OHJEET EHDOKKAIDEN ASETTAMISEKSI
KIRKON AKATEEMISET AKIN, SUOMEN KANTTORI-URKURILIITON
JA SUOMEN KIRKON PAPPISLIITON
VALTUUSTON JÄSENTEN VAALIIN 2018

Yleistä
Kirkon akateemiset AKI r.y:n sääntöjen mukaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää
valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi. Valtuutetut valitaan helmikuussa 2018. Heidän tuleva toimikautensa on 2018–2021.
Vaaleista on säännökset perusliittojen säännöissä ja AKIn sääntöjen 7–9 §:ssä
sekä tarkemmat määräykset valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä. Nämä ohjeet on laadittu mainittujen sääntökohtien ja valtuuston vuonna 2017 hyväksymän vaalijärjestyksen pohjalta.
AKIn vaalijärjestyksen mukaan AKIn perusliittojen Suomen Kanttori-urkuriliiton
(SKUL) ja Suomen kirkon pappisliiton (SKPL) vaalit on yhdistetty AKIn vaaleihin.
Kaikki kolme vaalia järjestetään samalla kertaa, ja Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton valtuuston jäseniksi valitut tulevat samalla valituiksi AKIn valtuustoon. Valtuustopaikat jakaantuvat AKIn sääntöjen ja perusliittojen 1.1.2017 jäsenmäärien
perusteella siten, että Kanttori-urkuriliiton jäsenillä on 12 paikkaa ja Pappisliiton
jäsenillä 28 paikkaa.
AKIn ja sen perusliittojen vaalijärjestykset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samansisältöiset, jotta vaalien hallinnointi on mahdollisimman tehokasta. Eroavaisuudet ovat seuraavat:
2§

SKUL:ssa ei ole maisteri-, kandidaatti- eikä kaksoisjäseniä, kuten SKPL:ssä. Maisteri-, kandidaatti- eikä kaksoisjäsenet ole
vaalikelpoisia.

11 §

SKUL:n jäseniä ei hallinnollisesti kirkossa ole asetettu tiettyyn
hiippakuntaan. Alueellisen tasapuolisuuden vuoksi myös
SKUL:ssa on kuitenkin haluttu kiintiöidä valtuustopaikat hiippakunnittain. SKUL:n vaalijärjestyksessä on määrätty, että jäsenen
katsotaan kuuluvan siihen hiippakuntaan, jonka alueella hän
työskentelee. Rajatapausten kohdalla ratkaisun tekee SKUL:n
vaalilautakunta.
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15 §

Varajäsenten valinta tapahtuu ensisijaisesti ehdokaslistoittain ja
toissijaisesti hiippakunnittain vertauslukujen suhteessa. Jos hiippakunnasta loppuvat ehdokkaat, varajäsen voidaan SKUL:n jäsenten osalta valita toisesta hiippakunnasta vertauslukujen suhteessa.

Vaalilautakunta
Hallitus asetti 8.12.2016 vaalilautakunnan, joka on muodostettu perusliittojen
vaalilautakuntien jäsenistä. Sen jäseninä ovat kanttori Heikki Ali-Löytty, kanttori
Markku Hekkala, pastori Merja Laaksamo, pastori Stina Lindgård, kanttori Annukka Ruusula, sekä pastori Ossi Tervonen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Heikki Ali-Löytty, varapuheenjohtajana Stina Lindgård ja sihteerinä toiminnanjohtaja Jussi Junni.
Vaalilautakunnan tehtävänä on vaalin valmistelu ja tuloksen toteaminen.

Valtuustopaikat
Hiippakuntien valtuustopaikkojen lukumäärät ovat:
Suomen Kanttori-urkuriliitto (yhteensä 12 paikkaa):
Hiippakunta
Turku
Tampere
Oulu
Mikkeli
Borgå
Kuopio
Lapua
Helsinki
Espoo

Jäsenmäärä
130
145
137
93
94
90
101
109
82

Valtuustopaikat
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Suomen kirkon pappisliitto (yhteensä 28 paikkaa):
Hiippakunta
Turku
Tampere
Oulu
Mikkeli
Borgå
Kuopio
Lapua
Helsinki
Espoo

Jäsenmäärä
384
460
318
320
189
321
318
571
316
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Valtuustopaikat
3
4
3
3
1
3
3
5
3

Ehdokkaat
1.  

