Jällivaaran kunnan vaalilautakunta tiedottaa

26. toukokuuta järjestetään Euroopan parlamentin vaalit. Vaalihuoneistosi ja sen
aukioloajat vaalipäivänä on ilmoitettu äänestyskortissa.
Ennakkoäänestys
Voidaksesi äänestää ennakkoon sinun on voitava todistaa henkilöllisyytesi tai pyytää jotakuta takaamaan sen. Sinulla pitää olla
myös äänestyskortti mukanasi. Vaikka et olisi kirjoilla Jällivaarassa, voit äänestää ennakkoon jossakin ennakkoäänestykseen
tarkoitetuista äänestyspaikoistamme. Voit äänestää ennakkoon seuraavissa paikoissa seuraavina aikoina:
Jällivaaran seurakuntatalo
keskiviikkona 8. toukokuuta – perjantaina 10. toukokuuta		
torstaina 9. toukokuuta					
lauantaina 10. toukokuuta – sunnuntaina 11. toukokuuta		
maanantaina 12. toukokuuta – perjantaina 17. toukokuuta
tiistaina 14. toukokuuta ja torstaina 16. toukokuuta		
lauantaina 18. toukokuuta – sunnuntaina 19. toukokuuta		
maanantaina 20. toukokuuta – torstaina 23. toukokuuta		
perjantaina 24. toukokuuta – lauantaina 25. toukokuuta		
sunnuntaina 26. toukokuuta				

12:00 – 14:00
17:00 – 19:00
11:00 – 13:00
12:00 – 14:00
17:00 – 19:00
11:00 – 14:00
11:00 – 19:00
11:00 – 15:00
08:00 – 21:00

Malmivaaran seurakuntakoti
torstaina 9. toukokuuta					
maanantaina 13. toukokuuta				
tiistaina 14. toukokuuta ja torstaina 16. toukokuuta		
maanantaina 20. toukokuuta				
tiistaina 21. toukokuuta ja torstaina 23. toukokuuta		

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00, 17:00 – 18:00
13:00 – 15:00
12:00 – 15:00, 17:00 – 18:00
12:00 – 15:00

Koskullskulle, Myranskolan
Nya Malmstaskolan			
Ullatti, kylätupa (Byastugan)
Hakanen, työväen talo (Folkets Hus)
Soutujärvi, työväen talo (Folkets hus)
Nattavaara, Träffpunkten PRO
Tokanen, Emma 			
Nilivaara, Träffpunkt 			
Jällivaaran sairaalan juhlasali

ke 15. toukokuuta 18:00-19:00 ja ke 22. toukokuuta 17:00 – 19:00
ti 21. toukokuuta 18:00 – 19:00, su 26. toukokuuta 11:00 – 13:00
to 16. toukokuuta, 23. toukokuuta 17:00 – 18:00 su 26. toukok. 12:00 – 15:00
to 16. toukokuuta, 23. toukokuuta 17:00 – 18:00
to 16. toukokuuta, 23. toukokuuta 17:00 – 18:00
to 16. toukokuuta, 23. toukokuuta 17:00 – 18:00 su 26. toukok. 12:00 – 15:00
to 16. toukokuuta, 23. toukokuuta 17:00 – 18:00 su 26. toukok. 12:00 – 15:00
to 16. toukokuuta, 23. toukokuuta 17:00 – 18:00 su 26. toukok. 12:00 – 15:00
pe 17. toukokuuta 13:00 – 15:00 la 18. toukokuuta 13:00 – 14:00

Sunnuntaina 19. toukokuuta järjestetään ennakkoäänestys seuraavien laitosten asukkaille, omaisille ja henkilöstölle:
Enen
13:00 – 14:00
Hedgården
15:00 – 16:00
Älvgården
13:00 – 14:00
Forsgläntan
15:00 – 16:00
Maalaiskirjeenkantaja
Taloudet, joita palvelevat maalaiskirjeenkantajat, voivat äänestää käyttämällä maalaiskirjeenkantajia lähetteinä.
Kotiäänestys
Henkilöt, jotka korkean iän tai sairauden/toimintarajoitteiden takia eivät pääse vaalihuoneistoon tai äänestyspaikkaan, voivat
äänestää kotonaan tai muussa paikassa käyttäen apuna kiertävää vaalivirkailijaa. Kotiäänestyksen varaamiseksi tai lisätietojen
saamiseksi ota yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon numeroon 070-2318171. Varaus tehdään niin aikaisin kuin mahdollista.
Äänestyskortti
Jos olet kadottanut äänestyskorttisi tai et ole saanut sellaista, voit saada toisen
ottamalla yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon numeroon 070-2318171.
Vaalit 26 toukokuu 2019. Euruuppaparlamentti

