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SEURAKUNTAVAALIEN VAALINEUVONTATILAISUUDET, EHDOKASREKRYTOINTI JA TIETOJÄRJESTELMÄT
Seurakuntavaalien vaalineuvontatilaisuudet
Kirkkopalvelujen järjestämät seurakuntavaalien vaalineuvontatilaisuudet ovat
huhtikuussa ja toukokuussa. Tilaisuuksien toteuttajina toimivat yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa Kirkkohallitus, ao. hiippakunnan tuomiokapituli ja Nuorten
Keskus. Tilaisuuksissa käsitellään vaalien aikataulua ja vaalien toimittamiseen
liittyviä tehtäviä, vaalien tieto- ja tulospalvelujärjestelmän käyttöä seurakunnassa
mukaan lukien vaalin tuloksen laskeminen sekä nuoria äänestäjinä vaaleissa.
Jäljellä olevien vaalineuvontatilaisuuksien ajankohdat ovat:. Kauniainen 15.4.,
Kuortane 21.4., Tampere 22.4., Mikkeli 28.4., Kuopio 29.4., Rovaniemi 18.5., Oulu
19.5. ja Kokkola 20.5. Tarkemmat tiedot ohjelmasta, paikasta ja ilmoittautumisesta
löytyvät Kirkkopalvelujen nettisivuilta www.kirkkopalvelut.fi.
Vaalineuvontatilaisuuksissa
käsiteltävää
aineistoa
löytyy
osoitteesta
www.seurakuntavaalit.fi. Tälle sivustolle viedään huhtikuun lopussa myös vaalineuvontatilaisuuksissa jaettava ja käytettävä seurakuntavaaliohjeen teksti.
Seurakuntavaalien ehdokasrekrytointi
Kirkkohallitus tukee seurakuntien vaalityötä ennen kaikkea yhteisellä verkkosivustolla www.seurakuntavaalit.fi. Sivustolta löytyy mm. 10 syytä asettua
ehdolle -videot, ehdokasrekryesite sekä lehtimainospohjat. Esitteen ja mainospohjat voi tulostaa värikopiona tai teettää lähipainossa. Vaali-ilmettä kannattaa hyödyntää omassa paikallisessa kampanjoinnissa. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Vaalit onnistuvat, jos ehdokkaita on paljon ja he ovat eri-ikäisiä ja erilaisia.
Ennakkoäänestys nousee julkisuuskampanjassa kaikkein voimakkaimmin esiin.
Silloin on mahdollisuus viedä äänestyspaikat ihmisten keskelle (koulut, kauppakeskukset, kirjastot jne.). Tämä tarjoaa näkyvyyttä seurakunnan työlle. Jo kevään
aikana on syytä neuvotella valmiiksi näitä äänestyspaikkoja.
Seurakuntavaalien tietojärjestelmät
Valtakunnallisten, yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien suunnittelu ja rakentaminen
on työn alla. Ehdokkaat ja äänestyspaikat talletetaan tietokantaan edellisten vuosi-
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en tapaan. Tiedot tulevat näkymään valtakunnallisilla vaalisivuilla
http://seurakuntavaalit.fi, joihin seurakunnat voivat tehdä linkkejä omilta sivuiltaan. Tuloksen laskentaan tuotetaan seurakuntien käyttöön yhtenäinen tietojärjestelmä, johon pohjatiedoksi siirretään talletetut ehdokastiedot. Tuloksen laskennan
jälkeen myös tulokset näkyvät em. sivuilla samoin kuin tulosten erilaiset tilastotiedot (äänestysaktiivisuus, uusien toimielinten rakenteet).
Seurakunnat saavat myös käyttöönsä vaalikoneen Kirkkohallituksen kustantamana. Tallennetut ehdokastiedot siirretään siihen Kirkkohallituksen toimesta, mutta
vaalikoneen käyttöönotosta seurakunnat päättävät itse, mikä merkitsee paikallisten kysymysten tekoa, markkinointia ehdokkaille sekä mahdollista ehdokkaiden
tarvitsemaa tukipalvelua.
Tietojärjestelmien käytön alustava aikataulu:
Toukokuu: käyttäjätunnukset lähetetään seurakuntiin
Kesä: harjoittelukäyttö
10.9.: tuotanto alkaa (vaalien perustiedot, äänestyspaikat)
15.9.-4.10.: ehdokkaiden tallennus
1.10. jälkeen mahdollisimman pian: listojen ja ehdokkaiden numerointi
4.10. avataan ehdokastiedot valtakunnallisilla sivuilla
4.10.-24.10.: vaalikoneen käyttöönotto (1.11. alkaa ennakkoäänestys,
valtakunnallinen julkisuuskampanja alkaa 24.10.)
- Seurakunnan omat toimet: kysymykset, markkinointi ehdokkaille,
mahdollinen ehdokkaiden tuki, markkinointi äänestäjille
1.11.-7.11. tarkistettava ehdokastiedot vaalipalvelussa ja kuitattava
ne oikeiksi tuloksen laskentaa varten
14.-15.11. tuloksen laskenta vaalin päätyttyä
- Äänestäneiden määrä heti (Huom. Nuoret äänestäjät tilastoidaan
erikseen)
Sivumalliluonnoksiin voi tutustua kirkon intrassa osoitteessa
http://gospel.evl.fi/Sovellukset/vaalit2010.nsf/sp?open&cid=Etusivu-2.
Lisätietoja tietojärjestelmistä täydennetään vaalisivuille, osoitteeseen
http://seurakuntavaalit.fi/tietopalvelu.
Lisätietoja:

hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, p. (09) 1802 223
verkkoviestintäpäällikkö Hannele Sainio, p. (09) 1802 311
projektisihteeri Kari Kanala, p, (09) 1802 535
sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)evl.fi
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