Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019

Vaalin toimittamisen aika
Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-17.11.2019 välisenä
aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon yhdeksän (9) jäsentä. Seurakunta muodostaa kaksi (2)
vaalialuetta. I Vaalialueelta, johon kuuluvat seuraavat kunnat: Inari, Utsjoki, Enontekiö, Kittilä,
Muonio ja Savukoski, valitaan neljä (4) jäsentä. II Vaalialueelta, johon kuuluvat seuraavat kunnat:
Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, Pello ja Ylitornio,
valitaan viisi (5) jäsentä.
Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa (Ounasvaarantie 16, 96400
Rovaniemi) 16.-22.9.2019 välisenä aikana.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään
24.9.2019. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 28.9.2019.
Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Lapin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa
vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta
kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli I vaalialueelta enintään neljä (4) jäsentä
ja II vaalialueelta enintään viisi (5) jäsentä.
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään
kahden Lapin ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon (Ounasvaarantie 16,
96400 Rovaniemi) viimeistään19.9.2019.
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Lapin ortodoksisen seurakunnan
päätoiminen työntekijä.
Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen
äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä
ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle ja
Paimensanomat - lehteen nro 3/2019 viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista.

Rovaniemellä 27.5.2019
Jaakko Vainio, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kuultõs sieʹbrrkåʹddväʹlddõõzz vaalâst 2019
Vaal tuåimtummuž äiʹǧǧ
Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd sieʹbrrkåʹddväʹlddõõzz vaal tuåimtet 3.-17.11.2019 kõskksaž
äiʹǧǧen. Vaalâst vaʹlljeet väʹlddõʹsse ååuʹc (9) vuäzzliʹžžed. Sieʹbrrkååʹddest lie kueʹhtt (2)
vaalvuuʹd. I Vaalvuuʹdest, koozz koʹlle täk kååʹdd: Aanar, Uccjokk, Jeänõk, Kihttel, Muonio da
Suõvvkuõškk, vaʹlljeet nellj (4) vuäzzla. II Vaalvuuʹdest, koozz koʹlle täk kååʹdd: Ruäʹvnjargg,
Suäʹđjel, Ǩeeʹmmjäuʹrr, Salla, Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, Pello da Pâʹjjtornio, vaʹlljeet
vitt (5) vuäzzla.
Jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõk
Jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõk lij vueiʹnnemnalla ceerkavkonttrest (Ounasvaarantie 16,
96400 Ruäʹvnjargg) 16.-22.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen.
Õõlǥtõõzz jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ teevvmest âlgg kueʹđđed ceerkavkonttra
mââimõõzzâst 24.9.2019. Vaal-luʹvddkåʹdd raʹvvai jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ
såbbreʹstes 28.9.2019.
Võboršiiʹǩǩi piijjmõš
Kueiʹtest Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩest lij vuõiggâdvuõtt piijjâd
vaalvuuʹdstes võboršiiʹǩǩid sieʹbrrkåʹddväʹlddõʹsse.
Eʹtǩǩõõzz âlgg raajjâd ǩeerjlânji da juõʹǩǩ eʹtǩǩõõzzâst vueiʹtet eʹtǩǩeed jäänmõsân nuʹtt määŋg
võboršeʹǩǩed ko tõn vaalvuuʹdest vaʹlljeet väʹlddõʹsse vuäzzlaid leʹbe I vaalvuuʹdest jäänmõsân nellj
(4) vuäzzla da II vaalvuuʹdest jäänmõsân vitt (5) vuäzzla.
Äʹššǩeeʹrjest âlgg leeʹd võboršeeʹǩǩ tiudd nõmm, šõddâmäiʹǧǧ da dommkåʹdd da tõn âlgg
uuʹccmõsân kueiʹt Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd vuäzzla vuâllaǩeeʹrjted.
Võboršeǩpiijjmõõžž kuõskki äʹššǩiiʹrjid âlgg tuåimted ceerkavkonttra (Ounasvaarantie 16, 96400
Ruäʹvnjargg) mââimõõzzâst 19.9.2019.
Vaalââʹntemvuõtt
Vaalââʹntemvuõđlaž sieʹbrrkåʹddväʹlddõõzz vaalâst lij ortodookslaž kriistlaž väimmjurddjest
tobddum sieʹbrrkååʹdd vuäzzlaž, kååʹtt ij leäkku väjjvääldsaž ij-ǥa Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd
väʹlddtuåimlaž tuâjjlaž.
Vaal-luʹvddkåʹdd rääjj uvddum äʹššǩiiʹrji vuâđald võboršeǩloǥstõõǥǥ di iʹlmmtõõzz jiõnstemaaiʹjin
da jiõnstempaaiʹǩin, vaalvueʹjjest di tõʹst, kuäʹss vaal puåđõõzz õlmstââʹttet. Tän iʹlmmtõõzz piijât
vueiʹnnemnalla ceerkavkonttrest sieʹbrrkååʹdd iʹlmmtemtauʹlle da Paimensanomat – gaʹzeââʹte nr
3/2019 mââimõõzzâst 30 peiʹvved ouddâl vaaltuåimtõõzz älggmõõžž.
Ruäʹvnjaarǥâst 27.5.2019
Jaakko Vainio, pââimõs papp
vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei

