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Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Yrjö Welling
Arto Uusihaka
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 26.4.2018 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
24.4.2018

Sivu
26

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk 18 §
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk 19 §
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Welling ja Arto Uusihaka.
__________
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VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 15.1.2018, 15 §
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 30 valinnut ympäristölautakunnan toimikaudeksi
2017–2021 seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Esa-Matias Heinonen
Marjut Pukkinen
Pentti Hänninen
Merita Buck
Pekka Kultti
Maiju Koivusalo
Liisa Kuusikko
Yrjö Welling

Ari Antila
Pirkko Viljanmaa
Väinö Pollari
Eila Rantala
Esa Killinen
Merja Högnäsbacka
Veli-Matti Kivimäki
Raija Saari

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Pentti Hänninen
Esa-Matias Heinonen

Veli-Matti Kivimäki on 27.11.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut muuttaneensa
Isostakyröstä ja siten menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnanvaltuuston 3. varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan jäsenenä.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet
valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen
tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrän
jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
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-

toteaa Veli-Matti Kivimäen menettäneen vaalikelpoisuutensa ja toteaa hänen
luottamustoimensa kunnanvaltuuston 3. varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneiksi

-

valitsee Veli-Matti Kivimäen sijaan ympäristölautakuntaan varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi

-

merkitsee tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 22.3.2018, 3 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja ympäristölautakuntaan Liisa Kuusikon henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin yksimielisesti Simo Perkiö.
_________

Keltk 24.4.2018, 20 §
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 4. varavaltuutettu on Simo Perkiö. Kuntavaaleissa 2017 seuraavaksi eniten ääniä ja vertausluvun 36,556 sai Nina Perkiö.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 3.
varavaltuutetuksi Simo Perkiön ja 4. varavaltuutetuksi Nina Perkiön.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 12.3.2018, 49 §
Väestörekisterikeskukselta on 28.2.2018 saapunut kirje äänestysaluejaotuksen
muuttamisen ilmoittamisesta maistraatille, joka toimitetaan oheismateriaalina.
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka
asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää
valtuusto. Isonkyrön kunnassa on neljä äänestysaluetta: Keskikunta, Alapää, Ylipää
ja Lehmäjoki.
Vaalilain 8 § 2. momentin mukaan kunnan on ilmoitettava äänestysalue jaon muuttamista koskevasta valtuuston päätöksestä 30.4.2018 mennessä maistraatille.
Vaalilain 82 §:ssä säädetään vaalisalaisuuden turvaamisesta pienillä äänestysalueilla seuraavasti:
”Jos äänestysalueella on 63 §:n mukaisesti hyväksyttyjä vaalikuoria vähemmän
kuin 50 tai jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunnan on määrättävä, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin äänestysalueen vaalilautakunta ei suorita vaalipäivän äänten alustavaa laskentaa, vaan toimittaa äänestysliput alustavaa laskentaa varten keskusvaalilautakunnalle.
Jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää ennakkoon ja
vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henkilöä tai jos perustellusta syystä
vaalisalaisuuden turvaaminen muutoin sitä edellyttää, kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja muissa kuin kuntavaaleissa vaalipiirilautakunnalle ilmoitettava, että äänestysalueen ennakkoäänet ja
vaalipäivän äänet sekä jonkin toisen äänestysalueen tai joidenkin toisten äänestysalueiden ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin kyseisten äänestysalueiden vaalilautakunnat eivät suorita vaalipäivän äänten alustavaa
laskentaa, vaan toimittavat äänestysliput alustavaa laskentaa varten keskusvaalilautakunnalle. (8.5.2015/563)
Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestysalueen vaalilautakunnan ja 2 momentissa tarkoitettujen äänestysalueiden vaalilautakuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuurnasta ja niiden lukumäärä laskettu, suljettava äänestysliput kestävään päällykseen oikeusministeriön määrääPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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mällä tavalla. Päällykseen merkitään kunnan keskusvaalilautakunnan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan viipymättä keskusvaalilautakunnalle. (2.4.2004/218)
Kunnan keskusvaalilautakunnan on avattava 1 momentissa tarkoitetun äänestysalueen ja 2 momentissa tarkoitettujen äänestysalueiden vaalikuoret sekä yhdistettävä niissä olevat äänestysliput äänestysalueissa vaalipäivänä annettuihin äänestyslippuihin ja lisäksi 2 momentissa tarkoitettujen äänestysalueiden äänestysliput
keskenään. Keskusvaalilautakunta suorittaa näiden äänestyslippujen alustavan
ääntenlaskennan noudattaen soveltuvin osin, mitä 78 §:ssä säädetään. Muissa
kuin kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta toimittaa sen jälkeen äänestysliput,
keskusvaalilautakunnan kokouksesta laaditun pöytäkirjan sekä vaalilautakuntien
vaalipöytäkirjat vaalipiirilautakunnalle noudattaen, mitä 64 §:n 1 momentissa säädetään. (8.5.2015/563)
Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän
äänet voidaan kunnan keskusvaalilautakunnan niin päättäessä vaihtoehtoisesti
siitä poiketen, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, laskea yhdessä siten, että
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
vievät vaalipäivänä ennen vaalitoimituksen päättymistä ennakkoäänet sisältävät
hyväksytyt vaalikuoret kyseisen äänestysalueen äänestyspaikkaan ja vaalilautakunnan läsnä ollessa avaavat ne ja pudottavat äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen vaaliuurnaan. (2.4.2004/218)”
Isonkyrön kunnan pienin äänestysalue on Lehmäjoki, jossa on viime vaaleissa äänestetty seuraavasti:

