Eduskuntavaalit lähestyvät
Eduskuntavaalit 2019 lähestyvät kuten useimmat varmaan ovat huomanneetkin. Kuntien ja valtion
vaaleja hoitavat kuntien keskusvaalilautakunnat mitkä kunnanvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Uudenkaarlepyyn keskusvaalilautakunta haluaa tiedottaa muutamista asioista kaikille
äänioikeutetuille.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14. huhtikuuta. Vaalitilaisuus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo
20.00. Varsinaisena vaalipäivänä on Uudessakaarlepyyssä mahdollisuus äänestää yhteensä
kymmenellä eri äänestysalueella. Äänestyspaikat ovat samat kuin aikaisemminkin. Toisin sanoen
äänestyspaikat ovat yhä todellakin ”superpaikallisia” kaikille Uusikaarlepyyläisille. Lähempiä tietoja
äänestyspaikoista löydät vaalikuulutuksesta.
Niille jotka mieluimmin ennakkoäänestävät on siihen mahdollisuus 3.4 - 9.4 välisenä aikana. Tuona
aikana on Uudessakaarlepyyssä mahdollisuus ennakkoäänestää kaupunginkirjastossa
(Topeliuksenpuistikko 10) arkipäivisin klo 9.00 - 18.00 ja lauantai-sunnuntai klo 10.00 – 14.00.
Munsalassa voi ennakkoäänestää Munsalan kirjastossa (Munsalantalolla) keskiviikkona 3.4 klo 13.00
– 20.00 ja Jepualla Jepuan virastotalolla (Jungarintie 32) torstaina 4.4 klo 13.00 – 20.00.
Tässä vielä muutamia kysymyksiä ja vastauksia mitkä on hyvä tietää.
Kuka saa äänestää?
Äänioikeutettuja Eduskuntavaaleissa 2019 ovat kaikki suomen kansalaiset, asuinpaikasta riippumatta
jotka viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) täyttävät 18 vuotta.
Onko mahdollista ennakkoäänestää toisessa kunnassa?
Kyllä, voit ennakkoäänestää kaikissa kunnissa, myös ulkomailla, kotikunnasta huolimatta.
Onko vaalipäivänä mahdollista äänestää jossain toisessa kunnassa?
Ei, vaalipäivänä voit ainoastaan äänestää sillä äänestysalueella mikä on merkitty postitse saamaasi
ilmoituskorttiin.
Saanko äänestää vaikka en ole saanut ilmoituskorttia?
Kyllä saat. Sinun ei tarvitse ottaa mukaan ilmoituskorttia äänestääksesi, mutta se helpottaa
vaalitoimitusta.
Entä jos unohdan henkilökortin kotiin, saanko kuitenkin äänestää?
Sinun on jollain tapaa todistettava henkilöllisyytesi äänestäessäsi.
Kirjeäänestys
Äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee
ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ulkomailta.
Äänestääkseen kirjeitse äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat oikeusministeriön
tilauspalvelusta. Katso Oikeusministeriön sivut, www.vaalit.fi.
Kuka saa äänestää kotona?
Ennakkoäänestys voidaan järjestää kotona sellaiselle henkilölle jonka liikkumis- ja toimintakyky on
niin rajoitettu ettei hän voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia saapua äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikoille. Lomakkeita kotona äänestämiseen löytyy keskusvaalilautakunnan

kansliasta, Topeliuksenpuistikko 7, puh. 7856 134. Kotona äänestämiseen on tehtävä hakemus
kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00.
Lisätietoja vaaleista löydät vaalikuulutuksesta tai osoitteesta www.vaalit.fi.
Keskusvaalilautakunta kehottaa vielä lopuksi kaikkia Uusikaarlepyyläisiä antamaan äänensä
Eduskuntavaaleissa 2019. Sinulla on ääni!

