ILMOITUS ÄÄNIOIKEUDESTA SEURAKUNTAVAALEISSA 2018
Vastaanottaja
(Äänioikeutetun nimi ja osoite)

Teillä on äänioikeus sunnuntaina 18.11.2018 toimitettavissa seurakuntavaaleissa. Vaalipäivänä voitte
äänestää vain tähän ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.
Seurakunta, jossa Teillä on äänioikeus

Vaalipäivän äänestyspaikka

(Seurakunnan nimi)

(Osoitetiedot ja aukioloajat)

Äänestysalue
(Äänestysalueen nimi)
Vaihtoehtoisesti voitte äänestää ennakkoon valitsemassanne ennakkoäänestyspaikassa koko maan
alueella tiistain ja lauantain 6.-10.11.2018 välisenä aikana.

Ohjeita ja tietoa äänestämisestä
Ketä ehdokasta voitte äänestää? Seurakuntavaaleissa voitte äänestää ainoastaan tässä ilmoituskortissa mainitun
äänioikeusseurakuntanne ehdokasta. Ehdokastiedot ovat nähtävillä muun muassa oman seurakunnan
äänestyspaikoilla sekä osoitteessa seurakuntavaalit.fi
Mistä lisätietoa ennakkoäänestyspaikoista? Ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista on lisätietoa tässä
kirjeessä, oman kotiseurakunnan verkkosivuilla ja seurakuntavaalit.fi -sivuilla.
Miten voitte äänestää ennakkoon kotona? Kotiäänestys on tarkoitettu sellaiselle äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, ja hänen omaishoitajalleen. Hän saa äänestää tällöin ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain
äänestäjän kotiseurakunnassa. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko kirjallisesti tai puhelimitse äänestäjän
seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai seurakuntatoimistoon. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 2.11.2018
ennen klo 16. Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeita saa seurakunnasta.
Miten äänestätte? Äänestysmerkintä on tehtävä äänestyslippuun niin selvästi, ettei ehdokkaasta voi syntyä
epätietoisuutta. Äänestyslippuun ei tule tehdä numeron lisäksi muita merkintöjä. Merkintä on tehtävä
äänestyssuojassa siten, että vaalisalaisuus säilyy. Jos kykynne tehdä äänestysmerkintä on olennaisesti heikentynyt,
saatte käyttää avustajana valitsemaanne henkilöä tai vaalivirkailijaa.
Mitä on otettava mukaan äänestykseen? Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä vaalivirkailijalle
äänestyspaikalla. Ottakaa siis mukaanne todistus henkilöllisyydestänne. Todistukseksi hyväksytään esimerkiksi
henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava kuvallinen asiakirja. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi on hyvä ottaa
mukaan tämä ilmoituskortti, mutta sen puuttuminen ei estä äänestämistä.

Tietolähde: Kirkon jäsentietojärjestelmä 1.9.2018

LÄHETEKIRJE
Täytetään ennakkoäänestyspaikassa, jos tätä ilmoituskorttia käytetään lähetekirjeenä
Vaaliviranomainen

(Vaalilautakunnan yhteystiedot)

(Äänioikeutetun tiedot)

Vaalivirkailija täyttää
Todistan, että äänestys on tapahtunut kirkkolaissa
sekä kirkon vaalijärjestyksessä säädetyin tavoin.

Äänestäjä täyttää
Vaalisalaisuuden säilyttäen olen itse täyttänyt
äänestyslipun/äänestysliput ja sulkenut sen/ne
taitettuna vaalikuoreen.

Päiväys

Ennakkoäänestyspaikka

Äänestäjän allekirjoitus

Vaalivirkailijan allekirjoitus

Nimenselvennys

/11 2018

Henkilötunnus

