
 

KUULUTUS 

Vuoden 2019 eduskuntavaalien äänestysalueet, äänestyspaikat sekä äänestysajat Ähtäris-
sä. 
 
Äänestysalueet, äänestyspaikat  
Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikka on seuraava:  
Äänestysalue Äänestyspaikka  
001 Ähtäri  Pirkanlinna, Lukiotie 3, 63700 Ähtäri 
Eduskuntavaalien vaalitoimitus toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00-20.00 yllä maini-
tussa äänestyspaikassa. Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai 
vaalipäivänä. 
Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty 
hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänioikeutetun on valmistauduttava todistamaan hen-
kilöllisyytensä äänestystilanteessa virallisella henkilöllisyystodistuksella, joita ovat ajokortti, 
passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi 
hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan 
henkilökortin. Sitä hakiessaan äänestäjä tarvitsee passikuvan. 
 
Ennakkoäänestys  
Ennakkoäänestys Ähtärin kaupungissa toimeenpannaan ajalla 3.-9.4.2019 seuraavasti:  
Pirkanlinna, Lukiotie 3, 63700 Ähtäri  
ke-pe 3.-5.4.2019 klo 09.00 – 18.00 
la-su 6.-7.4.2019  klo 10.00 – 14.00 
ma 8.4.2019  klo 09.00 – 18.00 
ti 9.4.2019  klo 09.00 – 20.00 
 
Kirjastoauto 3.4.2019: 
Alastaipaleen Kylätalo   klo 09.00 – 10.00 
Peränteen Kylätalo   klo 10.20 – 11.20 
Ähtärinrannan nuorisoseuran piha  klo 12.00 – 13.00  
Huikurin entisen koulun tienhaara  klo 13.40 – 14.40 
Vehun kylätalo   klo 15.30 – 16.30  
Rämälän Kylätalo   klo 17.00 – 18.00  
Myllymäki, lähikauppa Tarmon piha  klo 18.30 – 19.30 
 
Laitosäänestys 
Kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta suorittaa ennakkoäänestyksen (laitosäänes-
tys) yhden päivän aikana ajalla 3.-9.4.2019 Hoivakoti Hopeaharjussa, Mäntyrinteellä, Ähtärin 
terveyskeskuksessa, hoitokoti Raikulassa, asuntola Punatulkussa, Ostolanhovissa sekä 
Kuntoutuskeskus Otsonlinnassa. Äänestyksen tarkemmasta toteutuksesta ilmoitetaan erik-
seen näissä laitoksissa. Laitosäänestys toteutetaan myös Ähtärin entisen sairaalan tiloissa 
olevassa Kuismankartanossa. 
 
Kotiäänestys  
Ähtärin kaupungissa äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra-
joittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai-
keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön on kirjalli-
sesti tai puhelimitse ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää enna-
kolta kotona viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän 
puolesta tämän valitsema henkilö. Omaishoidon tuesta annetun lain mukaisen omaishoitaja-
sopimuksen tehneellä hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuvalla omaishoitajalla on 
myös mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Osallistuminen edellyttää myös 
omaishoitajan osalta ilmoittautumista.  



 
Kotiäänestystä koskeviin tiedusteluihin vastataan ja puhelimitse tehtäviä kotiäänestysilmoi-
tuksia vastaanotetaan virka-aikana klo 8.00 – 16.00 kaupunginviraston puhelinvaihteessa, 
puh. 2525 6000 tai numerossa 040 653 3301. 
 
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake on saatavissa kaupungintalon asiakasneuvonnasta. 
Lomake löytyy myös sivulta www.vaalit.fi sekä kaupungin kotisivuilta. 
Kotiäänestys suoritetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona ajalla 3.-9.4.2019 äänestä-
jälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.  
 
Ähtärissä 14.2.2019 
 
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA  
 

 
 
   

http://www.vaalit.fi/

