
ENONTEKIÖN KUNTA 
KUULUTUS ALUEVAALEISTA 
 

 
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00 – 20.00. 
 
Äänestysalueiden äänestyspaikat ovat: 
 
Äänestysalue 001 (Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu)  Kunnanvirasto                  
                 Ounastie 165 
Äänestysalue 002 (Kaaresuvanto)                                                  Kaaresuvannon koulu                                                                                                        
     Syväjärventie 32 
Äänestysalue 003 (Kilpisjärvi)   Kilpisjärven koulu                  
                                          Tsahkalluoktantie 1 
Äänestysalue 004 (Nunnanen-Peltovuoma ja Vuontisjärvi)              Peltovuoman koulu                  
                     Ounastie 3111                   
Ennakkoäänestys on ajalla 12.1 -18.1.2022 
Enontekiön kunnassa ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat seuraavat: 
 
Hetta/ kunnanvirasto, Ounastie 165 
- ke 12.1. –  pe 14.1. klo 10.00 – 17.00    
- ma 17.1. –  ti 18.1.  klo 10.00 – 17.00  
 
Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu on seuraava: 
Keskiviikko 12.1.2022 
Äänestysauton pysäkki     klo 
-Kilpisjärvi/Kilpishallin piha, Käsivarrentie 14205   10.00 - 11.30 
-Kaaresuvanto/Kaaresuvannon koulu, Syväjärventie 32  13.30 - 15.00 
-Kultima/ Kultiman kääntöpaikka            16.30 - 17.00 
-Kuttanen/ Liikennöinti Onni Palo Oy:n liittymä, Käsivarrentie 1765  17.30 - 18.00                   
 
Torstai 13.1.2022     klo 
Äänestysauton pysäkki 
- 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/ Galdotievan piha, Ruijantie 2605   16.15 - 16.45 
- Leppäjärvi/ / pohjoispuolen kahva parkkipaikka   17.00 - 18.00 

  
Perjantai 14.1.2022 
Äänestysauton pysäkki     klo 
- Nunnanen/ Kalmantien risteys, Kalmantie 4   10.00 - 11.00 
- Peltovuoma/ entinen koulu, Ounastie 3111   11.30 - 12.30 
- Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys, Vuontispirtintie 1   14.00 - 14.30 
- Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka   14.45 - 15.45 
- Vuontisjärvi/ entisen koulun risteys, Sammakkojänkäntie 1  16.45 - 17.30 
 



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 12.1-18.1.2022. 
 
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää 
ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 11.1.2022 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 
https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona  
 
Koronan vuoksi lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään 
äänestyspaikkaan. Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on 
mahdollista vaalipäivänä äänestyspaikan pihalla tai kotiäänestyksessä. Kotiäänestykseen 
ilmoittautuminen päättyy 11.1. klo 16.  
 
Jos karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä äänestyspaikan 
pihalla, hänen on soitettava joko vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan numeroon ja 
sovittava äänestystapahtumasta. Vaalilautakunnan puhelinnumero löytyy äänestyspaikan 
sisäänkäynnin ulkopuolella olevasta julisteesta ja keskusvaalilautakunnan puhelinnumero 
äänioikeusilmoituksesta. 
 
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 040 6682517 ja sähköposti 
vaalit@enontekio.fi 
 
Enontekiöllä 9.12.2021 
 
ENONTEKIÖN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
osoite: Kunnanvirasto, Ounastie 165, 99400 Enontekiö 
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