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VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 2/2014
Aika:

Tiistaina 16.9.2014 klo 16.00-18.10

Paikka:

Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6.

Jäsenet:

Vahtera, Helle, puheenjohtaja
Kallio, Sinikka
Ketola, Leena
Kinnala, Aaro
Laiho-Virtanen, Lilja
Laivo, Olli
Laivoranta, Jorma
Maula, Katriina
Puukki, Petri
Ruusunen, Marjut
Sjöblom, Mika
Tuominen, Marjo-Riitta
Wallin, Ilpo

on
poissa
poissa
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on

Antola, Jouko
Jalava, Jorma
Kallio, Oili
Kapiainen, Tarja
Laihonen, Teuvo
Närvä, Eino
Polojärvi, Eila
Saarela, Pauli
Saarinen, Annikki
Salaterä, Juha
Tättilä, Anniina
Virtanen, Vuokko
Virtanen, Anneli

on

Varajäsenet

Sihteeri
Viran puolesta

Riitta Myllymäki, tiedottaja on
Esa Mierlahti, kirkkoherra on
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ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Äänioikeutettujen luettelon tarkastaminen
6. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen tarkastaminen
7. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikoista
ja -äänestysajoista päättäminen
8. Ennakkoäänten laskijoiden, vaalitoimitsijoiden ja vaaliavustajien
valitseminen
9. Kotiäänestyksen järjestäminen
10. Ennakkoäänestystä koskevan kuulutuksen laatiminen
11. Ehdokaslistojen yhdistelmien mahdollinen laatiminen
12. Muut mahdolliset asiat
13. Ilmoitusasiat
14. Seuraavat vaalilautakunnan kokoukset
15. Päätöshartaus
16. Kokouksen päättäminen
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1. §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

2. §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
läsnä. (KL 7:4,1).
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 2.9.2014.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.(KL 7:4,1).

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.(KL 7:4,1).
Paikalla oli 11 vaalilautakunnan varsinaista jäsentä. Varajäsen
Anneli Virtanen kutsuttiin varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
paikalla oli yhteensä12 jäsentä.

3. §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Vaalilautakunta hyväksyy kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

Päätös:

Vaalilautakunta hyväksyi kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

4. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAJIEN VALINTA
Vaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja
sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkistettavissa kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 24.9.2014
klo 13-15.30.
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Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Wallin ja Petri Puukki.

5. §
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELON TARKASTAMINEN
Esitys:

Merkitään äänioikeutettujen luettelon tarkastamispöytäkirja
tiedoksi. Liite 1 § 5.

Käsittely: Todettiin, että äänioikeutettujen luettelo on tarkastettu 1.9.2014 ja
luetteloon merkitty yhteensä 10814 äänioikeutettua:
Uusikaupunki 7277, Kalanti 2300, Lokalahti 769, Pyhämaa 468
Äänioikeutettuja ovat viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävät
seurakunnan läsnä olevat jäsenet.
Todettiin myös, että 5.9.2014 mennessä ei ole tullut
oikaisuvaatimuksia äänioikeutettujen luetteloon.
Kirkkoherra Esa MIerlahti toi esiin, että vaalilautakunnalla on
mahdollisuus tehdä oikaisuja äänioikeutettujen luetteloon.
Katsottiin kuitenkin, ettei korjauksia enää tehdä, koska muutokset
ovat vähäisiä eivätkä vaikuta vaalitulokseen.
Päätös:

Äänioikeutettujen luettelo on 1.9.2014 tarkastettu ja allekirjoitettu.
Äänioikeutettujen määrä on yhteensä 10814: Uusikaupunki 7277,
Kalanti 2300, Lokalahti 769, Pyhämaa 468.

