EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00 - 20.00. Äänestyspaikka on
merkitty äänioikeutetuille lähetettyyn ilmoituskorttiin.
Äänestyspaikka Joroisissa on koulukeskus, Koulutie 1.
ENNAKKOÄÄNESTYSAIKA on 15.–21.5.2019.
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla,
mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Joroisissa toimii kirjasto, os. Mutalantie 3a.
Ennakkoäänestyspaikan aukiolot:
15.5. – 17.5.2019
18.5. – 19.5.2019
20.5.2019
21.5.2019

9.00 - 17.00
10.00 - 14.00
9.00 - 17.00
9.00 - 18.00

Kiertävä äänestyspaikka (auto) palvelee seuraavasti:
lauantai 18.5.2019
Savuniemi: Vihonen, P.
10.00 - 10.30
Kiekka: Kiekankoskentien ja
Katajamäentien th
10.40 - 11.10
Maaveden ent. kauppa
11.30 - 12.30
Huutokoski asema
12.45 - 13.05
Kolman koulu
13.20 - 13.40
Kerisalonsaari Immonen V.
14.10 - 14.30
Kuvansin koulu
15.00 - 16.00
sunnuntai 19.5.2019
Kerisalo, Hyviänniementie 203.
Kerisalon Seurapirtti
Lahnalahti Teittinen
Virtasalmen tie, Valkonen M.
Virtasalmen tie, Ikonen H.
Härkälänmäki, Pulliainen J.
Kaitainen koulu
Kaitaistentie ja Kohisevantien risteys
Sydänmaa Partanen
Tahkoranta, Tahkorannan th

10.00 - 10.20
10.30 - 10.45
11.00 - 11.15
11.25 - 11.40
11.50 - 12.05
12.20 - 12.40
12.55 - 13.30
13.40 - 13.55
14.10 - 14.20
14.40 - 14.50

Mitä otettava mukaan äänestykseen?
Vaalilain (714/1998) mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.
Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja) mukaanne. Henkilö, jolla ei ole
muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten. Tätä varten tarvitsee kaksi valokuvaa.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan.
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa
hyväksikäyttäen, ei kotiäänestystä järjestetä. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00
keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Joroisten keskusvaalilautakunta, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen, tai
puhelimitse, puh. 040 649 2900 tai 0400 162 577. Eduskuntavaalien yhteydessä tehdyt ilmoitukset otetaan huomioon
eikä uutta ilmoittautumista tarvita. Samalla on ilmoitettava, äänestääkö kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa
taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja ja ilmoitettava hänen henkilötietonsa.
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituslomakkeita saa kunnanviraston
neuvonnasta tai osoitteesta www.vaalit.fi
Lisätietoa vaaleista, ehdokkaat sekä vaaleissa käytettävät lomakkeet osoitteessa www.vaalit.fi.
Joroisissa 23.4.2019
Keskusvaalilautakunta

