Kuulutus Kotka-Kymin seurakunnan ennakkoäänestyksestä
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet
seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Karhulan kirkkoherranvirastossa, osoite Karhulantie 33, 48600 Kotka kello 9.00–18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen
henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon
äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan
ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa
ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.
Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:
• Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, 48100 Kotka 9.11.-10.11.2022 kello 9-18 ja 11.11.2022 kello
9-16.30
• Prisma, Kotka, Hakamäentie 1, 48400 Kotka 10.11.-11.11.2022 kello 9-18
• Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1, 48220 Kotka 9.11.2022 kello 10.30-19
• Pappila, Karhulantie 36 B, 48600 Kotka 9.11.2022 kello 9-11.30 ja kello 15-18
• Kiertävä äänestysauto 8.11.2022:
Huruksela, Soihtula, Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela kello 9-10
Tavastila, Koulun parkkipaikka, Tavastilantie 227, 49300 Tavastila kello 10.30-11.30
Tiutinen, Työväentalo, Seuratie 4, 48930 Kotka kello 12-13
Karhuvuori, koulun/kirjaston parkkipaikka, Tarinatie 1, 48350 Kotka kello 13.30-15.30
• Ekami Kotekon kampus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka 9.11.2022 kello 12-15
• Ekami Malmingin kampus, Malminginkatu 6-8, 48600 Kotka 8.11.2022 kello 9-12
• XAMK Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka 9.11.2022 kello 10-12
• Ekami Katariinan kampus, Lehmustie 4, 48130 Kotka 10.11.2022 kello 9-12
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 196 7533.
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