
Kuulutus: Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalitoimitus alkaa kello 9 ja jatkuu
yhtäjaksoisesti kello 20:een asti.

Vaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 22.–28.3.2023.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa
tai ulkomailla. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin hänen
kohdalleen. Äänestyspaikka määräytyy sen mukaisesti, mikä on ollut äänestäjän
virallinen asuinpaikka väestötietojärjestelmässä perjantaina 10.2.2023.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen
äänestämistä. Äänestäjän tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle todistus
henkilöllisyydestään esim. henkilökortti, passi tai ajokortti. Jos äänestäjällä ei ole
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman,
väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi
passikuvaa.

Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat Nokian kaupungissa

Äänestysalue Äänestyspaikka
001 Keskusta Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta (Hiomo-Sali), Välikatu 11
002 Kankaantaka Nokian vanha lukio, Kylmänojankatu 3
003 Myllyhaka Myllyhaan koulu, Hirsimäenkatu 30
004 Asemantaka Alhoniityn koulu, Nokitie 3
005 Haavisto Harjuniityn koulu, Lautamiehenkatu 1
006 Koskenmäki Emäkosken koulu, Ruskeepäänkatu 30
007 Ketolanmäki Koskenmäen koulu, Ketolanmäenkatu 2
008 Siuro Linnavuoren koulu, Linnavuorentie 17
009 Tottijärvi Tottijärven koulu, Opintie 1
010 Vihola Viholan koulu, Toukokatu 1



Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokian kaupungissa

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta (Paja/Mylly, 1.krs), Välikatu 11
Prisma Kauppakeskus, Yrittäjäkatu 10
K-Citymarket Kauppakeskus, Nuijamiestentie 5

Kaikissa Nokian ennakkoäänestyspaikoissa on samat aukioloajat seuraavasti:

ke 22.3.– pe 24.3. kello 9–20
la 25.3.– su 26.3.     kello 10–16
ma 27.3.– ti 28.3.  kello 9–20

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut
(esimerkiksi vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi), että hän ei pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän
kanssa samassa taloudessa asuva, kaupungin tai hyvinvointialueen kanssa
omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos Nokia on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3.2023 kello 16 mennessä.
Ilmoituksen Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnalle voi tehdä puhelimitse
numeroon 03 5652 0010 (kirjaamo) tai 040 549 7245 (keskusvaalilautakunnan sihteeri,
lakimies Minni Leskinen). Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella, joka on
tulostettavissa vaalit.fi-verkkosivuilta.  Lomake tulee toimittaa Nokian kaupungin
kirjaamoon osoitteeseen Harjukatu 23, 37100 Nokia tai sähköpostitse
kirjaamo@nokiankaupunki.fi.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana. Kotiäänestyksen
tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan puhelimitse etukäteen jokaiselle
kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Nokialla 13.3.2023

Nokian kaupungin keskusvaalilautakunta
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