Ylimääräiset seurakuntavaalit 25.3.2018 ja
ehdokasasettelu
Arvoisa seurakunnan luottamushenkilö
Inarin ja Utsjoen seurakunnissa toimitetaan 25.3.2018 ylimääräiset seurakuntavaalit.
Näissä vaaleissa valitaan jäsenet Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen
kirkkovaltuustoon sekä Utsjoen ja Inarin seurakuntien seurakuntaneuvostoihin
seuraavasti:
a) 21 jäsentä Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon
loppuvuodelle 2018 ja vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Utsjoen
seurakunnasta valitaan 5 ja Inarin seurakunnasta 16 jäsentä.
b) jäsenet Inarin ja Utsjoen seurakuntien seurakuntaneuvostoihin siten, että Utsjoen
seurakuntaneuvostoon valitaan 8 jäsentä ja Inarin seurakunnan
seurakuntaneuvostoon 12 jäsentä.

Ehdokasasettelun aika on nyt - päättyy 29.1.2018
Ehdokasasettelu päättyy 29.1.2018 klo 16, johon mennessä valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirjat sekä yhteisen kirkkovaltuuston että seurakuntaneuvoston vaalia
varten liitteineen on toimitettava Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastoon,
joka on avoinna arkipäivinä klo 10-14 sekä 29.1.2018 kello 10-16.00. Kirkkoherranviraston
osoite on: Sairaalantie 5, 99800 Ivalo. ASIAKIRJOJA ON SAATAVISSA
KIRKKOHERRANVIRASTOSTA.

Valitsijayhdistyksen perustaminen
Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään
kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä on perustanut. Sama valitsijayhdistys
voi asettaa ehdokkaita sekä yhteisen kirkkovaltuuston että seurakuntaneuvoston vaalia
varten. Sama ehdokas voi olla ehdokkaana sekä seurakuntaneuvoston että yhteisen
kirkkovaltuuston vaalissa tai vain jommassakummassa vaalissa.
Perustamisasiakirjat on laadittava erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen
seurakuntaneuvoston vaalia varten.
Sekä perustajajäsenten että ehdokkaiden on oltava saman seurakunnan jäseniä.
Perustajajäsen voi olla myös ehdokkaana.Perustajajäsenen on täytettävä 16 vuotta
viimeistään vaalipäivänä. Poikkeuksena ovat valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen
varamiehensä, jotka ovat perustajajäseniä ja vähintään 18-vuotiaita valitsijayhdistystä
perustettaessa. He eivät voi olla ehdokkaana vaaleissa eivätkä vaalilautakunnan jäseniä.
Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa henkilö voi olla perustajajäsen vain
yhdessä yhteisen kirkkovaltuuston ja / tai yhdessä seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia
varten perustetussa valitsijayhdistyksessä. Sama koskee myös ehdokasta.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ja ehdokasasetteluun tarvitaan
seuraavat asiakirjat:
-valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
-valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus
-valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus
Yhteistä kirkkovaltuustoa koskevat asiakirjat ovat väriltään VALKOISIA.
Seurakuntaneuvostoa koskevat asiakirjat ovat väriltään ORANSSEJA.
ASIAKIRJOJA ON SAATAVISSA KIRKKOHERRANVIRASTOSTA

Ehdokasmäärä ja ehdokaslistan nimitys
Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokaslistassaan enintään seurakuntaneuvostoon valittavien
jäsenten kaksinkertaisen määrän ehdokkaita. Yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdotettuja
voidaan kuitenkin nimetä kolme kertaa niin monta kuin seurakunnasta on valittava. Sama
henkilö voidaan saman toimielimen jäsenten vaalissa nimetä vain yhden
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
HUOM. Jos valitsijayhdistys nimeää ehdokkaita enemmän kuin on valittava, ehdokaslistan
yhteydessä on syytä ilmoittaa, ketkä tulevat varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä
muut tulevat varajäseniksi siltä varalta, ettei muita hyväksyttäviä ehdokaslistoja anneta.
Tästä voidaan tehdä esimerkiksi numeromerkintä sukunimisarakkeeseen tai laatia erillinen
nimilista perustamisasiakirjan liitteeksi.
Valitsijayhdistyksellä on oikeus ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi
ehdokaslistan nimitys, johon tulee sisältyä sana ”ehdokaslista”. Nimitys ei saa olla
sopimaton eikä harhaanjohtava. Eri valitsijayhdistykset eivät saa käyttää samaa nimitystä.
Kysymyksiin vastaavat:
Vaalilautakunnan sihteeri Mauno Hepola 040 5071714 mauno.hepola@evl.fi
Vaalilautakunnan puheenjohtaja Tuomo Huusko 040 733 81 53 tuomo.huusko@evl.fi

KIRKON VAALIJÄRJESTYS 2 LUKU. Seurakuntavaalit
13 §
Valitsijayhdistyksen perustaminen
Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään
kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä on perustanut. Äänioikeutettu voi olla
perustajajäsenenä vain yhdessä kirkko-valtuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston ja vain yhdessä
seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten perustetussa valitsijayhdistyksessä. Jos hän on
samassa vaalissa jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, vaalilautakunnan on
poistettava hänet kaikista perustamisasiakirjoista.
Seurakuntayhtymän jokaisessa seurakunnassa perustetaan valitsijayhdistys ja laaditaan
perustamisasiakirjat erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen seurakuntaneuvoston vaalia
varten.
14 §
Ehdokasmäärä ja ehdokaslistan nimitys
Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokaslistassaan enintään kirkkovaltuustoon tai
seurakuntaneuvostoon valittavien jäsenten kaksinkertaisen määrän ehdokkaita. Yhteiseen

kirkkovaltuustoon ehdotettuja voidaan kuitenkin nimetä kolme kertaa niin monta kuin
seurakunnasta on valittava. Jos yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnasta vain yksi
jäsen, valitsijayhdistys voi nimetä enintään kuusi ehdokasta. Sama henkilö voidaan saman
toimielimen jäsenten vaalissa nimetä vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
Valitsijayhdistyksellä on oikeus ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi ehdokaslistan
nimitys, johon tulee sisältyä sana ”ehdokaslista”. Nimitys ei saa olla sopimaton eikä
harhaanjohtava. Eri valitsijayhdistykset eivät saa käyttää samaa nimitystä.
15 §
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jonka tulee
sisältää:
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä;
2) valitsijayhdistyksen jäsenten allekirjoitukset, jotka on selvennettävä merkitsemällä niiden alle
allekirjoittajan nimi sekä arvo, ammatti tai toimi ja osoite;
3) ehdokaslista, jossa mainitaan siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä
asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen;
Erikseen voidaan pyytää, että ehdokaslistojen yhdistelmässä käytettäisiin ehdokkaan etunimen
rinnalla tai sen sijasta yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä ja että
ehdokkaan tarkempi asuinpaikka mainittaisiin;
4) valitsijayhdistyksen jäsenistään nimeämän asiamiehen ja hänen varamiehensä nimi ja
yhteystiedot; Nämä eivät saa olla vaalilautakunnan jäseniä eivätkä yhdistyksen ehdokkaita.
Perustamisasiakirjaan on liitettävä:
1) kunkin ehdokkaan allekirjoittama suostumus ehdokkuuteen ja vakuutus siitä, ettei hän ole
suostunut saman toimielimen vaalissa toisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;
2) asiamiehen kirjallinen vakuutus siitä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia seurakunnan
luottamustoimeen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat äänioikeutettuja seurakunnan jäseniä.

