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Seurakuntavaalit 2018

• Valitaan kirkon 
luottamushenkilöt 
– Paikalliset vaalit 

• Itsenäinen seurakunta: 
– Kirkkovaltuusto 

• Seurakuntayhtymä 
– Seurakuntaneuvosto 
– Yhteinen kirkkovaltuusto

Mihin vaikuttaa?
• Talous
• Isot hankinnat
• Rekrytointi
• Strategia ja linjaukset
• Äänestäminen 

kirkolliskokousvaaleissa, 
mahdollisissa 
piispanvaaleissa yms.
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Vaalivuoden aikataulu
Kevät 2018 

Valitse ehdokaslistasi 

Yhteystiedot esim. 
seurakuntasihteeriltä

17.9.2018 
Ehdokasasettelu päättyy 

Tähän mennessä oltava 
kirjoilla oikeassa 
seurakunnassa.

Loka-marraskuu 2018  
Vaalikampanja: kaverit, 
tutut, sukulaiset, some

6.-10.11. 
Ennakkoäänestys

18.11.2018 

VAALIPÄIVÄ
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Miksi nuoria?

• Pallot edustavat ihmisiä, 
värit eri mielipiteitä. 

• Kenelläköhän täällä on 
valtaa? 

• Vihreä pallo on nuori. 
Miten hänen 
mielipiteensä saadaan 
kuuluviin?
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Miksi minä?
• Seurakunnat ovat isoja toimijoita. Niiden kautta voi vaikuttaa merkittäviin 

asioihin (nuorisotyö, nuorten aikuisten ja opiskelijoiden asia, diakonia ja 
auttamistyö, hengellisen työn painopisteet, ympäristön huomioiminen…) 

• Nuoret aikuiset ovat pahasti aliedustettuja (vain 6 % kaikista 
luottamushenkilöistä). Jos nuoret eivät hakeudu luottamushenkilöiksi, 
nuorten asiat evät tule kuulluiksi ja ymmärretyiksi. 

• Luottamustehtävä on mielekäs ja vastuullinen tapa osallistua seurakunnan 
toimintaan. 

• Erittäin hyödyllista kokemusta vaalityöstä, vaikuttamisesta, 
luottamustehtävistä.
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Perusinfoa
• Voit asettua ehdolle, jos olet täysi-ikäinen konfirmoitu kirkon jäsen. 

• Suhteellinen vaalitapa (D’Hontin menetelmä, sama kuin 
eduskuntavaaleissa) ! tulos määräytyy listan saamien äänien mukaan. 
Samalla tavalla ajattelevien kannattaa olla samalla listalla! 

• Seurakunnan jäsenyys määräytyy asuinpaikan mukaan. Esim. yhdessä 
kaupungissa voi olla monta seurakuntaa. Tarkista, mihin kuulut! 

• Näissä vaaleissa äänimäärät ovat pieniä ! läpipääsy on suhteellisen 
helppoa!
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Seurakunta-
yhtymässä valitaanSeurakunnassa 

valitaan
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Mitä tehtäviä?
• Seurakuntaneuvosto (yhtymässä) 

– Päättää seurakunnan sisäisistä asioista 
(tilojen käyttö, rekrytoinnit) 

– Kokouksia n. kerran kuussa 
– Jäseniä 8-16 

• Yhteinen kirkkovaltuusto 
(yhtymässä) 
– Päättää koko kaupungin asioista (maa-

alueet, rakennushankkeet, virkojen 
perustaminen) 

– Kokouksia 4-8 kertaa vuodessa 
– Jäseniä 21-91

• Kirkkovaltuusto (itsenäisessä 
seurakunnassa)
– Ylin päättävä elin (virkojen 

perustaminen, rekrytoinnit, 
rakennushankkeet, tilat…)

– Kokouksia n. kerran kuussa 
– Jäseniä 11-39

• Johtokunnat/lautakunnat (kaikissa 
seurakunnissa)
– Vapaaehtoisia työalojen 

vastuuryhmiä 
– Valmistelutyö tapahtuu täällä – 

tärkeitä vaikuttamisen paikkoja 
– Eri työaloille omat: kasvatus, 

yhteinen seurakuntatyö, diakonia, 
lähetys…

– Kokouksia tarpeen mukaan 2-8 
vuodessa

– Jäseniä yleensä alle 10
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Miten toimin?
1. Päätä lähteä ehdolle 

2. Pyydä kaverit mukaan ehdolle/ tekemään kampanjaa 

3. Selvitä, keneltä saat tarvittaessa apua. (Nuorisotyöntekijä, tuttu 
luottamushenkilö, NAVI, oma järjestö) 

4. Valitse ehdokaslista (valmis/ oma ! huomioi, että käytössä on 
suhteellinen vaalitapa. Listan pitää saada riittävä määrä ääniä. Listojen 
nimet eivät usein kerro sisällöstä, kysy rohkeasti, mitä mikäkin lista ajaa!) 

5. Jätä ehdokaslomake 

6. Kampanjoi (some, kaverit, sukulaiset, perhetutut, työkaverit) ja tule 
valituksi!
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Ehdokaslistat
• Seurakuntavaaleissa ollaan ehdolla jollain ehdokaslistalla 

• Listan voivat perustaa ketkä tahasa 10 täysi-ikäistä seurakunnan jäsentä 

• Listoja perustavat esimerkiksi puolueet, järjestöt, kirkkopoliittisesti 
samanmieliset ihmiset, seurakunta-aktiivit…  

• Listan nimestä ei yleensä voi päätellä, mitä se edustaa tai ajaa. Ota siis 
rohkeasti yhteyttä ja kysy. Yhteistietoja saat esimerkiksi 
seurakuntasihteeriltä. 

• Jos sopivaa listaa ei löydy, harkitse oman listan perustamista. Huomaa, että 
listan pitää saada riittävästi ääniä, että se pärjäisi vaaleissa.
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Mistä tietoa?

• seurakuntavaalit.fi  
(yleistä infoa, vaalikone) 

• naviryhma.fi (nuorille 
suunnattua info- ja 
koulutusmateriaalia)

http://www.seurakuntavaalit.fi/
http://www.naviryhma.fi/
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Kertaus aikatauluista

• 17.9. ehdokasasettelu 
päättyy 

• 6.–10.11. 
ennakkoäänestys 

• 18.11. varsinainen 
vaalipäivä



nuorikirkko.fi

Muista myös äänestää!

• Äänimäärät ovat pieniä 
! yhdellä äänellä on 
suuri merkitys 

• Ole tarkkana yhtymässä 
(kahdet vaalit samaan 
aikaan) 

• Jo 16 vuotiaat saavat 
äänestää!


