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§ 53 PUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 55 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
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§ 57 ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN JA 

KIRJEÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS *)

§ 58 MUUT ASIAT

*) tämän kokouksen lakimääräisiä asioita

Pöytäkirja on nähtävillä: Kirjastossa 18.6.2021 klo 13.00 – 16.00

MERK.

Ilari Kotilainen
Keskusvaalilautakunnan tp. puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA PERJANTAI 11.6.2021 klo 19.15-20.29

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

Urpilainen Antti, pj. X 1 Jelonen Sulevi

Hakkarainen Olavi, vpj. X 2 Rekonen Teuvo

Aarrekangas Aimo 3 Näsi Heikki

Sepponen Leena 4 Holm Kari

Eskola Maire 5 Hautanen Maire

X 6 Lahdelma Eva

X 7 Kotilainen Ilari tp.pj.

X 8 Hakkarainen Nea

9 Kivioja Eija-Liisa

10 Möttönen Kirsti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

X Päivi Sagulin, sihteeri

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 53-54

ASIAT § 56-58

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 55

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Tp. puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Ilari Kotilainen Päivi Sagulin

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  13.6.2021
Allekirjoitukset

Nea Hakkarainen Eva Lahdelma

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 18.6.2021 klo 13-16

Virka-asema Allekirjoitus 

toimistosihteeri Päivi Sagulin
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PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Keskusvaaliltk § 53
11.6.2021

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Ilari Kotilainen.

----

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Keskusvaaliltk § 54
11.6.2021

Puheenjohtajan päätösehdotus: 

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.  

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Keskusvaaliltk § 55
11.6.2021

Keskusvaalilautakunta  valitsee  keskuudestaan
pöytäkirjantarkastajat.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Nea Hakkarainen ja Eva Lahdelma.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAVAALIEN ETENEMINEN

Keskusvaaliltk § 56
11.6.2021

Kuntavaaleista on tiedotettu kunnan julkisella ilmoitustaululla,
kuntatiedotteessa sekä kunnan kotisivuilla.  

Kuntavaaleissa äänioikeutettuja on 913, joista miehiä 487 ja naisia
426.

Kivijärveläisistä ennakkoon äänesti 334, joista miehiä 164 ja naisia
170.  Ennakkoäänestysprosentti on 36,6.

Kotiäänestäjiä  oli  kahdeksan (8).  Vaalitoimikunnan suorittamassa
laitosäänestyksessä  äänesti   kolme  (3)  kivijärveläistä.
Äänioikeuden  käytöt  on  lisätty  rekisteriin  ennen  vaaliluettelon
tulostamista. 

11.6.  saapunut  vaaliluettelo  on  tarkistettu  ja  kuitattu
vaalitietojärjestelmään.  Vaaliluettelo  jaetaan  vaalilautakunnalle
vaalipäivää varten muun tarvikejaon yhteydessä.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi kuntavaalien eteneminen Kivijärvellä.

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN JA KIRJEÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN 
TARKASTUS

Keskusvaaliltk § 57
11.6.2021

Keskusvaalilautakuntaan  saapuneet  ennakkoäänestysasiakirjat  ja
kirjeäänestysasiakirjat   tarkastetaan  vaalikuoria  avaamatta
kokouksessa, joka on pidettävä perjantaina 11.6..2021.

Ennakkoäänestysasiakirjat  ja  kirjeäänestysasiakirjat  on
tarkastettava  omina  kokonaisuuksinaan.  Tarkastuksen  päätteeksi
keskusvaalilautakunnalla  on  erikseen  lajiteltuna
ennakkoäänestyksen hyväksytyt  (ruskeat)  vaalikuoret  ja  erikseen
lajiteltuna kirjeäänestyksen hyväksytyt (turkoosit) vaalikuoret.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri  ja lautakunnan tp.  puheenjohtaja
ovat  tarkistaneet,  että  kaikki  lähetekuoret  on  osoitettu  Kivijärven
keskusvaalilautakunnalle.

Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely

Keskusvaalilautakunta avaa lähetekuoret ja tarkistaa samalla, että

 vaalikuori on suljettu 

 siihen  ei  ole  tehty  äänestäjää,  ehdokasta  koskevaa  tai
muuta asiatonta merkintää 

 lähetekirjeessä  on  äänestäjän  ja  vaalitoimitsijan
allekirjoitukset.

Mikäli  edellä  mainituissa  asioissa  esiintyy  poikkeamia,  pidetään
lähetekirje  ja  vaalikuori  niin  kauan  yhdessä,  että
keskusvaalilautakunta  ratkaisee tapauskohtaisesti,  hyväksytäänkö
ennakkoäänestys vai jätetäänkö se huomioonottamatta.

Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, 

 jos  ennakkoon  äänestänyttä  ei  ole  otettu
äänioikeusrekisteriin ko. kunnan kohdalle 

 vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai
muu asiaton merkintä 

 lähetekuori  on  niin  puutteellinen  tai  epäselvä,  ettei  voida
vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin
tai päätellä, kuka on äänestänyt (ratkaisu tapauskohtaisesti)

 kotiäänestyksen ollessa kyseessä kohtien 1-3 syiden lisäksi
lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta
täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

Kirjeäänestysasiakirjojen käsittely

Keskusvaalilautakunta avaa lähetekuoret ja tarkistaa samalla, että

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 lähetekuoreen  tehtyjen  tai  siihen  liitettyjen  postitus  tai
lähetysmerkintöjen  perusteella,  onko  kirjeäänestyksen
lähtekuori postitettu ulkomailta

 vaalikuori  on  suljettu  ja  siihen  ei  ole  tehty  äänestäjää,
ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää 

 lähetekirjeessä  on  äänestäjän  nimi,  henkilötunnus  tai
syntymäaika,  osoite,  äänestämispaikka  (kaupunki/kunta)
sekä päiväys ja äänestäjän allekirjoitus,  kahden todistajan
allekirjoitukset, nimenselvennykset, syntymäajat ja osoitteet

 äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi Kivijärven kuntaan

Mikäli  edellä  mainituissa  asioissa  esiintyy  poikkeamia,  pidetään
lähetekirje  ja  vaalikuori  niin  kauan  yhdessä,  että
keskusvaalilautakunta  ratkaisee tapauskohtaisesti,  hyväksytäänkö
kirjeäänestys vai jätetäänkö se huomioonottamatta.

kirjeäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, 

 jos  ennakkoon  äänestänyttä  ei  ole  otettu
äänioikeusrekisteriin ko. kunnan kohdalle 

 vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai
muu asiaton merkintä 

 lähetekuori  on  niin  puutteellinen  tai  epäselvä,  ettei  voida
vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin
tai päätellä, kuka on äänestänyt (ratkaisu tapauskohtaisesti)

 lähetekuoreen  tehtyjen  postitus-  ja  lähettämismerkintöjen
perusteella ei  voida varmasti  vakuuttua siitä,  että kuori  on
postitettu tai lähetetty ulkomailta

 vaalikuori on sillä tavalla avonainen, että voidaan päätellä,
että  avonaisuus  johtuu  joistain  muusta  kuin  kuoren
teknisestä toimimattomuudesta

 lähetekirjeestä  puutuvat  laissa  säädetyt  läsnäolleiden
todistajien allekirjoitutkset ja heitä koskevat tiedot.

Pöytäkirjaan merkitään hyväksyttyjen kirjeäänestyksen vaalikuorten
lukumäärät sekä äänioikeusrekisteriin merkitään ns. jälkikirjauksina
hyväksytyt  kirjeäänestykset.  Hyväksytyt  kirjeäänestyksen
vaalikuoret  avataan,  otetaan  äänestyslippu  ulos  kuoresta
vaalisalaisuus  säilyttäen  (lippua  ei  saa  avata),  lippu  leimataan
vaalileimasimella  ja  lippu  suljetaan  ennakkoäänestyksen
(ruskeaan) vaalikuoreen. Vaalikuoret lisätään ennakkoäänestyksen
vaalikuorien joukkoon.

Pöytäkirjaan  merkitään  hyväksyttyjen  vaalikuorten  lukumäärät,
tuloslaskentajärjestelmään  ja/tai  vaaliluetteloihin  merkitään

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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vaalikuorten  lukumäärät,  lähetekuoret  säilytetään  vaalikuorista
eroteltuina  ja  vaalikuoret  säilytetään  avaamattomina  varmassa
tallessa.

Päätösehdotus:

Ennakkoäänestysasiakirjat  ja  kirjeäänestysasiakirjat  käsitellään
ohjeistuksen  mukaisesti  kokouksessa.  Epäselvät  tapaukset
käsitellään tapauskohtaisesti. 

Todetaan  hyväksyttyjen  kirjeäänestysten  ja  ennakoäänestyksen
vaalikuorien  määrä  sekä  merkitään  tiedot
tuloslaskentajärjestelmään ja vaaliluetteloon. 

Avaamattomat vaalikuoret paketoidaan ja sinetöidään.

Päätös:

Keskusvaalilautakunnalle  oli  saapunut  määräaikaan  mennessä
kaksi (2) ilman kuittausmerkintää olevaa lähetekirjettä. Äänestäjät
lisättiin äänioikeusrekisteriin ja paperimuotoiseen vaaliluetteloon.

Ennakkoäänestysasiakirjat  käsiteltiin  ja  todettiin,  että
ennakkoäänistä  löytyi  neljä  (4)  erikseen  käsiteltävää  tapausta:
Neljästä  (4)  lähetekirjeestä  puuttui  vaalitoimitsijan  nimi,  mutta
todettiin  että  äänestäminen  on  tapahtunut  vaalilaissa  säädetyin
tavoin ja äänet hyväksyttiin.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei ollut.

Hyväksyttyjä  vaalikuoria  oli  334.  Tiedot  merkittiin
tuloslaskentajärjestelmään ja vaaliluetteloon.

Avaamattomat vaalikuoret paketoitiin ja sinetöitiin ja vietiin holviin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 MUUT ASIAT

Keskusvaaliltk § 58
11.6.2021

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


