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Tasavallan presidentin ensimmäinen vaali toimitetaan  
sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnun-
taina 11.2.2018. Äänestyspaikat ovat avoinna molemmissa  
vaaleissa klo 9-20 välisen ajan.

Lapinlahden kunnan äänestysalueiden 
vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestysalue  Äänestyspaikka
001 Alapitkä  Alapitkän koulu, Alapitkäntie 45
002 Kirkonkylä itäinen kunnanvirasto, Asematie 4
003 Kirkonkylä läntinen kunnanvirasto, Asematie 4
004 Nerkoo  Nerkoon koulu, Iisalmentie 770
005 Varpaisjärvi pohjoinen  Paloisten koulu, Paloisentie 413
006 Varpaisjärvi eteläinen Varpaisjärven koulu,
  Koivuniementie 3

Ennakkoäänestys
Lapinlahden yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Lapinlahden 
kunnanvirasto ja Varpaisjärven lähikirjasto. Ennakkoäänestys 
tapahtuu presidentin ensimmäisessä vaalissa 17.1.-23.1.2018 
ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2018. Ennakko-
äänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Lapinlahden kunnanvirasto, Asematie 4, Lapinlahti
Ensimmäinen vaali
17.1.2018 – 19.1.2018  kello 10.00 -18.00
20.1.2018 – 21.1.2018 kello 12.00 -16.00
22.1.2018 – 23.1.2018 kello 10.00 -18.00

Mahdollinen toinen vaali
31.1.2018 – 2.2.2018 kello 10.00 -18.00
3.2.2018 – 4.2.2018 kello 12.00 -16.00
5.2.2018 – 6.2.2018 kello 10.00 -18.00

Varpaisjärven lähikirjasto, Kirjastontie 1, Varpaisjärvi
Ensimmäinen vaali
17.1.2018 – 19.1.2018 kello 10.00 -18.00
20.1.2018 kello 12.00 -16.00
21.1.2018  suljettu
22.1.2018 – 23.1.2018  kello 10.00 -18.00

Mahdollinen toinen vaali
31.1.2018 – 2.2.2018 kello 10.00 -18.00
3.2.2018 kello 12.00 -16.00
4.2.2018  suljettu
5.2.2018 – 6.2.2018 kello 10:00 -18.00

Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä 
(esim. ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti tai kuvallinen 
Kela-kortti).

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan, jos Lapinlahden kunta on merkitty ääni-
oikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestyk-
seen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asu-
va omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoi-
tettu omaishoitaja, jos Lapinlahden kunta on merkitty ääni- 
oikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai 
puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, Asematie 4, 73100 La-
pinlahti, puh. 040 4883 013, viimeistään tiistaina 16.1.2018 
klo 16 mennessä. Tämä ilmoittautuminen on voimassa myös 
mahdollisessa toisessa vaalissa, eikä uutta ilmoittautumista 
tarvita. Mikäli äänestäjä haluaa äänestää kotonaan vain toi-
sessa vaalissa, kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeis-
tään tiistaina 30.1.2018 klo 16 mennessä.

Lapinlahdella 19.12.2017
Lapinlahden kunnan keskusvaalilautakunta

LAPINLAHTI
TASAVALLAN PRESIDENTIN 
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Noora Knapp

Jo lähes kaksikymmen-
tä vuotta nettisivuja teh-
neen yrittäjä Jari Tikkasen 
mukaan kotisivut ovat edel-
leen tärkeä osa yritystä ja sen 
markkinointia, vaikka yhä 
useampi keskittää oman yri-
tyksensä mainonnan sosiaa-
lisen median puolelle.

– Monilla on edelleen verk-
kosivut, mutta niiden päivi-
tys jää usein vähemmälle jos 
sivut koetaan hankalaksi.

Tikkanen arvelee, että 
sosiaalisen median eri kana-
vissa, kuten vaikkapa Face-
bookissa ihmisiä viehättää 
sivuston helppous.

– Jokainen osaa kirjoittaa 
ja lisätä kuvia sinne. Face-
bookiin on helppo ja nopea 
päivittää esimerkiksi tietoja 
ja tarjouksia.

KAIKKI kuluttajat eivät ole 
Facebookissa, mutta Tikka-
nen muistuttaa myös siitä, 
että on asiakkaita, jotka liik-
kuvat pelkästään sosiaalises-
sa mediassa.

Siksi sosiaalinen media 

onkin hyödyllinen työkalu 
kotisivujen rinnalle.

