PRESIDENTINVAALIT 2018 MYNÄMÄEN KUNNASSA
Presidentinvaalit pidetään sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 - 20.00 ja
mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 - 20.00.
Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
HUOMIOIKAA, että Mynämäen kunnassa on yksi äänestysalue ja yksi vaalipäivän äänestyspaikka:
Äänestysalue
Mynämäki

Äänestyspaikka
Laurin koulu, yläkoulun ala-aula

Osoite
Virastotie 3 (käynti)

Ennakkoäänestys toimitetaan 17. - 23.1.2018 välisenä aikana. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1. - 6.2.2018 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat Mynämäessä ovat:
Mynämäen paloasema, Keskuskatu 31
Ensimmäinen vaali
ke 17.1. – pe 19.1.2018
la 20.1. – su 21.1.2018
ma 22.1. – ti 23.1.2018

klo 10.00 - 18.00
klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 - 18.00

Mahdollinen toinen vaali
ke 31.1. - pe 2.2.2018
la 3.2. - su 4.2.2018
ma 5.2. - ti 6.2.2018

klo 10.00 - 18.00
klo 10.00 - 14.00
klo 10.00 - 18.00

Mahdollinen toinen vaali
ke 31.1. - pe 2.2.2018
la 3.2. - su 4.2.2018
ma 5.2. - ti 6.2.2018

klo 13.00 - 18.00
ei äänestystä
klo 13.00 - 18.00

Mahdollinen toinen vaali
la 3.2.2018

klo 10.00 - 14.00

Mietoisten kylätalo, Kirkkotie 124
Ensimmäinen vaali
ke 17.1. – pe 19.1.2018
la 20.1. – su 21.1.2018
ma 22.1. – ti 23.1.2018

klo 13.00 - 18.00
ei äänestystä
klo 13.00 - 18.00

Karjalan päiväkoti, Karjalankyläntie 114
Ensimmäinen vaali
la 20.1.2018

klo 10.00 - 14.00

HUOMIOIKAA, että myös Karjalassa on ennakkoäänestyspaikka.
Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksen sekä laitosäänestyksen. Laitosäänestys toimitetaan Lizeliuskodissa, Kuivelakodissa, Häävuoren palvelutalossa, Tyrnikodissa,
Koivulehdon palvelutalossa ja Palvelutalo Tainiolassa. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle ensimmäiseen vaaliin viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdolliseen toiseen vaaliin viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00 puhelimitse 044 435 6609
(Satu Helisvuori) tai 0440 784 670 (Marja Kärkkäinen) tai osoitteella Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja saa äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä. Äänestävän omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa. Ilmoitettavat tiedot ovat: omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä
tieto omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.
Vaalitoimituksessa henkilöllisyys on todistettava kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Pelkkä ilmoituskortti ei riitä henkilöllisyyden toteamiseen. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana passikuva.
Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi. Maksuton vaalipalvelunumero on 0800 94770 (suomenkielisille) ja
0800 94771 (ruotsinkielisille).
Mynämäessä 3.1.2018
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

