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1§

Kirkolliskokousedustajien vaali
Kirkkohallitus on ilmoittanut, että Mikkelin hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen vuosiksi 2016-2020 kuusi (6) maallikkoedustajaa ja kolme (3) pappisedustajaa.
Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.
Vaali toimitetaan kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun mukaisesti.
Maallikkoedustajat
Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen ja seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, varajäsen hänen tilalleen tulee seurakuntaneuvostosta. Sellainen pappi, joka
on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsen, ei voi äänestää kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaalissa, vaan ainoastaan pappisedustajien vaalissa. Seurakunnan
hallintoelimeen kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Kukin äänivaltainen saa äänestää
yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.
Vaali toimitetaan tiistaina 9. päivänä helmikuuta 2016. Äänestäminen tapahtuu seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta valittujen yhteisten kirkkovaltuuston jäsenten yhteisessä kokouksessa. Hiippakunnan vaalilautakunta lähettää tarkemmat ohjeet vaalin toimittamisesta. Kirkkoherroja kehotetaan
tiedottamaan äänioikeutetuille, että ehdokasasettelu kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalia varten päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.
Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen (10)
äänivaltaista on perustanut. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin
monta ehdokasta kuin hiippakunnasta valitaan jäseniä eli enintään 18 ehdokasta. Vaaliasiakirjoja voi tilata tuomiokapitulista notaari Leena Silvonen-Jokiselta p. (015)
3216022 tai sähköpostitse leena.silvonen-jokinen@evl.fi. Vaalilippu on maallikkovaalissa väriltään valkoinen.
Vaaliasiakirjat löytyvät myös osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaan ja ehdokaslistaan, niiden jättämiseen ja julkaisemiseen sekä asiamiehen vakuutukseen ja ehdokkaiden kirjalliseen suostumukseen
sovelletaan, mitä seurakuntavaaleista kirkon vaalijärjestyksen 14 §:n 2 momentissa,
15, 21 ja 51 §:ssä säädetään.
Maallikkoedustajaksi voidaan valita hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin ja on suostunut ehdokkaaksi. Myös seurakunnan palveluksessa olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla
ehdokkaina.
Kirkkoherroja kehotetaan kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun mukaisesti huolehtimaan,
että seurakunnassa ryhdytään kaikkiin valmistelutoimiin maallikkoedustajien vaalin
toimittamiseksi sekä tiedottamaan maallikkojäsenten vaalissa äänioikeutetuille vaalista, sen ajankohdasta ja ehdokaslistojen laatimismenettelystä.
Pappisedustajat
Pappisedustajien vaali toimitetaan tiistaina 9. päivänä helmikuuta 2016 kello 12.00.
Vaali toimitetaan rovastikunnittain pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu
koolle.
Äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit.
Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kolme (3) vaalissa
äänioikeutettua pappia on perustanut. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme
kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta valitaan jäseniä eli enintään yhdeksän (9) ehdokasta. Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.00. Vaaliasiakirjoja voi tilata tuomiokapitulista notaari Leena Silvonen-Jokiselta p. (015)
3216022 tai sähköpostitse leena.silvonen-jokinen@evl.fi. Vaalilippu pappisvaalissa on
väriltään sininen.
Vaaliasiakirjat löytyvät myös osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit
Vaalikelpoinen pappisedustajaksi on hiippakuntaan kuuluva pappi.
Vaalipöytäkirjat
Sekä maallikkoedustajien että pappisedustajien vaalissa äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon on merkitty äänioikeutta käyttäneiden nimet ja äänestyslippujen lukumäärä,
on välittömästi toimitettava vaalilautakunnalle tuomiokapituliin. Vaalilautakunta suorittaa ääntenlaskennan, vahvistaa vaalin tuloksen ja antaa valituille valtakirjan.
2§

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
Hiippakuntavaltuuston jäsenet 14 maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä valitaan samaan
aikaan kuin uudet kirkolliskokousedustajat. Uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi
alkaa 1.5.2016.
Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa noudatetaan vastaavasti, mitä säädetään kirkolliskokousedustajien vaalista. Vaali toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaalin yhteydessä erivärisin vaalilipuin. Maallikkovaalissa on vihreä ja pappisvaalissa keltainen
vaalilippu.

Ehdokkaiden asettamisesta, valitsijayhdistysten perustamisesta ja vaaliasiakirjojen
toimittamisesta tuomiokapituliin, vaalikelpoisuudesta, äänivaltaisuudesta ja menettelystä ovat voimassa samat määräykset, jotka on kerrottu kirkolliskokousedustajien
vaalin yhteydessä. Valitsijayhdistysten ehdokkaita maallikkojäsenten vaalissa voi olla
enintään 42 ja pappisjäsenten vaalissa enintään 21.

3§

Ennakkoäänestys
Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalissa äänioikeutettu
henkilö, joka ei voi saapua pappien vaalikokoukseen tai seurakunnan vaalikokoukseen, saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa,
jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Ennakkoäänestysmahdollisuus on laajentunut edellisistä vaaleista ja koskee nyt
sekä pappis- että maallikkoäänestäjää.
Lääninrovastien ja kirkkoherrojen huomiota kiinnitetään siihen, että vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta.
Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.

4§

Vaalilautakunta
Tuomiokapituli on asettanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten 9.2.2016 pidettävien vaalien vaalilautakunnan. Sen puheenjohtajana on kirkkoherra, lääninrovasti Simo-Pekka Rantala Heinolan seurakunnasta sekä pappisjäseninä
kirkkoherra, lääninrovasti Ossi Hjerppe Savitaipaleen seurakunnasta ja seurakuntapastori Eija Juuma Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta ja maallikkojäseninä henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelistä ja luottamushenkilö Marjatta Nykänen Kouvolasta. Varajäsenet ovat kappalainen Eija Murto Anjalankosken seurakunnasta, talousjohtaja Kari Virtanen Savonlinnan seurakunnasta, luottamushenkilö Marjukka Tikka Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta, kappalainen Lassi Suihkonen Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnasta ja seurakuntapastori Päivi Liukkonen Hirvensalmen seurakunnasta. Vaalilautakunnan sihteerinä on talousjohtaja Päivi Kotro Juvalta.
Kirkkoherrojen on viipymättä saatettava tämä ilmoitus vaalilautakunnan asettamisesta
ja kokoonpanosta kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston tietoon.

5§

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään lauantaina
10.10.2015 Päivärannan kurssikeskuksessa, Päivärannantie 7, Imatra. Ilmoittautumi
nen 28.9.2015 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/ilmoittautuminen.

6§

Pakolaistilanne
Seurakuntia pyydetään kiinnittämään huomiota pakolaistilanteeseen. Lisätietoja ja
ohjeita www.mikkelinhiippakunta.evl.fi.

7§

Tuomiokapitulin istuntopäivät vuonna 2016
to 14.1., su 31.1., 9.2., 8.3., 29.3., 19.4., 17.5., su 29.5, 7.6., 21.6., 2.8., ma 22.8.,
13.9., ma 10.10., su 30.10., 1.11., 22.11., 13.12., 10.1.2017

8§

Pappisvihkimykset vuonna 2016
31.1., 29.5. ja 30.10. Vokaatiot tammikuun vihkimykseen 1.12.2015 mennessä, tou
kokuun vihkimykseen 15.4.2016 mennessä ja lokakuun vihkimykseen 7.9.2016 men
nessä.
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