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Vaalitietoa

90,7
Edellisissä vuonna 2018 järjestetyissä vaaleissa 
äänestysvilkkaus oli Nykvarnissa korkeampi 
kuin muualla maassa. Nykvarnissa valtiopäi- 
vävaaleissa äänesti 90,7 prosenttia äänioikeu-
tetuista (87,2 prosenttia koko maassa). 

 
Vaalipäivänä 11. syyskuuta vaalihuoneistot ovat 
avoinna klo 8–20. Äänestyskortissasi on tieto siitä, 
missä vaalihuoneistossa sinun tulee äänestää.  
  Huomaa, että vaalihuoneistosi saattaa tänä vuonna 
olla jokin muu kuin se, jossa olet äänestänyt aikaisem-
min, sillä Nykvarnin vaalipiirijakoa on muutettu. Jos 
asut esimerkiksi Turingen vaalipiirissä, sinun tulee 
tänä vuonna äänestää Furuborghallenissa, joka on 
uusi vaalihuoneisto. 
 
Seuraavassa on luettelo eri vaalipiirien  
vaalihuoneistoista: 
Taxinge: Taxingen esikoulu (Taxinge förskola)
Turinge: Furuborghallen
Stensborg-Brokvarn: Björkestahallen
Nykvarnin keskusta: Qulturum Sländan
Lillhaga-Sandtorp: Lillhagaskolanin ruokasali
Gammeltorp-Hökmossen: Björkestaskolanin ruokasali

Uusia vaalihuoneistoja 
tämän vuoden vaaleissa

Ketkä johtavat jat-
kossa Nykvarnia 

ja Ruotsia? 
Käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa syksyn vaaleissa

11. syyskuuta Ruotsissa järjestetään vaalit. Kysymyksessä ovat 
kolmet eri vaalit – kuntavaalit, aluevaalit ja valtiopäivävaalit. 
Nykvarnissa 8 480 henkilöllä on oikeus äänestää siitä, ketkä kan-
didaateista saavat kunnanvaltuuston 31 edustajanpaikkaa. Ketkä 
poliitikot ja mitkä puolueet saavat jatkaa? Ketkä saavat eniten 
vaikutusvaltaa? Käytä hyväksesi mahdollisuuttasi vaikuttaa.

Kuka saa äänestää?
Säännöt siitä, ketkä saavat äänestää 11. syyskuuta järjestettävissä 
vaaleissa, vaihtelevat eri vaalien osalta. Yhteistä kaikille vaaleille 
on, että sinun on pitänyt täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäi- 
vänä.

Voidaksesi äänestää valtiopäivävaaleissa, sinun on oltava Ruotsin 
kansalainen. Sinun on myös oltava tai pitänyt olla väestökirjoilla 
Ruotsissa. Äänioikeutesi perustuu väestökirjanpitorekisterissä 
30 päivää ennen vaalipäivää oleviin tietoihin. Ulkomailla asuvien 
ruotsalaisten äänioikeuteen sovelletaan erityisiä sääntöjä. Lisätie-
toa asiasta on osoitteessa www.val.se

Teksti: Ibrahim Abdallah ja Eva Thelander
Valokuvat: Jens Andersson

• Omassa vaalihuoneistossasi vaalipäivänä.
• Jossakin Ruotsissa sijaitsevassa ennakkoäänestys-

huoneistossa elokuun 24. päivästä alkaen.
• Ulkomailla postiäänestämällä tai äänestämällä 

suurlähetystössä tai konsulaatissa (lisätietoa on 
osoitteessa www.val.se).

• Lähetin tai kiertävän äänten vastaanottajan 
välityksellä (koskee vain tiettyjä äänestäjiä).

Voit äänestää näin: 
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24. elokuuta alkaen voit ennakkoäänestää 
Qulturum Sländanissa kaikkina päivinä, 
paitsi vaalipäivänä 11. syyskuuta. Vaalipäivänä 
ennakkoäänestys tapahtuu kunnantalon 
vastaanotossa/aulassa. Muista ottaa mukaasi 
äänestyskortti ja henkilöllisyystodistus!

Maanantaisin klo 10–19
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–17
Torstaisin klo 10-19
Perjantaisin klo 10–17
Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11–14
Sunnuntaina 11. syyskuuta klo 8–20.

