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Valmistelija

Kaupunginsihteeri, kaupunginarkistonhoitaja
Kuntavaalit toimitetaan seuraavan kerran sunnuntaina 18.4.2021.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021.
Kunkin kunnan kunnanhallitus määrää kunnan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen määrän ja sijainnin sekä lain sallimissa
rajoissa myös äänestyspaikkojen aukioloajat. Aukioloajat voivat olla
ma - pe klo 8 - 20 ja la - su klo 9 - 18.
Viime eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa kaupunki järjesti
ennakkoäänestyksen omana toimintanaan Prisma-keskuksessa,
Kartanokeskuksessa ja kaupungintalolla. Kaupungin henkilökunta
hoiti ennakkoäänestyksen. Aukioloajat olivat Kartanokeskuksessa
ke-pe klo 10-17, la klo 10-16, su klo 12-16 ja ma-ti klo 10-17,
Prisma-keskuksessa ke-pe klo 12-19, la klo 10-16, su klo 12-16 ja
ma-ti klo 12-19 ja kaupungintalolla ma-pe klo 10-16 ja la-su klo 1216. Aukioloaikoihin ehdotetaan tehtäviksi joitain muutoksia.
Yleisten äänestyspaikkojen lisäksi paikkakunnalla ns.
laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkoina ovat sairaala sekä
ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kaupunginhallituksen
määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt.
Laitoksissa voivat äänestää laitoksissa hoidettavina olevat mutta eivät poliklinikka-asiakkaat eikä henkilökunta. Kotiäänestystoimitsija
käy pyydettäessä niiden luona, jotka eivät asu laitoksissa ja joilla on
vaalilain mukaan oikeus kotiäänestykseen. Kaupunginhallitus on
määrännyt viime vaaleja varten seuraavat laitosäänestyksen
ennakkoäänestyspaikat:
Attendo Retonkihovi
Esperi Hoivakoti Puuvilla
Esperi Koti Popliini
Forssan sairaala
Heikanrinteen palvelukeskus
Lamminrannan asumispalveluyksikkö
Niittyvillan asumisyksikkö
Palvelukeskus Tyykihovi
Palvelukeskus Rimpikoto

Pihlajakatu 3
Kutomonkuja 2 A 1
Kutomonkuja 2 F 4
Urheilukentänkatu 9
Saksankuja 34
Kujalankatu 1
Kossilantie 6
Et. Puistokatu 4
Saksankatu 11

Samat paikat ehdotetaan määrättäviksi seuraavien vaalien
laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikoiksi.
(EV, MP, SK)
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Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. määrää, että Forssassa vuoden 2021 kuntavaalien yleisinä
ennakkoäänestyspaikkoina toimivat osoitteessa Kartanonkatu 11
sijaitseva Kartanokeskus, osoitteessa Tapulikuja 6 sijaitseva Prismaliikekeskus, osoitteessa Yhtiönkatu sijaitseva Citymarket-liikekeskus
ja osoitteessa Turuntie 18 sijaitseva kaupungintalo
2. määrää, että yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna
seuraavasti:
Kaupungintalo
maanantaista perjantaihin klo 10–14
lauantaina ja sunnuntaina suljettu
Kartanokeskus
maanantaista perjantaihin klo 9–13
lauantaina klo 9–13
sunnuntaina suljettu
Prisma-keskus
maanantaista perjantaihin klo 12–19
lauantaina ja sunnuntaina klo 12–16
Citymarket-keskus
maanantaista perjantaihin klo 11–18
lauantaina ja sunnuntaina klo 11–15
3. määrää, että vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa
laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikat ovat yllä mainitut.

Päätös
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Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

