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KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN 

VAALIT 11.2.2020 
 
Lapuan hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen ajalle 1.5.2020 - 30.4.2024 
seitsemän (7) maallikkoedustajaa ja kolme (3) pappisedustajaa.  
 
Lapuan hiippakunnasta valitaan hiippakuntavaltuustoon ajalle 1.5.2020 - 30.4.2024 
14 maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.  
 

 

Ehdokasasettelun päättyminen ja valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat 
 
Ehdokasasettelu päättyy eli valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on 

toimitettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille 15.11.2019 klo 16.00 mennessä. 
Asiakirjat toimitetaan kirjallisina. Tuomiokapitulin käyntiosoite on Kalevankatu 12, 3. 
kerros, Seinäjoki ja postiosoite PL 160, 60101 Seinäjoki. Mikäli asiakirjat lähetetään 
postitse, on niiden saapuminen määräaikaan mennessä lähettäjän vastuulla. 

 
Vaaliasiakirjat löytyvät kirkon verkkopalvelusta, Sakastista osoitteesta: 
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/kirkolliskokousvaalit/lomakkeet. Niitä voi 
tilata myös tuomiokapitulista. 
 

 

Ehdokkaaksi asettuminen 
 

Maallikkovaalit: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston 
maallikkojäsenten vaalissa vaalikelpoisia ovat viimeistään 11.2.2020 18 vuotta täyttäneet 
hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kristillisestä vakaumuksesta tunnetut konfirmoidut 
jäsenet, jotka eivät ole vajaavaltaisia (holhouksen alaisia). Myös seurakunnan palveluksessa 
olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla ehdokkaina. Hiippakuntavaltuustoon ei ole 
vaalikelpoinen tuomiokapitulin palveluksessa oleva henkilö tai virkansa perusteella 
tuomiokapitulin jäsenenä oleva henkilö. 
 

Pappisvaalit: Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten 
vaalissa vaalikelpoisia ovat kaikki hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty 
pappi ei kuitenkaan ole vaalikelpoinen.  
 
Ehdokkaan tulee antaa tehtävään kirjallinen suostumuksensa. 
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Oikeus asettaa ehdokkaita 
 

Maallikkovaalit: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston 
maallikkojäsenten vaalissa vähintään kymmenen (10) vaalissa äänioikeutettua henkilöä voi 
perustaa valitsijayhdistyksen, joka voi nimetä ehdokkaita enintään kolme kertaa niin paljon 
kuin hiippakunnasta on valittavia jäseniä. Joten  

*kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalissa Lapuan hiippakunnassa voi yhdellä 
ehdokaslistalla olla enintään 21 ehdokasta.  
*hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa Lapuan hiippakunnassa voi yhdellä 
ehdokaslistalla olla enintään 42 ehdokasta.  

 

Pappisvaalit: Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten 
vaalissa vähintään kolme vaalissa äänioikeutettua pappia voi perustaa valitsijayhdistyksen, 
joka voi nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan. Joten 

*kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa Lapuan hiippakunnassa ehdokkaita voi olla 
yhdessä ehdokaslistassa enintään yhdeksän (9).  
*hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa Lapuan hiippakunnassa ehdokkaita voi olla 
yhdessä ehdokaslistassa enintään 21.  

 
Kirkolliskokousedustajien vaalia ja hiippakuntavaltuuston vaalia varten tarvitaan erilliset 
valitsijayhdistykset, joiden jäsenet voivat kuitenkin olla samoja. Joku valitsijayhdistyksen 
jäsenistä on nimettävä asiamieheksi ja joku puolestaan tämän varamieheksi. Asiamies ja 
varamies eivät voi olla itse ehdokkaina. Muut valitsijayhdistyksen jäsenet voivat olla myös itse 
ehdokkaina. 
 
 

Äänioikeus 
 

Maallikkovaalit: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston 
maallikkojäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen sekä seu-
rakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.  
 
Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä 
kirkkovaltuustossa, hän käyttää äänivaltaa vain yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä. 
Seurakuntaneuvostossa hänen sijastaan käyttää äänivaltaa varajäsen. Kaikki samalta 
ehdokaslistalta seurakuntaneuvostoon valitsematta jääneet ovat varajäseniä ja heidän 
sijaantulojärjestyksensä määräytyy vaalien vertauslukujärjestyksen mukaisesti. Jos joltakin 
listalta loppuvat varajäsenet, ketään ei voida kutsua tilalle ja tällöin äänestäjien määrä jää 
vajaaksi. 
 
(Yhteisen) kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenenä oleva pappi, riippumatta siitä 
mihin hiippakuntaan hän kuuluu, ei voi äänestää maallikkoedustajien vaaleissa, vaan 
ainoastaan oman hiippakuntansa pappisedustajien ja -jäsenten vaaleissa. Seurakunnan 
hallintoelimeen kutsutaan papin tilalle varajäsen. 
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Pappisvaalit: Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten 
vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. Kaikki Lapuan hiippakunnassa vaalipäivänä 
kirjoilla olevat papit saavat äänestää. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei 
kuitenkaan ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta.  
 

 

Uuden hiippakuntajaon vaikutus vaaleihin Lapuan hiippakunnassa  

 
Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2019 hiippakuntajaon tarkistamisesta 1.1.2020 alkaen. 
Päätöksen mukaan helmikuussa 2020 toimitettavien kirkolliskokousedustajien ja 
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit ja vaalien valmistelutoimet toteutetaan noudattaen 
uutta hiippakuntajakoa. Muutokset vaikuttavat merkittävällä tavalla ehdokkaaksi 
asettumiseen, oikeuteen asettaa ehdokkaita ja äänioikeuteen Lapuan hiippakunnassa 

toimitettavissa vaaleissa niin maallikko- kuin pappisvaalien osalta. 

 

HUOM! Maallikkovaalit: Hiippakuntajakoa koskevan kirkolliskokouksen päätöksen 
perusteella vaalikelpoisia ovat niiden seurakuntien jäsenet, jotka 1.1.2020 lukien kuuluvat 
Lapuan hiippakuntaan. Äänioikeutettuja ovat ja ehdokkaita voivat asettaa niiden seurakuntien 
äänioikeutetut edustajat, jotka 1.1.2020 lukien kuuluvat Lapuan hiippakuntaan Nykyisten 
hiippakuntaan kuuluvien seurakuntien lisäksi näitä seurakuntia ovat Joutsan, Jämsän, 
Hankasalmen ja Konneveden seurakunnat. Hiippakunnan nykyisistä seurakunnista Parkanon, 
Kihniön, Karvian ja Virtain seurakuntien jäsenet tai edustajat eivät voi olla Lapuan 
hiippakunnassa toimitettavissa vaaleissa ehdokkaina, valitsijayhdistyksen perustajina eivätkä 
äänestää vaaleissa. 
 

HUOM! Pappisvaalit: Hiippakuntajakoa koskevan kirkolliskokouksen päätöksen mukaan 
toisiin hiippakuntiin siirrettävien seurakuntien vakinaisessa virassa olevat papit ja lehtorit 
siirtyvät asianomaisiin hiippakuntiin. Sama koskee myös seurakuntayhtymän palveluksessa 
olevia pappeja. Päätöksen perusteella äänioikeutettuja, vaalikelpoisia sekä kelpoisia 
valitsijayhdistyksen perustajiksi ovat ne papit, jotka 1.1.2020 lukien kuuluvat Lapuan 
hiippakunnan papistoon. Hiippakunnan nykyisen papiston lisäksi näitä ovat Konneveden, 
Hankasalmen, Joutsan ja Jämsän seurakunnan vakinaisessa palveluksessa olevat papit. 
Hiippakunnan nykyisistä seurakunnista Parkanon, Kihniön, Karvian tai Virtain seurakuntien 
vakinaisessa palveluksessa olevat papit eivät ole äänioikeutettuja, eivätkä voi olla ehdokkaina 
tai valitsijayhdistyksen perustajina Lapuan hiippakunnassa toimitettavissa vaaleissa.  
 
