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VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/2014
Aika:

Perjantai 7.11.2014 klo 16.00-21.30

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
on
poissa
on
on
on
on
on klo 20.10 asti
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

poissa
on
poissa
poissa
on klo 18.30 asti
on
on
on
on
poissa
on
on
on (Leena Ketolan ollessa
poissa varsinainen jäsen

Varajäsenet

Sihteeri
Viran puolesta

Riitta Myllymäki
Esa Mierlahti

tiedottaja
on
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. Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
6. Ennakkoäänten laskenta vaalipäivänä
7. Ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävilläolosta
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava vaalilautakunnan kokous
10. Päätöshartaus
11. 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).

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 tarkastetaan sunnuntaina 9.11.2014.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Laivo ja Petri Puukki.

5. §
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN
KVJ 2:31
Vaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan
vaalikuoria avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että vaalipäivää
edeltävänä perjantaina ennen kello 16 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat
ehditään siinä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään
niitä avaamatta huomioon ottamatta. Määräajan jälkeen saapuneisiin kuoriin
merkitään niiden saapumisajankohta.
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:
1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty äänioikeutettujen
luetteloon äänioikeutetuksi;
2) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä,
kuka henkilö on äänestänyt;
3) vaalikuori on avonainen tai leimaamaton taikka siihen on tehty
äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
4) henkilö on äänestänyt useaan kertaan.
Siitä, että äänestys on jätetty huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä
vaalilautakunnan pöytäkirjaan ja liitettävä siihen vaalikuori sisältöineen sekä
lähetekirje ja -kuori.
Jos lähetekuori ja vaalikuori hyväksytään, äänioikeutettujen luetteloon
merkitään, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on äänestänyt. Samalla
vaalikuoren etupuolelle tehdään merkintä, että äänestäjä on todettu
äänioikeutetuksi. Hyväksytyt vaalikuoret lasketaan. Lisäksi tarkastetaan, että
vaalikuorien lukumäärä on sama kuin äänioikeutettujen luetteloon
äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä
erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa.
Esitys:
1) Tarkastetaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat
(kotiäänestys mukaan lukien);
2) Päätetään, mitkä annetuista ennakkoäänistä jätetään
huomioimatta ja millä perusteella tämä tapahtuu sekä tehdään
merkinnät kyseisiin vaalikuoriin;
3) Tehdään hyväksytyistä ennakkoäänistä merkinnät
äänioikeutettujen luetteloon sekä kyseisiin vaalikuoriin;
4) Tarkastetaan, että äänioikeutettujen luetteloon tehdyt merkinnät
äänestäneistä vastaavat hyväksyttyjen vaalikuorien lukumäärää.
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5)Tarkastettiin saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat (kotiäänestys
mukaan lukien);

Päätös: 1. Tarkastettiin saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat (kotiäänestys
mukaan lukien), yhteensä 989.
Jotta varsinaisena äänestyspäivänä on mahdollista äänestää
kussakin Uudenkaupungin seurakunnan kappelin kirkossa, on
äänioikeutettujen luettelo jaettu neljään vaalialueeseen Kalanti,
Lokalahti, Pyhämaa, Uusikaupunki.
Siirrettiin saadut ennakkoäänet äänioikeutettujen luetteloon:
Pyhämaa
58
Lokalahti
69
Uusikaupunki
756
Kalanti
281
Yhteensä

1164

2. Päätettiin, mitkä annetuista ennakkoäänistä jätetään
huomioimatta ja millä perusteella tämä tapahtuu sekä tehdään
merkinnät kyseisiin vaalikuoriin;
1 kpl (ei äänioikeutta)
4 kpl (ei löytynyt äänioikeutettujen luettelosta)

Ennakkoääniä hylättiin yhteensä 5 kpl. Tehtiin merkinnät
vaalikuoriin.
4. Tarkastettiin, että äänioikeutettujen luetteloon tehdyt merkinnät
äänestäneistä vastaavat hyväksyttyjen vaalikuorien lukumäärää,
Äänioikeutettujen luetteloon tehtyjä merkintöjä oli yhteensä 989.
5. Tarkastettiin saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat (kotiäänestys
mukaan lukien); Ennakkoäänestyksen lähetekirjeitä oli yhteensä
994.
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6§
ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA VAALIPÄIVÄNÄ
KVJ 2:47,2
Ennakkoäänestyksessä annettujen, vaalikuorissa olevien äänestyslippujen
laskeminen voidaan kuitenkin aloittaa vaalipäivänä vaalilautakunnan
määräämänä aikana, kuitenkin aikaisintaan kuusi tuntia ennen äänestyksen
päättymistä, jos ennakkoääniä on annettu enemmän kuin 50 ja voidaan
perustellusti arvioida, että vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttää enemmän kuin
50 henkilöä. Ennen laskemisen aloittamista äänestysliput leimataan.
Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan
siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään.
Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan.
Esitys:

Tehdään lopullinen päätös ennakkoäänten laskennasta ja
tarvittaessa siitä, mihin kellonaikaan ennakkoäänien laskenta
aloitetaan.

Päätös:

Päätettiin, että ennakkoäänten laskenta aloitetaan klo 17
Uudenkaupungin srk-keskuksessa (Kouluk. 6), jolloin
mukaan tulevat 1.10. kokouksessa päätetyt henkilöt: Olli Laivo,
Katriina Maula, Tarja Kapiainen, Lilja Laiho-Virtanen, Teuvo
Laihonen, Eila Polojärvi ja Aaro Kinnala.

7§
ILMOITUS VAALIPÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

KVJ 2:52,1
Vaalilautakunnan on viimeistään kolmantena päivänä seurakuntavaalien
päättymisestä pidettävässä kokouksessa vahvistettava vaalin tulos. Ilmoitus
siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa tai seurakunnan toimistossa sen aukioloaikoina, on
pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksantena päivänä
vaalitoimituksen päättymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan.
Esitys:

Laaditaan ilmoitusluonnos vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta.
Liite 1 § 7.

Päätös:

Laadittiin ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta.
Liite 1 § 7.
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8. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

9§
SEURAAVAT VAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET
su 9.11.2014 ja tarvittaessa viimeistään 12.11.2014.

10 §
PÄÄTÖSHARTAUS
Kirkkoherra piti päätöshartauden.
11 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.

Uudessakaupungissa 7.11.2014

puheenjohtaja

sihteeri

Tarkastanut

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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