VUODEN 2010 SEURAKUNTAVAALIEN AIKATAULU

Lyhenteet:

Nro
1

2

3

KL
KJ
KVJ

Kirkkolaki
Kirkkojärjestys
Kirkon vaalijärjestys;
kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun pykäläviittaukset yksin esiintyessään
ovat ilman mainintaa ko. vaalijärjestyksestä ja sen 2. luvusta

Määräaika
Toimenpiteet
31.5. mennessä; 1) Kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto voi
suositus hyvissä
päättää, että seurakunnan alue jaetaan ääajoin huhtinestysalueisiin (KVJ 2: 1,2)
toukokuussa
2) Kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto valitsee KL 8:6 §:n 1 mom:n ja KVJ 2:1 §:n 2
mon:n mukaisesti vaalilautakunnan jäsenet
ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan
3) Kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto valitsee KVJ 2:17, 1 §:n 1 mom:n mukaisesti
keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa
4) Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan (KL 8:6 §:n 3 mom.)
5) Päätetään valita sanomalehti/lehti, jossa
tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät
julkaistaan (KJ 23:2 §:n 2 ja 3 mom.)
viimeistään
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen
30.6. ke
kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jaon yhtymän
seurakuntien 1.1.2010 väkiluvun perusteella (KL
11:7, 2 ja KJ 10:9,2
1.8. mennessä; Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous, jossa
suositus: ennen 1) KVJ 2:1 §:n 1 mom:n mukaisesti järjestäykesälomakautta
dytään: valitaan varapuheenjohtaja ja otetaan sihteeri
2)

3)

päätetään valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanottamisesta ja laaditaan
siitä 35 §:n 1 mom:n mukainen kuulutus:
- kirkkovaltuustoon tai yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon valittavien jäsenten määrä,
- ehdokkaiden vaalikelpoisuuden edellytykset, sekä
- minä päivänä ja kellonaikoina ja mihin
valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on
jätettävä

Huomautuksia

Kokousajan varhaistaminen vuosilomakaudesta
johtuen olisi tarkoituksenmukaista
Ajoitukseen KVJ 2: 35 §
2 mom.

Vaalikelpoisuuden edellytyksistä kts.: KL 7:3 §,
sekä 8:3 §:n 1 mom. ja 4
§:n 1 mom.; KVJ 2:33
§:n 3 mom. ja 37 §:n 2
laaditaan KVJ 2:18 §:n mukaisesti kuulutus mom.
vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä ja oikaisuvaatimusten tekemisestä:
Ajoitukseen KVJ 2:18 §:n
- vaaliluettelon nähtävillä olon aika ja paik- 3 mom.
ka,
- miten luetteloa vastaan voidaan tehdä oi-
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kaisuvaatimuksia, sekä
- milloin vaalilautakunta kokoontuu oikaisuvaatimuksia käsittelemään
viimeistään 9.8. 3.2 –kohdassa mainitun kuulutuksen paneminen
seurakunnan ilmoitustaululle ja julkaiseminen
lehdessä
vähintään 9.Aika, jolloin valitsijayhdistysten perustamisasia15.9. klo 16
kirjojen vastaanottamisesta annettu kuulutus on
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
1.9. mennessä
Vaaliluettelo laadittava kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston toimesta
viimeistään
Aika, jolloin vaaliluettelokuulutus on pidettävä
23.8.-3.9.
seurakunnan ilmoitustaululla
viimeistään
Vaaliluettelon nähtävillä olosta laaditun kuulu27.8.
tuksen julkaiseminen lehdessä
viimeistään 1.9. Kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston valitsemat kaksi jäsentä suorittavat vaaliluettelon tarkistuksen ja varmentavat luettelon
2.9. klo 10-14
Vaaliluettelon pitäminen nähtävänä tarkistamista
3.9. klo 15-19
varten kirkkoherranvirastossa
2.-7.9. klo 16
Aika, jonka kuluessa on jätettävä vaaliluetteloa
mennessä
vastaan tehty kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoherranvirastoon
8.9. ke
Päivä, jolloin viimeistään jäljennös toisen äänioikeutta koskevasta oikaisuvaatimuksesta on
kirjeellä toimitettava oikaisuvaatimuksessa tarkoitetulle henkilölle. Jollei asianomaisen osoitetta tunneta, ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on
asetettava nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle.
15.9. ke klo 16 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vasmennessä
taanottamisen päättyminen kirkkoherranvirastossa.
viimeistään
Vaalilautakunnan kokous, jossa KVJ 2:37 §:n 2
16.9.
mom:n mukaisesti:
Kokous voidaan - valmistavasti tarkastetaan valitsijayhdistysten
pitää 15.9. klo
perustamisasiakirjat niihin sisältyvine ehdokas16 jälkeen
listoineen ja varataan valitsijayhdistykselle tilaisuus antaa selitys tai tehdä oikaisu ilmoitettavista
havaituista virheistä ja puutteista 1.10. mennessä
ennen klo 16
- hyväksytään perustamisasiakirjat, joiden johdosta ei ole esitetty huomautuksia tai päätetty
vaatia lisäselvityksiä
16.9.-1.10. pe
Määräaika, joka on varattu valitsijayhdistykselle
klo 16 mennessä ehdokasasettelua tai valitsijayhdistystä koskevien
oikaisujen tahi täydennysten taikka lisäselvitysten esittämiseen
1.10. pe 16Vaalilautakunnan kokous, jossa KVJ 2:39 §:n
mukaisesti
1) käsitellään vaaliluetteloa vastaan tehdyt
oikaisuvaatimukset, annetaan niistä päätökset valitusosoituksineen sekä tiedoksianto
asianomaiselle valittajalle, joka ei ole läsnä

