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INFORMATIONSMÖTEN INFÖR FÖRSAMLINGSVALET, KANDIDATREKRYTERING OCH DATASYSTEM
Valinformationsmöten inför församlingsvalet
I april och maj ordnar Kyrktjänst valrådgivning inför församlingsvalet. Dagarna
genomförs av Kyrktjänst i samarbete med Kyrkostyrelsen, domkapitlet i respektive stift och Nuorten Keskus. Under informationsdagen behandlas tidsplanen,
uppgifter som hänför sig till valförrättningen, användning av informations- och
resultattjänstsystemen inklusive beräkning av valresultat samt unga väljare.
Informationsdagen hålls på finska. En motsvarande dag på svenska ordnas i Åbo
den 7 maj av Kyrkostyrelsen och Borgå domkapitel.
De återstående informationsdagarna arrangerade av Kyrktjänst hålls enligt följande: Kuortane 21.4, Tammerfors 22.4, S:t Michel 28.4, Kuopio 29.4, Rovaniemi 18.5,
Uleåborg 19.5 och Karleby 20.5. Närmare upplysningar om program, plats och
anmälan finns på Kyrktjänsts webbsidor www.kirkkopalvelut.fi.
Material som tas upp på informationsdagen finns på adressen
www.forsamlingsvalet.fi. I slutet av april läggs där också ut de valanvisningar
som delas ut och används under valinformationen.
Kandidatrekryteringen för församlingsvalet
Kyrkostyrelsen stöder församlingarna i valarbetet framför allt via den gemensamma webbsajten www.forsamlingsvalet.fi. På sidorna finns bland annat videor
med 10 skäl att kandidera, en kandidatrekryteringsfolder och tidningsannonsmallar. Foldern och annonsmallarna kan skrivas ut i färg eller beställas från ett lokalt
tryckeri. Det lönar sig att använda valets visuella profil i den lokala kampanjen.
Kandidatnomineringen avslutas den 15 september. Valet blir lyckat om det finns
många kandidater och de representerar olika åldrar och olika slags människor.
Förhandsröstningen får en framträdande plats i reklamkampanjen. Då är det möjligt att placera ut röstningsställen där människor rör sig (skolor, köpcentrum, bibliotek osv.). Detta ger församlingsarbetet god synlighet. Det är bra att redan under
våren förhandla om röstningsplatserna.
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Datasystem för församlingsvalet
De riksomfattande och gemensamma datasystemen planeras och byggs upp som
bäst. Kandidater och röstningsställen införs i en databas på samma sätt som tidigare. Uppgifterna kommer att finnas på den riksomfattande valsidan
http://forsamlingsvalet.fi och från församlingarnas egna sidor kan man länka till
denna sida. För resultaträkningen skapas ett enhetligt datasystem för alla församlingar och där förs kandidatuppgifterna in som basdata. Efter resultaträkningen
kommer resultaten att visas på den nämnda sidan, liksom också statistik över resultatet (valdeltagande, nya förtroendeorganens strukturer).
Församlingarna får också tillgång till ett kandidattest som Kyrkostyrelsen bekostar. Kyrkostyrelsen för in kandidatuppgifterna i kandidattestet, men församlingarna beslutar själva om testet används. Det innebär i så fall att man lokalt formulerar frågor, marknadsför testet för kandidaterna och ger användarstöd som kandidaterna eventuellt behöver.
Preliminär tidsplan för datasystemen:
Maj: användarnamn skickas till församlingarna
Juni: provanvändning
10.9: produktionen inleds (basuppgifter, röstningsställen)
15.9–4.10: kandidaterna införs
1.10 eller så snart som möjligt därefter: numrering av listor och kandidater
4.10: kandidatuppgifterna offentliggörs på de riksomfattande sidorna
4.10-24.10: kandidattestet tas i bruk (1.11 inleds förhandsröstningen,
den riksomfattande reklamkampanjen 24.10)
- Församlingarnas egna åtgärder: testfrågor, marknadsföring till
kandidaterna, eventuellt användarstöd till kandidaterna, marknadsföring till väljarna
1.11–7.11: kandidatuppgifterna ska granskas och bekräftas i valtjänsten (för resultaträkningen)
14–15.11: resultatet beräknas när valet avslutats
- Valdeltagandet meddelas genast (Obs! Unga väljare separat)
Utkast till sidmallar kan ses på kyrkans intranät:
http://gospel.evl.fi/Sovellukset/vaalit2010.nsf/sp?open&cid=Etusivu-2.
Informationen om datasystemen kompletteras senare på adressen
http://forsamlingsvalet.fi/informationstjanst.
Närmare upplysningar:
Mikko Tähkänen, förvaltningschef, tfn (09) 1802 223
Hannele Sainio, webbkommunikationschef, (09) 1802 311
Kari Kanala, projektsekreterare, tfn (09) 1802 535
e-postadresser: fornamn.efternamn(at)evl.fi.
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