, että se sisältää kirjanpidollisia 
tulokseen parantavasti vaikuttavia kirjauk-
sia. Näitä on mm. laskennallisen eläke-
vastuun muutos, joka paransi tulosta      
110 353,96 euroa. Toisaalta poistojen tu-
losta heikentävä vaikutus oli 439 888,04 
euroa.

Taseesta
Suomen Adventtikirkon taseen loppusum-
ma oli 22 592 103,51 euroa. Edellisestä ta- 592 103,51 euroa. Edellisestä ta-592 103,51 euroa. Edellisestä ta-
seen loppusumma laski 907 088,86 euroa. 
Isoin muutos on tapahtunut rahavaroissa 
ja rahoitusarvopapereissa, joiden yhteis-
summa laski 1 134 415,54 euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tähän ovat vaikutta-
neet kiinteistöjen tarpeet, uudisrakentami-
nen (Joensuu, Kopu) ja kiinteistöjen pe-
ruskorjaukset (Toivonlinna, Aitolahti Nur-
mikoti).

Näkymät vuodelle 2018
Näkymät vuodelle 2018 ovat haasteelliset. 
Koulutoiminnan osalta erityisesti Siikasal-

men koulun taloustilanne tulee heikkene-
mään laskeneen oppilasmäärän vuoksi 
huomattavasti. Tilanteeseen on pyritty va-
rautumaan tekemällä selviytymissopimus, 
mutta se ei tule riittämään vaan lisätoimia 
talouden tasapainottamiseksi tarvitaan. 
SKYK:in tilanne jatkuu myös edelleen 
haastavana. Alakoulun kehitys on ollut po-
sitiivista. Tulevan syksyn lukion oppilas-
määrä puolestaan ei näytä vahvalta. Kou-
lulle on budjetoitu tälle vuodelle ylläpitä-
jän tukea 200 000 euroa. On epävarmaa, 
tuleeko tämä riittämään. Kopun koulun ti-
lanne on hyvä samoin kuin Tampereen 
koulun. Vuonna 2017 aloitettiin päiväko-äiväko-
din laajennus Tampereen Aitolahdella. 
Kokonaiskustannusarvio 530 000 euroa, 
johon saatiin pääkonferenssin tukea        
203 000 euroa. Tällä hetkellä laajennuksen 
vaatimasta rahoituksesta on koossa vasta 
300 000 euroa ja ilman lisärahoitusta ra-
kennustyöt tulevat keskeytymään. Isona 
kiinteistöhaasteena ratkaistavaksi tulee 
myös Annankatu 7 kiinteistö, josta on 
paljastunut mittavia peruskorjaustarpeita.
 Haluaisin lopuksi tuoda esille vakavan 
huolen paikallisseurakuntien tilanteesta. 
Yrityksistämme huolimatta emme ole pys-
tyneet tarpeeksi vahvistamaan nimen-

omaan seurakunnissa tehtävää evankelioi-
vaa työtä, joka kuitenkin on kirkkomme 
tärkein tukijalka. Pastoreita ja seurakunta-
työntekijöitä oli viime vuonna lukumää-
räisesti keskimäärin 24, kun samaan ai-
kaan esimerkiksi kouluissa henkilökuntaa 
oli 75 ja muissa kirkon tehtävissä 26,5. 
 Liian moni seurakunta on ilman työnteki-
jää. Taloudellinen tilanne muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta on erittäin heik-
ko. Varojen vähetessä tämä näkyy myös li-
sääntyneenä kirkkojen myymisenä. Tällä-
kin hetkellä on myynnissä neljä kirkko-
kiinteistöä. Ottaen huomioon näiden seu-
rakuntien tilanteen, todennäköisesti kir-
kon myynnin jälkeen seurakunnan työ 
paikkakunnalla käytännössä loppuu. Tar-
vitsemme lisää konkreettisia panostuksia 
seurakunnallisen työn vahvistamiseen sekä 
erityistä Jumalan johdatusta ja siunausta 
vuodelle 2018.

Tilintarkastajat
Suomen Adventtikirkon yleiskokouksen 
vuonna 2014 valitsemana tilintarkastajana 
on toiminut Tilintarkastustoimisto Deloit-
te Oy.
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”PINTAA 
SYVEMMÄLLE”
Kallioniemi, 
7.–9.9.2018
Sinulle, joka haluat tuntea paremmin 
Ellen Whiten merkityksen ja vaikutuksen 
adventtikirkon syntyyn, tehtävään ja 
toimintaan eilen ja tänään.

Johdattelijana prof. Radiša Antic Newbold Collegesta
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