
ENONTEKIÖN KUNTA 

KUULUTUS PRESIDENTINVAALEISTA 
 

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 kello 9.00 – 20.00. 

(Mahdollinen toinen vaalipäivä toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 kello 9.00-20.00) 

 

Äänestysalueiden äänestyspaikat ovat: 
 

Äänestysalue 001 (Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu)  Hetan koulukeskus     

     Puistomäentie 3 

Äänestysalue 002 (Kaaresuvanto)   Kaaresuvannon koulu     

     Syväjärventie 32 

Äänestysalue 003 (Kilpisjärvi)   Kilpisjärven monitoimitalo    

     Tsahkalluoktantie 1 

Äänestysalue 004 (Nunnanen-Peltovuoma ja Vuontisjärvi) Peltovuoman koulu    

     Ounastie 3111 

 

Ennakkoäänestys on ajalla 17.1.-23.1.2018. 

(Mahdollinen toinen ennakkoäänestys on ajalla 31.1.-6.2.2018.) 

Enontekiön kunnassa ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat ovat seuraavat: 

(Mahdollisen toisen ennakkoäänestyksen ajat ovat suluissa.) 

 

- Ke 17.1.2018  klo 10-17   Hetta, kunnanvirasto (31.1.2018 klo 10-17) 

- To 18.1.2018  klo 10-17   Hetta, kunnanvirasto (1.2.2018   klo 10-17)    

- Pe 19.1.2018  klo 10-17 Hetta, kunnanvirasto (2.2.2018   klo 10-17) 

- Ma 22.1.2018 klo 10-17 Hetta, kunnanvirasto (5.2.2018   klo 10-17)     

- Ti 23.1.2018  klo 10-17   Hetta, kunnanvirasto (6.2.2018   klo 10-17)     

 

Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu ovat seuraavat:  

Keskiviikko 17.1.2018 (31.1.2018) 

Äänestysauton pysäkki     klo 
- Kilpisjärvi/ Kilpishallin piha, Käsivarrentie 14205   10.00-11.30 

- Kaaresuvanto/ Kaaresuvannon koulun piha, Syväjärventie 32  13.30-15.00 

- Kultima/ Kultiman kääntöpaikka    16.30-17.00  

- Kuttanen/ Liikennöinti Onni Palo Oy:n liittymä, Käsivarrentie 1765 17.30-18.30 

 

Torstai 18.1.2018 (1.2.2018) 

Äänestysauton pysäkki     klo 
- Sonkamuotka/ Arctic Knife:n paikoitusalue, Muoniontie 1721  10.00-10.30 

- Palojoensuu/ Palojoensuun kylätalon piha, Muoniontie 46  11.00-12.00 

- Muotkajärvi/ Niementien risteys, Niementie 1   12.30-13.00 

- Näkkälä/ Kaijunantien risteys, Kaijunantie 1   14.30-15.15 

- Palojärvi/ Leena Palojärven tien risteys, Ruijantie 2715  16.15-16.45 

- Leppäjärvi/ entinen koulu, Ruijantie 1935   17.00-18.00 

 

Perjantai 19.1.2018 (2.2.2018) 

Äänestysauton pysäkki     klo 
- Nunnanen/ Kalmantien risteys, Kalmantie 4   10.00-11.00 

- Peltovuoma/ koulu, Ounastie 3111    11.30-12.30 

- Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys, Vuontispirtintie 1  14.00-14.30 

- Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka   14.45-15.15 

- Vuontisjärvi/ entisen koulun risteys, Sammakkojänkäntie 1  16.00-17.00 



Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- 

eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan 

Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös 

kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa 

(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen 

kotikunnakseen. 

Kotiäänestysaika on 17.1.-23.1.2018.  

(Mahdollinen toinen kotiäänestysaika on 31.1.-6.2.2018.) 

 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää 

ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 16.1.2018 kello 16.00 mennessä kunnan 

keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. 

Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua 

lomaketta, joka on saatavana kunnanvirastolta tai sen voi ladata internetistä osoitteesta 

http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html 

 

Jos vaalitoimitsija, vaalitoimikunta tai vaalilautakunta ei tunne äänestäjää, on äänestäjä velvollinen 

esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa 

asiakirjaa, kuten passia, ajokorttia tai kuvallista KELA-korttia, voi hän pyytää poliisilta 

maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

 

Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavissa maistraateissa virka-aikana 

keskiviikosta 13.12.2017 lukien. Sitä koskevan kirjallisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 

maistraattiin viimeistään 12.1.2018 ennen klo 16. 

 

 

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Marjo Baas, puh. 040-185 3345 ja sähköposti 

baas.marjo@gmail.com 

 

Enontekiöllä  8.12.2017 

 

ENONTEKIÖN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

osoite: Kunnanvirasto, Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

 

 

 

       

 

 

http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

