
SEURAKUNTAVAALIT 2018

JA EHDOKKAAT

HAAGAN SEURAKUNNASSA
Helsingin ev.lut. seurakunnissa toimitetaan seurakuntavaalit marraskuun 18. päivänä 
2018. Vaaleissa valitaan jäsenet Helsingin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 
ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon vuoden 2019 alusta alkavaksi 
nelivuotiskaudeksi. Haagan seurakunnan paikkamäärä yhteisessä kirkkovaltuustossa on 4, 
seurakuntaneuvostossa 14. 
 

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka ja -aika: 
 Huopalahden kirkko ja seurakuntasali, Vespertie 12, 
 sunnuntai 18.11. klo 11-20. 

Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat:  
                ti 6.11. klo 10-14 ja ke 7.11. klo 14-18 
                Pohjois-Haagan kirjasto, Kaupintie 4, 00440 Helsinki. 
 
                to 8.11. klo 14-18, pe 9.11. klo 14-18 ja la 10.11. klo 10-15 
                Pohjois-Haagan K-Supermarket, Eliel Saarisen tie 5, 00400 Helsinki  
 
               ti-la 6.-10.11. klo 9-18 sekä ke 7.11. klo 18-20 
               kirkkoherranvirastossa, Vespertie 12, 00320 Helsinki 

Ennakkoäänestys kotona tai laitoksessa 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi äänestää kotona tai 
laitoksessa, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman 
seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 
viimeistään 2.11.2018 ennen klo 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. 
Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta 
seurakuntavaalit.fi. Haagan seurakunnan virasto on avoinna ma-to klo 10-13 sekä 
puhelinpäivystys pe 2.11. klo 12-16, Vespertie 12, 00320 Helsinki, p. 09 2340 3200. 





TULKAA KAIKKI HAAGA EHDOKASLISTA kuvaus:
Tulkaa kaikki Haaga ehdokaslista kokoaa yhteen haagalaiset kirkon uudistajat.

Mukana on myös Viinipuu -yhteisön aktiiveja.
Yhteisiä arvojamme ovat avoimuus, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. 

Tavoitteemme on, että seurakunta palvelee laajasti alueen ihmisiä.
 Pidämme kirkon ovet auki. Rakennamme yhteyttä. Rakastamme teoilla. 

Lue lisää tavoitteistamme: www.facebook.com/tulkaakaikkihaaga/

YHTEINEN SEURAKUNTAMME EHDOKASLISTA kuvaus: 
Sana ja sakramentit: Evankeliumi on seurakunnan ja sen toiminnan perusta. 
Messu on koko seurakunnan juhla. Ilosanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille.

Kristillinen rakkaus: Huolehditaan lähimmäisistä lähellä ja kaukana. 
Jokaisella mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan.

Aktiivinen kotiseurakunta: Seurakuntamme on elävä ja hyvin toimiva.
 Seurakuntamme on elävä ja ulospäin suuntautunut. Tavoitteemme on seurakunta, 

johon jokainen tuntee olevansa tervetullut ja joka tavoittaa hyvin kaikki myös alueellisesti.
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Valitsijayhdistykset ja ehdokkaat esittäytyvät ja 
ovat mahdollisuuksien mukaan tavattavissa 

sunnuntaina 4.11. 
Messun jälkeen n. klo 11 Huopalahden 
seurakuntasalissa, Vespertie 12 sekä

klo 14-15.30 Pohjois-Haagan
 K-Supermarketilla, Eliel Saarisen tie 5
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