VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA
Allekirjoittaneet, jotka vakuuttavat olevansa
seurakunnan äänivaltaisia
jäseniä, ovat perustaneet marraskuussa 2018 toimitettavaa kirkkovaltuuston jäsenten vaalia varten
valitsijayhdistyksen1) ja sopineet seuraavaa:
1) valitsijayhdistyksen asiamiehenä valtuutetaan olemaan tämän perustamisasiakirjan allekirjoittanut valitsijayhdistyksen jäsen
ja hänen varamiehenään allekirjoittanut valitsijayhdistyksen jäsen
2) ehdokaslistan nimitykseksi ehdotetaan
ehdokaslista; ja
lyhenne (enintään 15 merkkiä)2)
3) ehdokkaiksi asetetaan jäljempänä mainitut henkilöt siinä ilmoitetussa järjestyksessä 3)
4) valitsijayhdistyksen verkkosivu on:
1)

2)

3)

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Itsenäisessä seurakunnassa seurakunnan jäsen voi toimia perustajajäsenenä yhdessä kirkkovaltuuston jäsenten vaalia varten perustetussa
valitsijayhdistyksessä. Seurakuntayhtymässä valitsijayhdistys perustetaan ja perustamisasiakirja laaditaan erikseen yhteisen
kirkkovaltuuston ja erikseen seurakuntaneuvoston vaalia varten (KVJ 2:13,2). Perustajajäsenenä voi toimia yhdessä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhdessä seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten perustetussa valitsijayhdistyksessä (KVJ
2:13,1).
Valtakunnallisen tulospalvelun vuoksi tarvitaan ko. lyhenne. Valitsijayhdistyksen nimitys ei saa olla sopimaton tai harhaanjohtava (KVJ 2:14,2).
Jos valitsijayhdistys nimeää ehdokkaita enemmän kuin on valittava, ehdokaslistan yhteydessä voidaan sen varalta, ettei
muita hyväksyttäviä ehdokaslistoja anneta, ilmoittaa, ketkä ehdokkaista tulevat varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä
muut tulevat varajäseniksi (KVJ 2:51,1). Tästä voidaan tehdä merkintä perustamisasiakirjan sukunimisarakkeeseen tai laatia
erillinen nimilista perustamisasiakirjan liitteeksi. Perustamisasiakirjassa voidaan erikseen pyytää, että ehdokaslistojen yhdistelmässä käytettäisiin ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä ja että ehdokkaan asuinpaikka mainittaisiin (KVJ 2:15,1, 3 k.). Ehdokkaan nimitiedot merkitään etunimisarakkeeseen.

STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING
Undertecknade, som försäkrar att vi är röstberättigade medlemmar i
församling, har för det val av medlemmar i kyrkofullmäktige som förrättas i november 2018 bildat en
valmansförening1) och kommit överens om följande:
1) valmansföreningsmedlemmen
,
som undertecknat denna stiftelseurkund, befullmäktigas att vara ombud för valmansföreningen och
valmansföreningsmedlemmen
,
som undertecknat denna stiftelseurkund, befullmäktigas att vara ersättare för ombudet
2) som beteckning för kandidatlistan föreslås Kandidatlista
och förkortningen

(max 15 tecken)2)

3) nedan nämnda personer ställs upp som kandidater i angiven ordning3)
4) valmansföreningens webbsida finns på adressen
1)

2)
3)

För att bilda en valmansförening behövs minst tio röstberättigade församlingsmedlemmar. I en självständig församling kan
en församlingsmedlem vara stiftande medlem endast i en valmansförening för val till kyrkofullmäktige. I en kyrklig samfällighet bildas separata valmansföreningar med egna stiftelseurkunder för kyrkofullmäktige och församlingsrådet (VOK 2:13,2).
En församlingsmedlem kan vara stiftande medlem i en valmansförening för val till gemensamma kyrkofullmäktige och en
valmansförening för val till församlingsrådet (VOK 2:13,1).
Förkortningen behövs för den riksomfattande resultattjänsten. Beteckningen får inte vara olämplig eller missvisande
(VOK 2:14,2).
Om en valmansförening nominerar fler kandidater än det antal som ska väljas kan föreningen i anslutning till kandidatlistan
meddela vilka av kandidaterna som ska bli ordinarie medlemmar och i vilken ordning de övriga blir ersättare, för det fall att
andra kandidatlistor inte lämnas in eller godkänns (VOK 2:51,1). Detta kan antecknas på stiftelseurkunden i kolumnen för efternamn eller anges på en separat namnlista som bifogas stiftelseurkunden. I stiftelseurkunden kan särskilt begäras att det
vid sammanställningen av kandidatlistorna utöver eller i stället för kandidatens förnamn ska användas ett allmänt känt tilltalsnamn eller en förkortning av förnamnet och att kandidatens boningsort ska nämnas (VOK 2:15,1, 3 p.). Namnuppgifter
antecknas i kolumnen för förnamn.

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAJAJÄSENTEN ALLEKIRJOITUS /
VALMANSFÖRENINGENS STIFTANDE MEDLEMMARS UNDERSKRIFTER
.
Valitsijayhdistyksen nimi

1.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

2018

– Valmansföreningens namn

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

Arvo tai ammatti
Osoite

2.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

3.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

4.

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

5.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

6.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

7.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

Kirkkovaltuusto/Kyrkofullmäktige

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Titel eller yrke

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAJAJÄSENTEN ALLEKIRJOITUS /
VALMANSFÖRENINGENS STIFTANDE MEDLEMMARS UNDERSKRIFTER
.
Valitsijayhdistyksen nimi

8.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

2018

– Valmansföreningens namn

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

Arvo tai ammatti
Osoite

9.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

10.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

12.

Omakätinen allekirjoitus
Egenhändig underskrift

Nimenselvennys
Namnförtydligande

Syntymäaika
Födelsedatum

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

11.

Adress

Arvo tai ammatti
Osoite

Titel eller yrke

Titel eller yrke

Adress

Valitsijayhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä viimeistään vaalipäivänä 18.11.2018 (KL 23:2,1). Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokaslistassaan enintään kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin kirkkovaltuustoon on valittava
jäseniä. Seurakuntayhtymässä yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdotettuja voidaan kuitenkin nimetä kolme kertaa niin monta kuin seurakunnasta on valittava. Seurakunnassa, jossa yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan vain yksi jäsen, valitsijayhdistys voi nimetä enintään kuusi ehdokasta. Sama henkilö voidaan saman toimielimen jäsenten vaalissa nimetä vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
(KVJ 2:14,1). Perustamisasiakirjaan on liitettävä ehdokkaiden täyttämät ja allekirjoittamat valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus -lomakkeet sekä varsinaisen asiamiehen täyttämä ja
allekirjoittama valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus -lomake (KVJ 2:15,2) Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on toimitettava kirkkoherranvirastoon tai, jos sellaista ei ole, vaalilautakunnan määräämään muuhun paikkaan viimeistään maanantaina 17.9.2018 ennen kello 16 (KVJ 2:16 ja KVJ 1:2,2).
Valmansföreningens kandidatnominering
Valbar till förtroendeuppdrag i en församling och i en kyrklig samfällighet är en för kristen övertygelse känd konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år och som inte är omyndig. Valbarhetsåldern
måste ha uppnåtts senast på valdagen 18.11.2018 (KL 23:2,1). En valmansförening kan i sin kandidatlista uppge högst dubbelt så många kandidater som det antal medlemmar som ska väljas in i kyrkofullmäktige. Till gemensamma kyrkofullmäktige i en kyrklig samfällighet kan dock tre gånger så många kandidater ställas upp som det antal medlemmar som väljs från församlingen. I en församling
som utser endast en medlem till gemensamma kyrkofullmäktige kan valmansföreningen nominera högst sex kandidater. En och samma person kan ställas upp som kandidat för endast en valmansförening vid val av medlemmar av ett och samma organ (VOK 2:14,1). Till stiftelseurkunden ska fogas blanketter med försäkran och samtycke som fyllts i och undertecknats av valmansföreningens
kandidater och en blankett för ombudsförsäkran som valmansföreningens ordinarie ombud har fyllt i och undertecknat (VOK 2:15,2). Valmansföreningens stiftelseurkund med bilagor ska lämnas in till
pastorsexpeditionen eller, och om en sådan inte finns, till en annan plats som valnämnden beslutar, senast måndagen den 17 september 2018 före klockan 16 (VOK 2:16 och 1:2,2).