ÄäniEnVaalioikeu- nakko- päivän Yhteen- ÄänesLehmäjoen äänestysalue 004
tettuja äänet äänet sä
tys-%
Europarlamenttivaalit 2009
236
59
70
129 54,7
Eduskuntavaalit 2011
222
88
88
176 79,3
Presidentivaali 1. kierros 2012
223
82
89
171 76,7
Presidentivaali 2. kierros 2012
223
73
76
149 66,8
Kunnallisvaalit 2012
215
80
79
159 74,0
Europarlamenttivaalit 2014
205
44
66
110 53,7 Yhd.
Eduskuntavaalit 2015
197
77
76
153 77,7
Kuntavaalit 2017
192
71
73
144 75,0 Yhd.
188
80
71
151 80,3 Yhd.
Presidentinvaali 1. kierros 2018
Keskusvaalilautakunta on vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa, vuoden 2017 kuntavaaleissa sekä vuoden 2018 presidentinvaalissa päättänyt yhdistää Lehmäjoen
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äänestysalueen ennakkoäänet Lehmäjoen äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän
ääniin vaalilain 82.5 §:n mukaisesti. Lehmäjoen äänestysalueen äänien yhdistäminen toisen äänestysalueen ääniin viivästyttäisi äänten laskentaa merkittävästi, koska
näin menetellen vaalilautakunta toimittaa äänet keskusvaalilautakunnalle laskettavaksi.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vaalisalaisuuden turvaamiseksi
Lehmäjoen äänestysalue lakkautetaan ja se yhdistetään Keskikunnan äänestysalueeseen.
Keskustelun kuluessa Jouni Mäkynen Helena Tuuri-Tammelan kannattamana ehdotti, että Lehmäjoen äänestysalue säilytetään.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki
seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanjohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Jouni Mäkysen esityksen
kannalla, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Kuusikko, Perkiö,
Pukkinen ja Rajamäki) ja 6 EI-ääntä (Annala, Hintsa, Mäki-Rammo, Mäkynen, TuuriTammela ja Viertola).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 4 – 6 Mäkysen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Keltk 24.4.2018, 21 §
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti merkitä kunnanhallituksen päätöksen 12.3.2018 § 49
tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VAALIMAINOSTELINEIDEN SIJOITTAMINEN
Keltk 24.4.2018, 22 §
Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta oikeusministeriön mukaan kaupungit ja kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille
ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat.
Isossakyrössä viimeisimmissä vaaleissa vaalimainostelineet on sijoitettu seuraaviin
paikkoihin: Nuppulan päiväkodin tontille Pohjankyröntien ja Koulukadun risteykseen
Koulukadun suuntaisesti, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoen liikekeskuksen tontille Valtatie 16 suuntaisesti, Ylipään nuorisoseuran piha-alueelle,
Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön piha-alueelle sekä Orismalan Asematien ja
Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.
Useat kunnat ovat luopuneet vaalimainospaikoista esim. siten, että kuntaan on jätetty yksi vaalimainosteline. Ylipään nuorisoseura toimii äänestyspaikkana, joten vaalimainokset on jouduttu poistamaan tai peittämään vaalipäivän ajaksi. Isonkyrön kunta ei omista enää Tervajoen liikekeskuksen osakkeita.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti, että seuraavista vaaleista lähtien kunnassa on yksi
vaalimainosteline, joka sijoitetaan Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti.
_________
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keltk 23 §
Todettiin, että kunnanhallitus on 26.3.2018 § 60 tehnyt periaatepäätöksen pelkästään sähköisiin esityslistoihin siirtymisestä kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, perusturvalautakunnan, sivistyslautakunnan, hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä elinkeino- ja kaavoitusjaoston osalta siten, että
uuteen käytäntöön pyritään siirtymään viimeistään 1.6.2018 lukien. Kunnanhallitus
on lisäksi päättänyt, että kunnan muut toimielimet ja konserniyhtiöt voivat halutessaan liittyä järjestelmään omalla päätöksellään.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta merkitsi kunnanhallituksen päätöksen 26.3.2018 § 60 tiedoksi
ja päätti, että se ei ainakaan tässä vaiheessa liity järjestelmään kokousten vähäisen
määrän vuoksi.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 20, 22, 23
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 19, 19, 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 20, 22, 23
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