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VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3/2014
Aika:

Keskiviikkona 1.10.2014 klo 16.00-17.50

Paikka:

Uudenkaupungin srk-keskus, rippikoululuokka, Koulukatu 6.
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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
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Sihteeri
Riitta Myllymäki, tiedottaja
Viran puolesta Esa Mierlahti, kirkkoherra
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ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Varapuheenjohtajan valinta esteellisyystilanteisiin
6. Äänioikeutettujen luetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset
7. Äänioikeutettujen luettelon itseoikaisu (tarvittaessa)
8. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen lopullinen hyväksyminen
9. Ehdokaslistoihin tehtävät korjaukset
10. Ehdokaslistan yhdistelmään otettavat tiedot
11. Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
12. Ehdokaslistojen yhdistelmään koskevan ilmoituksen laatiminen
13. Vaalikuulutusten laatiminen
14. Vaalitoimitsijoiden ja vaaliavustajien sekä ennakkoäänten laskijoiden
valitseminen
15. Kotiäänestyksen järjestäminen
16. Muut mahdolliset asiat
17. Ilmoitusasiat
18. Seuraavat vaalilautakunnan kokoukset
19. Päätöshartaus
20. Kokouksen päättäminen
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1. §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja 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 12 vaalilautakunnan varsinaista jäsentä.
Varajäsen Eila Polojärvi kutsuttiin varsinaiseksi jäseneksi,
jolloin paikalla oli yhteensä 13 varsinaista jäsentä ja 6
varajäsentä.

3. §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Vaalilautakunta hyväksyy kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

Päätös:

Vaalilautakunta hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi
siten, että pöytäkirjan tarkastajien valinta tehdään pykälässä 4
ja varapuheenjohtajan valinta esteellisyystilanteisiin pykälässä
5.

4. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Vaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja
sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja on tarkistettavissa kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 8.10.2014
klo 13-15.30.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Käsittely:

Pirjo-Riitta Tuominen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Olli Laivoa
ja Mika Sjöblomia.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Laivo ja Mika Sjöblom.

5§
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA ESTEELLISYYSTILANTEISIIN
Vaalilautakunta valitsee esteellisyystilanteihin liittyen kokouksessaan
varapuheenjohtajan varsinaisista jäsenistä. (KVJ 2:1, uusi KVJ 2:4,1)

Esitys:

Vaalilautakunta valitsee esteellisyystilanteisiin
varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Käsittely: Pirjo-Riitta Tuominen ehdotti varapuheenjohtajaksi
esteellisyystilanteisiin Ilpo Wallinia.
Vaalilautakunnan varapuheenjohtajana jatkaa edelleen
27.5.2014 kokouksessa valittu Mika Sjöblom.
Päätös:

Vaalilautakunta valitsi esteellisyystilanteisiin keskuudestaan.
varapuheenjohtajaksi Ilpo Wallinin.

6§
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOA VASTAAN
TEHDYT OIKAISUVAATIMUKSET
KL 24:7,1
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen seurakuntavaalien ja kirkkoherran
välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo että
hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että
häntä koskeva merkintä on siinä virheellinen.
KL 24:9,2
Oikaisuvaatimus seurakuntavaalien tai kirkkoherran välittömän vaalin
äänioikeutettujen luettelosta on kuitenkin tehtävä viimeistään kirkon
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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vaalijärjestyksen 8 §:ssä säädetyn äänioikeutettujen luettelon nähtävillä
pitoajan päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä ja jätettävä
kirkkoherranvirastoon tai vaalilautakunnan määräämään muuhun
seurakunnan toimipaikkaan.
KVJ 2:9
Vaalilautakunta käsittelee äänioikeutettujen luetteloa koskevat
oikaisuvaatimukset seurakuntavaaleissa lokakuun 1 päivänä pidettävässä
kokouksessa ja uudelleen toimitettavissa tai poikkeuksellisissa
seurakuntavaaleissa kaksi viikkoa luettelon nähtävillä pitoajan päättymisen
jälkeen pidettävässä kokouksessa.
Esitys:

Käsitellään äänioikeutettujen luetteloa vastaan tehdyt
oikaisuvaatimukset ja tehdään niistä päätökset, jotka lähetetään
asianosaisille tiedoksi.

