VAALILUKKARI
O

nyyteen sitoutuneen, mutta muutoin passiivisen ihmisen
ääni päätöksenteossa voi jäädä kuulumattomiin. Mielestäni on tärkeää, että seurakunnan luottamushenkilöt
edustaisivat mahdollisimman laajasti seurakuntaan kuuluvien jäsenten joukkoa. Vuonna 2018 seurakuntavaalien äänestysprosentti Kuhmossa oli 18,7. Se tarkoittaa,
että mahdollisuuttaan käytti alle joka 5. äänioikeutettu.
Tätä voisi verrata siihen, että katugallupissa haastattelija

kysyisi ainoastaan joka viidenneltä vastaantulijalta mielipidettä, ja sivuuttaisi muut ohikulkijat täysin. Kumpaan
ryhmään sinä mieluummin kuuluisit, kun kyse on merkittävistä päätöksistä?
Äänestäminen tulevissa vaaleissa on tehty hyvin helpoksi: ennakkoäänestys on mahdollista kaikkina ennakkoäänestyspäivinä seurakuntakeskuksessa aina klo 18
saakka. Kiertävät ennakkoäänestyspisteet järjestetään
hoivalaitoksiin niiden asukkaille sekä kirjastoon, joka
palvelee sekä lukiolaisia, että muita kirjaston käyttäjiä.
Äänestämisen voi sovittaa myös kauppareissun yhteyteen isoihin kuhmolaisiin ruokakauppoihin ennalta
kuulutetun aikataulun mukaisesti. Erityisen liikunta- tai
muun esteen omaaville äänestäminen on mahdollista
myös kotona ja samassa yhteydessä myös omaishoitaja
saa äänestää. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen on
mahdollista Kuhmon kirkossa klo 11-20.
Ehdokasjoukko on taustoiltaan laaja-alainen ja edustettuna on niin kokemusta kuin tuoretta näkemystäkin.
Sinä voit vaikuttaa siihen, mitä kirkonmäellä tapahtuu
seuraavien vuosien aikana. Kannustan lämpimästi jokaista äänioikeutettua käyttämään äänensä.
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Veisaajat toimii kaikkien seurakuntalaisten parhaaksi.
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Rakennamme yhteistä seurakuntaa. Kirkon on elettävä
ajassa, oltava läsnä ja rakennettava ihmisten keskuuteen vakautta, toivoa ja tulevaisuususkoa.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa
vaalilautakunnan määräämissä paikoissa:
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Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien
seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022
joka päivä seurakuntakeskuksen papin huoneessa,
Kirkkotie 6-8 kello 9.00–18.00

Ehdokkaita haastattelee päätoimittaja
Mari Heikura.

Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuuston vaalit 20.11.2022
II Keskitietä kirkkoon

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana
kirkkoherranvirastosta, sen aukioloaikoina
ma-pe klo 9-11.30 ja klo 12.30-14.
Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta
seurakuntavaalit.fi.

to 3.11. klo 18 alkaen 		
Kuhmon kirkkoon.

SEURAKUNTAVAALIT 2022

I Veisaajat

Kuhmon seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien
seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä
on nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Kirkkotie
6-8 88900 Kuhmo.

Ilmoitus
seurakuntavaalien
ennakkoäänestyksestä

Ilmoitus

Hyvä seurakuntalainen,

n tullut aika ottaa osaa seurakunnan päätöksentekoon. Jokaisella 16 vuotta vaalipäivään
mennessä täyttävällä seurakunnan jäsenellä on
äänioikeus seurakuntavaaleissa. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuustoon edustajat, jotka omalla panoksellaan ylläpitävät ja kehittävät seurakunnan toimintaa
ja taloutta kaikkien seurakuntalaisten parhaaksi. Äänestämällä seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa siihen, millaisia ovat tulevaisuuden linjat paikallisseurakunnassa.
Päätäntävalta ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan paikalliselle tasolle, koska seurakunnan luottamushenkilöt ovat
äänioikeutettuja hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen edustajia valittaessa. Kirkolliskokous on Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon korkein päättävä elin.
Siten ei ole lainkaan yhdentekevää, ketkä asioista
seurakunnassa päättävät. Ei myöskään siitä syystä, että
tulevina vuosina Kuhmon seurakunnassa tullaan tekemään merkittäviä virantäyttöjä. Henkilöstön valinnassa
luottamushenkilöillä on merkittävä rooli. Tämän lisäksi tulevina vuosina luottamushenkilöt päättävät kirkon
julkisivuremontista ja sekä uuden strategian luomisesta,
että kiinteistö- ja henkilöstrategian päivittämisestä.
Valtakunnallisesti seurakuntavaalien äänestysprosentti on ollut laskussa ja siten valta uhkaa keskittyä vain
harvoille aktiivisille. Näin tapahtuessa tavallisen, jäse-
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Perjantaina 28.10.2022

uskottu
toivottu
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Äänestä sellaisena kuin olet.

#SE UR A K UNTAVA A L IT

Ti 8.11. Pallotupa, Pallokuja 9, klo 9-11
Ti 8.11. Honkalinna, Kappelikuja 7, klo 12-13
Ti 8.11. Hyvinvointi Sampo, Väinämöinen 2, klo 14-15
Ke 9.11. Lepokynnäs, Virkatie 2, klo 9-11
Ke 9.11. Kuhmon kaupunginkirjasto, Pajakkakatu 2, klo 13-17
To 10.11. K-Supermarket, Torikatu 24, klo 9-16
Pe 11.11. S-Market Kuhmo, Kainuuntie 123, klo 9-16
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä
tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa
ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai
muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää
kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava
oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse
kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana
kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.
Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna
4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero
on 08 6172 371.
Kuhmon seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on
kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla
kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, (Kirkkotie 6-8).
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös
seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kuhmonseurakunta.fi ja
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Kuhmo 16.9.2022
Kuhmon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Riikka Pääkkönen
Puheenjohtaja