2

Ajoitukseen KVJ 2:35 §:n
2 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:35 §:n
2 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:15 §:n
2 mon:n 1 k.
Ajoitukseen KVJ 2:18 §:n
3 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:18 §:n
3 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:17 §:n
1 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:18 §:n
1 mom.
Peruste KL 24:7,1-3
Ajoitukseen KL 24:9,2
Ajoitukseen KVJ 2:19 §:n
3 mom.

Ajoitukseen KVJ 2:36 §:n
1 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:37 §:n
1-3 mom.

37 §:n 4 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:37 §:n
3 mom.
verr. KVJ 1:3

KL 24:9,3
KVJ 2:19 §:n 4 mom. ja
20 §:n 2 mom.

kokouksessa; valitusosoituksessa ilmaistava
valitusajan viimeiseksi päiväksi 18.10. ennen klo 16
2) otetaan lopullisesti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, joiden osalta on pyydetty oikaisua tai lisäselvityksiä 15. tai 16.9. pidetyn vaalilautakunnan kokouksen perusteella
3) tehdään ehdokaslistoihin 37 §:n 2 ja 3 momentin ja 38 §:n mukaisista oikaisuista,
täydennyksistä ja tarkistuksista sekä ehdokkaiden kuolemasta aiheutuvat muutokset
4) päätetään, onko ehdokaslistojen yhdistelmään otettava 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu ehdokkaan puhuttelunimi, etunimen
lyhennys tai asuinpaikka
5) laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä tai
yhdistelmät arpomalla ehdokaslistojen järjestys, numeroimalla kaikki listat roomalaisilla numeroilla vasemmalta oikealle ja
merkitsemällä yhdistelmään hyväksytyt
nimitykset
6) numeroidaan ehdokkaat juoksevassa numerojärjestyksessä alkaen numerosta 2 siten,
että ensin annetaan numerot ehdokaslistojen
yhdistelmässä ensimmäiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille valitsijayhdistyksen
ilmoittamassa järjestyksessä, sen jälkeen
toiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille
ja niin edelleen
7) laaditaan ilmoitus lehteen siitä, missä ja
milloin ehdokaslistojen yhdistelmät ovat
nähtävänä ja saatavana
8) määrätään vaalihuoneistot sekä päätetään,
toimitetaanko vaali molempina 30 §:n 1
momentissa mainittuina päivinä sekä minä
päivinä ja kellonaikoina äänestys kussakin
paikassa tapahtuu; päätetään siitä, ketkä
vaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
ovat kussakin paikassa mukana; laaditaan
äänestyssuojien ja vaaliuurnan tilaus kunnan vaalivälineistön varastosta
9) päätetään ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä koskevista asioista, mm. määrätään
niitä varten vaalitoimitsijat ja vaalitodistajat; laaditaan ennakkoäänestyksestä ja kotiäänestyksestä kuulutukset seurakunnan ilmoitustaululle ja lehteen
10) laaditaan seurakuntavaalien vaalikuulutus
seurakunnan ilmoitustaululle ja lehteen. Se
on pantava seurakunnan ilmoitustaululle
viimeistään 6.11. ja julkaistava lehdessä
viimeistään 9.11.
11) valitaan vaaliavustajat ja päätetään muista
vaalien valmisteluun liittyvistä toimenpi-
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Srk-yhtymissä molempien vaalien ehdokaslistat
numeroidaan ykkösestä
alkaen

KVJ 2:39 §:n 1 mom. 5 k.
ja 3 mom.

Ajoitukseen KVJ 2:41 §

KVJ 2:43 § ja 44 §:n 2
mom. sekä 49 f §:n 6
mom.

