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Europarlamenttivaalien ulkomainontaohjeet 2019
Selostus asiasta

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019.
Europarlementtivaaleihin ovat ehdokkaita asettaneet seuraavat
puolueet ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä:
1. Suomen Kansa Ensin r.p.
2. Suomen Keskusta r.p.
3. Feministinen puolue r.p.
4. Kansallinen Kokoomus r.p.
5. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
6. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
7. Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.
8. Piraattipuolue r.p.
9. Kansalaispuolue r.p.
10. Sininen tulevaisuus r.p.
11. Perussuomalaiset r.p.
12. Vasemmistoliitto r.p.
13. Suomen Kommunistinen Puolue
14. Eläinoikeuspuolue r.p.
15. Seitsemän tähden liike r.p.
16. Vihreä liitto r.p.
17. Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
18. Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat
Ehdokkaita asettaneet puolueet saavat asettaa vaalimainoksensa
kaupungin omistamiin mainostelineisiin yllä olevassa listajärjestyksessä. Kullekin puolueelle on varattu yksi (1) kaksi-puoleinen julistepaikka telinerivissä. Järjestyksen laskeminen aloitetaan rivin vasemmasta reunasta. Kauppatorin kaksipuoleisilla mainospaikoilla
numerointi tulee Kirkkokadun puolelle. Torin puolella paikkoja ei numeroida, vaan siellä puolueilla on käytettävissä, samalla kohtaa
kuin paikat on Kirkkokadun puolella, eli torin puolella järjestys muodostuu käänteiseksi.
Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 15/2018 mukaan vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista 8.5.2019.

Mainostelinerivit sijaitsevat:
- Kauppatori
- Porokylän tori
- Hannikaisen aukio
Mainospaikat merkitään etukäteen maastoon ja numeroidaan kaupungin toimesta. Muualla kaupungin omistamilla mailla ei puolueiden yleismainonta ole sallittua.
Vaalimainostelineet on rakennettu siten, että mainoksen taustapahvin tulee olla suuruudeltaan 80 x 120 cm ja paksuudeltaan 3 - 5
mm.
Ehdokkaiden henkilökohtainen mainonta
1. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaina oleville henkilökohtaiseen
mainontaan kaupunki osoittaa lisäksi seuraavat osuudet seuraavien
katujen varsilta siten, että mainokset sijaitsevat ajoradan ja kevyenliikenteenväylän välisellä kaistalla:
Lehtovaarankatu (välillä Hannikaisenkatu-Pitkänrannankatu, molemmat puolet)
Kirkkokatu (välillä Et.kauppatori-Pielisenkatu ja Torikatu-Kaarlonkatu)
Pappilansuora (välillä liikennevalot-Puistokuja, molemmat puolet)
Kirkkotie (välillä Porokylänkatu-As.Oy Kirkkotie 6)
2. Puolueiden yleismainokset ovat kiellettyjä, niitä ei saa käyttää ehdokkaiden henkilökohtaiseen mainontaan tarkoitetuilla alueilla pienennettynäkään. Puolue/ryhmätunnukset saavat esiintyä mainoksissa, mutta eivät saa olla hallitsevasti esillä.
3. Mainokset tulee asettaa omiin telineisiinsä, niitä ei saa kiinnittää
pylväisiin, liikennemerkkeihin yms.
4. Mainosten enimmäiskoko on 80x120 cm, vähimmäiskoko A4.
5. Mainokset eivät saa estää näkyvyyttä tai häiritä muuten liikennettä ja liikenteenohjausta, ne on sijoitettava vähintään 10 metrin etäisyydelle risteyksestä. Mainokset eivät saa vaurioittaa istutuksia.
Muut ohjeet
1. Vaalimainosten asettajien on lisäksi otettava huomioon ELY-keskuksen erilliset ohjeet. Yksityisillä alueilla tarvitaan maanomistajan
lupa.

Päätös ja
sen perustelut

Hyväksyn Europarlamenttivaalien vaalimainosohjeet edellä selostusosassa ilmenevällä tavalla.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 25 §, kaupunkirakennepäällikön toimivalta kohta 4

Allekirjoitus

Kaupunkirakennepäällikkö

Niko Mahlavuori

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kaupunkirakennelautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisten katu- ja postiosoitteet:
Nurmeksen kaupunginhallitus, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Hyvinvointilautakunta, Kötsintie 2, 75500 Nurmes
Kaupunkirakennelautakunta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Puhelin: 04010 45000 vaihde
Faksi: 020 601 1932, sähköposti: kirjaamo@nurmes.fi
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätös julkaistu tietoverkossa nurmes.fi
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Tiedoksianto
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Päätös on
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Asianosainen: puolueiden vaaliasiamiehet
Paikka, päiväys ja tiedoksiantajan allekirjoitus
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