Tämä Tutanin erikoisnumero on Nykvarnin 
kunnan tuottama
Yhteydenotot: www.nykvarn.se  
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn. 
Puh: 08-555 010 00 
Vastaava julkaisija: Frida Nilsson 
Toimittaja: Eva Thelander, 
eva.thelander@nykvarn.se 
Graafinen tuotanto: Telge AB. 
Paino: Stibo Coimplete. 
Päästökompensoitu julkaisu
Jakelu: PostNord

Ennakkoäänestys

Kun vaalihuoneistot suljetaan syyskuun 
11. päivänä klo 20, valtiopäivävaalien äänet 
lasketaan ensimmäiseksi, sen jälkeen kun-
nanvaltuustovaalien äänet ja lopuksi alueval-
tuustovaalien äänet. Vaalien ennakkotulos 
julkistetaan samana yönä osoitteessa www.val.
se. Lääninhallitus aloittaa äänten laskennan 
maanantaina, ja kuntien vaalilautakuntien 
tulee saada ennakkoäänten laskenta päätök-
seen 14. syyskuuta. 

Ellei sinulla ole äänestyskorttia, voit tilata 
uuden kunnalta tai Vaaliviranomaiselta. Se 
voidaan lähettää sinulle sähköpostitse, niin 
että voit tulostaa sen, tai tavallisen postin 
välityksellä. Äänestyskortti voidaan tulostaa 
myös kunnantalon palvelukeskuksessa tai 
kirjastossa. Ota yhteyttä kunnan palvelukes-
kukseen, puh. 08-555 010 00, tai Vaaliviran- 
omaiseen, puh. 020-825 825.  

Mitä tapahtuu valipäi-
vänä klo 20 jälkeen?

Eikö sinulla ole 
äänestyskorttia?

Voidaksesi äänestää kunta- ja aluevaaleissa sinun on: 
• oltava Ruotsin kansalainen tai jonkin muun EU-maan, Islannin tai Nor-

jan kansalainen, ja sinun on oltava väestökirjoilla kunnassa/alueella, tai 
• oltava jonkin muun maan kansalainen, joka on väestökirjoilla kun-

nassa/alueella, ja sinun on pitänyt olla väestökirjoilla Ruotsissa kolmen 
perättäisen vaalipäivää edeltävän vuoden ajan.

Äänestyskortti
Kaikki, joilla on äänioikeus, saavat äänestyskortin postitse viimeistään 24. 
elokuuta. Ennakkoäänestys alkaa samana päivänä. Äänestyskortissa on 
tieto siitä, missä vaaleissa sinulla on oikeus äänestää ja missä vaalihuoneis-
tossa sinun tulee äänestää vaalipäivänä. Jos haluat äänestää ennakkoon, 
sinun tulee ottaa äänestyskortti mukaasi. Jos äänestyskortissa olevat tie-
tosi eivät pidä paikkaansa, voit pyytää Tukholman läänin lääninhallitusta 
korjaamaan ne.

Ennakkoäänestys 
Voit ennakkoäänestää 24. elokuuta alkaen. Jos aiot äänestää ennakolta, 
tee se mielellään jo aikaisemmin kuin juuri vaalipäivää edeltävinä päivinä. 
Jonot ja odotusajat ovat tällöin lyhyemmät. 
 
Ennakkoäänestystä varten on erityiset äänestyshuoneistot. Voit valita 
haluamasi äänestyshuoneiston Ruotsissa. Nykvarnissa ennakkoäänestys 
tapahtuu Qulturum Sländanissa kirjaston yhteydessä syyskuun 10. päivään 
saakka. Syyskuun 11. päivänä ennakkoäänestys tapahtuu kunnantalon 
vastaanotossa/aulassa (ks. ajat viereisestä ruudusta). 
 
Sinun on otettava mukaasi ennakkoäänestyshuoneistoon sekä äänestys-
kortti että henkilöllisyystodistus. Ellei sinulla ole mitään henkilöllisyys-
todistusta, voit antaa jonkun toisen henkilön vahvistaa henkilöllisyytesi. 
Kyseisen henkilön on tällöin esitettävä oma henkilöllisyystodistuksensa. 
Ellei sinulla ole mukanasi äänestyskorttia, voidaan kunnantalon vastaan- 
otossa tai kirjastossa tulostaa kaksoiskappale äänestyskortistasi. 
 
Jos haluat esittää kysymyksiä äänestämisestä, keskustele äänestyshuo-
neistossa työskentelevien äänten vastaanottajien kanssa. Voit myös ottaa 
yhteyttä Vaaliviranomaiseen, puh. 020-825 825, tai kuntaan, puh.  
08-555 010 00. 
 
Vaalien alla Vaaliviranomainen julkaisee kaikkien äänestyshuoneistojen 
nimet, osoitteet ja aukioloajat osoitteessa www.val.se



Valittaminen
Epäiletkö, että esimerkiksi äänten-
laskennan tai vaalien toteuttamisen 
yhteydessä on tehty jokin virhe? 
Voit siinä tapauksessa valittaa 
vaalituloksesta Vaalitarkastuslau-
takuntaan, joka on valtiopäivien 
alaisuudessa toimiva viranomainen. 
Vain henkilöt, joilla on äänioikeus, 
voivat valittaa vaalituloksesta.  

