
MISSÄ ÄÄNESTÄN?  
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 8.–12.11.2022.
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yli 2500 
ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen.

Pudasjärven seurakunnan pääennakkoäänestyspaikka on 
Entisen kirjakaupan liiketilassa, osoite Kauppatie 3 
tiistaista lauantaihin 8.–12.11.2022 klo 9-18. 
Muut ennakkoäänestyspaikat ja -ajat löytyvät tämän
vaaliliitteen takasivulta.

Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen.
Ota mukaan ilmoituskortti, se nopeuttaa äänestämistä.

Kotiäänestys
Jos kykysi liikkua on rajoittunut, etkä pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
voit äänestää ennakolta kotona.

Kotiäänestyspyyntö pitää ilmoittaa Pudasjärven seurakuntaan
perjantaihin 4.11. klo 16.00 mennessä.

Missä äänestän vaalipäivänä?
Varsinaisena vaalipäivänä 20.11.2022 äänestys on
Pudasjärven seurakuntakodilla kello 11.00-20.00.

Seurakuntavaalit ovat su 20.11.2022

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Vaalipäivä 20.11.2022

#SEURAKUNTAVAALIT   SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤¤

KETÄ ÄÄNESTÄN?  

Ehdokkaat ja heidän äänestysnumeronsa löytyvät tästä liitteestä 
keskiaukeamalta.
Ehdokkaiden ajatuksiin voit käydä tutustumassa vaalikoneessa, 
osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi.
Pudasjärven seurakunnan seurakuntavaaleissa on kolme ehdokaslistaa. 
Listojen järjestys on arvottu vaalilautakunnan kokouksessa 3.10.2022.

I Kirkko keskellä arkea –ehdokaslista
Ehdokaslistan muodostaa Suomen Keskusta rp jäsenet. 
Seurakunta rakentaa identiteettiä ja luo yhteisöllisyyttä.
Seurakuntien tehtävänä on nähdä erityisesti lähimmäiset, 
jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta.

II Toimiva seurakunta - lähellä ihmistä –ehdokaslista
Toimiva seurakunta–lähellä ihmistä-ehdokaslista haluaa olla mukana 
seurakunnan muutoksissa rakentamassa yhteisöä,
joka arvostaa Raamatun sanomaa, huolehtii lähimmäisestä ja arvostaa 
jokaista ihmistä samanarvoisena riippumatta ihmisen varallisuudesta.

III Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslista
Vanhoillislestadiolaisuus, Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen 
perustuva kristillinen usko. Keskeisenä opetuksena on usko Kristukseen 
ja syntien anteeksiantamukseen. Tavoitteena on kehittää seurakuntaa 
yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.

Seurakuntavaaleissa valitaan 19 jäsentä
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon
vuosiksi 2023-2026. Valtuutetut päättävät monista
merkittävistä asioista, kuten seurakunnan
toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden
linjauksista. Päätökset koskettavat laajasti kaikenikäi-
siä seurakuntalaisia.

Äänestämällä näissä vaaleissa voit omalta osaltasi
vaikuttaa Pudasjärven seurakunnan tulevaisuuteen.
Pidetään yhdessä huolta siitä, että kaikilla
pudasjärveläisillä on jatkossakin mahdollista kokea
kotiseurakunnassa armoa, yhteyttä ja osallisuutta.

Timo Liikanen, 
kirkkoherra



EHDOKASLISTOJEN  YHDISTELMÄ 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa 20.11.2022