Mikäli papin kuulumisesta Lapuan hiippakuntaan on epäselvyyttä, asia tulee tarkistaa Lapuan 
hiippakunnasta lakimiesasessorilta tai hiippakuntapastorilta. 

 

Äänioikeutettujen yhteystietojen luovuttaminen ja luovuttamisen kieltäminen 

 
Kirkollisvaalissa äänioikeutettujen nimi- ja osoitetiedot sekä mahdolliset sähköpostiosoitteet 
ovat kaikkien äänioikeutettujen saatavilla valitsijayhdistysten perustamista varten. Myös 
valitsijayhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttöönsä äänioikeutettujen yhteystietoja 
vaalimateriaalin lähettämistä varten. Maallikkovaaleissa äänioikeutettujen tiedot ovat 
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kuitenkin saatavissa tuomiokapitulista vasta sen jälkeen, kun seurakunnat ovat toimittaneet 
tiedot (31.10.2019 mennessä). 
 
Osoite- ja/tai sähköpostiosoitetietojen antamisen voi erikseen kieltää. Kiellon voi ilmoittaa 
sähköpostitse lapua.tuomiokapituli@evl.fi tai postitse Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, 

PL 160, 60101 Seinäjoki. Kiellosta on ilmoitettava mahdollisimman pian.  
 

Vaalin toimittaminen 
 
Kun vaalit toimitetaan, on kirkolliskokouksen päätöksen mukainen uusi hiippakuntajako jo 
voimassa ja äänestäminen tapahtuu sen mukaisesti. 
 

Maallikkovaalit: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston 

maallikkojäsenten vaalit toimitetaan tiistaina 11.2.2020. Äänestäminen tapahtuu 
seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta yhteiseen 
kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten yhteisessä kokouksessa. Yhteisen kokouksen kutsuu 
koolle seurakunnan kirkkoherra. Kokouksen puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja tai yhteisessä kokouksessa seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja.  
 

Pappisvaalit: Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten 

vaalit toimitetaan tiistaina 11.2.2020 rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka kutsuu 
koolle lääninrovasti. 
 
Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää virallisen äänestyslippunsa 
taitettuna vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja 
sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa. 
 
Vaalikokouskutsussa ilmoitetaan ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen 
tavasta. Kutsun mukana toimitetaan ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.  
 

Sekä maallikkovaalissa että pappisvaalissa äänestetään ehdokkaita kahteen eri 

toimielimeen. Molempia vaaleja varten painatetaan eri väriset äänestysliput niin 
maallikkovaaliin kuin pappisvaaliin. Äänestyslipun käytössä on syytä olla tarkka, sillä väärän 
äänestyslipun käyttö johtaa äänen hylkäämiseen. 
  

mailto:.tuomiokapituli@evl.fi
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Vaalilautakunta 
 
Tuomiokapituli on istunnossaan 17.9.2019 asettanut kirkolliskokousedustajien ja 
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon on 
nimetty: 
puheenjohtaja Tuomas Hemminki (Lapuan tuomiokapituli) 
Mikael Luotola, maallikkojäsen (Seinäjoen seurakunta)  
Satu Linko, pappisjäsen (Isonkyrön seurakunta) 
Jukka Salo, pappisjäsen (Seinäjoen seurakunta) 
Eija-Maria Tuomela, maallikkojäsen (Laihian seurakunta) 
 
Vaalilautakunnan sihteerinä toimii toimistosihteeri Annukka Pihlaja.  
 
Vaalien yhteyshenkilö Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa on lakimiesasessori Tuomas 
Hemminki (puh. +358 50 338 2570, sähköposti tuomas.hemminki@evl.fi). 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


