EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS
Inarin ja Utsjoen seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 2
momentin mukaisesti 25.3.2018 ylimääräiset seurakuntavaalit, jossa vuodelle 2018 ja vuoden 2019
alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 21 jäsentä Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen
kirkkovaltuustoon sekä jäsenet Inarin ja Utsjoen seurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Inarin
seurakunnan seurakuntaneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja Utsjoen seurakunnan
seurakuntaneuvostoon 8 jäsentä.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen edellä mainittuihin luottamustoimiin on
ehdokas,
1) joka viimeistään 29.1.2018 on merkitty Inarin tai Utsjoen seurakunnan läsnä olevaksi
jäseneksi
2) joka on konfirmoitu viimeistään 29.1.2018 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään
25.3.2018
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen
6) joka ei ole Inarin tai Utsjoen seurakunnan tai Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän viranhaltija
tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat sekä yhteisen kirkkovaltuuston että seurakuntaneuvoston
vaalia varten liitteineen on toimitettava 29.1.2018 kello 16.00 mennessä Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna arkipäivinä klo 10-14 sekä 29.1.2018
kello 10-16.00. Kirkkoherranviraston osoite on: Sairaalantie 5, 99800 Ivalo
Perustamisasiakirjat voi toimittaa myös Utsjoen pappilaan maanantaina 29.1. 2018 klo 10 – 16.00.
Osoite: Utsjoentie, 565.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja Utsjoen
kirkkoherralta.
14.12. 2018
Inarin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta kirkkoherra Tuomo Huusko, vaalilautakunnan puheenjohtaja
Utsjoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta, Väinö Guttorm, vaalilautakunnan puheenjohtaja

EVTTOHASAID ÁSAHEAMI GUOSKI GULAHUS
Anára ja Ohcejoga searvigottiin doaimmahuvvojit girkolága (GL) 23 logu 9 §:a 2 momeantta ja 10
§:a 2 momeantta mielde 25.3.2018 badjelmearálaš searvigottiválggat, main jahkái 2018 ja jagi
2019 álggus álgi njealjejagašbadjái válljejuvvojit 21 lahtu Davvi-Lappi searvegoddeovttastumi
oktasaš searvegoddestivrii sihke lahtut Anára ja Ohcejoga searvegottiid searvegodderáđiide. Anára
searvegotti searvegodderáđđái válljejuvvojit 12 lahtu ja Ohcejoga searvegotti searvegodderáđđái 8
lahtu.
GL:a 23 logu 2 §:a ja 3 §:a mielde válgadohkálaš ovddabealde máinnašuvvon
luohttámušdoimmaide lea evttohas,
1) guhte maŋimustá 29.1.2018 lea merkejuvvon Anára dahje Ohcejoga mieldeorru lahttun
2) guhte lea konfirmerejuvvon maŋimustá 29.1.2018 rádjai, ja guhte deavdá 18 jagi
maŋimustá 25.3.2018
3) guhte lea kristtalaš nana jahkus dovdojuvvon

4) guhte ii leat vádjitválddálaš
5) guhte lea addán girjjálaš miehtama evttohassan ásaheami várás
6) guhte ii leat Anára dahje Ohcejoga searvegotti dahje Davvi-Lappi searvegoddeovttastumi
virgehálddašeaddji dahje bargosoahpamušgaskavuođas leahkki bargi.
Válljenovttastusa vuođđudanáššegirjjiid sihke oktasaš girkostivrra ja searvegodderáđi valggaid
várás čuvvosiiguin galgá doaimmahit 29.1.2018 diibmu 16.00 rádjai Davvi-Lappi
searvegoddeovttastumi girkohearrávirgedoaimmahahkii, mii lea rabas árgabeivviid dmu 10-14
sihke 29.1.2018 diibmu 10-16.00. Girkohearrávirgedoaimmahaga čujuhus lea: Sairaalantie 5, 99800
Ivalo. Vuođđudanáššegirjjiid sáhttá doimmahit maiddai Ohcejoga báhppalii vuossárgga 29.1. 2018
dmu 10 – 16.00. Čujuhus: Utsjoentie, 565.
Válljenovttastusa vuođđudanáššegirjit čuvvosiiguin leat oažžumis girkohearrávirgedoaimmahagas
ja Ohcejoga girkohearrás.
14.12.2017
Anára searvigotti válgalávdegotti bealis girkohearrá Tuomo Huusko, válgalávdegotti ságajođiheaddji
Ohcejoga searvegotti válgalávdegotti bealis Väinö Guttorm, válgalávdegotti ságajođiheaddji

IÄVTUKKÂSASÂTTÂLLÂM KYESKEE KULLUUTTÂS
Aanaar já Ucjuuvâ servikuudijn toimâttuvvojeh kirkkolaavâ (KL) 23 lovo 9 § 2 moomeent já 10 §
2 moomeent miäldásávt 25.3.2018 paijeelmeerâlâš servikoddevaaljah, mast ihán 2018 já ive 2019
aalgâst älgee neelji ive pajan väljejuvvojeh 21 jesânid Tave-Laapi servikoddeovtâstume ohtâsâš
kirkkostiivrân sehe jesâneh Aanaar ja Ucjuuvâ servikuudij servikodderaađijd. Aanaar servikode
servikodderáádán väljejuvvojeh 12 jesânid já Ucjuuvâ servikode servikodderáádán 8 jesânid.
KL 23 lovo 2 § já 3 § mield servikode ovdeláá mainâšum luáttámuštoimáid vaaljâtohálâš- lii
iävtukkâs,
1) kote majemustáá 29.1.2018 lii merkkejum Aanaar teikâ Ucjuuvâ servikode mieldiorroo
jesânin
2) kote lii konfirmistum majemustáá 29.1.2018 já kote tiävdá 18 ihheed majemustáá 25.3.2018
3) kote lii tobdos ristâlâš vuáđu-uáinust
4) kote ij lah vááijuvváldálâš
5) kote lii adelâm kirjálâš mietâmâšâs iävtukkâssân aasâtmân
6) kote ij lah Aanaar teikâ Ucjuuvâ servikode teikâ Tave-Laapi servikoddeovtâstume
virgehaldâšeijee tâi pargosopâmuskoskâvuođâlâš pargee.
Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirjijd sehe ohtâsâš kirkkostiivrâ ete servikodderääđi vaaljâ várás
lahtosijdiskuin kalga toimâttiđ 29.1.2018 tijme 16.00 räi Tave-Laapi servikoddeovtâstume
kirkkohiärávirgádâhân, mii lii áávus argâpeeivij tme 10–14 sehe 29.1.2018 tijme 10–16.00.
Kirkkohiärávirgáduv čujottâs lii: Sairaalantie 5, 99800 Ivalo.Vuáđudemäššikirjijd puáhtá toimâttiđ
meiddei Ucjuuvâ pappâlân vuossaargâ 29.1. 2018 tme 10 – 16.00. Čujottâs: Utsjoentie, 565.
Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirjeh lahtosijdiskuin láá finniimist kirkkohiärávirgáduvâst já
Ucjuuvâ kirkkohiärást.
14.12.2017
Aanaar servikode vaaljâlävdikode peeleest kirkkohiärrá Tuomo Huusko, vaaljâlävdikode
saavâjođetteijee
Ucjuuvâ servikode vaaljâlävdikode peeleest Väinö Guttorm, vaaljâlävdikode saavâjođetteijee

