MEDDELANDE OM RÖSTRÄTT I FÖRSAMLINGSVALET 2022

Mottagare

Källa: Kyrkans medlemsdatasystem 1.9.2022

Du har rösträtt i det församlingsval som förrättas söndagen den 20 november 2022. På valdagen
kan du rösta endast i den vallokal som anges på det här meddelandekortet.

Församling där du har rösträtt
Röstningsområde
Vallokal på valdagen
Alternativt kan du förhandsrösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i hela landet
tisdag till lördag 8–12.11.2022.

Anvisningar och information om röstningen
Vilken kandidat kan jag rösta på? I församlingsvalet kan du endast rösta på en kandidat i den
församling som anges på det här kortet, vilket är den församling där du har rösträtt. Kandidatuppgifterna
finns framlagda i församlingens vallokaler och på adressen forsamlingsvalet.fi.
Var finns information om förhandsröstningsställen? Närmare information om
förhandsröstningsställena och deras öppettider finns i detta brev, på församlingens webbplats och på
adressen forsamlingsvalet.fi.
Hur kan jag förhandsrösta hemma? Hemmaröstningen är avsedd för röstberättigade personer vars
rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till
röstnings- eller förhandsröstningsstället samt för deras närståendevårdare. Hemmaröstning förrättas
under förhandsröstningsdagarna endast i den röstandes egen församling. Anmälan om hemmaröstning
ska göras skriftligt eller per telefon till församlingens pastorskansli eller kansli. Anmälan ska vara framme
senast 4.11.2022 före kl. 16. Närmare information och anmälningsblanketter fås från församlingen.
Hur röstar jag? Anteckningen på röstsedeln ska vara så tydlig att inget tvivel kan uppstå om vilken
kandidat som avses. På röstsedeln får inte göras andra anteckningar än numret. Anteckningen ska
göras i valbåset så att valhemligheten bevaras. Om din förmåga att göra en röstningsanteckning är
väsentligt nedsatt får du ta hjälp av en person som du har utsett eller av en valfunktionär.
Vad ska jag ha med mig när jag röstar? Den som röstar är skyldig att styrka sin identitet för
valfunktionären. Ta alltså med ett identitetsbevis. Som identitetsbevis godkänns till exempel
identitetskort, pass, körkort eller motsvarande annan legitimation med foto. Utöver identitetsbeviset är
det bra att ha med detta meddelandekort, men det går också att rösta utan kort.

FÖLJEBREV
Fylls i på förhandsröstningsstället, om detta meddelandekort används som följebrev
Valmyndighet

Den röstberättigade

Valfunktionären fyller i

Den röstande fyller i

Jag intygar att röstningen har skett på det sätt
som bestäms i kyrkolagen och valordningen
för kyrkan.

Jag försäkrar att jag personligen med
bevarande av valhemligheten har fyllt i
röstsedeln/röstsedlarna, vikt och lagt in
den/dem i valkuvertet och tillslutit kuvertet.

Datum

Den röstandes underskrift

Förhandsröstningsställe

Namnförtydligande

Valfunktionärens underskrift

Personbeteckning

Skriv ut

Spara

Töm