6. §
VALITSIJAYHDISTYSTEN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN
KVJ 2:17
Vaalilautakunta tarkastaa perustamisasiakirjat niihin sisältyvine
ehdokaslistoineen valmistavasti viimeistään syyskuun 16 päivänä
pidettävässä kokouksessa. Perustamisasiakirja, joka on jätetty määräajan
päättymisen jälkeen, on jätettävä tutkimatta. Tutkimatta jättämisestä on
ilmoitettava valitsijayhdistyksen asiamiehelle tai, jos asiamiestä ei ole nimetty,
jollekin perustamisasiakirjan allekirjoittajista.
Vaalilautakunnan tulee varata valitsijayhdistykselle tilaisuus antaa selitys tai
tehdä oikaisu, jos:
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1) nimetty ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai jos henkilö on nimetty saman
toimielimen jäsenten vaalissa useamman kuin yhden valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi;
2) ehdokaslistan nimitys on 14 §:n 2 momentin vastainen tai jos sama nimitys
on ehdotettu useamman kuin yhden valitsijayhdistyksen nimitykseksi;
3) ehdokaslista on muutoin virheellinen tai puutteellinen;
4) valitsijayhdistystä ei ole perustettu laillisesti.
Selityksen tai oikaisun pyytämisestä on annettava todisteellinen tieto
valitsijayhdistyksen asiamiehelle tai, jos asiamiestä ei ole nimetty, jollekin
perustamiskirjan allekirjoittajista. Samalla on ilmoitettava havaittu virhe tai
puute tai muu tarvittava lisäselvitys sekä määräaika, jonka kuluessa oikaisun
tai täydennyksen saa toimittaa. Vaalilautakunnan on ilmoitettava 2 momentin
1 kohdassa tarkoitetusta huomautuksesta myös ehdokkaalle.
Perustamisasiakirjat on hyväksyttävä, jos niiden johdosta ei ole esitetty
huomautuksia tai päätetty vaatia lisäselvityksiä.
KVJ 2:18,1
Valitsijayhdistyksen asiamiehellä tai, jos asiamiestä ei ole nimetty,
perustamiskirjan allekirjoittajalla on oikeus viimeistään lokakuun 1 päivänä
ennen kello 16 tehdä oikaisu sekä täydentää perustamisasiakirjaa. Saman
ajan kuluessa hänellä on oikeus tehdä ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai
tointa, osoitetta tai tarkempaa asuinpaikkaa koskevia tarkistuksia.
Esitys:

Tarkastetaan valmistavasti valitsijayhdistysten
perustamisasiakirjat niihin sisältyvine ehdokaslistoineen.
- mahdollisten selvitysten ja oikaisujen pyytäminen
valitsijayhdistyksiltä 1.10.2014 mennessä
Liite 1 § 6, Liite 2 § 6 ja Liite 3 § 6
- hyväksytään perustamisasiakirjat, jotka eivät vaadi
lisäselvityksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin ”Kottippäi” ja ”Kirkko on meitä jokaista varten” vaaliyhdistysten perustamisasiakirjat.
”Seurakuntaväen ehdokaslista” ja ”Tule mukaan”
-vaaliyhdistysten asiamiehiltä pyydetään oikaisut 1.10.2014
kokoukseen mennessä.
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7. §
VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA,
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA ÄÄNESTYSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN
KVJ 2:22
Vaalilautakunnan tulee 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa:
1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;
Kaikille äänioikeutetuille lähetään ilmoitus äänioikeudesta seurakuntavaaleissa 2014. Ilmoituksesta selviää varsinaisen vaalipäivän, 9.11.2014
äänestyspaikka ja -aika sekä tieto ennakkoäänestyspaikoista ja ajoista.
Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014 (KVJ 2: 49c)
Esitys:
1)

2)

