EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 JANAKKALAN KUNNASSA
Varsinaisen vaalipäivän äänestys
Europarlamenttivaalit Janakkalan kunnassa toimitetaan sunnuntaina toukokuun 26.
päivänä 2019 klo 9.00−20.00 äänestysalueittain seuraavasti:
Äänestysalue
001 Tervakoski

Äänestyspaikka
Tervakosken yhteiskoulu, Heimolantie 2
12400 Tervakoski

002 Turenki

Turengin kirjasto-liikuntahalli, Koulutie 2 A
14200 Turenki

Äänioikeutettu saa varsinaisena vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa
(äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeutetulle lähetettyyn ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys
Yleinen ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta missä tahansa kotimaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa.
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 15. - 21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Janakkalan kunnassa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina 15.–21.5.2019 toimivat:

Tervakoskella

Tervakosken kirjasto Kivimiehentie 2

Turengissa

Turengin kirjasto-liikuntahalli Koulutie 2 A

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat seuraavat:
keskiviikko 15.5.2019
torstai 16.5.2019
perjantai 17.5.2019
lauantai 18.5.2019
sunnuntai 19.5.2019
maanantai 20.5.2019
tiistai 21.5.2019

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

9−19
9−19
9−19
10−14
10−14
9−19
9−19

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 1 momentin mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää
ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja
äänestysajat niissä vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat lisäksi tiedustella niitä ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770.
Ennakkoäänestys laitoksissa
Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää
ennakolta kyseisessä laitoksessa (Vaalilaki 46 §:n 2. mom.). Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla.
Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Niitä janakkalalaisia, jotka haluavat äänestää ennakolta kotonaan,
pyydetään ilmoittamaan siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00, puhelin 050 509 0445. Ilmoituksen voi
äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoituslomakkeita saa Janakkalan kunnanvirastosta. Kotiäänestys toimitetaan em. ennakkoäänestysaikana ennalta
ilmoitettuna ajankohtana.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Vaalilaki (714/1998) 46 §:n 3 mom.)
Kotiäänestys tapahtuu klo 9−20 ennakkoäänestysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana.
Lisätietoja kotiäänestyksestä saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan puhelimitse numeroon 050 509 0445 tai kirjeitse osoitteeseen
Janakkalan kunnan keskusvaalilautakunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki.
Henkilöllisyyden selvittäminen
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden toteamiseen käyvät esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kelakortti ja poliisin myöntämä henkilökortti.
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.

Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa mukana on oltava kaksi passikuvaa.
(Vaalilaki (714/1998) 57 § ja 75 §)
Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 2.5.2019 jokaiselle äänioikeusrekisteriin
otetulle henkilölle, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortin äänioikeudesta.
Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset voi tehdä Hämeenlinnan maistraatille viimeistään 10.5.2019 ennen klo 16.00. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä
koskeva merkintä siinä on virheellinen. Hämeenlinnan maistraatin yhteystiedot:
postiosoite: PL 64, 13101 Hämeenlinna, käyntiosoite: Birger Jaarlinkatu 13, Hämeenlinna, puhelin: 029 553 9361.
Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki
Puhelin: 050 509 0444
Sähköposti: vaalit@janakkala.fi
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja: Matti Ilmarinen, puh. 040 558 3780
Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Sari Talka, puh. 050 509 0444
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