Jellivaaran vaalilautakunta ilmottaa

26 toukokuu on Euruuppaparlamentti vaalit. Sinun vaalipaikka ja aukioloaijat vaalipäivänä näkkyy sinun äänestyskortissa
Etukäenäänestys
Jos haluat äänestää etukätheen sie häyt saattaa lekitimeerata ittesti eli ette on joku joka saattaa totistaa sinun identtiteetin.
Sulla pittää kans olla sinun äänestyskortti. Vaikka et ole kirjotettu Jellivaarhaan sie saatat äänestää etukätheen joissaki meän
etukäen äänestyspaikoissa. Sulla on maholisuus äänestää etukätheen seuraavilla aijoila mainituissa äänestyspaikoissa:
Jellivaaran seurakuntatalo
keskiviikko 8 toukokuu – perjantai 10 toukokuu			
tuorestai 9 toukokuu					
lauantai 10 maj – pyhä 11 toukokuu			
maanantai 12 toukokuu – perjantai 17 toukokuu		
tiistai 14 toukokuu ja tuorestai 16 toukokuu			
lauantai 18 toukokuu – pyhä 19 toukokuu			
maanantai 20 toukokuu – tuorestai 23 toukokuu		
perjantai 24 toukokuu – lauantai 25 toukokuu			
pyhä 26 toukokuu					

12:00 – 14:00
17:00 – 19:00
11:00 – 13:00
12:00 – 14:00
17:00 – 19:00
11:00 – 14:00
11:00 – 19:00
11:00 – 15:00
08:00 – 21:00

Malmivaaran seurakuntatalo
tuorestai 9 toukokuu					
maanantai 13 toukokuu					
tiistai 14 toukokuu ja tuorestai 16 toukokuu			
maanantai 20 toukokuu					
tiistai 21 toukokuu ja tuorestai 23 toukokuu			

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00, 17:00 – 18:00
13:00 – 15:00
12:00 – 15:00, 17:00 – 18:00
12:00 – 15:00

Koskullskulle, Myranskolan
Nya Malmstaskolan			
Ullatti, Byastugan			
Hakkas, Folkets Hus			
Skaulo, Folkets Hus			
Nattavaara, Träffpunkten PRO
Dokkas, Emma			
Nilivaara, Träffpunkt			
Jellivaara, sairala – aula		

Keskiviikko 15 toukokuu 18:00-19:00 ja keskiviikko 22 toukokuu 17:00 – 19:00
Tiistai 21 toukokuu 18:00 – 19:00, pyhä 26 toukokuu 11:00 – 13:00
Tuorestai 16 toukokuu, 23 toukokuu 17:00 – 18:00 pyhä 26 toukokuu 12:00 – 15:00
Tuorestai 16 toukokuu, 23 toukokuu 17:00 – 18:00
Tuorestai 16 toukokuu, 23 toukokuu 17:00 – 18:00
Tuorestai 16 toukokuu, 23 toukokuu 17:00 – 18:00 pyhä 26 toukokuu 12:00 – 15:00
Tuorestai 16 toukokuu, 23 toukokuu 17:00 – 18:00 pyhä 26 toukokuu 12:00 – 15:00
Tuorestai 16 toukokuu, 23 toukokuu 17:00 – 18:00 pyhä 26 toukokuu 12:00 – 15:00
Perjantai 17 toukokuu 13:00 – 15:00 lauantai 18 toukokuu 13:00 – 14:00

Pyhänä 19 toukokuu järjestethään etukäenäänestyksen näitten seuraavitten laitoksitten asukhaile, lähimäisile ja henkilökunnale:
Enen
13:00 – 14:00
Hedgården
15:00 – 16:00
Älvgården
13:00 – 14:00
Forsgläntan
15:00 – 16:00
Kulkeva postinkantaja
Niilä taloila, joila on kulkeva postinkantaja, on maholisuus äänestää postinkantajan kautta, joka toimii ombyytinä.
Kulkeva äänestyksenvasthaanotto
Sie joka iän, sairhauven/liikuntarajotheen takia, et saata tulla vaali- eli äänestyspaikhaan, sulla on maholisuus äänestää omassa
koissa, eli muussa paikassa, kulkevan vierailevan äänestysvasthaanottajan kautta. Ota yhteyttä vaalilautakunnan kanslian kans,
070-2318171, ja tillaa eli saa lissää tietoja. Tillaus tehhään niin hyvissä aijoissa kun maholista.
Äänestyskortti
Se joka on menettäny oman äänestyskortin, eli ei ole saanu yhtään, sillä on maholisuus saa
toisen kirjotetun äänestyskortin ottamalla yhteyttä vaalilautakunnan kanslian kans, 070-2318171.

