Oletko jo käynyt vierailemassa paikoissa, joihin
sinulla ei aiemmin ollut asiaa?

Moi

täysi-ikäinen nuori
Oletko jo käynyt vierailemassa paikoissa, joihin sinulla ei 17vuotiaana ollut asiaa? Jos et ole, käytä nyt ihmeessä oikeutesi
hyväksi ja tee kierros äänestyskopin kautta. Ota lappu kouraan,
kynä käteen ja rustaa numero lappuun. Yksinkertaista, eikö?
Sinä saat kerrankin päättää kokonaan itse kuntavaaleissa 26.10.2008. Ei haittaa, vaikka
et olisikaan aamuvirkku, sillä äänestysaikaa on aina aamuyhdeksästä kello 20:een asti.
Ota aluksi hieman selvää, millaisia ehdokkaita kuntavaaleissa on mukana. Pieni vinkki:
äänestä sitä ehdokasta, joka on kanssasi samaa mieltä asioista, kuten kuntasi harrastusmahdollisuuksista, koulujen ja kirjastojen toiminnasta tai mistä tahansa sinulle tärkeästä
asiasta. Ehdokkaat paljastavat yleensä ajatuksensa puolueidensa internetsivuilla tai viimeistään omilla nettisivuillaan. Toisinaan he vuotavat tietojaan myös tiedotusvälineisiin,
joten ole tarkkana. Oman kuntasi ehdokaslistaan pääset käsiksi oikeusministeriön
vaalisivustolla (www.vaalit.fi) tai viimeistään äänestyspaikalla.
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Faktaosuus loppuu täh

Jos et sattumalta ole kotipaikkakunnallasi 26.10., ei hätää, sillä voit äänestää ennakkoon 15.–21.10. missä päin Suomea tahansa. Äänestyspaikat vaihtelevat kunnittain,
ja löydät niitä esimerkiksi kunnanvirastoista, kirjastoista tai posteista. Ulkomailla voit
äänestää ennakkoon 15.–18.10. tietyissä Suomen edustustoissa. Jos haluat tietää
vieläkin enemmän äänestyspaikoista, surffaa oikeusministeriön vaalisivustolle, soita
maksuttomaan puhelinnumeroon 0800-1-57575 tai seuraa tarkasti sanomalehtiä.

Näin valmistaudut
äänestyspaikalle siirtymiseen:
sujauta taskuusi henkilöllisyystodistus sekä postitse saamasi ilmoituskortti ja ota suunta kohti äänestyskoppia.
Kun olet saapunut äänestyspaikalle,
etene seuraavassa järjestyksessä:

1.

Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle. Hän antaa sinulle äänestyslipun.

2.

Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin ja merkitse lippuun sen ehdokkaan
numero, jolle haluat antaa äänesi. Älä tee äänestyslippuun muita merkintöjä.

N:o

3.

Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi.

4.

Vaalipäivän äänestyksessä: Pudota äänestyslippu vaaliuurnaan.

5.

Ennakkoäänestyksessä: Sulje äänestyslippu vaalivirkailijan antamaan kuoreen. Allekirjoita ilmoituskortti tai vaalivirkailijan antama
lähetekirje.
Jos olet äänioikeutettu Karkkilassa, Kauniaisissa tai Vihdissä, voit halutessasi äänestää myös sähköisesti näiden kuntien äänestyspaikoilla. Ohjeet löydät
ilmoituskortista tai www.vaalit.fi-sivulta.

Lisätietoa:
Osoit el ähde: Väest örekist erikeskus
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