Ajoitukseen KVJ 2:50 §

KVJ 2:3 §:n 4 mom.
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28

teistä, jollei niistä aikaisemmin ole tehty
päätöstä; vaaliavustajana ei saa olla ehdokas
viimeistään
Pöytäkirjanotteet ja valitusosoitukset äänioikeu4.10.
tetuiksi merkitsemistä tai merkitsemättä jättämistä koskeneista vaalilautakunnan 1.10.pitämän
kokouksen päätöksistä on lähetettävä kirjeitse
oikaisuvaatimuksen tekijälle ja sille, jonka äänioikeutta päätös koskee
(M)
viimeistään
Määräpäivä, johon mennessä valitukset valitus18.10. ennen klo kirjelmineen vaaliluetteloa vastaan tehtyjen oi16
kaisuvaatimusten ratkaisupäätöksistä on jätettävä
kirkkoherranvirastoon hallinto-oikeudelle osoitettuna
viimeistään
Vaalilautakunnan kokous, jossa laaditaan hallin20.10.
to-oikeudelle tarvittaessa selitykset jätetyistä
valituksista (kts. 18-kohta); valituskirjelmät niihin mahdollisesti liittyvine asiakirjoineen sekä
kaikki asiaa käsiteltäessä syntyneet asiakirjat, ote
vaalilautakunnan pöytäkirjasta sekä vaalilautakunnan oma lausunto on viimeistään 21.10. lähettettävä hallinto-oikeudelle
viimeistään
Ilmoitus lehdessä ehdokaslistojen yhdistelmistä
24.10. su
ja siitä, missä ja milloin ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä ja saatavina
Aikamäärät, jolloin jäljempänä mainittujen asiakirjojen on oltava nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla
24.10.-5.11.
-ennakkoäänestyskuulutus
24.10.-14. tai
-ehdokaslistojen yhdistelmät
15.11.
viimeistään
Ennakkoäänestyskuulutuksen julkaiseminen
27.10.
lehdessä
25.-29.10.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisten vastaanotto
ennen klo 16
kirkkoherranvirastossa. Suositus puhelinpäivystyksestä klo 12-16
1.-5.11.
Ennakkoäänestys kirkkoherranvirastossa klo 918 ja myös muissa paikoissa, jos vaalilautakunta
on niin aikaisemmin määrännyt
1.-5.11.
Kotiäänestys 1.-4.11 klo 9-20 ja 5.11.klo 9-16
la 6.-15.11.
Aika, jolloin seurakuntavaalien vaalikuulutuksen
on oltava nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla
viimeistään
16.10-kohdassa laaditun seurakuntavaalien vaa9.11.
likuulutuksen julkaiseminen lehdessä
12.11. pe klo
16-

Ajoitukseen KVJ 2:20 §:n
2 mom.

Ajoitukseen KL 24:9,3
HallintoL 59 §

KL 24.9,3

KVJ 2:41 §

Ajoitukseen KVJ 2:43 §:n
1 mom.
Ajoitukseen KVJ 2:41 §

Ajoitukseen KVJ 2:43 §:n
1 mom.
KVJ 2:49 c §

KVJ 2:43 §:n 2 mom.

KVJ 2:49 f §:n 1 mom.
KVJ 2:50 §:n 2 mom.

KVJ 2:50 §:n 2 mom.

Vaalilautakunnan kokous, jossa
KVJ 2:49 §
1) käsitellään ennakkoäänestysasiakirjat
2) tehdään vaaliluetteloon lainvoimaisella
KVJ 2:21 §:n 3 mom.
päätöksellä ratkaistuista oikaisupäätöksistä
johtuvat oikaisut
3) laaditaan ilmoitus seurakunnan ilmoitustau- KVJ 2:60 §
lulle, että vaalipöytäkirja valitusosoituksi-
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29

14.11. su

30

15.11. ma klo
18 mennessä

31
32

33

34

neen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
sen aukioloaikoina
4) päätetään ennakkoäänestyksen äänten laskemisen aikaistamisesta
Vaalien aloittaminen vaalikuulutuksessa ilmoitettuna kellonaikana päiväjumalanpalveluksen
jälkeen ja jatkaminen kuulutuksessa mainitussa
järjestyksessä
Vaalien äänestyksen päättäminen viimeistään
maanantaina klo 18
Mahdollinen ennakkoäänten laskeminen

äänestyksen
päätyttyä viimeistään 15.11.
ma klo 18-

Vaalilautakunnan kokous, jossa KVJ 2:55-57 §:n
mukaisesti suoritetaan äänten laskeminen ja vaalien tulosten määrääminen; valitsijayhdistyksen
asiamiehellä tai tämän varamiehellä on oikeus
olla läsnä vaalilautakunnan kokouksessa äänestyslippuja laskettaessa sekä vaalien tulosta määrättäessä, kuitenkin vain tarkkailijana eikä laskijana; läsnä olleista on tehtävä merkintä pöytäkirjaan.
Vaalien alustavan tuloksen tiedottaminen valtakunnalliseen tulospalveluun ja paikallisesti.
viimeistään
Vaalilautakunnan kokous, jossa KVJ 2:60 §:n
24.11. ke
mukaisesti
- vahvistetaan vaalien tulos
- ilmoitetaan vaalien tuloksesta yhteiselle kirkkovaltuustolle/kirkkovaltuustolle, seurakuntaneuvostolle/kirkkoneuvostolle sekä varsinaisiksi
ja varajäseniksi valituille
viimeistään 22. Aika, jolloin KVJ 2:60 §:n mukaisesti
tai 23.11. lähtien -ilmoitus siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoi30 päivän ajan
tuksineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
sen aukioloaikoina, on pidettävä nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla; niinikään vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on pidettävä nähtävänä
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina
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KVJ 2:30 §:n 1 mom.

KVJ 2:30 §:n 1 mom.

KVJ 2:59 §

KVJ 2:60 §

KVJ 2:60 §
Otettava huomioon, ovatko vaalit yksi- vai kaksipäiväiset

