
Hyvä Sanoma ry:n ja Helluntaikirkon yhdistyminen 

Hyvä Sanoma ry:n sekä Helluntaikirkon hallitukset yhdessä esittävät yhteisöjensä 
vuosikokouksille periaatepäätöksen tekemistä Hyvä Sanoma ry:n toimintojen yhdistämisestä 
osaksi Helluntaikirkkoa.  

Hyvä Sanoma ry on yksi yhteisistä HYRY-yhdistyksistämme. Yhdistys on toiminut Hyvä Sanoma -
nimellä vuodesta 2011, jolloin Vapaa Sisälähetys ja Ristin Voitto ry:n yhdistyivät.  

”Hyvä Sanoma ry on vuonna 1926 perustettu Suomen helluntaiseurakuntien 
kotimaanjärjestö. Tuemme ja edistämme seurakuntien toimintaedellytyksiä 
evankelioinnissa, diakoniassa ja koulutyössä.” 

Hyvä Sanoma ry on jo pitkään tunnistanut sen, että laajempi taustayhteisö olisi yhdistyksen 
toiminalle sekä koko herätysliikkeen tulevaisuudelle hyvä jopa välttämätön asia. Yhdistys onkin 
käynyt keskusteluja yhdistymisestä joidenkin HYRY-yhteisöjen kanssa, mutta ne eivät ole johtaneet 
käytännön ratkaisuihin.  

Viime vuoden lopulla Hyvä Sanoma ry:n hallitus otti yhteyttä Helluntaikirkkoon ja halusi selvittää, 
millaisia mahdollisuuksia, etuja ja haittoja olisi siinä, jos Hyvä Sanoma yhdistyisi Helluntaikirkkoon. 
Tämän seurauksena muodostettiin työryhmä (Mika Yrjölä, Esko Matikainen, Janne Lahti, Mika 
Korkatti), joka on työstänyt yhdistymiseen liittyviä aiheita pitkin kevättä. Molempien yhteisöjen 
hallitukset ovat myös käsitelleet aihetta useita kertoja. Lisäksi yhteisöjen puheenjohtajistot ovat 
käyneet keskustelua keskenään, ja operatiiviset toiminnot omalta osaltaan toiminnanjohtajien 
johdolla. Hyvä Sanoma ry:n hallitus kartoitti asiassa myös seurakuntien näkemyksiä, joka osaltaan 
antoi rohkaisevaa tukea suunnitelmille. 

Keskiviikkona 12.8.2020 Hyvä Sanoma ry:n hallitus ja Helluntaikirkon hallitus kokoontuivat 
yhteiseen neuvotteluun. Neuvottelussa todettiin, että tehtyjen valmistelujen jälkeen molempien 
yhteisöjen hallitukset haluavat esittää yhteisöjensä vuosikokouksille yhdistymisen toteuttamista.  

Valmistelutyössä on käsitelty useita yhdistymiseen liittyviä aihekokonaisuuksia, joista keskeisiä 
ovat seuraavat: 

Hallinnon yhdistäminen 

Hallintojen yhdistäminen tarkoittaa, että molempien yhteisöjen toiminta jatkuu nykyisellään 
yhden hallinnon alla. Päävastuussa on Helluntaikirkon hallitus, jonka alaisuudessa työskentelee 
toiminnanjohtaja. Hän vastaavasti toimii eri toimialajohtajien esimiehenä. Hallinnon 
yhdistymiseen sovitaan siirtymäaika, jolloin Hyvä Sanoma ry:n hallitus toimii erikseen sovitulla 
tavalla yhteistyössä Helluntaikirkon hallituksen kanssa.  

Talouden yhdistäminen 

Molemmat toimijat jatkavat omalla budjetillaan, varainhankinnallaan yhteisen taloushallinnon 
alla. Taloushallinto hoidetaan jo nykyisellään samalla kirjanpitojärjestelmällä ja yhteisöillä on sama 



kirjanpitäjä. Laskujen tarkistamis- ja hyväksymissäännöt päivitetään vastaamaan uutta rakennetta. 
Hallintojen yhdistämisellä saavutettavat säästöt suunnataan operatiiviseen työhön.  

Työsuhteiden siirtäminen 

Hyvä Sanoma ry:n työsuhteet siirtyvät Helluntaikirkolle. Henkilöt ja heidän työnkuvansa säilyvät 
pääosiltaan samoina. Koko henkilöstön toimenkuvia tarkistetaan siirtymäprosessin jälkeen (2021 
aikana) niin, että kokonaisuus palvelee parhaiten Helluntaikirkon laajentuneen toiminnan 
tavoitteita. 

Toimintamuotojen ohjauksen jatkuminen 

Molempien yhteisöjen nykyisten toimintamuotojen ohjaus säilyy samanlaisena kuin tähänkin asti. 
On tärkeää, että eri toimialojen ohjausryhmät ja koordinaattorit säilyvät samana. Yhdistyminen 
antaa hyviä mahdollisuuksia toimintamuotojen ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. 
Toimintamuodot palvelevat jatkossakin kaikkia seurakuntia, riippumatta niiden 
järjestäytymismuodosta. 

Yhdistyksen purkaminen tai säilyttäminen 

Hyvä Sanoma ry:n säilytetään toistaiseksi. Yhdistyksellä seurakuntakannattajien lisäksi yksityisiä 
kannattajajäseniä sekä valtakunnallinen rahankeräyslupa. Lisäksi on arvioitu, että yhdistystä 
voitaisiin käyttää esimerkiksi avustuksien hakemisessa. Yhdistyksen säilyttämisen tarpeellisuutta 
seurataan Helluntaikirkon hallituksessa.  

Hyvä Sanoma ry:n omaisuus ja Aikamedian osake-enemmistön omistajuus 

Hyvä Sanoma ry:llä ei ole varsinaista omaisuutta. Yhdistyksen omistama Aikamedian osake-
enemmistö, jonka kirjanpitoarvo vuonna 2019 oli 0 euroa, siirtyy yhdistymisen toteutuessa 
Helluntaikirkolle. Aikamedian työhön pääomistajuuden muutoksella ei ole välittömiä vaikutuksia.  

Yhdistymisen aikataulu 

• Yhteisöjen vuosikokoukset syyskuussa 2020 tekevät periaatteelliset päätökset Hyvä 
Sanoma ry:n liittämisestä osaksi Helluntaikirkkoa.  

• Myönteisten periaatepäätösten jälkeen hallitukset laativat yhdessä sopimusluonnoksen, 
jolla yhdistyminen tapahtuu 

• Myöhemmin syksyllä järjestetään molemmissa yhteisöissä ylimääräiset kokoukset, joissa 
aiemmin luonnosteltu yhdistymissopimus hyväksytään allekirjoitettavaksi 

• Tavoitteena on, että yhdistyminen tapahtuu virallisesti vuoden 2021 alussa 


