TUUSNIEMEN KUNTA
KUNTAVAALIT 2021

Äänestysalue ja äänestyspaikka
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021.
Koko Tuusniemen kunta on vaaleissa yhtä äänestysaluetta, jonka nimi on
Tuusniemi-äänestysalue, äänestyspaikkana kunnantalon valtuustosali, os. Keskitie 22, 71200 Tuusniemi (2. kerros).
Äänestystoimitus alkaa klo 9.00 ja jatkuu klo 20.00 asti.
Valtuutettujen määrä
Vaaleissa valitaan Tuusniemen kunnan valtuustoon 1.8.2021 alkavaksi neljän
vuoden kaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja enintään lain sallima määrä varavaltuutettuja.
Asiakirjojen vastaanotto
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus yhteislistasta ja vaaliliitosta on vaalilain mukaisesti annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 klo 16.00. Aiemmin toimitetut ehdokaslistat otetaan huomioon ja listoja voi täydentää em. päivämäärään
mennessä. Edellä mainittuja asiakirjoja ottaa vastaan virka-aikana hallintojohtaja Sirpa Hartojoki ja hänen estyneenä ollessaan toimistosihteerit Eeva Mäkinen
ja Eija Tirkkonen osoitteessa Keskitie 22, 71200 Tuusniemi.
Ennakkoäänestys
Vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021 ja loppuu tiistaina
8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalon lautakuntien kokoushuone, osoite Keskitie 22, 71200 Tuusniemi (2. kerros).
Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:
ke – to
26.5.– 27.5.2021
klo 09.00 – 18.00,
pe
28.5.2021
klo 09.00 – 16.00,
la – su
29.5. – 30.5.2021
klo 10.00 – 15.00,
ma – ti
31.5. - 1.6.2021
klo 09.00 – 18.00
ke – to
2.6. – 3.6.2021
klo 09.00 – 18.00,
pe
4.6.2021
klo 09.00 – 16.00,
la – su
5.6. – 6.6.2021
klo 10.00 – 15.00,
ma – ti
7.6. – 8.6.2021
klo 09.00 – 18.00
Tuusniemen sivukyliltä (Etelä-Tuusniemen suunnalta, Tuusjärven – Laukkaahon – Loukeisen suunnalta sekä Ohtaanniemen – Liukonpellon – Paakkilan
suunnalta) järjestetään tarvittaessa yhtenä ennakkoäänestyspäivänä kultakin
suunnalta maksuton kuljetus kunnantalon ennakkoäänestyspaikalle, samalla on
mahdollisuus asiointiin kirkonkylällä. Kyytitarpeen kartoittamiseksi sekä kuljetusreittien ja aikataulujen suunnittelua varten kyytiä tarvitsevien tulee ilmoittautua äänestyskyytiin etukäteen, viimeistään ti 25.5.2021 klo 16.00 mennessä
puh. 044 720 9036 tai sähköpostitse sirpa.hartojoki@tuusniemi.fi.

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. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle
viimeistään tiistaina 25.5.2021 ennen klo 16.00.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva (laissa 937/2005 tarkoitettu) omaishoitaja. Omaishoitajan
äänestämisestä on ilmoitettava samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen
tehdään.
Tuusniemen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Keskitie
22, 71200 Tuusniemi. Kotiäänestyksen ilmoittautuminen Sirpa Hartojoelle, puh.
044 720 9036 tai sähköpostitse sirpa.hartojoki@tuusniemi.fi .
Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle
ennen äänestystä. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa
poliisilta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.
Ehdokaslistojen yhdistelmä ja vaalien tulos
Vaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä Tuusniemen kunnan ilmoitustaululla keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa (lautakuntien kokoushuone) sekä kunnan www-sivuilla 17.5.2021 alkaen.
Vaalien vahvistettu tulos on nähtävillä 17.6.2021 alkaen 14 päivän ajan Tuusniemen kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla.
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