KUNTAVAALIT 18.04.2021
Humppilan kunnassa

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan, kuntalain 16 §:n nojalla valitaan Humppilan
kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 1.6.2021–31.5.2025 kaksikymmentäyksi (21)
valtuutettua sekä varavaltuutetut kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta koskevia hakemuksia
niihin liittyvine asiakirjoineen sekä ilmoituksia yhteislistoista ja vaaliliitoista ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan valtuuttamana hallintosihteeri Humppilan kunnantalolla,
Kisakuja 2, tiistaina 9.3.2021 klo 12.00 - 16.00.
Vaalilain 38 §:n mukaiset täydennykset ja oikaisut on tehtävä viimeistään 17.3.2021 ennen
klo 16.00. Vaalilain 40 §:n mukaiset peruutukset on tehtävä viimeistään 18.3.2017 ennen
klo 12.00.
Keskusvaalilautakunnan postiosoite on Humppilan kunnantalo, Kisakuja 2, 31640
Humppila ja puh. 044 7294 881.
Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortin viimeistään 25.3.2021 niille
äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänestäjän on äänestyspaikalla todistettava
henkilöllisyytensä (voimassa oleva henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti).
ENNAKKOÄÄNESTYS 7.–13.4.2021
Ennakkoäänestyspaikkana on Humppilan kunnankirjasto, Iisakinkuja 3, 31640 Humppila.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
ke - pe 7.–9.4.2021 klo 11.00 - 18.00
la 10.4.2021 klo 11.00 -15.00
su 11.4.2021 klo 12.00 - 16.00
ma - ti 12.–13.4.2021 klo 11.00 - 18.00
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. Samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Jos haluat ennakkoäänestää kotona, ilmoita siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti
kotiäänestyslomakkeella (osoite: Keskusvaalilautakunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila) tai
puhelimitse 044 7294 881 viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen

voi äänestäjän puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa
asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mainitse se
ilmoittautuessa. Lomake on saatavissa kunnankirjastosta (Iisakinkuja 3, 31640 Humppila).
LAITOSÄÄNESTYS
Äänestyspaikkana on Attendon hoivakoti Ukko-Pekka. Laitoksissa saavat äänestää vain
niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestys toimitetaan
vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS 18.4.2021
Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain oman äänestysalueen äänestyspaikalla.
Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00–20.00. Humppilan kunnassa on yksi äänestysalue,
001, ja varsinaisena vaalipäivänä äänestää voi Humppilan kunnanvirastolla, Kisakuja 2,
31640 Humppila.
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