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Miten erottamisesta tai eroamisesta ilmoitetaan

Huom! Tämä ohje on kirjoitettu uudelleen
MITEN EROTTAMISESTA TAI EROAMISESTA ILMOITETAAN?




Nimitetty komitea ilmoittaa viipymättä haaratoimistoon erottamisesta tai eroamisesta allekirjoittamallaan kirjeellä ja liittämällä kirjeeseen S-79a- ja S-79b-kortit. Saatuaan riittävät
tiedot haaratoimisto huolehtii henkilön poistamisesta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenrekisteristä.
Ilmoitus erottamisesta tai eroamisesta (komitean kirje): Sisällyttäkää kirjeeseen seuraavat
tiedot:






Seurakunnan nimi ja numero.
Otsikko, joka kertoo kirjeen tarkoituksen (Ilmoitus erottamisesta / eroamisesta).
Erotetun tai eronneen nimi, syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus; maininta jos hän oli
vanhin, avustava palvelija, vakituinen tai erikoistienraivaaja tai seurakunnan lehti- tai
kirjallisuuslähetysten vastaanottaja.
Päivä jolloin erottamisesta tai eroamisesta on ilmoitettu.
Jos kyse on erottamisesta:
 Erottamisen syy tai syyt (Ks. ks91 92-96)
 Yksityiskohtainen yhteenveto tapauksesta, mitä tapahtui ja miksi henkilö katsottiin
katumattomaksi.
 Tunnustiko väärintekijä missään vaiheessa komitealle; jos ei, mitä todisteita väärinteosta oli.
 Valittiko henkilö päätöksestänne. (Jos valitti, tarkastelkaa kääntöpuolella esitettyjä
valituksen käsittelyä koskevia ohjeita).
Jos kyse on eroamisesta:
 Mainitkaa täsmällisesti, miten henkilö erosi (allekirjoittamallaan kirjeellä tai
esimerkiksi luopumalla puolueettomuudestaan siten ettei karttanut verta tai
liittymällä toiseen uskontoon).
 Jos henkilö ei jättänyt allekirjoitettua kirjettä, mitä todisteita halusta erota oli.
 Mainitkaa lisäksi, mikä sai henkilön tekemään tämän ratkaisun, miten hän vastasi
yrityksiin auttaa häntä ja mikä sai teidät vakuuttuneeksi siitä, että hänen päätöksensä
on horjumaton.











Jos henkilö oli erotettu tai eronnut aikaisemmin, mainitkaa milloin ja missä ja mikä oli
henkilön koko nimi tuohon aikaan.
Kaikkien komiteassa palvelleiden veljien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.
Mainitkaa komitean puheenjohtaja hänen nimenselvennyksensä alla. Kirje tulee lähettää
haaratoimistoon erikoiskuoressa S-79a- ja S-79b-korttien kanssa.

Erotetun tai eronneen kortti (S-79a ja S-79b): Täyttäkää kumpikin korteista erikseen. Sekä
S-79a- että S-79b-kortti lähetetään haaratoimistoon yhdessä komitean kirjeen kanssa. S-79bkorttiin leimataan vastaanottopäivä, ja se palautetaan seurakunnalle.
Erikoiskuoret: Näitä kuoria tulee käyttää, kun komitean kirje ja S-79-kortit lähetetään haaratoimistoon tai kun haaratoimistoon kirjoitetaan oikeudellisten asioiden vuoksi. Älkää käyttäkö
näitä kuoria mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Kun S-79b-kortti on palautettu, pankaa se suljettuun kirjekuoreen, jonka päälle kirjoitetaan
erottamis- tai eroamispäivä ja komitean veljien nimet. Keltaiseen korttiin ei tule kirjoittaa
päiväystä tai allekirjoitusta ennen kuin henkilö otetaan takaisin tai hän kuolee. (Ks.
kääntöpuoli). Kuori säilytetään seurakunnan arkistossa.
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MITEN ILMOITTAA TAPAUKSESTA, JOSSA EROTTAMISESTA
ON VALITETTU?