Tämä vaaleja käsittelevä Tutanin 
erikoisnumero julkaistaan suomen- 
ja ruotsinkielisenä. Voit hakea sen 
kunnan palvelukeskuksesta 
kunnantalolta tai tilata sen 
sähköpostitse osoitteesta 
servicecenter@nykvarn.se 

Voit lukea lehden myös verkko-
sivuiltamme, joilla on muutakin 
suomenkielistä vaalitiedotusta: 
www.nykvarn.se/suomeksi.

Yleistä tietoa vaaleista on 
osoitteessa www.val.se  

Vaalitietoa 
suomeksi

Haluatko kysyä jotakin tai esittää 
Nykvarnin vaaleja koskevia mielipi-
teitä? Ota siinä tapauksessa yhteyttä 
kuntaan, puh. 08-555 010 00, tai 
verkko-osoitteeseen servicecenter@
nykvarn.se. Lisätietoa on myös 
osoitteessa www.nykvarn.se/val2022 
ja www.val.se  

Haluatko esittää 
kysymyksiä tai omia 
mietteitäsi?

Apua äänestämiseen

Apu vaalihuoneistossa
Jos pääset itse vaalihuoneistoon, mutta 
et kykene antamaan ääntäsi ilman apua 
(ellet esimerkiksi kykene laittamaan 
vaalilippua vaalikuoreen tai rastittaa 
valitsemaasi ehdokasta), voit pyytää 
apua joltakulta muulta. Päätät itse, kuka 
sinua auttaa. Voit myös pyytää apua ään-
ten vastaanottajilta. He eivät saa kertoa 
kenellekään, kuinka olet äänestänyt. 
Ellet kykene menemään sisälle äänes- 
tyshuoneistoon, äänten vastaanottajat 
voivat noutaa äänesi äänestyshuoneiston 
ulkopuolelta.

Äänestäminen lähetin avulla   
Lähetin avulla äänestäminen merkit-
see, että joku muu kuin sinä vie äänesi 
vaalihuoneistoon tai ennakkoäänestys-
huoneistoon. Sinulla on oikeus äänestää 
lähetin avulla sairauden, toimintarajoit-
teen ja iän johdosta, tai jos olet tutkinta-
vankeudessa tai kriminaalihuoltolassa. 
Jos asut tai oleskelet maalaiskirjeenkan-
tajan reitin varrella, voit myös äänestää 
lähetin avulla.  
 
Äänestääksesi lähetin avulla tarvitset 
lähetin, todistajan ja erityistä äänestämi-
seen vaadittavaa aineistoa.  
 
Voit tilata aineiston kunnasta tai vaalivi-
ranomaiselta. Aineisto on myös mahdol-
lista noutaa kunnantalon vastaanotosta.

Kiertävä äänten vastaanottaja 
Ellet sairauden, toimintarajoitteen tai  
iän vuoksi kykene menemään äänes- 
tyshuoneistoon, etkä myöskään voi 
äänestää lähetin välityksellä, voit tilata 
luoksesi kiertävän äänten vastaanottajan. 
Siinä tapauksessa äänten vastaanottaja 
tulee kotiisi vastaanottaakseen äänesi. 
Tarvittaessa äänten vastaanottaja voi 
auttaa sinua antamaan äänesi. Äänesi 
on valmisteltava samalla tavoin kuin 
muutkin ennakkoäänet. 
 
Kiertävän äänten vastaanottajan tilaami-
seksi sinun tulee ottaa yhteyttä kuntaan 
tavallisina aukioloaikoina soittamalla 
numeroon 08-550 10 00. Lauantaina 10. 
syyskuuta ja sunnuntaina 11. syyskuuta 
voit ottaa yhteyttä kuntaan myös klo 
9–12. 

Voit saada apua kiertävältä äänten vas- 
taanottajalta seuraavina aikoina:
tiistaina 30. elokuuta klo 18–20 
torstaina 1. syyskuuta klo 14–16 
maanantaina 5. syyskuuta klo 10–12 
keskiviikkona 7. syyskuuta klo 18–20 
lauantaina 10. syyskuuta klo 10.30–12.30 
sunnuntaina 11. syyskuuta klo 13–17

Voit saada apua äänestämiseen, jos sinun on vaikea selviytyä vaalihuo- 
neistossa ilman apua, tai jos et jostain syystä kykene itse menemään 
vaali- tai äänestyshuoneistoon.
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