Kirkkovaltuusto/Kyrkofullmäktige

Valitsijayhdistyksen nimi

– Valmansföreningens namn

VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAT
VALMANSFÖRENINGENS KANDIDATER

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1)
2)

3)

Puhuttelunimi alleviivataan.
Tilltalsnamnet understreckat.
Tähän voidaan merkitä esimerkiksi suoritettu tutkinto, ammatti, työssä käytettävä nimike, toimi tai virkanimitys. Hyväksyttäviä ilmaisuja ovat myös ”eläkeläinen” tai ”työtön”. Tutkinnosta tulisi
käyttää virallista lyhennettä. Arvoa tai ammattia kuvaavia ilmaisuja saa olla yhteensä korkeintaan kaksi kappaletta (KVJ 2:15,1, 3 k).
Ange t.ex. examen, yrke, befattning eller tjänstebeteckning. Godtagbara uttryck är också ”pensionär” eller ”arbetslös”. Använd officiella förkortningar för examina. Det är tillåtet att ha högst två
uttryck som beskriver titel eller yrke (VOK 2:15,1, 3 p.).
Mikäli kotikunnan nimen lisäksi halutaan yksilöidä asuinpaikan kaupunginosa tai kylä, kirjoitetaan se myös tähän.
Om man utöver hemkommun vill ange stadsdel eller by anges detta här.

Kirkkovaltuusto/Kyrkofullmäktige

______________
Valitsijayhdistyksen nimi

– Valmansföreningens namn

VALITSIJAYHDISTYKSEN EHDOKKAAT
VALMANSFÖRENINGENS KANDIDATER

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

Sukunimi – Efternamn

Etunimet - Förnamn1)

Syntymäaika - Födelsedatum

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke2)

Osoite - Adress

Asuinpaikka - Hemort3)

.

.

.

.

.

.

.

.

1)
2)

3)

Puhuttelunimi alleviivataan.
Tilltalsnamnet understreckat.
Tähän voidaan merkitä esimerkiksi suoritettu tutkinto, ammatti, työssä käytettävä nimike, toimi tai virkanimitys. Hyväksyttäviä ilmaisuja ovat myös ”eläkeläinen” tai ”työtön”. Tutkinnosta tulisi
käyttää virallista lyhennettä. Arvoa tai ammattia kuvaavia ilmaisuja saa olla yhteensä korkeintaan kaksi kappaletta (KVJ 2:15,1, 3 k).
Ange t.ex. examen, yrke, befattning eller tjänstebeteckning. Godtagbara uttryck är också ”pensionär” eller ”arbetslös”. Använd officiella förkortningar för examina. Det är tillåtet att ha högst två
uttryck som beskriver titel eller yrke (VOK 2:15,1, 3 p.).
Mikäli kotikunnan nimen lisäksi halutaan yksilöidä asuinpaikan kaupunginosa tai kylä, kirjoitetaan se myös tähän.
Om man utöver hemkommun vill ange stadsdel eller by anges detta här.

Kirkkovaltuusto/Kyrkofullmäktige