Päätös:

Äänioikeutettujen luetteloa vastaan ei ole tehty 5.9.2014
mennessä oikaisuvaatimuksia.

7§
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELON ITSEOIKAISU (tarvittaessa)
KL 23:22
Vaalilautakunnalla on oikeus lisätä henkilö seurakuntavaaleja tai
kirkkoherran välitöntä vaalia varten laadittuun äänioikeutettujen luetteloon tai
merkitä henkilö äänioikeutta vailla olevaksi, jos hänet on oikeudettomasti
jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta, merkitty siihen äänioikeutta vailla
olevaksi tai äänioikeutetuksi tai henkilö on liittynyt kirkon jäseneksi tai eronnut
kirkon jäsenyydestä 12 §:ssä tarkoitettujen määräpäivien jälkeen. Jos
vaalilautakunta katsoo, että henkilöä koskeva merkintä vaaliluettelossa on
muutoin virheellinen, vaalilautakunta voi korjata virheen. Muutokset on
tehtävä seurakuntavaaleissa viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää
ennen kello 16 ja kirkkoherran välittömässä vaalissa viimeistään 16. päivänä
ennen ensimmäistä vaalipäivää ennen kello 16.
Jos henkilö merkitään äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutta vailla
olevaksi, tästä on tehtävä kirjallinen päätös ja annettava päätös tiedoksi
asianomaiselle henkilölle siten kuin 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetään.
Kirjallista päätöstä ei kuitenkaan tehdä, jos henkilö on kuollut tai julistettu
kuolleeksi äänioikeutettujen luettelon laatimisen jälkeen.
Jos henkilö lisätään äänioikeutettujen luetteloon, hänelle on viipymättä
lähetettävä tästä tieto. Kirkon jäseneksi liittyneellä henkilöllä on äänioikeus
seurakuntavaaleissa siinä seurakunnassa, jonka jäseneksi hän on liittynyt.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Jos henkilöä koskeva muu virheellinen merkintä äänioikeutettujen
luettelossa korjataan, tästä on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle
henkilölle, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Esitys:

Äänioikeutettujen luettelo on 1.9.2014 tarkastettu ja allekirjoitettu.
Äänioikeutettujen määrä on yhteensä 10814: Uusikaupunki 7277,
Kalanti 2300, Lokalahti 769, Pyhämaa 468.
Oikaisuja enää tehdä, koska muutokset ovat vähäisiä eivätkä
vaikuta vaalitulokseen.

Päätös:

Äänioikeutettujen luetteloa vastaan ei ole tehty 5.9.2014
mennessä oikaisuvaatimuksia eikä itseoikaisuja tehdä
äänioikeutettujen luetteloon.
Äänioikeutettujen määrä on yhteensä 10814: Uusikaupunki 7277,
Kalanti 2300, Lokalahti 769, Pyhämaa 468.
Puheenjohtaja ja sihteeri merkitsevät äänioikeutettujen luettelon
lainvoimaiseksi.

8§
VALITSIJAYHDISTYSTEN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN
LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN
KVJ 2:19, 1 2 kohta
Vaalilautakunta ottaa lopullisesti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne
valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, joiden osalta on pyydetty
täydennystä tai oikaisua (15. tai 16.9. pidetyn vaalilautakunnan kokouksen
perusteella)
Esitys:

Hyväksytään ”Seurakuntaväen ehdokaslista” ja ”Tule mukaan”
-vaaliyhdistysten perustamisasiakirjat.

Päätös:

Hyväksyttiin ”Seurakuntaväen ehdokaslista” ja
”Tule mukaan” -vaaliyhdistysten perustamisasiakirjat.
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9§
EHDOKASLISTOIHIN TEHTÄVÄT KORJAUKSET
KVJ 2:19,1 2 kohta
Vaalilautakunta tekee ehdokaslistoihin 18 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden
mukaiset sekä ehdokkaiden kuolemasta aiheutuvat muutokset.

Esitys:

Tehdään ehdokaslistoihin valitsijayhdistysten vaalilautakunnalle
toimittamat oikaisut, täydennykset ja tarkistukset sekä
ehdokkaiden kuolemasta aiheutuvat muutokset

Päätös:

Ehdokaslistoihin kokoukseen 3 mennessä pyydetyt oikaisut,
täydennykset ja tarkistukset tehdään.

