SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAALILAUTAKUNTA
Aika
Paikka
Läsnä

4.6.2014, klo 16.00
Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone
Risto Kormilainen
pj
Teuvo Saharinen
jäsen
Hilkka Juntunen
jäsen
Eeva Hänninen
jäsen
Paavo Kovalainen
jäsen
Rauno Nurkkala
varajäsen

Asiat
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.5.2014 valinnut vaalilautakunnan ja nimennyt
puheenjohtajaksi Risto Kormilaisen.
(KL 8:6 ja KVJ 2:1, uudet säännökset KL 23:19 ja KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunnan on viimeistään 1.8.2014 kokoonnuttava laatimaan ehdokasasettelua
koskeva kuulutus (KVJ 2:35,1, uusi KVJ 2:12,1).
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 27.5.2014.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
(KL 7:4,1).
Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).
Päätös:
Esitys hyväksytään.

3§

Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Vaalilautakunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan varsinaisista jäsenistä ja
sihteerin (KVJ 2:1, uusi KVJ 2:4,1).
Esitys:
Valitaan vaalilautakunnalle varapuheenjohtaja varsinaisista jäsenistä ja sihteeri.
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Päätös:
Vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valitaan Teuvo Saharinen ja sihteeriksi
seurakuntasihteeri Maarit Seppänen.

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauno Nurkkala ja Hilkka Juntunen.

5§

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus ja perustamisasiakirjojen vastaanotto
Vaalilautakunta päättää valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen vastaanottamisesta
ja laatii sitä koskevan kuulutuksen, josta käy ilmi -kirkkovaltuustoon / yhteiseen
kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon valittavien jäsenten määrä,
ehdokkaiden vaalikelpoisuuden edellytykset, sekä minä päivinä ja kellonaikoina ja
mihin valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä. (Kirkolliskokouksen
8.11.2013 hyväksymä uusi KVJ 2:12,1)

Esitys:
Laaditaan ehdokasasettelua koskeva kuulutus ja julkaistaan se seurakunnan
ilmoitustaululla 9.8.–15.9.2014 klo 16.00 asti ja Ylä- Kainuu lehdessä to 7.8.2014.
Liite 1.
Päätös:
Esitys hyväksytään.

6§

Äänioikeutettujen luettelon tarkastajien valinta
Voimassa olevan säännöksen mukaan vaaliluettelon tarkistaa kaksi kirkko- tai
seurakuntaneuvoston valitsemaa tarkastajaa (nykyinen KVJ 2:17). Jos kirkko- tai
seurakuntaneuvosto ei ole valinnut tarkastajia, vaalilautakunta voinee tehdä valinnan
kesällä 2014 voimaan tulevien säännösten mukaisesti.
Äänioikeutettujen luettelon tarkastaa vähintään kaksi vaalilautakunnan keskuudestaan
valitsemaa jäsentä. (Kirkolliskokouksen 8.11.2013 hyväksymä uusi KVJ 2:7,1)
Esitys:
Valitaan kaksi äänioikeutettujen luettelon tarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
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Päätös:
Äänioikeutettujen luettelon tarkastajaksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi
valitaan Paavo Kovalainen – varajäsen Rauno Nurkkala ja Eeva Hänninen – varajäsen
Hilkka Juntunen.

7§

Kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pitämisestä ja
oikaisuvaatimuksen tekemisestä
Vaalilautakunta laatii kuulutuksen äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pitämisestä ja
oikaisuvaatimusten tekemisestä. Kuulutuksessa on mainittava:
- milloin ja missä äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä;
- miten luetteloa vastaan voidaan tehdä oikaisuvaatimus, sekä
-milloin vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia. (KVJ 2:18,
uudet KL 25:8 a ja KVJ 2:8)
Esitys:
Laaditaan kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pitämisestä ja
oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja julkaistaan kuulutus seurakunnan ilmoitustaululla
23.8.–3.9.2014 klo 19.00 asti ja Ylä – Kainuu lehdessä 21.8.2014. Liite 2.
Päätös:
Esitys hyväksytään.

8§

Päätetään äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olon valvojat sekä
oikaisuvaatimusten ja valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanottajat
Esitys:
Äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olon valvojiksi sekä oikaisuvaatimusten
vastaanottajiksi nimetään seurakuntasihteeri.
Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanottajiksi nimetään
seurakuntasihteeri ja viraston kanslisti.
Päätös:
Esitys hyväksytään.
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§

Muut asiat
Alustava päätös ennakkoäänestyspaikoista
Kirkkoherranvirasto auki koko ennakkoäänestysajan ma – pe klo 9.00 – 18.00
Näljängän ja Ruhtinansalmen kirkko
Vuokin kauppa, jossa tarjotaan kahvit
Kauppakeskus, S-market ja Herkkukirsikka
Lukio ja Kao
Kirjasto, seurauntakodit Valkeinen ja Pitämä ?
Vaalimateriaalia tilattu seuraavasti: pahvimukeja, roll-up ja 2x3 m lakana.
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10 §

Tulevat kokousajat
Vaalilautakunnan seuraavat kokoukset ovat:
16.9.2014 klo 16.00
1.10.2014 kello 16.00
tarvittaessa 20.10.2014 (jos esimerkiksi tehty oikaisuvaatimuksia
äänioikeutettujen luettelosta)
24.10.2014 klo 15.00
7.11.2014 kello 16.00
9.11.2014 klo 20.00 ja tarvittaessa 11.11.klo 16.00
Esitys:
Päätetään vaalilautakunnan kokousaikataulu.

Päätös:
Esitys hyväksytään.

11 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00

Suomussalmi 4.6.2014

Risto Kormilainen
Puheenjohtaja

Maarit Seppänen
Sihteeri

Tarkastanut

Rauno Nurkkala

Hilkka Juntunen
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LIITTEET

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus
Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta
Vaaliaikataulu 2014

