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Vaalijärjestys  

 

 

Vaalitoimikunnan asettaminen 

Suomen Pipliaseuran sääntöjen 13 §:n mukaan vuosikokous asettaa 

vaalitoimikunnan valmistelemaan hallituksen vaalia. Vaalitoimikunnan toimikausi 

kestää kolme vuotta. 

Vaalitoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Kaksi jäsentä edustaa Suomen ev.lut. 

kirkon seurakuntia. Heidät esittää Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön 

toimikunta aina kolmeksi vuodeksi. Yhden jäsenen tulee olla jonkun alueellisen 

pipliaseuran hallituksen jäsen. Hallitus esittää lisäksi kaksi jäsentä, joista toisen 

tulee edustaa vähemmistökirkkoja. Kukaan nimetyistä henkilöistä ei voi olla 

Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen.  

Vuosikokous nimittää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan. 

Seuran toiminnanjohtaja toimii toimikunnan kokoonkutsujana ja sihteerinä. 

Hänellä ei ole äänioikeutta vaalitoimikunnassa. 

Toimintaohjeet vaalitoimikunnalle 

Vaalitoimikunnan tehtävänä on seuran etua ja hallitustyöskentelyssä tarvittavaa 

monipuolista asiantuntemusta silmällä pitäen laatia esitys hallitukseen 

valittavista henkilöistä. 

Esitystä tehdessään vaalitoimikunnan on pidettävä ensisijaisena tavoitteena, 

että hallituksessa on laaja-alaisesti erilaista osaamista ja kokemusta. Lisäksi 

toimikunnan on huolehdittava, että hallituksessa on eri sukupuolten, järjestöä 

tukevien hengellisten suuntausten sekä maan eri osien edustus. 

Vaalitoimikunnan on esitystä tehdessään myös pyrittävä siihen, että 

hallituksessa on yksi Suomen ortodoksisen kirkon jäsen, yksi katolisen kirkon 

jäsen (Katolinen kirkko Suomessa) ja yksi Suomen vapaakristillisen neuvoston 

piiristä tuleva jäsen. 

Esityksen valmistelu 

Yhdistyksen jäsenet antavat perustellut ehdotuksensa hallitukseen valittavista 

jäsenistä vaalitoimikunnalle sen ilmoittamalla tavalla. Toimikunnan on 

varmistettava ehdolle asetettujen oma suostumus. Vaalitoimikunta ei 

esityksessään ole sidottu pelkästään sille esitettyihin ehdokkaisiin, vaan se voi 
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hakea ehdokkaita laajemminkin. Vaalitoimikunnan tehtävänä on myös selvittää, 

ovatko erovuorossa olevat hallituksen jäsenet käytettävissä. 

Toimikunnan on annettava varsinaisen esityksen lisäksi vuosikokoukselle 

selonteko työskentelystään sekä riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen 

jäseniksi ehdotetuista. Kaikilla vaalitoimikunnan jäsenillä on kokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus. 

Vaalimenettely vuosikokouksessa 

Seuran sääntöjen 14 §:n mukaan pohjaehdotuksena hallituksen erovuoroisten 

hallituksen jäsenten vaalissa pidetään vaalitoimikunnan kokonaisesitystä. Jos 

esitys hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy. 

Muussa tapauksessa toimitetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti hallituksen 

jäsenten vaali suljetuin lipuin, ellei muusta päätetä. Ehdokkaina ovat tällöin 

kaikki ne, joita on asetetussa määräajassa ehdotettu, sekä muut kokouksessa 

ehdolle asetettavat henkilöt, joiden kirjallinen suostumus on saatu. 

Hallituksen jäsenten vaali toimitetaan yhtenä äänestyksenä niin, että valituksi 

tulevat kummassakin sääntöjen (5 §) jäsenkategoriassa eniten ääniä saaneet. 

Siinä tapauksessa, että valittavana on useampi kuin yksi muun kuin Suomen 

ev.lut. kirkon jäsen, suoritetaan näiden osalta kunkin jäsenen vaali erikseen, 

jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi. 

Puheenjohtajan vaalin valmistelu 

Sama vaalitoimikunta laatii ennen uuden hallituksen järjestäytymistä esityksen 

hallituksen puheenjohtajan vaalia varten. 

 

 