Varsinaisen vaalipäivän 9.11.2014 äänestyspaikka ja -aika
Varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 9.11.2014
äänestetään Uudenkaupungin Uudessa kirkossa klo 11-20,
Kalannin kirkossa, Lokalahden kirkossa ja Pyhämaan uudessa
kirkossa klo 11-18. Äänioikeutetut saavat postitse ilmoituksen
äänioikeudesta. Lomakkeesta selviää äänestyspaikka
varsinaise-na vaalipäivänä samoin kuin ennakkoäänestyspaikat
ja –ajat.
Ennakkoäänestyksen paikat ja -ajat
1) Ennakkoäänestys on
Uudenkaupungin kirkkoherranvirastossa/srk-keskuksessa
(Koulukatu 6) kaikkina ennakkoäänestyspäivinä,
27.–31.10.2014 klo 9-18.
2) Ennakkoäänestys järjestetään myös
Kalannin seurakuntakodissa
Lokalahden seurakuntakodissa
Pyhämaan seurakuntakodissa.
Vaalilautakunta päättää päivistä ja kellonajoista.
3) Muut mahdolliset ennakkoäänestyspaikat:
Esim. kirjastoauto, Sorvakko-koti, Uudenkaupungin lukio ja
Novida sekä paikallisten kaupat.
Vaalilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa, 27.5.2014
valittiin neljä jaostoa kappeleittain.
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Jaostot liite nro 1 § 7 huolehtivat kukin osaltaan vaalitoimitsijat ja
ennakkoäänestyksen järjestämiseen liittyvät tilat ja tarvikkeet.

Päätös:
1)

Varsinaisen vaalipäivän, 9.11.2014 äänestyspaikat ja -ajat:
Varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 9.11.2014
äänestetään kello 11.00-20.00
- Uudenkaupungin Uudessa kirkossa
- Kalannin kirkossa
- Lokalahden kirkossa
- Pyhämaan uudessa kirkossa.
Äänioikeutetut saavat postitse ilmoituksen äänioikeudesta.
Lomakkeesta selviää äänestyspaikka ja -aika varsinaisena
vaalipäivänä samoin kuin ennakkoäänestyspaikat ja -ajat.

2)

Ennakkoäänestyksen paikat ja -ajat:
UUSIKAUPUNKI:
Maanantai 27.10.
klo 9.00-18.00
klo 10.35-12.15

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Kouluk. 6
Uudenkaupungin lukio, Viikaistenk. 3

Tiistai 28.10.
klo 9.00-18.00
klo 14.00-18.00
klo 10.35-12.15

Uudenkaupungin seurakuntakeskus
Sorvakkokoti, Sairaalak. 12
Ammattiopisto Novida,Viikaistenk. 1

Keskiviikko 29.10.
klo 9.00-18.00
klo 11.00-13.00
klo 15.30-18.00

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Kouluk. 6
Sakunkulman päiväkeskus, Zachariassenink.1
Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2

Torstai 30.10.
klo 9.00-18.00

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Kouluk. 6

Perjantai 31.10.
klo 9.00-18.00
klo 12.00-18.00

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Kouluk. 6
S-market, Vakka-Suomenk. 18
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KALANTI :
Maanantai 27.10.
klo 9.00-12.00
Keskiviikko 29.10.
klo 11.00-18.00
klo 18.30-20.00
Torstai 30.10.
klo 11.00-14.00
klo 15.00-20.00

Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie

Kalannin Siwa-kaupan edessä autossa,
Pankkitie
Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie

Kalannin Siwa-kaupan edessä autossa,
Pankkitie
Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie

LOKALAHTI :
Tiistai 28.10.
klo 10.00-18.00

Srk-koti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Keskiviikko 29.10.
klo 10.00-18.00

Srk-koti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

PYHÄMAA:
Torstai 30.10.
klo 13.00-15.00
klo 15.30-18.00

Pyhämaan seurakuntakoti, Kirkontaustantie 21
Pyhämaan palokunnantalo, Lyökintie 7,
Kuivarauma

8. §
VAALITOIMITSIJOIDEN JA VAALIAVUSTAJIEN SEKÄ
ENNAKKOÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
KVJ 2:22
Vaalilautakunnan tulee 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa:
1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot (kts. § 7);
2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja
päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä
laatia ennakkoäänestystä koskeva kuulutus (kts. § 10);
3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä
toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;
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4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita
huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä 47 §:n 2 momentissa
säädetyllä tavalla.

