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16. kesäkuuta 2021

Hyvä piispanvaalin ehdokas ja hyvät valitsijayhdistyksen edustajat,
Lämpimästi tervetuloa toteuttamaan piispanvaalia Lapuan hiippakunnassa yhdessä ja rohkeasti!
Vaaliprosessi on suuri, innostava tehtävä. Se antaa mahdollisuuden tehdä kirkon sanomaa näkyväksi ja
keskustella siitä, miten työtä tehdään tulevaisuudessa Lapuan hiippakunnassa ja koko kirkossa.
Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota äänestäjille kattavat ja tasapuoliset mahdollisuudet tutustua
jokaiseen ehdokkaaseen ja hänen ajatuksiinsa. Lisäksi vaaliprosessin tavoitteena on, että piispaksi valitulla
on mahdollisimman hyvät lähtökohdat ryhtyä hoitamaan virkaansa. Vaikka ehdolle asetetuista vain yksi
voidaan valita piispaksi, toivomme, ettei vaalin jälkeen kukaan ehdokkaista tunne tehdyn työn menneen
hukkaan. Päinvastoin jokainen on ollut tekemässä yhteistä työtä kirkon parhaaksi ja saanut prosessista
itsekin paljon, tutustunut hiippakuntaan ja uusiin ihmisiin sekä oppinut toisilta ehdokkailta. Näiden
tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan jokaista ehdokasta ja tukiryhmää. Työnne on arvokasta.
Tämä kirje sisältää perustiedot piispanvaalin etenemisestä. Olemme koonneet kirjeeseen keskeisimmät
tiedot vaalin aikataulusta ja erityisesti viestintää koskevia ohjeita. Yksikään ohjeistus ei kuitenkaan voi olla
kaikenkattava, vaan tilanne elää ja kysymykset tarkentuvat. Esimerkiksi kokoontumisrajoitukset voivat
vaikuttaa suunniteltujen tilaisuuksien toteutustapaan. Muutokset ovat siis mahdollisia.
Vaaliprosessin kannalta on tärkeää, että yhteiset toimintatavat ovat selvillä. Pyrimme varmistamaan
keskinäisen tiedonkulun heti ehdokasnimien selvittyä:

•

Perjantaina 20.8. klo 12 pidetään valitsijayhdistysten asiamiesten ja piispanvaalin valmisteluryhmän
yhteinen tapaaminen Ähtärin Hotelli Mesikämmenessä. Jokaisesta valitsijayhdistyksestä kutsutaan
mukaan enintään kaksi edustajaa (mieluiten asiamies tai viestintävastaava tai molemmat). On
tärkeää, että jokaisesta valitsijayhdistyksestä on mukana edustaja. Tapaamisessa käydään läpi vaalin
aikataulu ja ohjeistus sekä varataan aikaa vaalia koskevien kysymysten, toiveiden ja odotusten
yhteiseen käsittelyyn.
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•

Perustetaan tuomiokapitulin piispanvaalin valmisteluryhmän ja valitsijayhdistysten yhteinen
sähköpostijakelu, jota käytetään vaaliprosessin aikana kysymysten ja lisäinformaation esittämiseen.
Siten tieto kulkee yhteisesti ja samanaikaisesti kaikille.

Kirkon viestintä ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteuttavat piispanvaalin viestintää tiiviissä
yhteistyössä. Vaalitiedotteet lähetetään valtakunnallisesti osana kirkon yhteistä viestintää. Tuomiokapituli
antaa ehdokkaille yhteiset esittäytymismahdollisuudet verkossa ja keskustelutilaisuuksissa. Näistä
esittäytymistavoista kerrotaan tuonnempana tässä kirjeessä.
Lapuan hiippakunnan sosiaalisen median kanavissa julkaistaan ennalta suunniteltua sisältöä, jota kuvataan
tässä ohjeistuksessa. Hiippakunnan kanavat eivät ole valitsijayhdistysten vapaassa käytössä.
Piispanvaalin ei tule estää ehdokkaan normaalia viranhoitoa. Ehdokas voi olla virkatehtäviensä vuoksi
näkyvillä hiippakunnan sosiaalisessa mediassa. Tällaisia tilanteita ei lasketa osaksi vaaliviestintää, ja niiden
tulee perustua ennalta määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen.
Piispanvaalilla on oma Rohkeasti-logo, jota valitsijayhdistykset voivat käyttää viestinnässä huomioiden
seuraavat ohjeet:

•
•

Logon on säilyttävä kokonaisena teksteineen
Suositellaan, että logoa käytetään saavutettavuus huomioiden

