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TIDTABELL FÖR FÖRSAMLINGSVALET I NOVEMBER 2010 SAMT
BESTÄLLNING AV RÖSTSEDLAR OCH DOKUMENTBLANKETTER

I november i år hålls församlingsval, där församlingarna väljer kyrkofullmäktige.
För församlingar som hör till en kyrklig samfällighet väljs också ett församlingsråd för varje enskild församling och som gemensamt beslutande organ ett gemensamt kyrkofullmäktige.
Tidtabell för församlingsvalen
Tidtabellen för församlingsvalet medföljer som bilaga till detta cirkulär. Tidtabellen finns också på adressen www.forsamlingsvalet.fi.
Beställning av valdokument
Kyrkostyrelsen trycker upp alla dokument som behövs för församlingsvalet. Med
den bifogade beställningsblanketten kan församlingarna beställa valdokument från
Kyrkostyrelsen senast 26.2.2010. För att vi ska få vet hur många röstningssedlar
och andra valdokument som behöver tryckas upp ber vi kyrkoherden uppskatta hur
många exemplar församlingen behöver och utgående från detta lämna in en beställning.
Röstsedlar
Valen förrättas så att var och en med en vit röstsedel röstar på en kandidat till kyrkofullmäktige/gemensamma kyrkofullmäktige och med en orange röstsedel röstar
på en kandidat till församlingsrådet. Enligt 2 kap. 2 § 3 mom. i valordningen för
kyrkan låter Kyrkostyrelsen trycka upp röstsedlarna. Röstsedlar kan inte tryckas
upp eller kopieras av församlingen.
Övriga valdokument
Inför valet grundas valmansföreningar för nomineringen av kandidater. För grundandet av en valmansförening används en särskild Stiftelseurkund för valmansförening och till den fogas varje Kandidats samtycke och en Ombudsmans försäkran. Av dessa dokument trycker Kyrkostyrelsen upp 10 exemplar för varje församling och skickar ut dem utan någon särskild beställning. Om församlingen vill
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ha fler exemplar ska beställning göras på den bifogade blanketten. Man kan också
själv ta kopior på dessa blanketter, som finns på adressen www.forsamlingsvalet.fi.
Från Kyrkostyrelsen kan församlingarna också beställa de dokument som behövs
vid förhandsröstning: följebrev för förhandsröstning, följebrev för hemmaröstning och anmälningsblanketter för hemmaröstning. Även dessa blanketter kan
församlingarna kopiera själva och de kommer senare att läggas ut på adressen
www.forsamlingsvalet.fi.
Valkuvert, ytterkuvert och förteckning över personer som förhandsröstat beställs också från Kyrkostyrelsen.
Dokumenten för bildandet av en valmansförening skickas till pastorskansliet i början av augusti. Röstningssedlarna sänds senare men i god tid före valet. Valdokumenten sänds direkt från tryckeriet, som också fakturerar församlingen för dokumenten. Priset för valdokumenten är ännu inte klart, utan beräknas senare utgående
från offerterna. Alla röstsedlar och andra valdokument trycks som tvåspråkiga, på
både finska och svenska.
För beställning av valdokument på samiska sänds senare ut en separat beställningsblankett till församlingarna på samernas hembygdsområden.
Vallängd
Varje församling skriver ut de nödvändiga vallängderna över röstberättigade från
de egna medlemsdatasystemen.
Beställningsblanketten för valdokument ska skickas till Kyrkostyrelsen senast
den 26.2.2010 per e-post på adressen kyrkostyrelsen@evl.fi, per fax på numret
09–180 2350 eller per post (Hamngatan 11, PB 185, 00161 HELSINGFORS).
Rubricera försändelsen ”Blankettbeställning för församlingsvalet”.
Frågor om blanketterna besvaras av kanslichefens sekreterare Tuija Korva, e-post
fornamn.efternamn@evl.fi eller tfn (09) 1802 236.
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