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Lue viesti selaimessa

Hiippa+ Piispaa valitsemassa

Vaalipaneeli - Urban Mill
Piispanvaalin toisen vaalin vaalipaneeli järjestetään keskiviikkona 24.10.2018 klo 18.00 alkaen Espoon Otaniemessa Urban
Mill -tapahtumatilassa (Betonimiehenkuja 3 E, 02150 Espoo - Pysäköintikartta). Juontajina toimivat Suomen Lähetysseuran
viestintäjohtaja Iiris Kivimäki ja opetusneuvos Kalevi Virtanen. Voit seurata tilaisuutta Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
SOME-kanavien välityksellä tai striimistä.
Urban Mill on innovaatiopuutarha tai -hautomo - miten vain. Se on enemmän kuin vain tila. Tule ja koe "urbaani mylläys" itse!

Juhani Holma - nro 3
Jumalanpalveluselämän kouluttaja, TT
Lue lisää

Kaisamari Hintikka - nro 4
Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, TT
Lue lisää

Vaalin aikataulu
1.11.2018
Vaalikokoukset järjestetään kolmessa rovastikunnassa klo 12.00.
Rovastikuntien äänimääristä tiedotetaan vaalipäivänä 1.11.2018 Espoon hiippakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon Twitter-tileillä
sekä Espoon hiippakunnan Facebook-sivulla.
Vaalin tulos on selvillä noin klo 14.
Tuomiokapitulissa järjestetään piispaksi valitun mediatapaaminen klo 15.30.
Tuomiokapituli kokoontuu tarkastuslaskemaan äänet ja vahvistamaan vaalin tuloksen klo 16.30.

10.2.2019 Uuden piispan virkaan vihkiminen Espoon tuomiokirkossa
Lue lisää

Vaalitietoutta
Espoon piispan toinen vaali toimitetaan torstaina 1.11.2018 klo 12 alkavissa vaalikokouksissa kaikissa Espoon hiippakunnan
kolmessa rovastikunnassa lääninrovastin johdolla. Lääninrovastit ovat lähettäneet äänioikeutetuille kutsut vaalikokouksiin.
Vaalissa äänestetään sinisellä äänestyslipulla, joka on lähetetty äänioikeutetuille ennen ensimmäistä vaalia. Mahdollista on
saada uusi äänestyslippu kadonneen sijaan. Äänestyslippuun on selvästi merkittävä ehdokkaan numero sille varattuun
ympyrään. Lippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. Äänestyslippu ja henkilöllisyystodistus on otettava mukaan vaalikokoukseen.
Äänioikeutettu saa ennakkoon toimittaa (postitse, itse tuomalla tai jonkun toisen tuomana) taitetun äänestyslippunsa
rovastikuntansa lääninrovastille (vaalikokouskutsussa ilmoitettuun osoitteeseen). Äänestyslipun sisältävän kuoren on oltava
lääninrovastilla viimeistään vaalikokouksen alkaessa.
Kirkon vaalijärjestyksen mukaan äänestyslipun sisältävän kuoren päälle on kirjoitettava äänioikeutetun nimi (äänioikeuden
todentamiseksi) ja tieto, että kuori sisältää äänestyslipun piispan vaalissa. Äänestyslipun voi toimittaa tässä yhdessä
kirjekuoressa, joka avataan vasta vaalikokouksessa. Jos lääninrovasti on lähettänyt äänestyslipun mukana kaksi kirjekuorta, on
toimittava seuraavasti.
* Äänestyslippu suljetaan pieneen kuoreen.
* Pienen kuoren päälle kirjoitetaan lähettäjän nimi ja että kuori sisältää äänestyslipun piispan vaalissa.
* Pieni kuori suljetaan ja laitetaan lähetekuoreen, jossa on lääninrovastin osoite.
* Postimaksua ei ole etukäteen maksettu eli lähetekuoreen tarvitaan postimerkki.
Äänioikeutettu lähettää äänestyslipun postitse omalla vastuullaan. Se on syytä tehdä ajoissa. Erityisesti Espoon
tuomiorovastikunnassa posti on kulkenut erittäin hitaasti. Mahdollista on puhelimitse tarkistaa, onko äänestyslippu saapunut
perille.
Lisätietoja voi kysyä lääninrovasteilta tai lakimiesasessori Sari Anetjärveltä (p. 040 5888 317). Piispan vaaliin liittyvää aineistoa
löytyy myös tuomiokapitulin kotisivuilta.
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