VARKAUDEN KAUPUNKI
Kuulutus vuoden 2019 europarlamenttivaalien yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista sekä koti- ja laitosäänestyksestä
Europarlamenttivaalit 2019 toimitetaan sunnuntaina
26.5.2019 klo 9–20.
Europarlamenttivaalit 2019 ennakkoäänestys
toimitetaan 15.–21.5. seuraavissa paikoissa;
Varkauden kirjasto, kokoussali, Osmajoentie 1
15.5.–17.5.2019
klo 9.00–18.00
18.5.2019
klo 9.00–15.00
19.5.2019
klo 12.00–16.00
20.5.–21.5.2019
klo 9.00–19.00
Citymarket, Relanderinkatu 30
15.5.–17.5.2019
klo 9.00–20.00
18.5.2019
klo 9.00–18.00
19.5.2019
klo 11.00–18.00
20.5.–21.5.2019
klo 9.00–20.00
Tehtaan koulu, Savontie 4
15.5.–17.5.2019
klo 9.00–12.00
20.5.–21.5.2019
klo 13.30–20.00
Könönpellon koulu, Kivipurontie 8
15.5.–17.5.2019
klo 13.30–20.00
20.5.–21.5.2019
klo 10.00–12.00
Kangaslammin lähikirjasto-yhteispalvelupiste,
Kangaslammintie 5
15.5.2019
klo 10.00–15.30
16.5.2019
klo 10.00–17.00
17.5.2019
klo 10.00–15.30
20.5.2019
klo 10.00–17.00
21.5.2019
klo 10.00–15.30
Lähempiä tietoja ennakkoäänestyksestä antaa kussakin
ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsija. Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan väestörekisterikeskuksen hänelle
lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva
ilmoituskortti.
Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys
henkilöllisyydestään.
Väliaikainen henkilökortti
Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä
osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan
henkilölle äänestämistä varten eduskuntavaaliin ja on
voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan.
Väliaikaisen henkilökortin Varkaudessa myöntää ItäSuomen poliisilaitos, Pirnankatu 2, 78200 Varkaus,
ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo 9–16.15
numerosta 0295 419 800.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky
liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta
kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Muut
äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä,
paitsi samassa taloudessa kotiäänestykseen oikeutetun
henkilön omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Jos samassa taloudessa asuva kaupungin kanssa sopimuksen tehnyt omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta
kotonaan alkaen 2.5 kuitenkin viimeistään 13.5.2019
ennen klo 16.00. Varkauden kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä
tämän valitsema henkilö.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti osoite; Keskusvaalilautakunta, Ahlströminkatu 6,
78250 Varkaus tai puhelimitse puh. 040 727 0330, 044
743 6451 Ilmoittautumislomakkeita saa kaupungintalon
neuvonnasta ja Kangaslammin yhteispalvelupisteestä,
joihin ne voi myös palauttaa.
Lisäksi keskusvaalilautakunta tulee ilman eri pyyntöä
lähettämään kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita sellaisille äänioikeutetuille, jotka ovat vuoden 2018
presidentin vaaleissa äänestäneet kotonaan.
Laitosäänestys
Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseissä laitoksessa
vaalitoimikunnan asianomaisen laitoksen ilmoitustaululla erikseen kuuluttamina aikoina.
Ennakkoäänestys laitoksissa;
Käpyrinne – yksikkö (I, II, III)
Louhirinne – yksikkö (I, II)
Varkauden sairaala
- Sisätautien- ja kirurgian osasto
- Psykiatrian osasto
Kuntoutusosastoyksikkö
Kangaslammin palvelukeskus
Antin ja Eevan hoitokoti
Vanhaintukisäätiön yksikkö
Joutsenkulma
Attendon Koillistuuli -yksikkö
Mehiläinen Villa Kruunu -yksikkö
VARKAUDEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

