Liite 1

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN JA KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIT
OHJE VAALIKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJALLE
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvun 13 ja 14 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen
69─86 §:ssä. Lisäksi tuomiokapitulin asettama vaalilautakunta antaa ohjeita vaalien valmistelemisesta ja toimittamisesta.
Kokouskutsu vaalikokoukseen lähetetään normaalin tavan mukaisesti. Vaalikokouskutsussa on
ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on
toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto kuten ehdokaslistojen yhdistelmä, äänestyslippu ja vaalikuori. Kutsussa on hyvä myös mainita, että vaalikokoukseen tultaessa on
edellä mainittu aineisto syytä tuoda mukanaan.
Seurakuntayhtymässä ovat äänioikeutettuja seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä
sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen (KVJ 79 §).
Puheenjohtajan tulee vaalitoimitusta johtaessaan ottaa tarvittaessa esille ainakin seuraavat
asiat:
1. Kirkkolain 23 luvun 14 §:n ja kirkon vaalijärjestyksen 71 §:n mukaan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleissa kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston pappisjäsenen sijaan tulee kirkon vaalijärjestyksen
50 §:n 2 momentissa tarkoitettu varajäsen, jonka on oltava maallikko.
Todetaan, että kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston jäsen AA on pappi, jonka vaalijärjestyksen mainitun kohdan mukaan määräytyvä maallikkovarajäsen on NN. Hänelle
on tämän johdosta lähetetty laillisessa järjestyksessä kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisen vaalikokouksen kokouskutsu, jotta hän voi osallistua hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleihin.
Hyväksyttäneen NN:n äänioikeus.
2. Kirkkolain 23 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan jos sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, hän itse käyttää äänioikeuttaan
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yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä ja seurakuntaneuvoston jäsenen äänioikeutta käyttää hänen varajäsenensä seurakuntaneuvostossa.
Todetaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsen BB on myös seurakuntaneuvoston jäsen.
BB käyttää itse äänioikeuttaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä. Seurakuntaneuvoston jäsenen äänioikeutta käyttää kirkon vaalijärjestyksen 50 §:n 2 momentin mukaan
määräytyvä BB:n varajäsen seurakuntaneuvostossa, MM. MM:lle on lähetetty laillisessa
järjestyksessä seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenten yhteisen vaalikokouksen kokouskutsu, jotta hän voi osallistua hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleihin.
Hyväksyttäneen MM:n äänioikeus.
3. Julistan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten/kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitoimituksen alkavaksi (KVJ 40 §).
4. Sihteerinä nyt suoritettavassa vaalissa toimii LL.
5. Kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäseninä
toimitamme hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimikaudeksi 1.5.202030.4.2024/ hiippakunnasta kirkolliskokoukseen nelivuotiskaudeksi 1.5.2020-30.4.2024
valittavien maallikkoedustajien vaalin.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa käytetään vihreitä ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa käytetään valkoisia äänestyslippuja.
6. Todetaan, että kirkon vaalijärjestyksen 81 §:n 1 momentin mukaisesti ehdokaslistojen
yhdistelmä on asetettu nähtäväksi vaalihuoneeseen. Lisäksi todetaan, että äänioikeutetuille on kokouskutsun yhteydessä lähetetty ehdokaslistojen yhdistelmä.
7. Annan seuraavat äänestysmenettelyä koskevat ohjeet:
Ehdokaslistojen yhdistelmä ja siinä olevat ehdokkaat on etukäteen julkistettu. Vaalitoimituksessa ei käydä keskustelua (KVJ 81 § 2 mom.).
Vaalin toimittamisesta annettujen säännösten mukaan merkintä äänestyslippuun on
tehtävä äänestyssuojassa siten, että vaalisalaisuus säilyy (KVJ 42 §).
Äänioikeutetut äänestävät puheenjohtajan suorittaman nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Äänestäjä, jolta puuttuu ennakkoon lähetetty äänestyslippu, pyytää äänestyslipun sihteeriltä.
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Kukin vaaliin osallistuva saa äänestää yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta. Henkilö,
jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on olennaisesti heikentynyt, saa käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa avustajaa. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla avustajana. (KVJ 42 §).
Tehtyään äänestysmerkintänsä äänestäjän tulee antaa äänestyslippu taitettuna vaaliavustajille, joiden tehtävä on leimata äänestyslippu seurakunnan leimasimella niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta seurakunnan nimestä. Tämän jälkeen äänestäjä jättää
äänestyslippunsa vaaliuurnaan.
8. Näytän läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä (KVJ 40 §). (Vaaliuurnana voi olla myös
malja tai vastaava, jota käytetään hallintoelinten toimittamissa vaaleissa.)
9. Todetaan, että seuraavat henkilöt ovat äänestäneet ennakkoon: X, X ja X.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avataan vaalisalaisuus säilyttäen. Äänestysliput leimataan ja pannaan lukematta uurnaan. (KVJ 82 §)
10. Seuraa äänestys nimenhuutojärjestyksessä. Äänioikeuttaan käyttäneet jäsenet merkitään pöytäkirjaan (KVJ 83 §).
11. Pyydän sihteeriä laskemaan annettujen äänestyslippujen lukumäärän avaamatta niitä ja
tekemättä niihin mitään merkintöjä. Äänestyslippujen lukumäärä merkitään pöytäkirjaan (KVJ 83 §).
Todetaan, että äänioikeuttaan käyttäneiden jäsenten ja äänestyslippujen lukumäärä on
yhtä suuri.
Tämän jälkeen äänestysliput suljetaan sinetöityyn päällykseen ja toimitetaan tuomiokapituliin vaalilautakunnalle (KVJ 83 § 1 mom.).
12. Pöytäkirja luetaan ja tarkastetaan heti.
Vaihtoehto, jos on valittu pöytäkirjan tarkastajat: Pyydän pöytäkirjan tarkastajia jäämään paikalle, koska kirkon vaalijärjestyksen 83 §:n 2 momentin mukaan vaalitoimituksesta laadittu pöytäkirja on heti tarkastettava ja lähetettävä vaalilautakunnalle yhdessä
vaalilippujen kanssa.
13. Vaalitoimitus on päättynyt.
14. Valitusosoitusta ei anneta, koska vasta hiippakunnan vaalilautakunnan päätöksestä voidaan valittaa (KVJ 85 §).