10 §
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄÄN OTETTAVAT TIEDOT
KVJ 2:20,2
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:

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

Päätös:

Ehdokaslistaan merkitään ehdokkaan numeron lisäksi nimi ja
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen.
Etunimeksi merkitään ehdokkaan suostumuksessaan
alleviivaama nimi.
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11 §
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN
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.
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.
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.
Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa laaditaan ehdokaslistojen
yhdistelmä erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen
seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten. Ehdokaslistojen yhdistelmään
käytettävän paperin tulee olla samanväristä kuin vastaavissa
äänestyslipuissa.

Esitys:

- Arvotaan ehdokaslistojen järjestys ja numeroidaan ne
- Annetaan ehdokkaille numerot
- Laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä.
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- Arvottiin ehdokaslistojen järjestys:
I Seurakuntaväen valitsijayhdistys
II Tule mukaan! -valitsijayhdistys
III Kirkko on meitä jokaista varten -valitsijayhdistys
IV Kottippäi -valitsijayhdistys
- Annettiin ehdokkaille numerot numerojärjestyksessä, alkaen
numerosta 2 siten, että ensin annettiin numerot ehdokaslistojen
yhdistelmässä ensimmäiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille
valitsijayhdistyksen ilmoittamassa järjestyksessä, sen jälkeen
toiseksi arvotun ehdokaslistan ehdokkaille ja niin edelleen.
- Laadittiin ehdokaslistojen yhdistelmä, Liite 1 § 11

12 §
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄÄ KOSKEVAN
ILMOITUKSEN LAATIMINEN
KVJ 2:21
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava seurakunnan ilmoitustaululle
viimeistään kolme viikkoa ennen vaalin alkamista. Yhdistelmästä ja sen
nähtävillä olosta on samassa ajassa ilmoitettava lehdessä.
Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä on julkaistava lehdessä viimeistään
19.10.2014. Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava seurakunnan
ilmoitustaululle viimeistään 19.10.2014.

Esitys:

Laaditaan ilmoitus lehteen siitä, missä ja milloin ehdokaslistojen
yhdistelmät ovat nähtävänä ja saatavana. Liite nro 1 § 12.

Päätös:

Laadittiin ilmoitus lehteen siitä, missä ja milloin ehdokaslistojen
yhdistelmät ovat nähtävänä ja saatavana. Liite nro 1 § 12.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Vaalilautakunta

1.10.2014

sivu

( 10 / 15)

13 §
VAALIKUULUTUSTEN LAATIMINEN
KVJ 2:38
Vaalilautakunta ilmoittaa vaaleista kuulutuksella, jossa mainitaan vaalien
alkamis- ja päättymisaika sekä äänestyspaikat.
Kuulutus on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksan
päivää ennen vaalipäivää. Kuulutus on lisäksi julkaistava lehdessä
viimeistään viisi päivää ennen vaalipäivää.
Jos äänestystä ei toimeenpanna 51 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa, tästä
on ilmoitettava siten kuin edellä säädetään. Vaalilautakunnan on laadittava
vaalikuulutus varsinaisesta vaalipäivästä seurakunnan ilmoitustaululle ja
lehteen.
Kuulutus ennakkoäänestysajoista ja –paikoista samoin kuin
ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava seurakunnan ilmoitustaululle
viimeistään 19.10.2014 ja pidettävä siellä ennakkoäänestyksen päättymiseen
asti 31.10.2014 (lehdessä oltava kuulutus viim. 22.10. koskien
ennakkoäänestysaikoja ja -paikkoja).
Kuulutus varsinaisen vaalipäivän äänestysajoista ja –paikoista on
julkaistava seurakunnan ilmoitustaululla viimeistään 1.11.2014 ja lehdessä
viimeistään 4.11.2014.

Esitys:

Vaalilautakunnan kokouksessa 2, 16.9.2014 on laadittu kuulutus
ilmoitustaululle ja lehteen Liite nro 1 § 13.
Kuulutuksesta selviää sekä ennakkoäänestys ajat ja -paikat että
varsinaisen vaalipaikat äänestysajat ja –paikat sekä tieto missä
ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävänä.
Ilmoitus tulee Uudenkaupungin Sanomiin to 16.10.2014.
ja seurakunnan ilmoitustaululle 16.10.-9.11.2014.