Esitys:
1) Vaalitoimitsijoiden valinta
Vaalilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa, 27.5.2014
valittiin neljä jaostoa kappeleittain.
Jaostojen jäsenet huolehtivat kappeleissa varsinaisena
vaalipäivänä, 19.11.2014 sekä ennakkoäänestyspäivinä vaalin
järjestämiseen tarvittavat vaalitoimitsijat, tilat ja tarvikkeet..
Jaosto myös tilaa ja huolehtii vaalisuojat ja –uurnat sekä muun
tarvittavan vaalimateriaalin vaalipaikalle.
2) Vaaliavustajien valinta
Vaalitoimitsijat toimivat tarvittaessa vaaliavustajina. Kullakin
vaalipaikalla tulee olla ainakin yksi toimitsija, joka voi tarvittaessa
toimia vaaliavustajana. Huomioitava esteellisyys: ehdokas ei saa
toimia vaaliavustajana.
3) Ennakkoäänten laskijoiden valinta
Vaalilautakunta aloittaa ennakkoäänestyksessä annettujen
äänestyslippujen laskeminen vaalipäivänä, 9.11.2014
aikaisintaan kuusi tuntia ennen äänestyksen päättymistä, jos
ennakkoääniä on annettu enemmän kuin 50 ja voidaan
perustellusti arvioida, että vaalipäivänä äänioikeutta käyttää
enemmän kuin 50 henkilöä.
Valitaan kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita
huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta (KVJ 2: 47,2)
Käsittely: Jaostot tekevät kappeleittain valinnat vaalitoimitsijoista ja
vaaliavustajista sekä tekevät ennakkosuunnitelman
vaalipaikkojen miehityksestä viimeistään 26.9.2014.
Lisäksi jaostot kokoontuvat 24.10. ja jakavat pyydetyt
kotiäänestyspaikat.

Päätös:

Seuraavassa vaalikokouksessa 1.10.2014 määrätään
vaalitoimitsijat ja -avustajat äänestyspaikoille.
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9 § KOTIÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä
seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen
seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon. (KVJ 2:32)
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään
ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 24.10.2014
ennen kello 16. (KVJ 2:34,1)
Kotiäänestys toimitetaan 27. -30.10.2014 klo 9-20 ja 31.10.2014 klo 9-16.
Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija, joka on tähän
tehtävään määrätty vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin
vaalitoimitsija menee.
Vaalitoimitsijan on huolehdittava siitä, että hänen lisäkseen
kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta
täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi
toimia tässä tehtävässä. (KVJ 2:33,2) Tälle henkilölle ei ole asetettu muita
kelpoisuusehtoja. Siten esimerkiksi äänestäjän puoliso, muu lähiomainen
taikka omaishoitaja voi toimia tällaisena henkilönä.

Esitys:

Valitaan kotiäänestyksen vaalitoimitsijat siten, että jokaisesta
kappelista nimetään yksi vastuuhenkilö, johon vaalilautakunnan
puheenjohtaja ottaa yhteyttä kotiäänestyksen toimittamiseksi.

Päätös:

Jaostot jakavat 24.10. kokouksessa pyydetyt kotiäänestyspaikat.
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10 § ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ KOSKEVAN KUULUTUKSEN LAATIMINEN
Vaalilautakunnan on laadittava viimeistään 16.9.2014 pidettävässä
kokouksessa ennakkoäänestystä koskeva kuulutus (KVJ 2:22 2 kohta).
Kuulutus ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista on ilmoitettava lehdessä
viimeistään 22.10.2014 ja seurakunnan ilmoitustaululla viimeistään
19.10.2014, jossa kuulutus on pidettävä ennakkoäänestyksen päättymiseen
asti.
Esitys:

Laaditaan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus ja
ilmoitus lehteen Liite nro 1 § 10 ja Liite nro 2 § 10

Päätös:

Laadittiin ennakkoäänestystä koskeva kuulutus ja
ilmoitustaululle ja lehteen Liite nro 3 § 10.
Kuulutuksesta selviää sekä ennakkoäänestys ajat ja -paikat että
varsinaisen vaalipaikat äänestysajat ja -paikat.
Ilmoitus tulee Uudenkaupungin Sanomiin to 16.10.2015.
ja ilmoitustaululle 16.10.-9.11.2014.