Sen sijaan Lapuan piispan ja hiippakunnan vaakunoita ja logoja ei pidä käyttää piispanvaaliehdokkaiden
viestinnässä.
Valitsijayhdistykset viestivät omissa kanavissaan. Suosittelemme käyttämään tunnuksia #Rohkeasti2021,
#Piispanvaali2021 ja #LapuanHiippakunta. Käyttämällä näitä tunnuksia teemme vaalien viestintää yhdessä
näkyvämmäksi sosiaalisessa mediassa. Valitsijayhdistykset ja ehdokkaat vastaavat siitä, että julkisuudessa
esitetyt tiedot ovat paikkansa pitäviä eivätkä luo virheellisiä mielikuvia.
Vastaamme mielellämme kaikkiin vaaleja koskeviin kysymyksiin. Tuomiokapitulissa piispanvaalin
valmisteluryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

•
•
•
•

Lakimiesasessori Tuomas Hemminki, tuomas.hemminki@evl.fi, puh. 050 338 2570. Vaalien
hallinnollinen toteutus ja juridiikka.
Hiippakuntapastori, piispan teologinen sihteeri Jaakko Antila, jaakko.antila@evl.fi, puh. 040 777
3210. Vaalien hallinnollinen viestintä, juhlamessujen suunnittelu.
Asiantuntija, kasvatus ja digityö Mirca Mäensivu-Puukko, mirca.maensivu-puukko@evl.fi, puh. 040
531 6585. Somekanavat, vaalipaneelijärjestelyt, juhlamessujen virtuaaliset kirkkokahvit.
Toimistosihteeri Annukka Pihlaja, annukka.pihlaja@evl.fi, puh. 040 359 1258.
Suoratoistojärjestelyt, käytännön järjestelyt ja tekninen tuki.
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Vaalin aikataulu
Kesäkuu-elokuu
17.6.–17.8. Ehdokkaan kuva ja henkilön perustiedot julkaistaan hiippakunnan verkkosivuilla sekä
sosiaalisen median tileillä Facebookissa ja Instagramissa.
Kapituli julkaisee perustiedot ehdokkaista mahdollisimman pian sen jälkeen, kun valitsijayhdistys on
toimittanut perustamisasiakirjat liitteineen kapituliin. HUOM. Ehdokkaan kuvat toimitetaan
kapituliin jo asiakirjojen palautuksen aikaan. (Katso kuvia koskevat tarkemmat ohjeet.)
Elokuu
17.8. Ehdokasasettelu päättyy klo 16.
Tuomiokapituli tarkastaa valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja varaa asiamiehille tilaisuuden
kahden viikon kuluessa (ajankohta ilmoitetaan erikseen) oikaista asiakirjoissa oleva virhe.
20.8. Valitsijayhdistysten asiamiesten ja piispanvaalin valmisteluryhmän yhteinen tapaaminen
Ähtärin Hotelli Mesikämmenessä klo 12.
Käydään yhdessä läpi aikataulua ja ohjeistusta. Tässä yhteydessä on mahdollisuus keskustella
kaikesta vaaliin liittyvästä ja kertoa, mitä odotuksia valitsijayhdistyksillä on.
30.8. Videon nro 1 (esittelyvideo) materiaalin viimeinen palautuspäivä (katso tarkempi videoohjeistus). Valitsijayhdistys toimittaa latauslinkin osoitteeseen lapua.tuomiokapituli@evl.fi.

Syyskuu
6.9. Videon nro 1. julkaisuaika. Kaikkien ehdokkaiden videot julkaistaan samaan aikaan YouTubessa
hiippakunnan kanavalla. Videot julkaistaan perättäisinä päivinä myös muualla hiippakunnan
sosiaalisessa mediassa arvotussa järjestyksessä.
8.–13.9. Tuomiokapituli tekee istunnossaan KVJ 92 §:ssä tarkoitetut päätökset:
- tekee tarvittavat korjaukset perustamisasiakirjoihin
- laatii luettelon vaalikelpoisista ehdokkaista
- laatii ehdokasluettelon ja arpoo numerot
- toimittaa ehdokasluettelon lääninrovasteille
Tuomiokapituli huolehtii ehdokasluettelon ja äänestyslippujen painattamisesta.
12.–15.9. Hiippakunnan somessa kerätään kirkkokansalta ehdotuksia kysymyksiksi
piispaehdokkaille.
13.9. Ehdokkaiden kirjallinen materiaali tulee toimittaa uutiskirje Lehtisen vaalinumeroa varten
viimeistään tänä päivänä.
17.9. Kirkkokansan kysymykset toimitetaan valitsijayhdistysten asiamiehille videota nro 3 varten.
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22.9. Piispanvaali-Lehtinen julkaistaan. Materiaalin palautus 13.9. mennessä. (Katso tarkempi
ohjeistus Lehtisen osalta.)
27.9. Videon nro 2 (hartausvideo) materiaalin viimeinen palautuspäivä (katso tarkempi videoohjeistus). Valitsijayhdistys toimittaa latauslinkin osoitteeseen lapua.tuomiokapituli@evl.fi.
28.9. klo 18 Vaalikeskustelu Jyväskylässä Kuokkalan kirkossa, juontaja Eeva-Kaisa Heikura.
Vaalikeskustelu välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa.