Päätös:

Vaalilautakunnan kokouksessa 2, 16.9.2014 laadittiin kuulutus
ilmoitustaululle ja lehteen Liite nro 1 § 13.
Kuulutuksesta selviää sekä ennakkoäänestys ajat ja -paikat että
varsinaisen vaalipaikat äänestysajat ja –paikat sekä tieto missä
ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävänä.
Ilmoitus tulee Uudenkaupungin Sanomiin to 16.10.2014.
ja seurakunnan ilmoitustaululle 16.10.-9.11.2014.
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14. §
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;
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.
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Valitaan kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita
huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta (KVJ 2: 47,2)
Jaostojen kappeleittain tekemän suunnitelman pohjalta valitaan
vaalitoimitsijat ja vaaliavustajat.

Päätös:

Jaostot ovat toimittaneet suunnitelman vaalitoimitsijoista ja
vaaliavustajista. Liite nro 1 § 14.

15 §
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:

Jaostot kokoontuvat 24.10. jakamaan kotiäänestyspaikat
saatujen pyyntöjen perusteella.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Jaostot kokoontuvat 24.10. klo 16 srk-keskukseen, Kouluk. 6
jakamaan kotiäänestyspaikat saatujen pyyntöjen perusteella.

16. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Jaostot hoitavat tarvittavat äänestyssuojat ja vaaliuurnat, pöydät ja tuolit sekä
ennakkoäänestyspaikoille että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikalle.
Ennakkoäänestyksessä tarvittavan muun materiaalin voivat jaostot hakea
22.-24.10.2014 kirkkoherranvirastosta.

17. §
ILMOITUSASIAT
Käytiin läpi seuraavat puheenjohtajan ilmoitusasiat:

Vaalijärjestelmän perustietojen kirjaus
Seurakunnan ehdokaslistat, ehdokkaat (numeron täydennys 1.-3.102014.),
äänestyspaikat ja -ajat on syötetty vaalijärjestelmään määräaikaan
mennessä (viimeistään 19.9. klo 18).
Vaalijärjestelmän kenraaliharjoitus on 7.10. klo 14-17.

Vaalikone
Ehdokasasettelun jälkeen ehdokkaat pääsevät vastaamaan vaalikoneen
kysymyksiin ja lokakuussa 2014 vaalikone avataan äänestäjien käyttöön.
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.
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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.
Piispantarkastus
Kirkkoherra Esa Mierlahti tiedotti, että Uudenkaupungin seurakunnassa on
piispantarkastus 23., 24. ja 26.10.2014.
To 23.10. piispa Kaarlo Kalliala vierailee Kalannissa, jossa Aamuehtoollinen
kirkossa klo 9. Piispa osallistuu myös klo 11 alkavalle Torstaipysäkille
Uudenkaupungin, srk-keskuksessa ja illalla klo 19 alkavaan Iltamusiikkiin
Lokalahden kirkossa.
Pe 24.10. piispa tutustuu Pyhämaan uhrikirkkoon klo 9, ohjelmassa myös
aamuhartaus.
Su 26.10. klo 10 Piispanmessu Ugin kirkossa ja piispantarkastuksen
loppupuheenvuoro kirkossa. Jp:n jälkeen keittolounas srk-keskuksessa.

18 §
SEURAAVAT VAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET
pe 24.10.2014 klo 16 jaostot kokoontuvat jakamaan kotiäänestyspyynnöt.,
srk-keskus.
pe 7.11.2014 kello 16 jälkeen: ennakkoäänestyskuorien avaus ja kirjaus
su 9.11.2014 illalla heti äänestystuloksen selvittyä ( tarvittaessa viimeistään
12.11.2014).
19 §
PÄÄTÖSHARTAUS
Kirkkoherra piti päätöshartauden.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Vaalilautakunta

1.10.2014

sivu

( 15 / 15)

20 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi tarvittavan muutoksenhakuohjauksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
Uudessakaupungissa 1.10.2014

Helle Vahtera
puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Tarkastanut:

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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