EVIJÄRVEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Aika 11.6.2021

PÖYTÄKIRJA 7 – 2021

KOKOUSAIKA

11.6.2021 klo 19.05 – 19.18

KOKOUSPAIKKA
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Teams-yhteys
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Läsnä
Vuokko Sulkakoski
puheenjohtaja
x
Petteri Laukkonen
jäsen
x
Anneli Mars
1.varajäsen
x
Virpi Mäkelä
2.varajäsen
x
Jukka Äyrä
3.varajäsen
x

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Jouni Pummila, pöytäkirjanpitäjä

x

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.

ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§§ 26 - 27
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin:
Petteri Laukkonen ja Jukka Äyrä

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Vuokko Sulkakoski
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jouni Pummila
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 11.6.2021

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU
YLEISESTI NÄHTÄVILLE

Evijärven kunnan verkkosivuille

Jouni Pummila
pöytäkirjanpitäjä

.6.2021

EVIJÄRVEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Aika 11.6.2021

Sivu 42

Sisällysluettelo:

26 § ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN ................................... 43
27 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT............................................................................ 44

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Aika 11.6.2021

Sivu 43

26 § ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN
Keskusvltk § 26
11.6.2021
Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on
pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä vaaliohjelman pääkäyttäjän ja hänen varahenkilönsä kanssa tekevät ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen
keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten. Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten
kaikki huomioonottamatta jättämiset, keskusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa.
Keskusvaalilautakunnan on hyväksyttävä tai jätettävä huomioon ottamatta ennakkoäänestys. Ennakkoäänestys on jätettävä huomioon ottamatta jos:
1. Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin kyseisen kunnan kohdalle.
2. Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä.
3. Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko
äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt.
4. Jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus (koskee kotiäänestystä).
Jos mainitut perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä. Hyväksytty
vaalikuori erotetaan lähetekirjeestä.
Jos äänestys jätetään huomioon ottamatta, tehdään siitä merkintä pöytäkirjaan. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori lähetekirjeineen ja –kuorineen liitetään
pöytäkirjaan.
Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä ja merkittävä ne pöytäkirjaan.
Hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa, on merkittävä äänioikeusrekisteriin sekä vaaliluetteloon. Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä eli ennakkoon äänestäneiden lukumäärä on merkittävä
tuloslaskentajärjestelmään sekä vaaliluettelon kansilehden laskelmasivun asianomaisiin kohtiin.
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta suorittaa kuntavaalien 2021 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja hyväksyy tai jättää huomioon ottamatta ennakkoäänestyksen sekä toteaa hyväksyttyjen vaalikuorien lukumäärän ja merkitsee sen
pöytäkirjaan.
Lisäksi keskusvaalilautakunta merkitsee äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt
ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspai_________________________________________________________________________________________________________
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kassa. Ilman kuittausmerkintää olevat hyväksytyt ennakkoäänestykset, jotka saapuvat keskusvaalilautakunnalle 9.6.2021 klo 19 jälkeen, merkitään sekä äänioikeusrekisteriin että vaaliluetteloon.
Lähetekuoret, jotka saapuvat tämän päivän (11.6.2021 klo 19.00) jälkeen, jätetään
huomioon ottamatta ja arkistoidaan avaamattomina.

Päätös: Keskusvaalilautakunta hyväksyi 595 ennakkoäänestystä, huomioon ottamatta jätettäviä ennakkoäänestyksiä ei ollut.
Pöytäkirjaan merkitään, että ennakkoon äänestäneitä oli vaalikuorten mukaan laskettuna yhteensä 595.
Äänioikeusrekisterin mukaan äänestäneitä oli 534, joista miehiä 290 ja naisia 305.
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27 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Keskusvltk § 27
11.6.2021
1. Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokousajankohdat
a. Sunnuntai 13.6.2021 klo 18.00
b. Maanantai 14.6.2021 klo 12.00
c. Keskiviikko 16.6.2021 klo 18.00
2. Kunnanvaltuuston päätös 31.5.2021 § 8 Keskusvaalilautakunnan varajäsenten määrääminen
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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