III
KRISTILLISTEN ARVOJEN  

PUOLESTA -EHDOKASLISTA

I
KIRKKO KESKELLÄ ARKEA 

-EHDOKASLISTA

2
AHONEN

Eija
lähihoitaja, läkeläinen

3
AHONEN

Esko
lehtori, eläkeläinen

4
ALAHÄIVÄLÄ

Kirsi
luokanopettaja

5
HARJU

Sauli
elintarviketyöntekijä

6
KIVILAHTI

Sirpa
maanviljelijä

7
KOMULAINEN

Erja
etuuskäsittelijä, sairaanhoitaja AMK

8
KOUVA

Elmi
terveydenhoitaja, eläkeläinen

9
LANTTO

Marja
maatalousyrittäjä

10
SIIVIKKO

Aarne
hitsaaja

11
SIURUAINEN

Pentti
yrittäjä

12
VEIVO
Sointu

kasvatustieteen ja hallintotieteen maisteri

II
TOIMIVA SEURAKUNTA - LÄHELLÄ IHMISTÄ 

-EHDOKASLISTA

13
ALATALO

Tarja
yrittäjä/opiskelija

14
FALI

Sirkku
Palveluesimies

15
HONKANEN

Erkki
Kirvesmies, eläkeläinen

16
HONKANEN

Tiina
Päihdetyöntekijä/sosionomi AMK

17
IKONEN

Eija
Myyjä, eläkeläinen

18
KINNUNEN

Pekka
Liikunnanohjaaja

19
NEVANPERÄ

Kaarina
Lähihoitaja/ohjaaja

20
POHJANVESI

Päivi
Sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK

21
POHJANVESI

Tapio
Kiinteistönhoitaja, eläkeläinen

22
POHJOLAINEN

Teija
Sosiaalityöntekijä

23
PUURUNEN

Terttu
Apteekkari 

24
PÄÄAHO

Anne
Kauppias

25
RUOKANGAS

Mauno
Eläkeläinen

26
SORONEN

Paula
Liikenneasematyöntekijä, vuorovastaava

27
STENIUS

Sirkka
Terveydenhoitaja, diakonissa

28
TYKKYLÄINEN

Marja-Leena
Kuvataiteilija

29
VIRTANEN

Ilpo
Oik. kand/varatuomari

30
ÄIKÄS
Seppo
Dipl. ins. 

31
NIKULA

Veli
metsätalousteknikko, eläkeläinen

32
MATTILA

Juhani
merkonomi

33
LAUHIKARI

Laila
sairaanhoitaja, eläkeläinen

34
JAAKKOLA

Markus
tiimiesimies

35
NURMELA

Aku
maatalouslomittaja

36
JAAKKOLA
Anna-Maaria
insinööri(amk)/äiti

37
LUOKKANEN

Elina
kotiäiti

38
SEPPÄLÄ

Jouni
maanviljelijä, eläkeläinen

39
KOIVUKANGAS

Jouni
rakennusmies

40
LYYTIKÄINEN

Timo
yrittäjä

41
VÄÄRÄNIEMI

Maria
kotiäiti

42
PELTONIEMI

Helena
yrittäjä, eläkeläinen

43
HANKKILA

Matti
yrittäjä, lukkoseppä

44
KUJALA
Marika

ylioppilastutkinto, kotiäiti



Pudasjärven 
Seurakunta

VAALIKONE
seurakuntavaalit.fi

ÄÄNESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA:
Pudasjärven seurakunnan  
vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2022 
ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN 
YHDISTELMÄSTÄ
Pudasjärven seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seu-
rakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 
30.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston il-
moitustaululla, osoite Varsitie 12. Ehdokaslistojen yhdistel-
mä julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla ja Pudasjärve-
läinen -lehdessä 26.10.2022.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranviras-
tosta sen aukioloaikoina ma ja ti kello 9-11 ja 11.30-14 sekä 
to kello 12-15. Lisätietoja löytyy myös seurakunnan verkko-
sivuilta www.pudasjarvenseurakunta.fi vaalien verkkosivuil-
ta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Timo Liikanen

Vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2022 
KUULUTUS  
SEURAKUNTAVAALEISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seura-
kuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi ne-
livuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pudasjärven seurakuntakodilla, 
osoite Varsitie 12, 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seura-
kunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.pudasjarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta 
seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Timo Liikanen 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seura-
kuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuulu-

vissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seura-
kuntaneuvostoihin.

Vaalilautakunnan pöytäkirja 2/2022 
KUULUTUS PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN 
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 
järjestetään 

8.11.–12.11.2022 
joka päivä 

Entisen kirjakaupan liiketilassa, 
osoite Kauppatie 3 kello 9.00–18.00 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon 
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoit-
tautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuk-
sensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
 
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokas-
listojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hä-
net on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jä-
seneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi 
(viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). 
Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjäl-
lä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. 
Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäes-
sä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seura-
kuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosi-
vuilta seurakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-

rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänes-
tää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön 
on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 
4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydes-
sä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen il-
moittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranviras-
tosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Ta-
vanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on 
avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviras-
ton puhelinnumero on 08 882 3100.

Pudasjärvellä 5.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Timo Liikanen

sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina

- Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvirasto, Varsitie 12,  
tiistaina 8.11. kello 9-11, 11.30-14 ja torstaina 10.11. kello 12-15. 

-  Hirsikampuksella, Nyynäjäntie 5, keskiviikkona 9.11. kello 12-15.

-  Sarakylän kappelissa, Sarakyläntie 4823, torstaina 10.11. kello 10-12

-  Puhoksen kylätalo Möykkälässä, Näljängäntie 1391,  
torstaina 10.11. kello 13.30-15


