KUULUTUS
Vuoden 2022 aluevaalit Äänekosken kaupungissa
Aluevaalit, joissa valitaan vuonna 2021 perustettujen hyvinvointialueiden aluevaltuustot ensi kertaa,
toimitetaan tammikuussa 2022 seuraavan aikataulun mukaisesti.
Yleinen ennakkoäänestys
Kotimaan yleinen ennakkoäänestys toimitetaan ajanjaksolla 12.‐18.1.2022. Äänekosken kaupungin alueella
sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja näiden aukioloajat ovat seuraavat:
Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
ke‐pe 12.‐14.1.2022 kello 10‐18
la‐su 15.‐16.1.2022 kello 10‐14
ma‐ti 17.‐18.1.2022 kello 10‐18
Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti
ke‐pe 12.‐14.1.2022 kello 10‐18
la‐su 15.‐16.1.2022 kello 10‐14
ma‐ti 17.‐18.1.2022 kello 10‐18
Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen
ke‐to 12.‐13.1.2022 kello 14‐18
Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas
ma‐ti 17.‐18.1.2022 kello 14‐18
Vaalipäivän äänestys
Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat äänestäjille avoinna kello 9‐
20.
Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kohdalleen. Tämä äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle postitetusta ilmoituskortista. Äänioikeutettu
voi selvittää paikan myös Digi‐ ja väestötietovirastosta (www.dvv.fi).
Äänekosken kaupungin äänestysalueet ja näiden äänestyspaikat ovat seuraavat:
001 Äänekoski ‐ Kaupungintalo, Hallintokatu 4
002 Markkamäki ‐ Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1
003 Suolahti ‐ Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15
004 Honkola ‐ Honkolan koulu, Hujakontie 8
005 Konginkangas ‐ Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a
006 Sumiainen ‐ Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

Laitosäänestys
Laitosäänestys järjestetään ajanjaksolla 12.‐18.1.2022. Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana
seuraavissa laitoksissa: Palvelutalo Tukipuu, Äänekosken terveysaseman sairaala, Piilolan palvelukeskus,
Esperi Hoivakoti Pukkimäki, Palvelukoti Attendo Tallisaari, Hoivakoti Kotisatama, Keski‐Suomen
vammaispalvelusäätiön Suolahden toimipiste, Konginkankaan palvelukeskus ja Sumiaiskoti.
Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua.
Kotiäänestys
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua. Kotiäänestys järjestetään henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys‐ tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse, osoite Hallintokatu 4,
44100 Äänekoski taikka puh. 040 740 7311 tai 040 574 2881.
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 11.1.2022 kello 16 mennessä.
Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Äänekosken kaupungin www‐sivuilta (www.aanekoski.fi) ja
Äänekosken kaupungintalon palvelupisteestä (Hallintokatu 4, ala‐aula).
Selvitys henkilöllisyydestä
Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Siksi äänestäjän on
ehdottomasti otettava äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä
henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.
Äänekoskella 12.10.2021
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

