Tazavallan prezidentan valličukset 2018
Suomen kanzalazet vallitah prezidentua valličuksis kuvven vuvven välil.

Enzimäzet valličukset:




Valličuspäivy on pyhäpäivy 28.1.2018
Ennepäi-iänestys Suomes 17.–23.1.2018
Ennepäi-iänestys ulgomual 17.–20.1.2018

Mahtollizet toizet valličukset:




Valličuspäivy on pyhäpäivy 11.2.2018
Ennepäi-iänestys Suomes 31.1.–6.2.2018
Ennepäi-iänestys ulgomual 31.1.–3.2.2018

Prezidentan ruado
Prezidentu lujendau zakonat, kuduat parluamentu on hyväksynnyh.
Prezidentu johtau Suomen ulgopoliitiekkua yhtes halličuksenke.
Prezidentu nimittäy piäministran da muut ministrat. Ližäkse prezidentu nimittäy sud’d’at da erähät
korgiet virguniekat.
Prezidentu on sežo Suomen puolistusvoimien ylimäine piälikkö. Sodah da rauhah näh prezidentu
piättäy parluamentan suostumuksel.

Kenbo voibi iänestiä?
Sinä voit iänestiä prezidentan valličuksis,




ollet Suomen kanzalaine
ollou sinulles roinnuh 18 vuottu 28.1.2018 sah.

Kedä voit iänestiä?
Puolovehet da valliččijoin yhtistykset voijah ehoittua omii ozanottajii prezidentan valličuksih.
Ehoitetule pidäy olla Suomen kanzalaine. Jogahizel ehoitetul on oma noumeru. Prezidentakse
ehoitetut ollah ehtol kogo muas, sendäh voit iänestiä niilöis kedä tahtonet. Tieduo prezidentakse
ehoitettuloih näh suat, ezimerkikse lehtilöis, tv:s da internetaspäi.

Ilmoituskarti tulou kodih
Ollou sinul iänioigevus, suat kodih kirjazen. Kirjazes on kaksi ilmoituskartii, sendäh gu prezidentan
valličuksis voibi olla kaksi iänestysty.
Ilmoituskartilois on tieduo sinun iänestyspaikkah näh valličyspäivänny. Sen ližäkse täsgi on
luvettelo ennepäi-iänestyspaikkoih näh.

Yksi libo kaksi iänestysty
Prezidentan valličuksis voibi olla kaksi iänestysty. Suannou kentah ehoitettulois enzimäzes
iänestykses piäl puolet iänilöis, händy vallitahgi kerras prezidentakse.
Ei suanne nikudai ehoitettu piäl puolii iänilöis, sit pietäh toine iänestys.
Enzimmäine iänestys on 28.1.2018.
Mahtolline toine iänestys on 11.2.2018.

Kodi-iänestys
Ollet niistii libo äijäl läžii, voit iänestiä ennepäi kois. Kodi-iänestykseh näh suat ližiä tieduo oman
kunnan keskusvalličuskomissies. Komissien telefonan noumeru on ilmoituskartis.

Nenga iänestät ennepäi
Voit iänestiä prezidentan valličuksis ennepäi hos kudamas ennepäi-iänestyspaikas. Ennepäiiänestys on 17.–23.1.2018. Piettäneh prezidentan valličuksis toine iänestys, sen ennepäi-iänestys
on 31.1.-6.2.2018.
Ota keräle iänestykseh hengilölližystovestus, ezimerkikse pasportu, hengilökarti libo ajokarti.

1. Ozuta hengilölližystovestus valličusvirguniekale.
Virguniekku tarkistau sen da andau sinulles iänestyslipun.
2. Ota iänestyslippu keräle da mene iänestyskoppih.
Kirjuta iänestyslippuh selgieh sen ehoitetun noumeru, kudamua iänestät.
Älä kirjuta iänestyslippuh nimidä muudu.
3. Taita iänestyslippu keskel.
4. Tule järilleh valličusvirguniekan luo.
Häi panou pečätin iänestyslippuh da andau sinulles koričnevoin valličuskonvertan.
Pane iänestyslippu konvertah, salbua se da kleiče.
5. Valličusvirguniekku andau sinulles ankietan allekirjutettavakse.
Allekirjutuksel garantiiruičet, gu olet iče täyttänyh iänestyslipun, suannuh sih pečätin da
salvannuh sen konvertan.
6. Lopukse virguniekku panou valličuskonvertan da ankietan yhteh keldazeh konvertah.

Konzu olet iänestännyh, voit lähtie iäres ennepäi-iänestyspaikalpäi.

Nenga iänestät valličuspäivänny
Valličuspäivänny iänestyspaikat ollah avvoi 9–20 aigah. Tarkista ilmoituskartis, kus sinun
iänestyspaikku on.
Ota keräle iänestykseh hengilölližystovestus, ezimerkikse pasportu, hengilökarti libo ajokarti.

1. Ozuta hengilölližystovestus valličusvirguniekale. Virguniekku tarkistau sen da andau sinulles
iänestyslipun.
2. Ota iänestyslippu keräle da mene iänestyskoppih.
Kirjuta iänestyslippuh selgieh sen ehoitetun noumeru, kudamua iänestät.
Älä kirjuta iänestyslippuh nimidä muudu.
3. Taita iänestyslippu keskel.
4. Tule järilleh valličusvirguniekan luo.
Häi panou pečätin iänestyslippuh.

5. Pane oma iänestyslippu valličusurnah.
Konzu olet iänestännyh, voit lähtie iäres ennepäi-iänestyspaikalpäi.

Kesbo voit suaja abuu?
Valličusvirguniekat nevvotah sinuu valličuspaikal kui ennepäi-iänestykses mugai valličuspäivänny.
Valličuspaikal on sežo valličusabuniekku. Voit kyzyö händy abuh iänestyskoppih, et iče maltane
täyttiä iänestyslippuu.
Valličusabuniekannu voibi olla sežo ristikanzu, kuduan sinä iče olet vallinnuh, ezimerkikse omahine
libo lähäine. Abuniekannu yhtelläh ei voi olla ehoitettu libo ehoitetun lähäine. Valličusabuniekku ei
voi sanella nikelle, kedä iänestit.

Valličuspeitolližus
Jogahine piättäy iče, tahtonougo iänestiä da kedä iänestäy.
Valličuspeitolližus merkiččöy sežo sidä, gu sinulles ei pie sanella nikelle, kedä olet iänestännyh.
Iänestä prezidentan valličuksis!
Ližiä tieduo iänestämizeh näh:
vaalit.fi