11 § EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMIEN MAHDOLLINEN LAATIMINEN
Mikäli kaikkien valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat hyväksytään, voidaan
ehdokaslistojen yhdistelmät laatia jo tässä kokouksessa.
KVJ 2:19,1 3 ja 4 kohta
Vaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän arpomalla ehdokaslistojen
järjestyksen, numeroimalla kaikki listat roomalaisilla numeroilla vasemmalta
oikealle ja merkitsemällä yhdistelmään hyväksytyt nimitykset ja numeroi
ehdokkaat juoksevassa numerojärjestyksessä alkaen numerosta 2 siten, että
ensin annetaan numerot ehdokaslistojen yhdistelmässä ensimmäiseksi
arvotun ehdokaslistan ehdokkaille valitsijayhdistyksen ilmoittamassa
järjestyksessä, sen jälkeen toiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille ja niin
edelleen.
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KVJ 2:20
Saman ehdokaslistan ehdokkaat merkitään ehdokaslistan numeron alle
yhteiseen kehykseen, jossa kullakin ehdokkaalla on oma ruutunsa,
valitsijayhdistyksen ilmoittamassa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Jos
ehdokkaat on lukumääränsä vuoksi merkittävä kahdelle tai useammalle
vierekkäiselle palstalle, heidät merkitään riveittäin vasemmalta oikealle.
KVJ 2:20,2 Ehdokaslistojen yhdistelmään otettavat tiedot
Ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee olla yhteinen otsikko, josta käy selville,
mitä vaalia varten yhdistelmä on laadittu, sekä 19 §:n 1 momentin 3 ja 4
kohdan edellyttämät seikat. Ehdokkaasta merkitään numeron lisäksi nimi ja
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä tarvittaessa
tarkempi asuinpaikka. Ehdokkaan puhuttelunimi tai hänen etunimensä
lyhennys merkitään ehdokaslistojen yhdistelmään vain, jos se on tarpeen
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Muita tietoja ehdokkaasta ei
saa merkitä.

Esitys

Vaalilautakunta päättää, laaditaanko ehdokaslistojen yhdistelmät
jo tässä kokouksessa. Mikäli niin päätetään:
-

Arvotaan ehdokaslistojen järjestys ja numeroidaan ne
roomalaisilla numeroilla vasemmalta oikealle ja merkitään
yhdistelmiin hyväksytyt nimitykset.

-

Annetaan ehdokkaille numerot.
Numeroidaan ehdokkaat juoksevassa
numerojärjestyksessä alkaen numerosta 2 siten, että ensin
annetaan numerot ehdokaslistojen yhdistelmässä
ensimmäiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille
valitsijayhdistyksen ilmoittamassa järjestyksessä ja sen
jälkeen toiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille.

-

Päätetään, merkitäänkö ehdokaslistojen yhdistelmään
ehdokkaan puhuttelunimi, etunimen lyhennys ja
asuinpaikat.

-

Laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä.
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Hyväksyttiin ”Kottippäi” ja ”Kirkko on meitä jokaista varten” vaaliyhdistysten perustamisasiakirjat.
”Seurakuntaväen ehdokaslista” ja ”Tule mukaan”
-vaaliyhdistysten asiamiehiltä pyydetään oikaisut 1.10.2014
kokoukseen mennessä, joten ehdokaslistojen yhdistelmä
laaditaan 1.10.2014 kokouksessa.

12. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Vaalilautakunnan sihteeri laatii tiedotteen jätetyistä
ehdokaslistoista tiedotusvälineille.
Valittiin vaalilaskentajärjestelmän vastuuhenkilöksi
vaalilautakunnan sihteeri, Riitta Myllymäki.
Seuraavassa kokouksessa valitaan esteellisyyssyistä uusi
varapuheenjohtaja.
Äänestyssuojat ja vaaliuurnat ovat kussakin kappelissa
olemassa. Tarkistetaan, että ne löytyvät ja tarvittaessa ne tilataan
kunnan vaalivälineistön varastosta.

