Koti-Karjala

Keskiviikko 17.10.2012

Ketkä
saavat
äänestää,
miten ja
missä?
Äänioikeusikäisiä ovat ne,
jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. Valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä ovat asuinpaikasta riippumatta äänioikeutettuja kaikki äänioikeusikäiset
Suomen kansalaiset.
Kunnallisvaaleissa ja kunnallisissa kansanäänestyksissä ovat äänioikeutettuja ne,
joilla on kotikunta Suomessa.
Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja ovat EU:n
jäsenvaltioiden sekä Islannin
ja Norjan kansalaiset. Myös
muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos he ovat asuneet vakinaisesti Suomessa
yli kaksi vuotta.
Europarlamenttivaaleissa
ovat äänioikeutettuja Suomen kansalaisten lisäksi ne
EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet
maistraatille haluavansa olla
ainoastaan Suomessa äänioikeutettuja. Jos Suomen kansalainen ilmoittautuu äänioikeutetuksi jossain muussa EU:n
jäsenvaltiossa, hän ei voi äänestää Suomen ehdokkaita.
Jokaisella äänioikeutetulla
on oikeus äänestää missä tahansa yleisessä kotimaisessa
tai ulkomaisessa ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä
voi äänestää ainoastaan väestötietojärjestelmään merkityn
vakinaisen asuinpaikan mukaisessa äänestyspaikassa.
Ulkomailla vakinaisesti asuva
äänioikeutettu voi valtiollisissa vaaleissa äänestää vaalipäivänä viimeisen kotikuntansa
eli väestökirjanpitokuntansa
erikseen määräämässä äänestyspaikassa.

Äänioikeusilmoitus
ennen vaaleja
Väestörekisterikeskus postittaa kaikille äänioikeutetuille äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) viimeistään 24
päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksessa kerrotaan ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän
äänestyspaikka sekä, missä
kunnassa tai vaalipiirissä asetettuja ehdokkaita on oikeus
äänestää.
Äänioikeusilmoitus lähetetään väestötietojärjestelmään rekisteröidyllä vakinaisen asuinpaikan osoitteella joko kotimaahan tai ulkomaille. Jos henkilölle ei ole
rekisteröity vakinaista osoitetta, ilmoituskortti lähetetään
postiosoitteella tai tilapäisellä
osoitteella Suomeen tai ulkomaille.
Osoitteenmuutoksesta kannattaa ilmoittaa ulkomaillakin
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KUPIAISEN 65
Kauppaa 65 vuotta

Juhlatarjouksemme
torstai – sunnuntai 18.–21.10.2012

Tapahtuman ohjelma ja runsaat käyttötavaratarjoukset keskiaukeamalla.
Atria
Bravuuri
Uunivalmis

Atria
marinoitu

Herkkutorilta:
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Jogolino

VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
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PAAHTOKYLKI

VÄLIPALAT
10–12 KK

(0,53/l) sis. pantin 0,40
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4 plo/talous
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4x100 g (5,00/kg)
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Ilman kortta ja yksittäin 2,39 /pkt (5,98 kg)

1,5 l, 2-pack (0,53 l)
ROYAL
sis. pantin 0,80
raj. 2 kpl/talous
TEE
50 ps

(14,50 kg)
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50
kg

2 pkt

COCA COLA 1,5 l
2-PACKIT
Princess

Fazer

RUKIINEN
RIISI- JA
PERUNAPIIRAKKA
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Ilman korttia 2,19 /kpl (1,19 l) sis. pantin 0,40

kpl
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IIlman korttia 2,19 /rs (2,19 kg)

Ilman korttia 5,99 /rs (8,56 kg)
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-22%
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Ilm
Ilman korttia 8,06 /kg

pkt

-23%

Ilman korttia 1,89 /pkt (18,90 kg)

Oululainen
n

REISSUMIES

Shampion

Kunnalliset
kansanäänestykset

235–280 g
(2,32–2,77/kg)
g)

Puola

Kunnallista kansanäänestystä
järjestettäessä kunnanhallitus
ilmoittaa Väestörekisterikeskukselle kansanäänestyksen
toimittamisesta viimeistään
55 päivää ennen äänestyspäivää. Väestörekisterikeskus toimittaa viimeistään 30
päivää ennen äänestyspäivää
äänestysluettelot kunnan keskusvaalilautakunnalle. Kunnan keskusvaalilautakunta
postittaa kirjeäänestysasiakirjat äänioikeutetuille viimeistään 19 päivää ennen äänestyspäivää.
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Ilman korttia 0,89
,89
89 /pussi (3
(3,18–3,79
18–3 79 kg)
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kg

Ilman korttia 9,99 /kg

Tarjoukset voimassa 18.–21.10.2012
Tar

Taval l i sta parempi Ruoka ka uppa

KUPIAINEN

Palvelemme: ark. 7–21, la 7–18, su 12–18
petri.kupiainen@k-supermarket.ﬁ www.kupiainen.net
Kiteentie 6, Kitee, puh. info 0400 133 807
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