Ehdokkaan on oltava Suomessa asuva AKIn perusliiton varsinainen jäsen, joka ei ole eläkkeellä ja joka on hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi ennen 30.6.2017.

2.

Ehdokkaan on kuuluttava samaan hiippakuntaan ja perusliittoon
kuin valitsijayhdistyksen allekirjoittajat.

3.  

Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiselle. Suostumuksen osoituksena on asiamiehen vakuutus.
Ehdokas saa suostua vain yhden ehdokaslistan ehdokkaaksi.

4.

Ehdokkaiden nimet julkaistaan Cruxissa 4/2017 yhdessä allekirjoittajien nimien kanssa.

Valitsijayhdistyksen allekirjoittajat
1.

Valitsijayhdistyksen perustajina (allekirjoittajina) tulee olla vähintään kolme perusliittonsa varsinaista jäsentä: allekirjoittajien
enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

2.

Allekirjoittajien on kuuluttava samaan hiippakuntaan ja perusliittoon kuin asetetut ehdokkaat.

3.

Jäsen saa allekirjoittaa vain yhden perustamisasiakirjan; mikäli
hän allekirjoittaa useampia, hänen nimensä poistetaan kaikista
perustamisasiakirjoista.

4.

Valitsijayhdistyksen asiamiehenä on perustamisasiakirjan ensimmäinen allekirjoittaja, joka ei voi olla ehdokkaana.

5.

Allekirjoittajien nimet julkaistaan Cruxissa 4/2017 yhdessä ehdokkaiden nimien kanssa.

Ehdokaslistan tunnus
Ehdokaslistaan saadaan merkitä sellainen lyhyt tunnus, joka viittaa esimerkiksi
johonkin AKIn perusliiton alaosastoon tai valitsijayhdistyksen tavoitteisiin. Tunnuksen hyväksymisestä päättää vaalilautakunta.

Määräaika ja oikaisuaika
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tulee olla vaalilautakunnalla viimeistään 31.10.2017 klo 12. Se toimitetaan sähköisesti. Sähköinen lomake löytyy kotisivuilta
osoitteesta
https://www.akiliitot.fi/716-valitsijayhdistyksenperustamisasiakirja-ehdokaslistoineen.
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Vaalilautakunta tarkastaa perustamisasiakirjan ja varaa valitsijayhdistyksen
asiamiehelle 1.–11.11.2017 välisen ajan oikaista ja täydentää perustamisasiakirja.

Ehdokkaiden nimien julkaiseminen
Vaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän ja julkaisee ehdokkaiden ja
valitsijayhdistysten allekirjoittajien nimet Cruxissa 4/2017.

Hiippakunnittain toimitettava välitön, salainen ja suhteellinen vaali
Jokaisella AKIn perusliiton varsinaisella jäsenellä, maisteri- ja kandidaattijäsenellä – myös eläkeläisellä ja ns. kaksoisjäsenellä – on vaalissa yksi ääni. Hän
voi äänestää vain omaan hiippakuntaansa ja perusliittoonsa kuuluvaa ehdokasta. Vaali on ns. suhteellinen listavaali, jota varten on mahdollisuus etukäteen perustaa valitsijayhdistys ja asettaa omat ehdokkaat. Vaalin tulos määräytyy siten,
että eniten ääniä saanut ehdokaslistaan kuuluva ehdokas saa vertausluvukseen
ehdokaslistan koko äänimäärän. Toiseksi eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen puolet ehdokaslistan äänimäärästä, kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmanneksen jne.
Vaali on välitön ja salainen. Vaaliin voi osallistua sähköisesti. Äänestämisestä
annetaan erilliset ohjeet hyvissä ajoin ennen vaalia.
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