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SEURAKUNTAVAALIEN VIESTINTÄ

Lehti-ilmoitukset
Verkosta on tulostettavissa ehdokasasettelun tueksi värillisiä ja musta-valkoisia,
erikokoisia lehti-ilmoituksia: evl.fi/vaali-info > Viestintä ja materiaalit > Lehtiilmoitukset.
Ehdokkaaksi aikovan tietopaketti
Ehdokkaaksi aikovan tietopaketti on tulostettavissa verkosta kaksipuolisena A4arkkina, värillisenä ja musta-valkoisena: evl.fi/vaalit > Ehdokkaat > Ehdokkaaksi
aikovan tietopaketti.
Keräyspäälliköiden ilmoittautuminen
Keräyspäälliköiden ilmoittautumisaikaa on jatkettu 10.8. asti. Ilmoittautuminen
tapahtuu verkkosivuilla www.nuortenkeskus.fi/vaalikerays tai sähköpostilla
terttu.etelamaki@kolumbus.fi. Mainitse sähköpostissa keräyspäällikön nimi, tehtävä seurakunnassa, puhelin, sähköposti ja osoite, jonne keräysmateriaali lähetetään.
Usko huomiseen! -vaalikeräys tukee lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kehittämistä kirkossamme. Keräyksen panevat toimeen Nuorten Keskus, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus sekä Seurakuntien Lapsityön Keskus. Keräysaika on
1.6.2006–31.1.2007.
Vaalikirje
Kirkkohallitus on tehnyt Postin ja toimistologistiikkayritys Vidoisin kanssa vaalikirjeen lähettämisestä raamisopimukset, jotka tarjoavat seurakunnille normaalia
edullisemman hinnan. Koska aiemman yleiskirjeen mukana lähetettyjä raamisopimuksia on vähän hankala verrata keskenään, kummastakin yrityksestä kannattaa pyytää yksilöity tarjous. Tarjouspyynnössä mainitaan ainakin, montako kirjettä on tarkoitus lähettää ja montako sivua kirjeessä on. Erityisesti ensi kertaa äänestäviä on hyvä kutsua vaaliuurnille kirjeellä.
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Mainostoimisto suunnittelee kirjelomakkeen ja kirjekuoren, jotka toimitetaan sähköisesti kyseisille yrityksille. Seurakunnat puolestaan toimittavat laatimansa kirjetekstin, mahdolliset liitteet (ehdokasluettelot) ja äänioikeutettujen osoitetiedot
sähköisessä muodossa valitsemalleen yritykselle. Posti tai Vidois yhdistää graafisen ilmeen ja sisältötiedot paperille ja lähettää kirjeet äänestäjille ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
Postin vaalikirjeen ennakkoilmoittautumisaikaa on jatkettu 9.7. asti. Lopulliset
tilaukset Posti toivoo saavansa elokuun alussa (matti.jarvinen@itella.com). Vidois
puolestaan toivoo saavansa tilaukset kahta kuukautta ennen kirjeen lähettämistä
(vidois@vidois.fi).
Mainostoimiston suunnittelema kirjelomake sijoitetaan PDF-muodossa verkkoon
(evl.fi/vaali-info > Viestintä ja materiaalit). Verkkoon sijoitetaan myös kirjemalli.
Seurakunta voi siis halutessaan hoitaa kokonaan itse vaalikirjeen kirjoittamisen ja
postittamisen.
Julisteet
Valtakunnalliseen julkisuuskampanjaan kuuluvaa, lapsen maailmasta kertovaa
A3-kokoista julistetta lähetetään seurakunnille syksyllä automaattisesti 5–15 kappaletta seurakunnan koon mukaan. Näihin ei ole lisätilausmahdollisuutta.
Abri-mainokset
Valtakunnallinen seurakuntavaalien julkisuuskampanja järjestetään viikoilla 44–
45. Esillä on televisio-, radio-, ja ulkomainonnassa vaalien perusviesti Käytä sydäntä. Se tekee hyvää sekä kannustus Äänestämällä voit vaikuttaa miten lähiympäristössäsi
voidaan.
Kampanjan ajaksi eli 30.10.–12.11. on 26 kaupunkiin tilattu yhteensä 972 abrijulistetta Kirkkohallituksen kustannuksella. Abrit ovat bussipysäkeillä lasien välissä olevia julisteita sekä muutamissa kaupungeissa kadulla olevia tauluja. Abrimainoksissa on kolme erilaista kuvaa. Ne kertovat lapsen ja aikuisten maailmasta.
Julisteita jaetaan paikkakunnille seuraavasti: Espoo 70 kappaletta, Helsinki 370,
Hyvinkää 15, Hämeenlinna 20, Joensuu 30, Jyväskylä 21, Järvenpää 10, Kajaani 12,
Kauniainen 7, Kerava 11, Kotka 18, Kuopio 22, Lahti 19, Lappeenranta 22, Lohja 8,
Mikkeli 10, Oulu 33, Pori 8, Rauma 10, Rovaniemi 16, Savonlinna 7, Seinäjoki 12,
Tampere 85, Turku 64, Vaasa 18 ja Vantaa 54. Näiden seurakuntien ei tarvitse tehdä mitään tämän asian suhteen, sillä kaikki hoidetaan keskitetysti.
Vaaleihin on nyt varattu yksi neljäsosa kunkin paikkakunnan abri-paikoista. Seurakuntavaalien näkyvyys on hyvä, koska julisteet tulevat tasaisesti ympäri kaupunkia. Niiden tarkan sijoittelun paikkakunnalle ratkaisee JCDecaux. Abripaikkoja on vielä vapaana, joten seurakunnat voivat halutessaan ostaa lisää mainostilaa. Hinta vaihtelee paikkakunnittain 80–90 e / juliste. Varaukset hoitaa Taru
Salmela (taru.salmela@pmi.fi, puhelin 0207 426715).
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Pylvästaulut
Katujen varsilla sijaitsevat pylvästaulut (julisteen suunnittelu, paikan hinta) kukin
seurakunta kustantaa itse. Paikat on syytä varata pikimmiten. Tiedusteluihin vastaa Taru Salmela (taru.salmela@pmi.fi, puhelin 0207 426715).
Lisätietoja
projektisihteeri Helena Rummukainen (maanantai - keskiviikko), helena.rummukainen@evl.fi tai (09) 1802474.
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