– Vaatekaupat pelaavat 
paljon kuvilla ja siksi Face-
book tai vaikkapa Instagram 
ovat toimivia kanavia koti-
sivujen ohella. Sosiaalisen 
median kanaviin voi halutes-
saan lisätä linkin varsinaisille 
kotisivuille ja päinvastoin.

OMIEN kotisivujen teko 
onnistuu yksinkertaisimmil-
laan ilman ammattilaisen 
apua, sillä tarjolla on useita 
kansainvälisesti tunnettuja 
sivustopohjia, joiden avul-
la omat kotisivut voi laittaa 
pystyyn ilmaiseksi.

Tikkasen mukaan nii-
den käyttö on helppoa, sil-
lä sivustopohjien käyttö ei 
vaadi koodin lukutaitoa. 
Avoimeen lähdekoodiin 
perustuvat sisällönhallinta-
ohjelmistot eivät kuitenkaan 

pysty tuottamaa yksilöllis-
tä käsityötä, mitä taas verk-
kosivustojen suunnitteluun 
ja rakentamiseen erikoistu-
neella ammattilaisella on 
mahdollisuus tarjota.

Kotisivuja tehdessään Tik-
kanen pyrkii asettumaan 
aina kuluttajan rooliin.

– Mietin usein mitä itse toi-
voisin yrityksen kotisivuil-
ta löytyvän. Pitää olla ikään 
kuin kärpäsenä katossa.

Tikkanen auttaa asiakkai-
taan myös verkkotunnuksen 
eli Internet-osoitteen sekä 
webhotellin ja halutessa SSL-
sertifikaatin hankinnassa. 
Sertifikaatti suojaa sivuston 
käyttäjän ja palvelimen väli-
sen verkkoliikenteen.

– Toisinaan yritysten nimet 
voivat olla todella pitkiä ja 
joskus ne sisältävät myös 
ääkkösiä. En itse suositte-
le verkko-osoitteeseen ääk-
kösiä, vaikka niiden käyttö 
onkin nykyään mahdollista.

– Ääkköset eivät käy säh-
köpostiosoitteisiin ja se voi 
sekoittaa yhteystietojen hah-
mottamista.

KOTISIVUJEN etusivulle on 

hyvä lisätä omat yhteystie-
dot ja tieto siitä, mitä yritys 
tarjoaa ja kenelle.
Hyvä ensivaikutelma luo-
daan selkeällä ja toimivalla 
ulkoasulla.

– Valokuvat ovat myös hyvä 
lisä ja niihin kannattaakin 
panostaa. Kuvissa laatu kor-
vaa määrän.

Nippelitiedot ja pitkät 
selostukset Tikkanen suo-

sittelee jättämään pois.
– Tekstien kannattaa olla 

lyhyitä ja napakoita. Yrityk-
sen historiasta voi kirjoittaa 
vaikkapa jollekin alasivulle.

TÄRKEIMPÄNÄ ominai-
suutena Tikkanen pitää 
kuitenkin kotisivujen res-
ponsiivisuutta.
Responsiivisesti toteutettu 
sivusto tunnistaa käytettä-

vän laitteen ja mukauttaa 
sivun sisällön, ulkoasun ja 
erilaiset toiminnallisuudet 
automaattisesti käytettävän 
laitteen mukaan.

– Sivuja on hankala sela-
ta jos ne on aikoinaan tehty 
vain tietokoneen näytölle. 
Mukautuvan verkkosuun-
nittelun avulla sivustot tait-
tuvat erilaisille laitteille ja 
näkyvät hyvänä.

Pysyvä kotipaikka netissä
Markkinointi: Nettisivuja 
tarvitaan myös someaikana.

”Facebook ja 
Instagram 

ovat toimivia 
kanavia kotisivu-
jen ohella.

Webbiriihi-yrityksen yrittäjä Jari Tikkanen on tehnyt nettisivuja jo lähes 20 vuoden 
ajan. Sen lisäksi yrittäjä myy tietotekniikkaa toimitusmyyntinä, huoltaa tietokoneita 
ja digitoi video- ja äänikasetteja.

NOORA KNAPP

Asematie 6, p. 017 731 957, 044 373 1957
Avoinna ma–pe 9–17

LAPINLAHDEN OPTIIKKA

SEURAAVA
SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO

MA 15.1.

Liike täyttää 40 vuotta huhtikuussa

Alennukset voimassa ostaessasi 
linssit sekä kehykset.

ALE
Kehykset 

-70%
LISÄALE 
100€

Hoida mainontasi kuntoon yhdessä osoitteessa. 
Meiltä saat kaiken.
mainos.savonmedia@media.fi, 017 303 600.


