Yleisen ennakkoäänestyksen toimittaminen
seurakuntavaaleissa 6.-10.11.2018
1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijalle ja hänen henkilöllisyytensä selvitetään. Äänioikeutta ei
tarvitse tarkistaa eikä äänioikeutettujen luetteloon tehdä mitään merkintöjä. Äänestää voi vain oman seurakunnan ehdokkaita. Jos äänestäjä ei tiedä seurakuntaansa, sen voi tarkistaa osoitteessa seurakuntavaalit.fi/
mihin-seurakuntaan-kuulun2. Vaalitoimitsija antaa äänestäjälle avoimen äänestyslipun / äänestysliput.
Jos äänestäjän seurakunta on itsenäinen seurakunta, siellä toimitetaan kirkkovaltuuston vaali, ja äänestäjälle annetaan vain valkoinen äänestyslippu. Jos äänestäjän seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, siellä
toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston vaali, ja äänestäjälle annetaan valkoinen
ja oranssi äänestyslippu. Vaalitoimitsijan kertoo äänestäjälle, että valkoisella äänestyslipulla äänestetään
yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla seurakuntaneuvoston ehdokasta.
Muut vaaliasiakirjat, eli vaalikuori, lähetekirje ja lähetekuori, otetaan esille. Ne täytetään vasta äänestysmerkinnän tekemisen jälkeen.
3. Äänestäjä käy äänestyssuojassa tekemässä äänestysmerkinnän ja taittaa sen jälkeen äänestyslipun tai -liput. Vaalisalaisuus on säilytettävä.
Äänestäjän pyynnöstä vaalitoimitsijan on autettava häntä äänestämisessä. Äänestäjä saa käyttää apuna
myös itse valitsemaansa avustajaa. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä
ehdokasta tämän olisi äänestettävä. Jos äänestäjä huomaa tehneensä virheen ja haluaa uuden äänestyslipun, on ensiksi annettu äänestyslippu revittävä ennen uuden äänestyslipun antamista.
4. Äänestäjä palaa vaalitoimitsijan luokse, panee taittamansa äänestyslipun leimaamattomana
vaalikuoreen ja sulkee kuoren. Kun äänestyslippuja on kaksi (valkoinen ja oranssi), hän sulkee molemmat
samaan kuoreen.
5. Vaalitoimitsija leimaa vaalikuoren seurakunnan omalla leimalla. HUOM! Äänestyslippuja ei leimata
ennakkoäänestyksessä, vain vaalikuori leimataan.
Äänestyslipun leimaaminen ennakkoäänestyksessä on kirkon vaalijärjestyksen 29 §:n vastaista ja vaarantaa
vaalisalaisuuden. Väärin leimaaminen voi johtaa äänien hylkäämiseen ja pahimmassa tapauksessa vaalin
kumoamiseen.
6. Vaalitoimitsija merkitsee äänestäjän nimen, seurakunnan ja äänestyspäivän luetteloon, jota pidetään kyseisessä ennakkoäänestyspisteessä.
7. Äänestäjä täyttää omalta osaltaan vaalitoimitsijan antaman lähetekirjeen ja allekirjoittaa sen.
Lähetekirjeenä voidaan käyttää myös äänestäjälle lähetyn ilmoituskortin kääntöpuolta.
8. Vaalitoimitsija allekirjoittaa lähetekirjeen todistuksena siitä, että äänestys on tapahtunut kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti.
9. Vaalitoimitsija laittaa vaalikuoren ja lähetekirjeen lähetekuoreen niin, että osoitekentässä näkyy
vaalilautakunnan osoite, ja sulkee lähetekuoren.
10. Vaalitoimitsija kiittää äänestäjää!
Lähetekuoret postitetaan tai toimitetaan eteenpäin jokaisen päivän päätteeksi niiden seurakuntien
vaalilautakunnille, joiden vaaliin äänestäjät ovat osallistuneet. Tarkista ajantasaiset osoitteet: info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliohjeet/7.-yleinen-ennakkoaanestys

