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EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Vaalitoimitus alkaa
äänestyspaikalla klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:een asti. Vaalipäivän
äänestyspaikka on Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä.
Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa toimitetaan ajalla 3. – 9.4.2019. Yleisiä
ennakkoäänestyspaikkoja ovat Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä sekä kirjastoauto.
Kirjaston äänestysajat ovat:
ke - pe 3.4.2019 – 5.4.2019 klo 9.00 - 18.00
la - su 6.4.2019 – 7.4.2019 klo 10.00 - 14.00
ma - ti 8.4.2019 – 9.4.2019 klo 9.00 - 20.00
Kirjastoauto ajaa seuraavan reitin ja pysähtyy alla luetelluissa paikoissa ennakkoäänestystä varten:
3.4.2019 Keskiviikko:
9.00 - 10.00 Palosenmäen kylätalo (entinen koulu)
10.15 - 11.15 Palosenjärven entinen koulu
11.30 - 12.30 Itäinen koulu
12.45- 13.45 Kauppilanmäen entinen koulu
14.15 - 15.15 Haajaisten koulukievari
15.30 - 16.30 Eteläinen koulu
4.4.2019 Torstai:
9.00 - 9.30 Huvitorpan piha
9.45 - 10.45 Savimäen entinen koulu
11.00 - 12.00 Pohjoinen koulu
12.30 - 13.30 Nissilän rivitalot
13.45 -14.15 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara
14.30 - 16.00 Nissisen kauppa
Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan, voi äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Äänestäjän on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse 0400 370 127 keskusvaalilautakunnalle ti
2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Vieremän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Vieremän
kunnanvirasto, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.
Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan kotisivuilta
www.vierema.fi. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän
tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava
asiakirja). Jos hänellä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta
maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi
passikuvaa.
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