ÄÄNESTÄMINEN PRESIDENTINVAALISSA 2018
Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestysjakso kotimaassa on 17.-23.1.2018 ja
ulkomailla 17.-20.1.2018. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 10.1.2018. Jos
28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan
kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali 11.2.2018. Tuolloin ennakkoäänestysjakso on kotimaassa 31.1. - 6.2.2018 ja ulkomailla 31.1. - 3.2.2018.
Äänioikeus kunnallisvaaleissa on Suomen sekä muun EU:n jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka
viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on. Presidentinvaalissa äänioikeusikä
tulee saavuttaa viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä.
Äänestäjällä on oltava mukanaan äänestyspaikalla kuvalla varustettu henkilökortti henkilöllisyytensä todentamiseksi.

ÄÄNESTYSPAIKAT VIROLAHDELLA
Ennakkoon voi äänestää 17.-23.1.2018 ja mahdollisella II kierroksella 31.1.-6.2.2018
Virolahden kirjastossa, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti
* ma – pe
* la – su

klo 10 – 19
klo 10 – 16

Vaalibussi kiertää torstaina 18.1.2018 ja mahdollisella II kierroksella 1.2.2018
Vaalimaan ent. koulu
Kotola-Mattilan VPK:n talo
Ravijärven VPK:n talo
Häppilä, Pajamäntien risteys
Klamilan Sale
Harjun Oppimiskeskus, Ravijoki
Pihlajan Mäkipirtti
Virolahden kirkon aukio

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

8:15 - 8:45
9:00 - 9:30
10:00 - 10:45
11:00 - 11:40
12:00 - 13:00
13:15 - 14:00
14:15 - 15:00
15:20 - 16:00

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua 16.1.2018 klo 16 mennessä henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Ilmoittautumistavat:




kirjallisesti os. Virolahden keskusvaalilautakunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti tai
sähköpostilla e-mail: kirjaamo@virolahti.fi, tai
puhelimitse p. 040-710 7304

Villinrannan palvelukeskuksessa äänestävät vain laitoksessa hoidossa olevat
Vaalitoimikunta ilmoittaa laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella tarkemman äänestysajankohdan

Varsinaisen vaalipäivän 28.1.2018 (ja mahdollisella II kierroksella 11.2.2018) klo 9 – 20
äänestys omalla äänestysalueella
- Klamilan koulu, Häppiläntie 750, 49860 KLAMILA
- Ravijoen paloasema, Koulutilantie 556, 49980 RAVIJOKI
- Virolahden kirjasto, Rantatie 9, 49900 VIROLAHTI
Äänioikeutettu saa äänestää varsinaisena vaalipäivänä vain postitse saapuneessa ilmoituskortissa merkityssä,
oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Virolahdella 4.1.2018
puheenjohtaja Marja Helena Kormu
VIROLAHDEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

