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1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS
Vaalikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 § OHJEET VAALIEN TOIMITTAMISEEN
Puheenjohtaja antoi hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleja koskevat seuraavat ohjeet:
-

Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan.

-

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa käytetään vihreää äänestyslippua ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valkoista äänestyslippua.

-

Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan ehdokkaan
numero.

-

Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan.

4 § HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julisti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin alkaneeksi ja
näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avattiin vaalisalaisuus säilyttäen, äänestysliput leimattiin ja pantiin lukematta uurnaan. Toimitettiin vaali, jossa kaikki äänioikeutetut äänestivät.
Vaihtoehto, jos kaikki eivät äänestäneet:
Toimitettiin vaali, jossa äänestivät seuraavat äänioikeutetut: X, X ja X.
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu ……. äänestyslippua.
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin.
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5 § KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIN TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julisti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin alkaneeksi ja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avattiin vaalisalaisuus säilyttäen, äänestysliput leimattiin ja pantiin lukematta uurnaan. Toimitettiin vaali, jossa kaikki äänioikeutetut äänestivät.
Vaihtoehto, jos kaikki eivät äänestäneet:
Toimitettiin vaali, jossa äänestivät seuraavat äänioikeutetut: X. X ja X.
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu ……. äänestyslippua.
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin.

6 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN
Pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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