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KUULUTUS: Kuntavaalit 2021 
 
Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa Kangasniemen kunnanvaltuustoon valitaan 
27 valtuutettua ja heidän varajäsenensä toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025. 
 
Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdo-
kashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiis-
taina 4.5.2021 ennen klo 16. Koronaepidemiasta johtuen ehdokashakemukset tulee toimittaa kunnan-
talon neuvontaan, osoitteessa Otto Mannisen tie 2, maanantaina 3.5.2021 klo 12–16 tai tiistaina 
4.5.2021 klo 12–16. Muista jättöajoista on sovittava erikseen. Hakemukset voi ottaa vastaan keskusvaa-
lilautakunnan nimeämät sihteeri, hänen varahenkilönsä tai tekninen sihteeri. Lisäksi ehdokashakemuk-
set liitteineen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi. 
 
Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
Kangasniemen kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalon aula, Otto Mannisen 
tie 2, 51200 Kangasniemi, joka on avoinna: 
 
ke 26.5.2021 - pe 28.5.2021 klo 9.00-17.00 
la 29.5.2021 - su 30.5.2021 klo 9.00-15.00 
ma 31.5.2021 - pe 4.6.2021 klo 9.00-17.00 
la 5.6.2021 - su 6.6.2021 klo 9.00-15.00 
ma 7.6.2021 - ti 8.6.2021 klo 9.00-18.00 
 
Vaalipäivän 13.6.2021 äänestys  
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9:00-20:00. Vaalipäivänä äänioikeutettu 
voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa 
äänestyspaikassa. Kangasniemen kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on Kangasniemen Kunnanta-
lon aula, Otto Mannisen tie 2. 
 
Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden 
vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuut-
tomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. 
Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse 
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.  
 
Kotiäänestykseen ilmoittautumiset puhelimitse: 
040 523 8018 / Sari Linturi-Sahlman tai 040 678 1012 / Päivi Hokkanen 
Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksen vaalitoimitsijan kanssa sovittavana 
ajankohtana. 
 
Kangasniemellä 29.3.2021 
Kangasniemen kunnan keskusvaalilautakunta 


