Tasavallan presidentinvaalit 2018
Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.01.2018. Jos kukaan
ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali 11.02.2018, jossa
ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Vuoden 2018 presidentinvaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen
Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Presidentin vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta saadaan aloittaa 10.01.2018. Vaalimainostelineet ovat Kuusamontien
varressa, osoite Kuusamontie 6. Telineitä on kaksi / ehdokas.
Ennakkoäänestyspaikat ovat seuraavat:

Sallan kunnan pääkirjasto, Postipolku 5, 98900 Salla,
puh. 040 5351053
Ennakkoäänestys 17.01.- 23.01.2018
Ke - Pe 17. 01.2018 - 19.01.2018 klo 09:00 - 17:00
La - Su
20.01.2018 - 21.01.2018 klo 10:00 - 14:00
Ma - Ti 22.01.2018 - 23.01.2018 klo 09:00 - 18:00
mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.01.- 06.02.2018
Ke - Pe 31. 01.2018 - 02.02.2018 klo 09:00 - 17:00
La - Su 03.02.2018 - 04.02.2018 klo 10:00 - 14:00
Ma - Ti 05.02.2018 - 06.02.2018 klo 09:00 - 18:00

Vaaliauto puh. 040 8212876
Torstai, 18.01.2018 ja mahdollinen toinen vaali 01.02.2018:
Kursu, Kursun koulun tienhaara
Salmenkankaantie 1

klo 09.00 - 10.00

Paloperä, entinen koulu, Paloperäntie 104

klo 11.00 - 11.30

Karhujärvi, tukikohta, Karhujärventie 340

klo 12.00 - 12.30

Hirvasvaara, entinen kauppa,
Taipaleen tienhaara, Karhujärventie 216

klo 13.00 - 13.30

Aholanvaara, entinen kauppa,
Karhujärventie 166 B

klo 14.00 - 14.30

Hautajärvi, Seutula, Karhujärventie 3

klo 15.00 - 16.30

Onkamojärvi, Hossoaavan tienhaara,
Onkamontie 100

klo 17.15 -17.45

Perjantai 19.01.2018 ja mahdollinen toinen vaali 02.02.2018
Pahkakumpu, entinen posti, Sulavantie 1

klo 10.00 - 10.30

Ahvenselkä, entinen koulu,
Ahvenseläntie 364

klo 11.00 - 11.30

Kotalankylä, entinen koulu,
Rantakuja 14 B

klo 12.45 -13.45

Saija, entinen kauppa, Saijanlenkki 6

klo 14.15 - 15.15

Naruska, Sipolan Jarkon talo,
Naruskantie185

klo 16.15 - 16.45

Pulkkaviita, kirjastoautopysäkki,
Pulkkaviidantie 47

klo 17.15 - 17.45

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa; terveyskeskuksen akuutti
kuntoutusosastolla ja Hopeaharjussa vaalitoimikunnan päättäminä aikoina.

Varsinainen vaalipäivä

28.01.2018 klo 09.00 - 20.00

sekä mahdollisen toisen vaalin
varsinainen vaalipäivä
11.02.2018 klo 09.00 - 20.00
001

Kirkonkylä

Pääkirjasto,

Postipolku 5

Teidän on todistettava henkilöllisyytenne äänestäessänne. Ottakaa todistus
henkilöllisyydestänne mukaan ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivänä äänestyspaikalle.
Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta
maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen
Ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys),
silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on tehtävä ilmoitus (Ilmoituksen voi tehdä myös
äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö) kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään,
ensimmäisessä vaalissa tiistaina 16.01.2018 ennen kello 16.00 ja toisessa vaalissa
tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16.00. Voitte ilmoittautua samalla kertaa sekä
ensimmäiseen ja toiseen vaaliin.
Omaishoitajalla on myös mahdollisuus äänestää kotona. Kotiäänestykseen oikeutetun
hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa
omaishoitosopimuksen on mahdollisuus äänestää kotona.
Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastolta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse
keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 8489915 tai toimistosihteerille
puh. 040 8612147. Kirjalliset ilmoitukset jätetään osoitteella: Sallan kunta,
keskusvaalilautakunta, Postipolku 3, 98900 Salla.
Sallassa 04.01.2018
Keskusvaalilautakunta

