Kuntavaalit Mynämäen kunnassa

Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00.
Äänioikeutettuja ovat:
− Suomen sekä muun EU:n jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta tai ovat sitä vanhempia ja joiden kotikunta on
Mynämäki vaalitietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä olevien tietojen
mukaan sekä
− muut ulkomaalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta tai ovat sitä
vanhempia ja joiden kotikunta on Mynämäki väestötietojärjestelmässä 17.2.2017
päivän päättyessä olevien tietojen mukaan ja joilla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan em. ajankohtana.
Äänestyspaikat äänestysalueilla ovat:
Äänestysalue
Mynämäki, pohjoinen
Mynämäki, eteläinen
Karjala
Mietoinen

Äänestyspaikka
Laurin koulu, yläkoulun ala-aula
Laurin koulu, ruokasali
Karjalan koulu
Kylätalo

Osoite
Virastotie 3 (käynti)
Koulutie 2
Karjalankyläntie 114
Kirkkotie 124

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikat
ja -ajat Mynämäessä ovat:
Mynämäen paloasema (Keskuskatu 31)
ke 29.3. - pe 31.3.2017
la 1.4. - su 2.4.2017
ma 3.4. - ti 4.4.2017

klo 10 - 18
klo 10 - 14
klo 10 - 18

Mietoisten kylätalo (Kirkkotie 124)
ke 29.3. - pe 31.3.2017
la 1.4. - su 2.4.2017
ma 3.4. - ti 4.4.2017

klo 13 - 18
ei äänestystä
klo 13 - 18

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksen sekä laitosäänestyksen Lizeliuskodissa ja Kuivelakodissa. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00, puh. 044 435 6609 (Satu
Helisvuori) tai 0440 784 670 (Marja Kärkkäinen) tai os. Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki.
Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja
saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Äänestävän omaishoitajan tiedot ilmoitetaan

kotiäänestäjän ilmoituksessa. Ilmoitettavan tiedot ovat: omaishoitajan täydellinen nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.
Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa (voimassaoleva passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti), poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia
haettaessa on oltava mukana passikuva.
Mynämäen kuntavaaleissa valitaan 35 valtuutettua. Kuntavaaliehdokkaita voivat asettaa puoluetta kunnassa edustavat yhdistykset ja kunnan kymmenen (10) äänioikeutetun
jäsenen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla saa olla
ehdokkaita enintään 1,5-kertainen määrä valittavien valtuutettujen määrästä eli enintään
52 ehdokasta. Vaalikelpoisia valtuustoon eivät ole kuntalain 34 §:ssä luetellut.
Ehdokaslistojen julkaisuhakemusten jättö
Valitsijayhdistyksen ja puolueen ehdokaslistan julkaisemista tarkoittava hakemus siihen
liittyvine asiakirjoineen sekä muut vaalia koskevat asiakirjat ja ilmoitukset voidaan antaa
Mynämäen kunnan keskusvaalilautakunnalle Mynämäen kunnanvirastossa, os. Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki maanantaina 27.2.2017 klo 9 - 12 ja klo 13 - 16 sekä tiistaina
28.2.2017 klo 9 - 12 ja klo 13 - ennen klo 16.
Edellä sanottu hakemus on puolueen vaaliasiamiehen tai hänen valtuutettunsa ja valitsijayhdistyksen asiamiehen tai hänen valtuutettunsa annettava keskusvaalilautakunnalle
viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.
Ehdokashakemuksia mahdollisesti koskevat oikaisuvaatimukset ja täydennykset on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään ke 8.3.2017 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan valtuuttamana vaaleja koskevat em. hakemukset, asiakirjat ja ilmoitukset vastaanottaa
hallintojohtaja Marja Kärkkäinen ja hänen estyneenä ollessaan toimistosihteeri Tarja Marttila.
Ulkomainonta
Ulkomainonta voidaan aloittaa 22.3.2017. Mainostelineet sijaitsevat
Mietoinen
Mynämäki
Karjala

-

Kirkkotiellä entisen osuuspankin viereisellä tontilla
Pyheen torin alueella Kustavintien ja Pyhäntien risteyksessä
Keskuskadun ja Kirkkokadun risteyksessä
linja-autoaseman alueella
Karjalan paloaseman pihalla

Mainokset asetetaan telineeseen vasemmalta lukien ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä. Järjestys on merkitty telineisiin. Kullekin ehdokasasettajalle on varattu kaksi mainospaikkaa telineen molemmin puolin. Telineissä on vanerilevyt, joihin mainokset voi kiinnittää. Mainostelineitä koskevissa asioissa yhteyshenkilö on työpäällikkö
Mira Rekola, puh. 050 338 4470.
Mynämäessä 6.2.2017
Keskusvaalilautakunta

