VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALEJA KOSKEVA KUULUTUS

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollisen toisen
kierroksen vaali sunnuntaina 11.2.2018.
Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan kunnassa kello 9 – 20 äänestysalueittain.
Luumäen kunnan vaalipäivän äänestyspaikat ovat:
001 Taavetin äänestysalue
002 Kangasvarren äänestysalue

Kunnantalo, Taavetti
Linnalantie 33
Jurvalan monitoimitalo
Suoanttilantie 2

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.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1. – 23.1.2018 välisenä aikana ja
mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1. – 6.2.2018 välisenä aikana.
Yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Luumäen kunnassa on määrätty:
- pääkirjasto os. Virastotie 2, 54500 Taavetti
- Jurvalan monitoimitalo Toukola, os. Suoanttilantie 2, 54530 Luumäki
- Kannuskosken entinen koulu, os. Sepänmäki 19, 46530 Kannuskoski
Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Pääkirjasto
17.1. – 19.1.2018
20.1. – 21.1.2018
22.1. – 23.1.2018

10:00-18:00
10:00-15:00
10:00-18:00

Jurvalan monitoimitalo
17.1. – 19.1.2018
15:00-18:00
20.1. – 21.1.2018
11:00-14:00
22.1. – 23.1.2018
15:00-18:00
Kannuskosken entinen koulu

19.1.2018 klo 10.30 – 12.30

Mahdollisen toisen vaalin aikana ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Pääkirjasto
31.1. – 2.2.2018
3.2. – 4.2.2018
5.2. – 6.2.2018

10:00-18:00
10:00-15:00
10:00-18:00

Jurvalan monitoimitalo
31.1. – 2.2.2018
15:00-18:00
3.2. – 4.2.2018
11:00-14:00
5.2. – 6.2.2018
15:00-18:00
Kannuskosken entinen koulu

2.2.2018 klo 10.30 – 12.30

Ennakkoäänestyspaikalla äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Ilmoituskortin esittäminen ennakkoäänestyspaikalla helpottaa ja nopeuttaa äänestystä. Ilmoituskortilla ei kuitenkaan voi todistaa henkilöllisyyttään.
Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä esimerkiksi poliisin antamalla henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai kuvallisella kelakortilla.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 040 7123 995, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Laitosäänestys
Laitosäänestykset järjestetään Vallikodissa, Kannuskodissa, Oljamikodissa sekä
Mäntykodin asunto-osan ja palvelutalo Patteritie 10:n asukkaille. Äänestykset tapahtuvat ennakkoäänestysaikana ja tarkka ajankohta ilmoitetaan hyvissä ajoin
laitosten ilmoitustauluilla.
Pöytäkirjojen nähtävänäpito
Keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kunnantalolla Taavetissa kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 9.00 – 14.00.
Luumäellä 13. joulukuuta 2017
Luumäen kunnan keskusvaalilautakunta

