SAMMATIN ALUESEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

ALUENEUVOSTO 3/2022

28.4.2022

Kokouspaikka ja aika

Sammatin seurakuntatalo 28.4.2022 klo 18.45

Osallistujat

Mikko Nieminen
puheenjohtaja
Jaakko Heino
Seppo Iivonen
Annikki Brown
Kaisa Rinne
Toivo Haatio
Harri Lylylahti
Päivi Eskola
Keijo Wigren
sihteeri
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Poissa

Muuta
Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Alkuhartaus
Asiat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastuspaikka ja – aika

Mikko Nieminen
Pykälät 21-30
Hyväksyttiin
Seppo Iivonen ja Jaakko Heino
Sammatin seurakuntatoimistossa torstaina 28.4.2022 heti kokouksen
jälkeen.

Pöytäkirjan nähtäväksi
Pöytäkirja on nähtävissä Sammatin alueseurakunnan seurakuntatoiasettaminen
mistossa tarkastamisen jälkeen kymmenen päivän ajan.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Mikko Nieminen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä seurakuntatoimiston aukioloaikana

Keijo Wigren
Pöytäkirjan pitäjä, sihteeri

Seppo Iivonen
Jaakko Heino
Sammatin seurakuntatoimisto

Paikka ja pvm

Mikko Nieminen, aluekappalainen
Allekirjoitus ja virka-asema
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Esityslista
:

21§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
22§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23§ Esityslistan hyväksyminen
24§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
25§ Seurakuntavaalien vaalilautakunnan Sammatin jaoston
valinta
26§ Muut asiat
27§ Ilmoitusasiat
28§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
29§ Valitusosoitus
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 21§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 88.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 22§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 21.4.2022.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 23§

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään alueneuvoston jäsenille toimitettu esityslista.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN 24§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan järjestyksen mukaisesti Seppo Iivosta ja Päivi Eskolaa. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina
28.4. heti kokouksen jälkeen.
Alueneuvoston päätös: Valittiin Seppo Iivonen ja Päivi Eskolan poissa ollessa N N
pöytäkirjan tarkastajiksi.

SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN SAMMATIN JAOSTON VALINTA
ALN 25§

Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa
31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan kuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia.
Koska seurakunta on jaettu viiteen (5) äänestysalueiseen, vaalilautakuntaan on
valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19
§:n 2 momentissa tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin eli jokaisessa jaostossa
tulee olla vähintään kolme jäsentä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä vaalilautakunnasta säädetään (KVJ 4 §).
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Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä
päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka
osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta
vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan
päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka
on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset
koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole
virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten
tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa
olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4).
Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät
vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan
syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä. Vaalilautakunnan jäseniä
nimettäessä tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia
kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla
miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee Lohjan seurakunnan
seurakuntavaalilautakunnan Sammatin jaoston kokoonpanosta.
Alueneuvoston päätös: Kari Uittamo, Matti Selenius ja Arna Rautiainen valittiin
vaalilautakunnan jäseniksi. Varajäseneksi valittiin Kaisa Rinne. Jatketaan kahden varajäsenen hankintaa.
MUUT ASIAT
ALN 26 §

Sammatin alueneuvoston kokousten ajankohdat syyskaudelle 2022.
Puheenjohtajan esitys: Seuraavat torstaipäivät: 18.8./6.10./3.11./1.12. Ajankohtia
voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja kokoukset pitää myös etäyhteyksin, mikäli tilanne
niin vaatii.

Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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ILMOITUSASIAT
ALN 27§

Sammatin alueseurakunnan seurakuntamestarin toimen työhaastattelut pidetään perjantaina 29.4. Laurinkadun kirkkoherranvirastolla. Haastattelutyöryhmään osallistuvat
alueneuvostojen edustajina Sammatista Toivo Haatio ja Karjalohjalta Päivi Seger;
myös aluekappalainen, Mikko Nieminen, osallistuu mainittuun työryhmään.
Sammatin kirkko on auki tiekirkkona 6.6.-29.7. ma-su klo 11-15 ja elokuussa la-su klo
11-15. Tiekirkko-oppaiden rekrytointi on käynnissä.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 28§

Puheenjohtajan esitys: Sammatin alueneuvoston seuraava kokous pidetään Karjalohjan seurakuntatalolla torstaina 18.8.2022.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

VALITUSOSOITUS
ALN 29§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