13. §
ILMOITUSASIAT
Käytiin läpi seuraavat puheenjohtajan ilmoitusasiat:
Kuulutus 1:
Todettiin, että kuulutus valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen
vastaanotosta ja vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä on julkaistu
Uudenkaupungin Sanomissa 2.8.2014. Lisäksi se on kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 15.9.2014 asti sekä seurakunnan verkkosivuilla.

Vaalijärjestelmän perustietojen kirjaus
Kirkkohallitus toteuttaa yhteisen vaalien laskentajärjestelmän (VALAS)
seurakuntien käyttöön. Seurakunnassa järjestelmään syötetään
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äänestyspaikkatiedot, ehdokastiedot ja äänimäärät. Järjestelmä on sama kuin
viime vaaleissa, mutta sitä kehitetään teknisen toimittajan, Tiedon kanssa.
Seurakunnat pääsevät harjoittelemaan laskentajärjestelmän käyttöä 11.8.4.9.2014 Käyttäjätunnukset ja salasanat on toimitettu seurakuntiin elokuun
ensimmäisellä viikolla.
Vaalikone
Ehdokasasettelun jälkeen ehdokkaat pääsevät vastaamaan vaalikoneen
kysymyksiin ja lokakuussa 2014 vaalikone avataan äänestäjien käyttöön.
Vaalikoneen käyttöönoton alustava aikataulu:
22.9. ehdokkaille käyttäjätunnukset vaalikoneeseen
22.9.–3.10. ehdokkaat vastaavat vaalikoneen kysymyksiin
13.10. vaalikone aukeaa.
Ehdokkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttöön, voidaan
monistaa kysymykset kirjallisena ja auttaa tietokoneelle viemisessä.
Ilmoitus äänioikeudesta seurakuntavaaleissa –lomakkeen postitus
Vaalikirjeen ja ilmoituskortin massapostitus on kilpailutettu kirkkohallituksen
toimesta, ja sitä suositellaan kaikille seurakunnille. Postituspakettiin kuuluu
ilmoitus äänioikeudesta, saatekirje, tietoa ehdokkaista sekä postituskuori
vaali-ilmeellä.
VALAS-järjestelmästä vaalipostiin tulevien tietojen, kuten seurakunnan
ehdokaslistat, ehdokkaat (numeron täydennys myöh.), äänestyspaikat ja
-ajat tulee olla syötettynä VALAS-järjestelmään viimeistään 19.9. klo 18.
Vaalikirjelähetyksen kustannus kokonaisuudessaan (tulostus + postitus) on
edellä mainittua palveluntarjoajaa käyttäen 0,45 euroa / äänioikeutettu
seurakunnan jäsen sis. alv:n.

Vaalilehti
Vaalilautakunnan budjettiin on varattu määräraha käytettäväksi vaalilehden
painatukseen ja jakeluun.
Vaalilehti toimitetaan Uudenkaupungin Sanomien välissä 16.10.2014. Siihen
tulee ehdokaslistojen yhdistelmä, tietoa äänestysajoista ja paikoista kaikkien
kappeleiden alueella sekä tietoa seurakunnan yleisestä toiminnasta.
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14 §
SEURAAVAT VAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET
ke 1.10.2014 klo 16.30
Tarvittaessa 20.10.2014 (jos esimerkiksi tehty oikaisuvaatimuksia
äänioikeutettujen luettelosta)
pe 24.10.2014 hyvissä ajoin ennen kello 16
pe 7.11.2014 kello 16 jälkeen
su 9.11.2014 ja tarvittaessa viimeistään 12.11.2014
15 §
PÄÄTÖSHARTAUS
Kirkkoherra pitää päätöshartauden.
16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi tarvittavan muutoksenhakuohjauksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.
Uudessakaupungissa 16.9.2014

Helle Vahtera
puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Tarkastanut

Petri Puukki

Ilpo Wallin

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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