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KUNTAVAALIT 2021 PYHTÄÄN KUNNASSA 

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja 

lähettää kortit niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti pyydetään 

säilyttämään ja esittämään äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin 

puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä. 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilö, 

jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, 

väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

ENNAKKOÄÄNESTYS 

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa järjestetään ennakkoäänestys 26.5.-

8.6.2021. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Pyhtään kunnassa ovat Pyhtään kirjasto, 

Huutjärventie 30 ja äänestysbussi. 

Kirjastossa ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5.-8.6.2021 seuraavasti: 

maanantai-torstai  klo 10-18 

perjantai   klo 10-17 

lauantai-sunnuntai  klo 10-14 

 

Äänestysbussi kiertää torstaina 3.6.2021 seuraavan aikataulun mukaisesti: 

09.00-10.00   Päkki Pub, Purolantie 374 

10.30-11.00   Munapirtin kylä, Kylätie 55 

11.15-11.45  Tuuski, Tuuskintie 460 

13.15-14.30   Kirkonkylän pankkitalot, Pyhtääntie 14 

15.00-17.00   Hirvikosken koulu, Harjuntie 1631 A   

17.15-17.45   Haavisto, Vastilantien ja Antinniementien tienhaara 

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai 

ulkomailla. Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat nähtävissä oikeusministeriön 

vaalisivuilla www.vaalit.fi. 

 

http://www.vaalit.fi/
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KOTIÄÄNESTYS 

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

äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 

ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 

kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa 

samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu 

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

äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä 

keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan osoite on: 

Pyhtään kunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä, puh. (05) 4601 5600, 046-922 8207, s-

posti: kunnanvirasto@pyhtaa.fi. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään maanantaina 1.6.2021 ennen 

klo 16. Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana kunnanvirastolta. Ilmoituksen voi 

äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva 

omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. 

LAITOSÄÄNESTYS 

Ennakkoäänestyksen järjestämisestä Pyhtään kunnan alueella olevissa sosiaalihuollon 

toimintayksiköissä ilmoitetaan näissä kussakin erikseen. 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS 

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20. 

Äänestyspaikat: 

1.    Siltakylä-Heinlahden äänestysalue, Huutjärven koulu, Huutjärventie 56 

2.    Kirkonseudun äänestysalue, Suur-Ahvenkosken koulu, Pyhtäänkuja 1 

ULKOMAINONTA 

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 

19.5.2021. 

Vaalikehikoiden (80x120 cm, taustalevy valmiina) paikat ovat: 

1. Malminsuontie 2, 49220 Siltakylä  

2. Pyhtääntie 13, 49270 Pyhtää  

Pyhtään keskusvaalilautakunta 

sihteeri Tommi Koskinen, 046 922 8207 

 

mailto:kunnanvirasto@pyhtaa.fi
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KOMMUNALVALET 2021 I PYTTIS KOMMUN 

Befolkningscentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort 

och sänder till de röstberättigade, vilkas adress är känd. Röstningskortet ombeds att sparas och 

uppvisas på röstningsstället för att underlätta röstningen. Om meddelandekortet fattas, hindrar 

detta dock inte den röstberättigade att rösta. 

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för valförrättaren. Person, som inte kan förete 

något dokument som styrker hans eller hennes identitet, har möjlighet att få ett avgifsfritt, 

provisoriskt personkort för röstningsändamål från polisstationen. 

FÖRHANDSRÖSTNING 

Förhandsröstningen för kommunalvalet den 13 juni 2021 ordnas under tiden 26.5.-8.6.2021. De 

allmänna förhandsröstningsställena i Pyttis kommun är Pyttis bibliotek, Huutjärvivägen 30 och 

röstningsbussen. 

I biblioteket förrättas förhandsröstning enligt följande: 

måndag-torsdag,  kl 10-18 

fredag   kl 10-17 

lördag-söndag  kl 10-14 

 

Röstningsbussen kör torsdagen 3.6.2021 enligt följande tidtabell: 

09.00-10.00   Päkki Pub, Svartbäckvägen 374 

10.30-11.00   Mogenpört by, Byvägen 55 

11.15-11.45   Tuskas, Tuskasvägen 460 

13.15-14.30   Kyrkoby bankhus, Pyttisvägen 14 

15.00-17.00   Hirvikoski skola,  Äsvägen 1631 A  

17.15-17.45   Haavisto, Vastilavägens och Antinniemivägens korsning 
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På förhand får väljarna rösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller 

utomlands. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finss på 

justitieministeriets valsidor på  www.vaalit.fi. 

HEMMARÖSTNING 

Röstberättigad person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon 

inte kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället utan oskäliga svårigheter, får 

förhandsrösta hemma i den kommun, som i rösträttsregistret är antecknad som hans eller 

hennes hemkommun. En närståendevårdare enligt lageno m stöd för närståendevård 

(937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstnings får rösta i 

samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes 

hemkommun. Andra familjemedlemmar till den som har rätt rösta hemma får inte rösta vid 

hemmaröstninng. 

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta skriftligt eller per telefon till 

centralvalnämnden. Centralvalnämndens adress är: Pyttis kommun, Motellgränd 4, 49220 

Broby, telefon (05) 4601 5600, 046 922 8207 e-post: kunnanvirasto@pyhtaa.fi. Anmälan bör 

göras senast måndagen 1.6.2021 före kl 16. Blanketter för skriftlig anmälan finns på 

kommunkansliet. Anmälan på den röstandes vägnar kan också göras av en person, son han 

eller hon har utsett. 

ANSTALLTRÖSTNING 

Anordnande av förhandsröstning i socialvårdens verksamhetsenheter i Pyttis kommun 

meddelas separat i var och en av enheterna. 

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 

Valdagen är söndagen 13.6.2021. Röstningsställena är öppna valdagen kl 9-20. 

Röstningsställena: 

1.    Broby-Heinlax röstningsområde, Huutjärvi skola, Huutjärvivägen 56 

2.    Kyrkonejdens röstningsområde, Stor-Abborfors skola, Pyttisvägen 1 

VALREKLAM 

Utomhusreklam av val kan börja placeras ut en vecka innan förhandsröstningen börjar, dvs. den 

19 maj 2021. 

Ställningarna (80x120 cm, bakplatta redo) är placerade: 

1. Malmsmossevägen 2, 49220 Broby 

http://www.vaalit.fi/
mailto:kunnanvirasto@pyhtaa.fi
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2. Pyttisvägen 13, 49270 Pyttis 

 

Centralvalnämnden i Pyttis kommun 

sekreterare Tommi Koskinen, 046 922 8207 

 

 

 


