KUNTAVAALIT 2017 PÄLKÄNEEN KUNNASSA
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017
ÄÄNIOIKEUS
Ylläpitämänsä äänioikeusrekisterin perusteella väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, viimeistään 16.3.2017 ilmoituksen äänioikeudesta. Ilmoituskortissa ovat äänestäjästä äänioikeusrekisteriin otetut tiedot sekä tieto hänen äänestysalueestaan ja äänestyspaikasta. Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.
ÄÄNESTÄMINEN
Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon
äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai
ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.
Vaalipäivän äänestys:
Äänestys tapahtuu vaalipäivänä klo 9-20 äänestysalueittain seuraavilla äänestyspaikoilla:
Äänestysalue
1. Kostianvirran pohjois- ja länsipuoli
2. Kostianvirran etelä- ja itäpuoli
3. Salmentaka
4. Luopioinen
5. Aitoo
6. Rautajärvi

Äänestyspaikka
Kostian koulu
Kostian koulu
Salmentaan liikuntahalli
Yhdistysnurkka
Aitoon Honkala
Rautajärven koulu

Osoite
Onkkaalantie 73
Onkkaalantie 73
Oksijärventie 4
Keskitie 5
Honkalantie 4
Rautajärventie 16

Ennakkoäänestys:
Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 29.3.-4.4.2017.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Pälkäneen pääkirjasto Arkki os. Kehätie 4 sekä Luopioisten Yhdistysnurkka os. Keskitie 5. Äänestää voi niissä ke-pe klo 9-17, la-su klo 11-15 ja ma-ti
klo 9-20.
Palvelukeskus Harjutuulen ja Kukkiakodon vanhainkodin osastoilla sekä Kostiakodissa
ennakkoäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta laitoksissa ilmoittaminaan aikoina.
Kotiäänestys järjestetään äänioikeusrekisterin mukaisessa kotikunnassa niille henkilöille, joiden
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa

laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä
hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti
tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, os. Keskustie 1, 36600 PÄLKÄNE, puh.(03) 57911,
viimeistään ti 28.3.2017 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana ja
sen tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.
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