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Ylitornion kunta toivottaa
asukkailleen
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

KUULUTUS

ja mahdollisen toisen vaalin osalta

Presidentinvaali 2018

31.01.–02.02 (ke-pe)
03.02.–04.02 (la, su)
05.02.–06.02 (ma, ti)

Äänestysaika
Presidentinvaali 2018 toimitetaan sunnuntaina 28.
tammikuuta 2018. Varsinainen vaalitoimitus tapahtuu
klo 9:00–20:00 välisenä aikana ja mahdollisen toisen
vaalin osalta sunnuntaita 11.02.2018 klo 9:00–20:00
välisenä aikana.

Äänestysalue
Nimi

Äänestyspaikka

001 Alkkula
002 Mellakoski
003 Raanujärvi

Kunnanvirasto
Mellakosken koulu
Raanujärven koulu

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 17.01.2018
ja lopetetaan tiistaina 23.01.2018 ja mahdollisen toisen
vaalin osalta keskiviikkona 31.01.2018 ja lopetetaan
tiistaina 06.02.2018.
Ylitornion kunnan ennakkoäänestyspaikkana toimii
Ylitornion kunnanvirasto.
Ajalla

Aukioloaika

17.01.–19.01. (ke-pe)
20.01.–21.01. (la, su)
22.01.–23.01. (ma, ti)

09.00–18.00
10.00–14.00
09.00–18.00

tykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan
sihteerille

09.00–18.00
10.00–14.00
09.00–18.00

- tiistaina 16.01.2018 klo 16.00 mennessä

Kiertävä bussi
pe 19.01.2018
09.00–10.00
10.30–11.30
13.00–14.00
14.30–15.30

Kainuunkylän entinen koulu
Närkki GT-pihja
Kuivakankaan entinen koulu
Kaulirannan koulu

ma 22.01.2018
09.00–10.00
10.30–11.30
13.00–14.00
14.30–15.30
16.00–17.00

Aavasaksa kansantalo
Etelä-Portimon kylätalo
Kantomaan entinen koulu
Meltosjärven entinen koulu
Pessalompolon kylätalo

Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tarvitsee
erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.
Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen
- tiistaina 30.01.2018 klo 16.00 mennessä
Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse
040 506 2617 Juha Mäki. Kunnanvirastosta on saatavana lomakkeita ilmoittautumista varten. Ilmoituksen
voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys

Kotiäänestys
Vaalilain 46 § 3 mom:in mukaan äänioikeutettu, jonka
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti
kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan
Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 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. Kotiäänes-

Laitosäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta laitosten kanssa erikseen sovittavina ajankohtina. Laitosäänestyspaikkoja ovat: Terveyskeskus,
palvelutalo, ent. Lantonvainion vanhainkoti, Ylitornion
vankila, ODL Vesper-koti ja Attendo Katajahovi.
Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO. Lisätietoja saa tarvittaessa Juha Mäeltä puh. 040 506 2617.

Äänestyspaikat netissä:
www.aanestyspaikat.fi
Ylitorniolla 11.12.2017
Keskusvaalilautakunta

Kirjasto

avoinna:
ma–to klo 10–19
pe
klo 10–17
omatoimilehtisali ma–su klo 7.00–22.00
Joulun ja vuodenvaihteen poikkeukset aukioloajoissa:
25.–26.12.kirjasto on kiinni
1.1.2017 kirjasto on kiinni
5.1.2017 klo 10–15
Kirjastoauto ei liikennöi 25.–29.12.
Tornionlaakson kirjasto kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Asiakaspalvelu
Kirjastoauto
Sähköposti:

p. 0400 220 352
p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

Tornionlaakson kirjastoa voit seurata myös
Facebookissa ja Instagramissa

Terveyskeskus
tiedottaa:

Diabetestarvikejakelu
suljettu
27.12.–29.12.2017

Uimahallin uudet aukioloajat vuosi 2018
Viikosta 2 alkaen toistaiseksi
Yleisövuorot (sisäänottoajat)
Ti–pe
klo 13.00–20.00
La
klo 12.00–15.30

Maanantaisin uimahallin tilat opetuskäytössä klo
15.00 (mm. koululais- ja varhaiskasvatuksen ryhmät).
Maanantaina ei yleisövuoroja .
Vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi

Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

pidetään avoinna ma-pe klo 9.00–15.00
lounastauko klo 11.30–12.15

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi

