Till gymnasierna och yrkesläroanstalterna
Till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna

Förhandsröstningslokalerna vid församlingsval
Alla 16 år fyllda medlemmar av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får för första gången rösta vid
det församlingsval som arrangeras hösten 2010. Detta bestäms i en lagändring som trädde i kraft den
1 januari 2009. Vid församlingsvalet kan en stor del av de studerande i gymnasierna och yrkesläroanstalterna, nämligen de 16 år fyllda personer som hör till kyrkan, utöva sin rösträtt.
Den egentliga valdagen vid församlingsvalet är den 14 november 2010, och förhandsröstning arrangeras den 1–5 november 2010. Förhandsröstningslokalerna bestäms av församlingarnas valnämnder,
som tillsätts i början av året. Enligt kommunikationsplanen för församlingsvalet är avsikten att förlägga
förhandsröstningen till sådana platser där de som röstar normalt rör sig. I fråga om ungdomar innebär
detta bland annat skolor – både gymnasier och yrkesläroanstalter.
På Utbildningsstyrelsens och Kyrkostyrelsens vägnar vill vi informera om att det är möjligt att
arrangera förhandsröstning i församlingsvalet på ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i
samarbete med den lokala församlingen. På vissa orter har detta redan verkställts vid de tidigare församlingsvalen, men denna gång är avsikten att i bred skala erbjuda ungdomarna möjlighet att förhandsrösta på platser där de rör sig i sin vardag. Samtidigt kan man engagera
ungdomar i arrangemangen på röstningsplatsen och vid valförrättningen.
Församlingsval är lokala val som arrangeras vart fjärde år. I församlingsvalet väljs medlemmar till kyrkofullmäktige i enskilda församlingar och till församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige i församlingar som ingår i kyrkliga samfälligheter.
Att gynna ungdomarnas deltagande hör till de centrala punkterna i statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för åren 2007–2011. Insatserna för att nå detta mål inkluderar bland annat
samarbete med församlingarna. För att så många unga som möjligt ska engagera sig i demokratiskt
deltagande är det viktigt att uppmuntra ungdomarna att rösta. De första erfarenheterna av val spelar
en viktig roll för hur aktivt de unga kommer att delta i val senare i livet. Demokratifostran med ett samtidsperspektiv lägger grunden för ett aktivt medborgarskap.
Vid slutet av år 2008 hörde 80,6 procent av finländarna till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi
uppmuntrar gymnasierna och yrkesläroanstalterna att i samarbete med de lokala församlingarna arrangera förhandsröstningslokaler i församlingsvalet.
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