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Peltorinta Tarja
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Järvi-Laturi Jaana
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Kniivilä Soili

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

17 - 23

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Killinen
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 12.4.2019
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Hannele Saloranta
Markus Karhu
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 18.4.2019 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk § 17
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk § 18
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Saloranta ja Markus Karhu.
__________
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN JA ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN PALAUTTAMINEN
Keltk 7.3.2019 § 8
Vaalilain 17 §:n mukaan säädetään vaalitoimitsijoista seuraavasti:
Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen
edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen
määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina ovat:
1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö;
2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva henkilö.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa
vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Suomen edustustossa tai suomalaisessa laivassa ehdokas tai ehdokkaana olevan henkilön edellä tarkoitettu läheinen voi kuitenkin olla vaalitoimitsijana, mikäli
vaalitoimitsijaksi soveltuvaa muuta henkilöä ei ole saatavilla ja ennakkoäänestyksen toimittaminen siitä syystä muutoin estyisi.
Ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi ovat käytettävissä Helena Holm, Tarja
Perkiö, Tarja Soini, Heidi Kailio, Mervi Korvola ja Minna Vakkila.
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Keskusvaalilautakunnan on myös määrättävä kuinka vaalitoimitsijat toimittavat ennakkoäänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnalle. Aiemmissa vaaleissa keskusvaalilautakunta on päättänyt, että ennakkoäänestysasiakirjat palautetaan keskusvaalilautakunnalle päivittäin kunnan arkistoon.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470
1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti, että eduskuntavaalissa ja europarlamenttivaalissa
1) ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi määrätään Helena Holm, Tarja Perkiö,
Tarja Soini, Heidi Kailio, Mervi Korvola ja Minna Vakkila.
2) vaalitoimitsijat toimittavat ennakkoäänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnalle
päivittäin kunnan arkistoon.
__________

Keltk 12.4.2049 § 19
Ennakkoäänestyksen toimitsijoiden määrää on syytä lisätä järjestelyjen varmistamiseksi mm. sairastumistapausten varalta. Europarlamenttivaaleissa on em. keskusvaalilautakunnan päätöksen 7.3.2019 § 8 lisäksi käytettävissä Soili Kniivilä ja Virpi
Kallio.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta täydensi 7.3.2019 § 8 päätöstään siten, että ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi määrättiin myös Soili Kniivilä ja Virpi Kallio.
_________
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ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ
Keltk § 20
Äänioikeutettuja on eduskuntavaaleissa 2019 äänestysalueittain seuraavasti:
Äänestysalue

Miehiä

Naisia

Yhteensä

Keskikunta
Alapää
Ylipää
Lehmäjoki

958
418
441
100

1121
370
385
81

2079
788
826
181

Yhteensä

1 917

1 957

3 874

Keskikunnan äänestysalueen äänioikeutetuissa on mukana ulkomailla asuvat äänioikeutetut 272 suomalaista, joista 121 on miehiä ja 151 on naisia.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta merkitsi äänioikeutettujen määrän tiedoksi.
__________
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN AVAAMINEN JA TARKASTAMINEN
Keltk § 21
Keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä
perjantaina ennen klo 19.00:ää saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään huomioon ottamatta.
Ennakkoäänestyslähetekuoret on avattu ja tarkastettu toimistotyönä äänestysalueittain. Merkintä ennakkoäänestyksestä on tehty ennakkoäänestyspaikalla. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on tehnyt äänioikeusrekisteriin merkinnän koti- ja laitosäänestyksessä äänestäneistä sekä ulkomailla äänestäneistä.
Vaalisalaisuuden turvaamiseksi pienillä äänestysalueilla on keskusvaalilautakunnan
määrättävä äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet yhdistettäväksi, jos
ennakkoon on äänestänyt vähemmän kuin 50 äänioikeutettua tai perustellusti voidaan arvioida, että varsinaisena vaalipäivänä käy vähemmän kuin 50 henkilöä äänestämässä.
Edellisissä vaaleissa, presidentinvaaleissa vuonna 2018 Lehmäjoen äänestysalueella oli 188 äänioikeutettua, joista 80 äänesti ennakkoon ja 71 äänesti varsinaisena
vaalipäivänä.
Keskusvaalilautakunta merkinnee tiedoksi ennakkoäänestyslähetekuorten määrän ja
päättää, montako ennakkoäänestyskuorta äänestysalueittain voidaan hyväksyä sekä
tarvittaessa päättää pienten äänestysalueiden ennakkoäänten yhdistämisestä.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta
1)

merkitsi tiedoksi, että keskusvaalilautakunnalle on saapunut 12.4.2019 klo
19.00 mennessä 1 581 ennakkoäänestyslähetekuorta.

2)

päätti, että yhtä lähetekirjettä ja vaalikuorta ei oteta huomioon, koska lähetekirje oli osoitettu väärälle keskusvaalilautakunnalle ja oikea keskusvaalilautakunta on eri vaalipiirin alueella.

3)

päätti, että yhtä lähetekirjettä ja vaalikuorta ei oteta huomioon, koska lähetekirjeessä ei ole vaalitoimitsijan allekirjoitusta.

4)

päätti, että kuntaan tulleista ennakkoäänestysasiakirjoista voidaan hyväksyä:
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001 Keskikunnan äänestysalueelle 860 kpl,
002 Alapään äänestysalueelle 271 kpl,
003 Ylipään äänestysalueelle 369 kpl ja
004 Lehmäjoen äänestysalueelle 79 kpl,
yhteensä 1 579 kpl.
5)

päätti, että Lehmäjoen äänestysalueen ennakkoäänet ja varsinaisen vaalipäivän äänet yhdistetään, koska keskusvaalilautakunta arvioi, että vaalipäivänä
Lehmäjoen äänestysalueella käy äänestämässä vähemmän kuin 50 äänioikeutettua. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vievät ennakkoäänet Lehmäjoen äänestysalueen äänestyspaikalle varsinaisena vaalipäivänä.

6)

päätti, että muiden äänestysalueiden ääniä ei ole tarpeen yhdistää.

Ennakkoäänet äänestysalueittain liitteessä Laskentalomake 1.
__________
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
Keltk § 22
Keskusvaalilautakunnan seuraava lakisääteinen kokous pidetään perjantaina
24.5.2019 klo 19.00. Tarvittaessa voidaan pitää kokous aiemmin erikseen sovittavana ajankohtana.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi, että keskusvaalilautakunnan seuraava lakisääteinen kokous pidetään perjantaina 24.5.2019 klo 19.00. Tarvittaessa voidaan pitää kokous aiemmin
erikseen sovittavana ajankohtana.
__________

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keltk § 23
PÄÄTÖS:

Keskustelun jälkeen keskusvaalilautakunta päätti, että ennakkoäänestysaikana vaalimainoksia ei saa laittaa Kyrööntielle Knaapilantien ja Härkäkiventien väliselle osuudelle ennakkoäänestyspaikan läheisyydestä johtuen.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 19, 21, 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: 17, 18, 20, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 19, 21, 23
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