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MARRASKUUSSA 2010 PIDETTÄVIEN SEURAKUNTAVAALIEN AIKATAULU SEKÄ ÄÄNESTYSLIPPUJEN JA ASIAKIRJALOMAKKEIDEN TILAUS

Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnille valitaan kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille valitaan puolestaan kullekin seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän yhteiseksi päättäväksi
elimeksi yhteinen kirkkovaltuusto.
Seurakuntavaalien aikataulu
Tämän yleiskirjeen liitteenä on seurakuntavaalien aikataulu. Aikataulu löytyy myös
netistä osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.
Vaaliasiakirjojen tilaaminen
Kirkkohallitus painattaa kaikkia seurakuntavaaleissa tarvittavia asiakirjoja. Seurakunnat voivat tilata vaaliasiakirjoja Kirkkohallitukselta liitteenä olevalla tilauslomakkeella 26.2.2010 mennessä. Äänestyslippujen ja muiden vaalissa tarvittavien
asiakirjojen painosmäärän selville saamiseksi pyydetään, että kirkkoherra arvioi
tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen lukumäärän, jonka perusteella
hän tekee tilauksen palauttamalla tilauslomakkeen.
Vaaliliput
Vaalit toimitetaan siten, että jokainen äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla seurakuntaneuvoston ehdokasta. Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 2 §:n 3
momentin mukaan Kirkkohallitus painattaa äänestysliput. Lippuja ei voida painattaa tai kopioida seurakunnassa.
Muut vaaliasiakirjat
Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden
nimeämistä varten. Valitsijayhdistys perustetaan erityisellä Valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirjalla, johon liitetään Ehdokkaan suostumus –lomakkeet ja
Asiamiehen vakuutus –lomake. Kirkkohallitus painattaa näitä asiakirjoja ja lähet-
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tää niitä jokaiseen seurakuntaan ilman eri tilausta 10 kpl. Jos seurakunta haluaa
tilata useampia kappaleita, on tilaus tehtävä oheisella tilauslomakkeella. Näitä lomakkeita voi monistaa myös itse. Lomakkeet löytyvät netistä osoitteesta
www.seurakuntavaalit.fi.
Kirkkohallitukselta voi tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia asiakirjoja eli
ennakkoäänestyksen lähetekirje ja kotiäänestyksen lähetekirje sekä kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita. Myös näitä lomakkeita voi kopioida itse, ja ne
löytyvät myöhemmin samasta vaalien nettiosoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.
Ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori, lähetekuori ja luettelo ennakolta
äänestäneistä tilataan myös Kirkkohallitukselta.
Valitsijayhdistysten perustamiseen liittyviä asiakirjoja lähetetään kirkkoherranvirastolle elokuun alussa, ja äänestysliput lähetetään myöhemmin hyvissä ajoin ennen vaaleja. Vaaliasiakirjat lähetetään suoraan kirjapainosta, joka myös laskuttaa
seurakuntaa lähettämistään asiakirjoista. Vaaliasiakirjojen hinta ei ole vielä tiedossa, vaan se selviää tarjousten perusteella. Kaikki äänestysliput ja muut vaaliasiakirjat painetaan kaksikielisinä suomeksi ja ruotsiksi.
Saamenkielisten vaaliasiakirjojen tilaamista varten lähetetään myöhemmin eri tilauslomake saamelaisten kotiseutualueen seurakunnille.
Vaaliluettelo
Seurakunnat tulostavat vaaleissa tarvittavat äänioikeutettuja koskevat vaaliluettelot
omista jäsentietojärjestelmistään.
Vaaliasiakirjojen tilauslomake on palautettava Kirkkohallitukselle sähköpostilla osoitteella kirkkohallitus@evl.fi, faksilla numeroon 09–180 2350 tai postitse (Satamakatu 11, PL 185, 00161 HELSINKI) 26.2.2010 mennessä, osoitekenttään maininta ”Seurakuntavaalien lomaketilaus”.
Lomaketiedusteluihin vastaa kansliapäällikön sihteeri Tuija Korva, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi tai puh. (09) 1802 236.
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