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TAIVALKOSKEN KUNTA

KUULUTUS

Vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikat ja ennakkoäänestys

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Äänestysaika kussakin alla 
mainitussa äänestyspaikassa on kello 9.00 – 20.00.

Edellä tarkoitetuissa vaaleissa Taivalkosken kunnassa on seuraavat äänes-
tysalueet, joille kunnanhallitus on päätöksellään 29.03.2021 § 97 määrännyt 
äänestyspaikat seuraavasti:

Äänestysalue Äänestyspaikka   Osoite

001 Huttu Hutun koulu   Jokijärventie 323a
002 Jurmu Jurmun koulu   Jurmuntie 17b
003 Kirkonkylä, eteläinen     Koulukeskus   Opintie 1a
004 Kirkonkylä, pohjoinen    Kunnantalo   Kirkkotie 6
005 Metsäkylä       Vanhalan vanhus-

      tentalo, kerhohuone   Metsäkyläntie 315

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Taivalkosken kunnantalo, käyntiosoite 
Kirkkotie 6, ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

Ke 26.5.2021 – pe 28.5.2021 kello 9.00 – 18.00
La 29.5.2021 kello 9.00 – 14.00
Su 30.5.2021 kello 11.00 – 16.00
Ma 31.5.2021  kello 9.00 – 18.00
Ti 1.6.2021 kello 9.00 - 20.00 
Ke 2.6.2021-pe 4.6.2021 kello 9.00 – 18.00
La 5.6.2021 kello 9.00 – 14.00
Su 6.6.2021 kello 11.00 – 16.00
Ma 7.6.2021  kello 9.00 – 18.00
Ti 8.6.2021 kello 9.00 – 20.00.

Kunnanhallituksen päätöksellä 21.12.2020 § 397 määrätyissä laitoksissa (ter-
veyskeskuksen vuodeosasto, ryhmäkoti Tuikku, palvelutalo Kataja, pienryh-
mäkoti Kaisla, tehostetun hoidon yksikkö Pihlaja ja palvelukoti Sinikello) ta-
pahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan asianomaisissa laitoksissa 
erikseen. 
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Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai-
keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan 26.5. – 
8.6.2021 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana. Kotiäänestyksen yhtey-
dessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa talou-
dessa asuva omaishoitaja, jos omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omais-
hoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin kotiäänestyk-
seen oikeutettu hoidettava. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä 
kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yh-
teydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
tiistaina 25.5.2021 ennen kello 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteerille puh.
040 860 8951, osoite Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI. Ilmoituksen 
kotiäänestykseen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henki-
lö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyk-
sen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoittautumislomakkeita ko-
tiäänestykseen on saatavana kunnantalolta hallintopalveluista, osoite Kirkkotie
6.

Henkilöllisyyden todistaminen

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoi-
mitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole olemas-
sa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa (voimassa oleva poliisin antama henki-
lökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti), poliisi myöntää hänelle mak-
sutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia
haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passi-
valokuvaa.

Taivalkoskella 14.4.2021

TAIVALKOSKEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Jakelu         Ilmoitustaulu 19.4.2021
Koillissanomat lähetetty 19.4.2021 julkaistavaksi 21.4.2021 ilmestyvässä leh-
dessä
Internet 19.4.2021
Asetettu kunnantalon kokoushuoneen seinälle 19.4.2021
PoloPrint, lähetetty 19.4.2021 julkaistavaksi 22.4.2021 ilmestyvässä Taival-
kosken Sanomissa