Kun henkilö valittaa erottamisestaan, oikeuskomitean puheenjohtajan tulee ottaa viipymättä
yhteyttä kierrosvalvojaan, joka valitsee valituskomiteassa palvelevat vanhimmat.
Oikeuskomitean tulee kirjoittaa kirje edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti ja täyttää S79kortit (lukuun ottamatta kohtaa ”Päivä jolloin erottamisesta tai eroamisesta on ilmoitettu”) ja
antaa ne kaikkien muiden oikeuskomitean käsittelyä koskevien papereiden mukana valituskomitean puheenjohtajalle ennen valituskuulustelua. (Ks. ks91 125).
Valituskomitean tulee esittää raporttinsa kirjeen muodossa, joka lähetetään haaratoimistoon ja
johon on merkitty vastausosoitteeksi valituskomitean puheenjohtajan postiosoite.
Kaikkien valituskomitean jäsenten tulee allekirjoittaa kirje, ja kunkin allekirjoituksen alle tulee
kirjoittaa koneella nimen selvennys ja vanhimman seurakunta.
Kirjeessä tulee olla yksityiskohtainen yhteenveto valituskuulustelusta mukaan lukien seuraavat
tiedot: 1) Oliko erottamiselle raamatulliset perusteet? 2) Vahvistivatko riittävät todisteet
väärinteon? Selittäkää. 3) Oliko väärintekijä katumaton alkuperäisen oikeuskomitean
käsitellessä asiaa? Mikä sai valituskomitean vakuuttumaan tästä?
Jos valituskomitea pysyy alkuperäisen komitean päätöksessä erottaa henkilö, valituskomitean tulee lähettää haaratoimistoon samassa erikoiskuoressa oma kirjeensä, alkuperäisen
oikeuskomitean kirje ja S-79-kortit. Valituskomitean tulee varmistaa, että S-79-kortit on
täytetty kokonaan, mukaan lukien päivä, jolloin erottamisesta on ilmoitettu.
Jos alkuperäinen erottamisen peruste ei ollut pätevä, mutta erottamiseen on muita
päteviä syitä, valituskomitean tulee esittää kirjeessään selvästi nämä erottamiseen johtaneet
tiedot. Tarvittaessa tulee täyttää uudet S-79-kortit. Valituskomitean kirje, S-79-kortit ja
alkuperäisen komitean kirje tulee lähettää haaratoimistoon.
Jos molemmat komiteat ovat yhtä mieltä siitä, että henkilöä ei tule erottaa, siitä ei tule
kertoa hänelle. Sen sijaan valituskomitea lähettää haaratoimistoon alkuperäisen komitean
kirjeen ja uudet kirjeet sekä alkuperäiseltä komitealta että valituskomitealta. Näissä kirjeissä
esitetään riittävästi tietoja selvän kuvan antamiseksi heidän päätöksiinsä vaikuttaneista syistä.
Tämän jälkeen haaratoimisto kirjoittaa asiasta veljille.
Jos valituskomitea on eri mieltä alkuperäisen komitean kanssa, valituskomitean tulee
lähettää haaratoimistoon alkuperäisen komitean kirje sekä kirje, jossa esitetään syyt
valituskomitean päätökseen, ja liittää mukaan myös alkuperäisen komitean uusi kirje, jossa se
kertoo, minkä vuoksi se on eri mieltä.

MITEN ILMOITTAA TAKAISINOTTAMISESTA JA KUOLEMASTA?




Jos henkilö otetaan takaisin tai jos hän kuolee, komitean tulee pyytää sihteeriä allekirjoittamaan leimattu S-79b-kortti, kirjoittaa siihen päiväys, merkitä rasti oikeaan ruutuun ja sitten
lähettää kortti haaratoimistoon.
Takaisinottopäivä tulee merkitä myös suljetun kirjekuoren päälle, jota tulee edelleen säilyttää.

