
TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 
 

Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa 
yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali 11.2.2018, jossa ovat ehdokkaina kaksi 
ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. 
 
Vaalipäivän äänestyspaikat 
Äänestyspaikat ovat Vihdin kunnassa äänestysalueittain seuraavat: 
 
001 Kirkonkylä pohjoinen: Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Vihti 
002 Kirkonkylä eteläinen: Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Vihti 
003 Vanha-Nummela: Vihdin lukio, Hiidenvedentie 3, Nummela  
004 Hiidenvesi: Vihdin lukio, Hiidenvedentie 3, Nummela 
005 Härköilä: Vihdin lukio, Hiidenvedentie 3, Nummela 
006 Nummelanharju: Vihdin lukio, Hiidenvedentie 3, Nummela 
007 Ojakkala: Ojakkalan koulu, Nummitie 21, Ojakkala 
008 Pohjois-Vihti: Haimoon koulu, Haimoontie 360, Vihti  
009 Otalampi: Otalampi-talo, Torpparintie 9, Otalampi 
010 Etelä-Vihti: Huhmarnummen koulu, Pihtisillantie 303, Huhmari   
 
Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00. 
 
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.  
 
Ne Vihdin kunnassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön 
kohdalle, kuuluvat 001 Kirkonkylä pohjoinen äänestysalueeseen. 
 
Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa 
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 767 4798. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa 
myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 
4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.  
 
Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestys toimitetaan 17.1.- 23.1.2018 (mahdollinen toinen kierros 31.1.-6.2.2018) 
seuraavissa paikoissa: 
 
1) Pääkirjasto, Pisteenkaari 9, Nummela, jossa aukioloajat: 
- ke ja to 9.00 - 20.00 
- pe klo 9.00 - 18.00 
- la klo 10.00 - 15.00 
- su klo 10.00 - 15.00 
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00 
 
2) K-citymarket, Tuusankaari 1, Nummela, jossa aukioloajat: 
- ke, to ja pe klo 9.00 - 20.00 
- la klo 10.00 - 18.00 
- su klo 10.00 - 18.00 
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00  
 
3) Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Kirkonkylä, jossa aukioloajat:  
- ke, to ja pe klo 10.00 - 18.00 
- la klo 10.00 - 15.00 
- su klo 10.00 - 15.00 
- ma ja ti klo 10.00 - 20.00 
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4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 23 
- su klo 10.00 – 13.00 
 
5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15 
- su klo 14.00 - 16.00 
 
Äänestyspaikkojen sijainnin löydät mm. karttapalvelusta seuraavan linkin kautta: kartta.vihti.fi.  
 
Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa: 
 
- Attendo Vanha Seppä hoitokoti (Nummela) 
- Palvelutalo Hopearinne (Vihdin kirkonkylä) 
- Kaarikeskus (Nummela) 
- Katajakoti (jossa myös Kaarikeskussäätiön Viljonkoti ja Vesankoti, Nummela) 
- Esperi Hoivakoti Vihdin Valkama (Vihdin kirkonkylä) 
- Ykköskoti Hiidenpelto (Vihdin kirkonkylä) 
- Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus 
- Asumispalvelut Eteva -kuntayhtymän ryhmäkodit 
- Nummelan vuodeosasto 
- Uudenmaan Seniorikodit/Hiidenhovi (Nummela) 
 
Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten 
ilmoitustaululla. 
 
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai 
muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada 
poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.   
 
Kotiäänestys 
Äänioikeutettu, 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. Kotiäänestystä 
haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 (mahdollisen toisen 
kierroksen osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16.00). Jos samassa taloudessa 
asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen 
yhteydessä. 
 
Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa 
ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Vihdin kunnanvirastolta, os. Asemantie 30, 
Nummela tai tilaamalla keskusvaalilautakunnalta, os. PL 13, 03101 Nummela, puhelimella 
numerosta 044 767 4798 tai 040 027 5082 sekä sähköpostitse osoitteesta kunnanvirasto@vihti.fi. 
 
Vihdissä 15.11.2017 
 
Keskusvaalilautakunta 


