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VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014
Aika:

Perjantai 9.11.2014 klo 11-23.30

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 (klo 11-15, 16.45.-23.30)
on
on
on
on
on
on
on
on (klo 12-23.30)
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
on (klo 17-20)
on
on
on
on
on
on
on (klo 11-15, 20-23.30)
on
on (klo 11-13)
on

Varajäsenet

Sihteeri
Viran puolesta

Riitta Myllymäki
Esa Mierlahti

tiedottaja
on
kirkkoherra on

Valitsijayhdistysten asiamiehet: asiamiehiä ei ollut kokouksessa.
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ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Pöytäkirjatarkastajien valinta
4. Ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän äänestysliput
5. Äänestyksen tuloksen laskenta
6. Seurakuntavaalien tuloksen vahvistaminen
7. 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).
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.(KL 7:4,1).
Koska vaalilautakunnan puheenjohtaja on esteellinen
vahvistamaan vaalin tuloksen, Ilpo Wallin valittiin 1.10.2014
kokouksessa toimimaan puheenjohtajana ja vahvistamaan
vaalin tuloksen § 9, Seurakuntavaalien tuloksen
vahvistaminen.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).
Ilpo Wallin toimi kokouksessa puheenjohtajana pykälässä 9,
Seurakuntavaalien tuloksen vahvistaminen.

3. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAJIEN VALINTA
Vaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja
sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Salaterä ja Pauli Saarela.
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4§
ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JA VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSLIPUT
KVJ 2:47
Kun vaalipäivän äänestys on julistettu päättyneeksi, vaalilautakunta ottaa
ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput vaalikuorista, leimaa ne ja niitä
avaamatta pudottaa ne vaaliuurnaan.
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.
Vaalilautakunta ottaa kaikki äänestysliput vaaliuurnasta ja laskee sekä
äänestyslippujen että äänioikeutettujen luetteloon äänestäneiksi merkittyjen
lukumäärän. Sen jälkeen vaalilautakunta erottaa mitättömät äänestysliput
omaksi ryhmäkseen. Vaalilautakunta laskee kaikki annetut äänet ottaen
huomioon myös ennakkoäänestyksessä annetut äänet.
Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslippujen laskenta keskeytyksettä
loppuun. Jos äänestyslippujen laskenta tai käsittely keskeytyy,
vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että kaikki laskelmat ja äänestysliput
säilytetään valvottuna.
KVJ 2:48
Äänestyslippu on mitätön, jos:
1) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin kysymyksessä olevaa vaalia
varten valmistettua äänestyslippua;
2) vaalikuoressa on useampi kuin yksi samaa vaalia koskeva äänestyslippu;
3) äänestyslippu on leimaamaton;
4) äänestysmerkintä on tehty niin, ettei siitä selvästi ilmene, ketä ehdokasta
se tarkoittaa;
5) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki
taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä.
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan
selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää.
Esitys:

Toimitetaan ääntenlaskenta kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 47
ja 48 §:n mukaan.

Päätös:

Toimitetaan ääntenlaskenta kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 47
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ja 48 §:n mukaan. Vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti
ennakkoääniä ryhdyttiin laskemaan ennen vaalipäivän
äänestyksen päättymistä kello 17 alkaen.
Varsinaisena vaalipäivänä kukin äänestysalue, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa ja
Uusikaupunki, laski kirkossa äänestäneiden äänestyslippujen lukumäärät
ehdokkaittain. Erotettiin omiin ryhmiinsä KVJ 2:48 mukaiset mitättömät
äänestysliput sekä laskettiin annetut äänet.
Pöytäkirjat äänestysalueittain, liite 1 § 4.
Ennakkoäänestyksen hyväksytyt äänestysliput yhdistettiin vaalipäivänä
9.11.2014 annettuihin äänestyslippuihin sen jälkeen kun vaalipäivän
äänestysliput oli laskettu. Kullekin ehdokkaalle vaalipäivänä annetut äänet ja
ennakkoäänestyksessä annetut äänet laskettiin yhteen.
Liite 2 § 4, Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa äänestysalueilla
lasketut äänet ehdokkaittain.

Äänestyslippujen
lukumäärä ja
tarkistaminen
Vaaliuurnassa oli äänestyslippuja
Ennakkoäänestyslippuja oli*
Mitättömät äänestysliput
1) äänestyslippuna on käytetty muuta
kuin kysymyksessä olevaa vaalia varten
valmistettua äänestyslippua:- kpl
2) vaalikuoressa on useampi kuin yksi
samaa vaalia koskeva äänestyslippu: kpl;
3) äänestyslippu on leimaamaton: - kpl;
4) äänestysmerkintä on tehty niin, ettei
siitä selvästi ilmene, ketä ehdokasta se
tarkoittaa: 5 kpl;
5) äänestyslippuun on kirjoitettu
äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki
taikka siihen on tehty muunlainen asiaton
merkintä: - kpl.
Mitättömiä äänestyslippuja oli
yhteensä 5
Hyväksyttyjä äänestyslippuja oli

Lukumäärä,
kpl
1160
1164
5

2319
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2319
21,49

* Lukumäärä merkitään tähän, jos ennakkoäänet on laskettu erikseen

5§
ÄÄNESTYKSEN TULOKSEN LASKENTA
KVJ 2:49
Kun vaalilautakunta on laskenut äänet, kunkin valitsijayhdistyksen
ehdokaslistan ehdokkaat pannaan heidän henkilökohtaisten äänimääriensä
osoittamaan järjestykseen. Sen jälkeen annetaan ensimmäiselle heistä
vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet, kolmannelle kolmannes,
neljännelle neljännes ja niin edelleen. Vertausluku on laskettava sellaisellekin
ehdokkaalle, joka ei ole saanut henkilökohtaisesti yhtään ääntä.
Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai on kuollut, tulevat hänelle
annetut äänet sen ehdokaslistan hyväksi, jossa hän on ollut ehdokkaana.

KVJ 2:50
Äänestyksen tulos lasketaan erikseen kirkkovaltuuston jäsenten, yhteiseen
kirkkovaltuustoon kustakin seurakunnasta valittavien jäsenten ja
seurakuntaneuvoston jäsenten vaalissa. Tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan
eri ehdokaslistoilla olevien ehdokkaiden nimet heidän saamiensa
vertauslukujen osoittamaan järjestykseen. Kunkin kohdalle merkitään myös
hänen vertauslukunsa. Valituksi tulee kussakin vaalissa tämän nimisarjan
alusta niin monta ehdokasta, kuin siinä vaalissa on jäseniä valittava.
Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa
esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän
saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Esitys:

Syötetään vaalilaskentajärjestelmään kirkkovaltuuston jäsenten
vaaleissa ehdokkaille annetut äänet sekä lasketaan vertausluvut
ehdokaslistoittain.
1) Arvotaan samalla ehdokaslistalla saman äänimäärän
saaneiden järjestys.
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2) Todetaan, että kirkkovaltuuston vaalissa valituksi tulevat
ehdokkaat ilmenevät vaalilaskentajärjestelmän tulosraportista.
3) Todetaan, että varajäseniksi tulevat valituksi vaalin osalta
saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän
vertauslukujensa osoittamassa järjestyksessä.
Päätös:

Tuloslaskenta suoritettiin esityksen mukaisesti.
Seurakuntakeskuksessa tehdyssä lopullisessa laskennassa
yhdistettiin vaalialueilta tulleet äänet ennakkoääniin.
Samalla ehdokaslistalla saman äänimäärän saaneiden järjestys
arvottiin, liite nro 1 § 5.
Liite nro 2 § 5, tuloslaskentajärjestelmästä tulostettu raportti,
josta selviää valitut ja varalla olijat vertauslukuineen ja
äänimäärineen:
- Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä
- Valitut ehdokkaat vertausluvuittain
- Varajäsenet vertausluvuittain

6§
SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN
KVJ 2:52
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.
Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin
varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.
Esitys:

Vaalilautakunta päättää vahvistaa seurakuntavaalin tuloksen heti
äänten laskennan päätyttyä pidettävässä vaalilautakunnan
kokouksessa.

Päätös:

Vaalilautakunta päätti vahvistaa seurakuntavaalin tuloksen heti
äänten laskennan päätyttyä pidettävässä vaalilautakunnan
kokouksessa.
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Äänioikeutettujen luettelo on 1.9.2014 tarkastettu ja allekirjoitettu.
Äänioikeutettujen luetteloa vastaan ei ole tehty 5.9.2014 mennessä
oikaisuvaatimuksia eikä myöskään itseoikaisuja 1.10.2014 kokouksen
päätöksen mukaisesti.
Äänioikeutettujen luettelossa äänioikeutettujen määrä oli yhteensä 10814:
Uusikaupunki 7277, Kalanti 2300, Lokalahti 769, Pyhämaa 468.
Ennakkoäänestäjiä oli 1164, vaalipäivänä äänesti 1160, yhteensä 2324.
Äänestysprosentti oli 21,49.
Liite 2 § 5 vaalien tuloslaskentajärjestelmästä tulostetusta raportista selviää
valitut ja varalla olijat vertauslukuineen ja äänimäärineen.
Äänestysliput suljettiin vaalin osalta erikseen kuoreen, joka laitettiin
vaaliuurnaan ja sinetöitiin. Samoin meneteltiin laskelmien ja äänioikeutettujen
luettelon kanssa. Uurna viedään säilytettäväksi seurakunnan arkistotiloihin.

7§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.30.

Uusikaupunki 9.11.2014
________________________
Helle Vahtera
puheenjohtaja §1-8

_____________________
Riitta Myllymäki
sihteeri

_________________________
Ilpo Wallin
puheenjohtaja § 9-10

_______________________
Riitta Myllymäki
sihteeri

Tarkastanut:

___________________________
Juha Salaterä
pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Pauli Saarela
pöytäkirjantarkastaja
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