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ALUEVAALIT 2022 
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00 

Ennakkoäänestys 12.1.-18.1.2022 
Kunnantalo (Valtatie 15): 
ke – pe    12.1. – 14.1.2022 klo 09:00 – 19:00 
la – su     15.1. – 16.1.2022 klo 10:00 – 16:00 
ma – ti     17.1. – 18.1.2022 klo 09:00 – 19:00 

Ennakkoäänestysauto kiertää seuraavasti: 
Keskiviikko 12.1.2022 
klo   9.30 – 11.00 Kelontekemä, Lauri Vuollin talo, Kelontekemäntie 741 
       11.30 – 12.30 Tepsa, entinen koulu, Rovanpääntie 4 
       14.00 – 14.30 Kuivasalmi, entinen koulu, Kiistalantie 2326 
       15.00 – 16.00 Jeesiöjärvi, entinen koulu 

Torstai 13.1.2022  
klo 10.00 – 11.30  Hanhimaa, entinen koulu, Inarintie 1636 
      12.00 – 13.00 Rauduskylä, Majatalo Jurtta 
      13.30 – 16.00 Köngäs, entinen koulu, Siimeksentie 19 
 
Perjantai 14.1.2022 
klo 10.00 – 11.00 Lompolo, linja-autokatoksen luona, Puljuntie 1325 
      11.30 – 12.30 Pulju, ilmoitustaulun luona 
      13.00 – 14.00 Tepasto, entinen koulu, Koulukuja 14 
 
Lauantai 15.1.2022 
klo    9.30 – 11.00 Rauhala, Jerisjärventien risteys, kioskin luona 
       12.00 – 16.00 Sirkka, koulu, Ounasjoentie 23 
 
Sunnuntai 16.1.2022 
klo  10.00 – 16.00 Sirkka, koulu, Ounasjoentie 23 
 
Maanantai 17.1.2022  
klo   9.30 – 10.00 Lehmilehto, ilmoitustaulun luona (Kieringintie) 
      10.30 – 11.00 Maunujärvi, Kieringintien ja Maununtien risteys 
      11.30 – 13.00 Molkojärvi, entinen koulu, Kieringintie 2160 
      13.30 – 14.00 Kinisjärvi, Kieringintien ja Kinisjärventien risteys 
 
Tiistai 18.1.2022 
klo  10.00 – 13.00 Kittilän kaivos, Pokantie 541 
 
 
Vaalipäivän äänestysalueet ja paikat (avoinna klo 9.00 – 20.00) 
 
Äänestysalue   Äänestyspaikka 
001 Pohjoinen äänestysalue I  Sirkan koulu 
002 Pohjoinen äänestysalue II  Raattaman koulu 
003 Eteläinen äänestysalue I  Alakylän koulu 
004 Eteläinen äänestysalue II  Vuoman koulu 
005 Itäinen äänestysalue   Kiistalan koulu 
006 Läntinen äänestysalue   Kaukosen koulu 
007 Kirkonkylän äänestysalue  Lukio 
008 Kallon äänestysalue  Kallon kauppa 
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Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen 
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Sen toteamiseksi äänestäjän on 
esitettävä kuvallinen asiakirja; ajokortti, passi, tai kuvallinen henkilökortti. Tarvittaessa poliisilaitokselta saa 
maksuttoman henkilökortin äänestämistä varten. 
 
Kotiäänestys 
Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. 
 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon 
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan 
keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 11.1.2022 klo 16 mennessä. 

Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse puh. 0400 356 500 tai lähettämällä täytetty kotiäänestyslomake osoitteella 
Keskusvaalilautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. 

Laitosäänestys  
Laitosäänestys järjestetään terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vanhainkodilla sekä muissa ympärivuorokautista 
hoitoa antavissa toimintayksiköissä.  
Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. 

Äänestys toimitetaan laitoksissa ennakkoäänestysaikana 12.1.-18.1.2022. Tarkemmat ajat selviävät laitoksiin 
toimitetuista ilmoituksista. 

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita 

Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen 
mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä. 

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 12.1.-18.1.2022 
Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon, tai jos olet 
omaehtoisessa karanteenissa, odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät. Jos olet lääkärin määräämässä 
karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit soittaa etukäteen keskusvaalilautakunnan 
sihteeri Sanna Ylinammalle puh 040 6530 774.  

Vaalipäivänä 23.1.2022  
Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa tai jos tiedät olevasi vaalipäivänä 
lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, toimi seuraavasti:  
- Älä tule sisälle vaalihuoneistoon vaan soita vaalihuoneiston ulko-ovessa tai sen läheisyydessä olevassa 
vaalijulisteessa olevaan vaalilautakunnan puheenjohtajan puhelinnumeroon.  
  

Tartuntatautilain mukaan eristyksen ja karanteenin aikana vain välttämätön asiointi ohjeita noudattaen on sallittua.  
Mikäli tiedät olevasi lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä ennakkovaalien aikaan tai vaalipäivänä, 
noudata tartuntataudeista vastaavan lääkärin antamia ohjeita tullessasi äänestämään.  

Lisätietoja aluevaaleihin liittyvistä asioista löydät sivulta https://vaalit.fi/aluevaalit 

KITTILÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
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