Lokakuu
4.10. Videon nro 2 julkaisuaika. Kaikkien ehdokkaiden iltahartausvideot julkaistaan samanaikaisesti
YouTubessa hiippakunnan kanavalla. Videot julkaistaan perättäisinä iltoina myös muualla
hiippakunnan sosiaalisessa mediassa. Julkaisu tapahtuu ensimmäiseen videoon nähden
käänteisessä järjestyksessä.
11.10. Videon nro 3 (kirkkokansan kysymykset -video) viimeinen palautuspäivä (katso tarkempi
video-ohjeistus). Valitsijayhdistys toimittaa latauslinkin osoitteeseen lapua.tuomiokapituli@evl.fi.
12.10. klo 18 Vaalikeskustelu Mustasaaren kirkossa, juontaja Eeva-Kaisa Heikura. Vaalikeskustelu
välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa.
18.10. Videon nro 3 julkaisuaika. Kaikkien ehdokkaiden videot julkaistaan samanaikaisesti
YouTubessa hiippakunnan kanavalla. Videot julkaistaan perättäisinä päivinä myös muualla
hiippakunnan sosiaalisessa mediassa ehdokasnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Marraskuu
2.11. Vaalipäivä: vaalikokoukset rovastikunnittain klo 13, tilaisuus medialle kapitulissa klo 18.
Tilaisuudessa on paikalla piispaksi valittu / vaalin toiselle kierrokselle jatkavat ehdokkaat.
16.11. klo 18 Mahdollinen toisen kierroksen vaalikeskustelu Lapualla, juontaja Eeva-Kaisa Heikura.
Vaalikeskustelu välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa.
23.11. Mahdollinen toisen kierroksen vaalipäivä: vaalikokoukset rovastikunnittain klo 13, tilaisuus
medialle kapitulissa klo 18. Tilaisuudessa on paikalla piispaksi valittu.

Tammikuu
30.1. Piispa Simo Peuran lähtömessu.
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Helmikuu
1.2. Uusi piispa aloittaa virassaan.
6.2. Uusi piispa vihitään virkaansa, kaiken kansan kirkkokahvit, kutsuvierastilaisuus, virtuaaliset
kirkkokahvit.

Valokuvat ehdokkaista
Valitsijayhdistystä pyydetään toimittamaan kapituliin (lapua.tuomiokapituli@evl.fi) kaksi vapaasti
julkaistavaa valokuvaa: 1. Kuva ehdokkaasta papin vaatetuksessa, ylävartalokuva. 2. Vapaamuotoinen kuva
ehdokkaasta.
Molemmat kuvat 4:5-kuvasuhteen pystykuvia, koko vähintään 2560 x 3200 px.

Hiippakunnan julkaisemat, valitsijayhdistysten toteuttamat videot:
Julkaisemme ehdokkaiden videot hiippakunnan YouTube-kanavalla, verkkosivuilla sekä Instagram- ja
Facebook-sivulla. Yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi videoiden laatimisessa on otettava huomioon
seuraavat asiat:

•
•
•
•
•

Kuvasuhde 1:1 ja resoluutio 1080 x 1080 px
Videon alussa piispanvaalin logo, sekä ehdokkaan kuva ja nimi
Videon lopussa tekijöiden nimet sekä tieto, että video on valitsijayhdistyksen tuottama
Suositellaan käytettäväksi erillistä lähimikitystä äänen laadun varmistamiseksi (läheinen ja selkeä
ääni)
Tekstitys

Latauslinkki, esimerkiksi OneDriveen tai johonkin muuhun pilvipalveluun, josta pääsemme lataamaan
videon kapitulin käyttöön. Linkki lähetetään osoitteeseen lapua.tuomiokapituli@evl.fi.
1. Esittelyvideo
Enintään 5 minuutin mittainen tekstitetty video, jossa piispaehdokas esittäytyy lyhyesti ja kertoo
ajatuksistaan siitä, mitä hän pitää piispan viranhoidossa keskeisenä.
Palautus viimeistään 30.8.
2. Hartausvideo
Lähetä meille enintään 5 minuutin mittainen tekstitetty iltahartausvideo. Palautus viimeistään 27.9.
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3. Kirkkokansan kysymykset -video
Lähetä enintään 5 minuutin mittainen video, jossa ehdokas vastaa kysymyksiin. Ehdokas valitsee
kysymykset tuomiokapitulin etukäteen lähettämistä kysymyksistä, joita varten kapituli on kerännyt ideoita
sosiaalisessa mediassa. Kysymykset toimitetaan valitsijayhdistyksen asiamiehelle.
Palautus viimeistään 11.10.

Piispanvaali-Lehtinen
Maksimissaan 400 sanaa. Ehdokas voi nostaa esille tärkeäksi kokemiaan aiheita.
Kirjoituksen yhteydessä julkaistaan vapaamuotoinen kuva ehdokkaasta (kuva 2).
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