
Näin äänestät:

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja 
 ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021.  

Ota mukaasi äänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla 
poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvalli
nen asiakirja.

Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestys paikassa.  
Myös muualla kuin kotikunnassasi.

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestys paikassasi eli siinä 
äänestyspaikassa, joka on merkitty Sinulle saapuneeseen äänioikeus
ilmoitukseen.

Itse äänioikeusilmoitusta ei tarvita äänestyksessä,  mutta voit ottaa 
sen mukaasi jos haluat.

Äänestyspaikalla on kerrottu selkeästi äänestysohjeet. 
 Äänestämisestä löydät tietoa osoitteesta vaalit.fi/aanestajalle.

Ennen äänestämistä kannattaa tutustua ehdokkaisiin vaali koneissa,  
ehdokkaiden omilla kanavilla sekä SDP:n ehdokas sivuilla osoitteessa 
sdp.fi/kuntavaalit.

OsOitelähde: Väestötietojärjestelmä, Digi ja väestötietovirasto. Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun. Tietojen tekninen toimitus: Posti Oy, PL 7, 00011 Posti. 
AdresskällA: Befolkningsdatasystemet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personuppgifter har inte lämnats till avsändaren av detta brev. Teknisk data
leverans: Posten Ab, PB 7, 00011 Posti. sOurce Of Address: Population Information System, Digital and Population Data Services Agency. The information has not been 
disclosed to the sender of the letter. Technical delivery of the information: Posti Oy, P.O. Box 7, 00011 Posti.

Hei,
KesäKuun Kuntavaalit on ehkä ensimmäisiä kertoja, kun sinulla on mahdollisuus 
 äänestää   vaaleissa. Nyt on aika saada nuorten ja oma äänesi kuuluviin ja vaikuttaa  
koti kaupunkisi  tulevaisuuteen. Jokaisella äänellä on merkitystä!

SDP haluaa rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta ja  nuoresta voi tulla mitä vain. 
Meidän pitää huolehtia, että kukaan ei jää elämän isompien tai pienempien murheiden 
 kohdatessa yksin.  Haluamme, että voit rakentaa koti kaupungissasi oman näköistäsi 
elämää. 

Siksi SDP haluaa: 
 varmistaa jokaiselle laadukkaan koulutuksen ja lisätä kuntien tarjoamia kesätyö
paikkoja

 torjua ilmastonmuutosta ja panostaa hyviin joukkoliikenneyhteyksiin 
 varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastaa 
 panostaa nuorisotyöhön, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja matalan kynnyksen 
mielen terveyspalveluihin  

 pitää huolta, että kulttuuri, kirjastot ja liikuntapalvelut ovat kaikkien saavutettavissa 
 varmistaa, että lääkäriin pääsee nopeasti  
 tukea kaikenlaisia perheitä arjen haasteissa  
 huolehtia, että jokainen mummu ja pappa saa hyvää hoitoa ja hoivaa  

Oletko jo löytänyt oman ehdokkaasi? SDP:n nuoria kuntavaaliehdokkaita löydät tämän  
kirjeen kääntö puolelta. Kaikkiin SDP:n ehdokkaisiin voit tutustua osoitteessa:
sdp.fi/kuntavaalit.

Nyt on aika äänestää!     

Sanna Marin   
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri


