
Kuntavaaleissa äänestetään 
koronaturvallisesti

Kesäkuun kuntavaaleissa valitaan 43 kaupunginvaltuutettua Imatran
kaupunginvaltuustoon.
Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin ja valtuutetut edustavat siellä
kuntalaisia. 
Vaalien järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta. Lautakunnassa on 
viisi puolueiden nimittämää varsinaista jäsentä ja sen sihteerinä toimii 
Imatralla henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Karttunen. 
Hän on tehnyt paljon töitä vaalien käytännönjärjestelyjen eteen.
Järjesteltävää riittää, etenkin näin korona-aikana.

Kuukausien työ

Kuntavaalien valmistelu on aloitettu noin puoli vuotta ennen vaalipäivää.
–Vaalien toteuttaminen vaatii monen hengen työpanoksen. Talven ja 
kevään aikana olemme muun muassa rekrytoineet vaalitoimitsijoita ja 
kouluttaneet heidät tehtäviinsä, Karttunen kertoo.
Varsinainen vilske alkaa ennakkoäänestyksen käynnistyttyä toukokuun 
lopussa, jolloin päivittäisenä työnä on laskea ja lajitella äänestysalueittain 
tulleet ennakkoäänet. 
Vaalipäivänä lasketaan ja raportoidaan tulos.  Jälkeenpäin, ennen tuloksen 
vahvistamista, tehdään vielä tarkastuslaskenta.

Äänioikeus täysi-ikäisillä imatralaisilla

Imatralaiset voivat äänestää kuntavaaleissa Imatran ehdokkaita.
Heitä on tänä vuonna 192.
–Kaikki ehdokkaat ja paljon muuta vaaleihin liittyvää tietoa
löytyy vaalit.fi -sivustolta, Karttunen neuvoo.
Imatralla voivat äänestää Suomen, jonkin muun EU-maan, Islannin tai 
Norjan kansalaiset, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 13.6. 
ja joiden kotikunta on Imatra. Muiden maiden kansalaiset saavat äänioi-
keuden asuttuaan Suomessa vähintään kaksi vuotta. 

Koronaohjeet pätevät äänestäessäkin

Tämän vuoden vaaleihin oman mausteensa tuo korona.
Pandemian takia vaaleja lykättiin huhtikuulta kesäkuulle. Lisäksi on tehty 
liuta muita toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan turvallinen ja sujuva 
äänestys.
Ennakkoäänestys kestää tänä vuonna kaksi viikkoa. 
–Äänestyspaikalla noudatetaan tuttuja ohjeita: turvavälit, maskit tai visiirit 
ja käsidesi ovat käytössä. Maskin joutuu poistamaan hetkeksi, että virkailija 
saa henkilöllisyyden tarkastettua, Karttunen kertoo. 

Erityisryhmien suositellaan äänestävän ennakkoon kaupungintalolla, jonne 
ei perinteisesti ole syntynyt ruuhkaa.

Karanteenissa ja eristyksessä oleville erityisjärjestelyjä

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestysaikana karanteenissa tai eristyk-
sessä, hän ei saa äänestää ennakkoäänestyspaikoilla. Vaihtoehtoina on 
joissain tapauksissa tilata kotiäänestys tai äänestää varsinaisena vaalipäi-
vänä ulkona oman alueensa äänestyspaikassa.
Tärkeää on noudattaa tartuntatautilääkärin antamaa ohjeistusta.  
Jos äänestäminen virallisilla äänestyspaikoilla ei onnistu esimerkiksi 
liikkumisvaikeuden tai muun sairauden takia, henkilölle voidaan järjestää 
mahdollisuus äänestää kotona. 
–Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 1.6., Karttunen muistut-
taa. Ohjeet löytyvät osoitteesta imatra.fi/vaalit.

Kaupunginvaltuuston jäsenet edustavat kaupunkilaisia. 
Uudet valtuutetut valitaan kesäkuussa.

MAINOS MAINOS

Äänestyspaikkojen pystyttäminen vaatii aikaa. Äänestyskoppi on jo tuotu kaupungintalolle 
odottamaan äänestyspisteen kokoamista. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.

Imatra avaa kerran kuukaudessa ajankohtaisten asioiden taustoja tällä sivulla. 

Voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita käsitellään. Vastaa kyselyyn: 

imatra.fi/taustanäkymiä

Ennakkoäänestyksen 26.5.–8.6. äänestyspaikat

• K-Citymarket
• Koskentori 
• Vuoksenniskan vanha kirjasto
• Kaupungintalon asiakaspalvelupiste
• Äänestää voi missä tahansa äänestyspaikassa myös muissa kaupungeissa

Vaalipäivän 13.6. äänestyspaikat

• Vuoksenniskan koulukeskus
• Tainionkosken entisen koulun ruokalarakennus
• Mansikkalan koulukeskus
• Kosken koulu
• Tietotalo
• Äänestää voi osoitetussa äänestyspaikassa, Digi- ja väestötietovirasto 
 ilmoittaa paikan postitse tai sähköisesti

Lisätietoja

• imatra.fi/vaalit
• vaalit.fi


