
  

 

KUULUTUS  

VUODEN 2021 KUNTAVAALIT TOIVAKAN KUNNASSA 

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa Toivakan kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua ja 

heidän varajäsenensä toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025. 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri ottaa vastaan puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokashakemuksia sekä 

ilmoituksia vaaliliitosta ja valitsijayhdistysten yhteislistoista asiakirjoineen Toivakkatalolla, os. Iltaruskontie 2, 

41660 Toivakka, maanantaina 3.5.2021 klo 13.00 - 15.00 ja tiistaina 4.5.2021 klo 14.00 - 16.00. Muista 

toimitusajoista on sovittava etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteeri Heli Mannisen kanssa, p. 050 570 2433. 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS TOIMITETAAN KLO 9.00-20.00 os. Toivakan kirjasto, Iltaruskontie 4A, 41660 Toivakka.  
 
ENNAKKOÄÄNESTYS 
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Toivakan kirjasto, Iltaruskontie 4A, 41660 Toivakka 
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna: 
26.5. -28.5.2021 klo 10.00 – 18.00   
29.5. – 30.5.2021 klo 10.00 – 13.00 
31.5. – 4.6.2021 klo 10.00 – 18.00 
5.6. – 6.6.2021 klo 10.00 – 13.00 
7.6. – 8.6.2021 klo 10.00 – 19.00 
 
Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Esperi Hoivakoti Soivakassa ilmoitetaan ko. paikassa julkaistavalla 
ilmoituksella erikseen.  
 
Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai 

ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka 

on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös 

kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) 

tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.  

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään ti 1.6.2021 ennen klo 16 

puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Heli Manniselle, p. 050 570 2433, os. Iltaruskontie 2, 

41660 Toivakka. Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Toivakan kunnan www-sivuilta (www.toivakka.fi) ja 

Toivakkatalolta. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Tarkemmasta ajasta ilmoitetaan ilmoittautuneille 

erikseen. 

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Siksi äänestäjän on 

ehdottomasti otettava äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä 

henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä 

osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten 

annettavan henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on mukana oltava kaksi passikuvaa. 

 

 

Toivakassa 15.4.2021  

TOIVAKAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 


