SUOMUSSALMENSEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2014

VAALILAUTAKUNTA
Aika
Paikka
Läsnä

Asiat
1§

1.10.2014 kello 16.00
Risto Kormilainen
Teuvo Saharinen
Hilkka Juntunen
Eeva Hänninen
Paavo Kovalainen
Simo Viinikkala
Maarit Seppänen

pj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
siht

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
(KL 7:4,1).
Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin

3§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

4§

Äänioikeutettujen luetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset
KL 24:7,1
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän
vaalin äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo että hänet on
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva
merkintä on siinä virheellinen.
KL 24:9,2
Oikaisuvaatimus seurakuntavaalien tai kirkkoherran välittömän vaalin
äänioikeutettujen luettelosta on kuitenkin tehtävä viimeistään kirkon vaalijärjestyksen
8 §:ssä säädetyn äänioikeutettujen luettelon nähtävillä pitoajan päättymisen
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jälkeisenä toisena arkipäivänä ja jätettävä kirkkoherranvirastoon tai
vaalilautakunnan määräämään muuhun seurakunnan toimipaikkaan.
KVJ 2:9
Vaalilautakunta käsittelee äänioikeutettujen luetteloa koskevat oikaisuvaatimukset
seurakuntavaaleissa lokakuun 1 päivänä pidettävässä kokouksessa ja uudelleen
toimitettavissa tai poikkeuksellisissa seurakuntavaaleissa kaksi viikkoa luettelon
nähtävillä pitoajan päättymisen jälkeen pidettävässä kokouksessa.
Esitys:
Käsitellään äänioikeutettujen luetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset ja tehdään
niistä päätökset, jotka lähetetään asianosaisille tiedoksi.
Päätös:
Todetaan, että oikaisuvaatimuksia ei ole tullut.

5§

Äänioikeutettujen luettelon itseoikaisu (tarvittaessa)
KL 23:22
Vaalilautakunnalla on oikeus lisätä henkilö seurakuntavaaleja tai kirkkoherran
välitöntä vaalia varten laadittuun äänioikeutettujen luetteloon tai merkitä henkilö
äänioikeutta vailla olevaksi, jos hänet on oikeudettomasti jätetty pois
äänioikeutettujen luettelosta, merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai
äänioikeutetuksi tai henkilö on liittynyt kirkon jäseneksi tai eronnut kirkon
jäsenyydestä 12 §:ssä tarkoitettujen määräpäivien jälkeen. Jos vaalilautakunta
katsoo, että henkilöä koskeva merkintä vaaliluettelossa on muutoin virheellinen,
vaalilautakunta voi korjata virheen. Muutokset on tehtävä seurakuntavaaleissa
viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16 ja kirkkoherran
välittömässä vaalissa viimeistään 16. päivänä ennen ensimmäistä vaalipäivää ennen
kello 16.
Jos henkilö merkitään äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutta vailla olevaksi,
tästä on tehtävä kirjallinen päätös ja annettava päätös tiedoksi asianomaiselle
henkilölle siten kuin 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetään. Kirjallista päätöstä ei
kuitenkaan tehdä, jos henkilö on kuollut tai julistettu kuolleeksi äänioikeutettujen
luettelon laatimisen jälkeen.
Jos henkilö lisätään äänioikeutettujen luetteloon, hänelle on viipymättä lähetettävä
tästä tieto. Kirkon jäseneksi liittyneellä henkilöllä on äänioikeus seurakuntavaaleissa
siinä seurakunnassa, jonka jäseneksi hän on liittynyt.
Jos henkilöä koskeva muu virheellinen merkintä äänioikeutettujen luettelossa
korjataan, tästä on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle henkilölle, jollei se ole
ilmeisen tarpeetonta.
Esitys:
- lisätään äänioikeutettujen luetteloon henkilöt, jotka ovat oikeudettomasti jääneet
siitä pois tai merkitty äänioikeutta vailla oleviksi;
- lisätään äänioikeutettujen luetteloon henkilöt, jotka ovat liittyneet kirkon jäseniksi
asianomaisessa seurakunnassa 15.8. jälkeen;
- merkitään äänioikeutettujen luetteloon henkilöt, jotka ovat oikeudettomasti
merkitty luetteloon äänioikeutetuksi, äänioikeutta vailla olevaksi;
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-

merkitään äänioikeutettujen luetteloon henkilöt, jotka ovat eronneet kirkon
jäsenyydestä 15.8. jälkeen, äänioikeutta vailla oleviksi;
merkitään kuolleet tai kuolleeksi julistetut äänioikeutta vailla oleviksi;
korjataan äänioikeutettujen luettelossa mahdollisesti olevat kirjoitusvirheet tai
muut merkintävirheet.

Päätös:
Äänioikeutettujen luettelon itseoikaisu siirretään kokouksessa 24.10.2014
suoritettavaksi.
Tarvittavat raportit otetaan Kirjuri-järjestelmästä 23.10.2014.

6§

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen lopullinen hyväksyminen
KVJ 2:19, 1 2 kohta
Vaalilautakunta ottaa lopullisesti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne
valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, joiden osalta on pyydetty täydennystä tai
oikaisua (16.9. pidetyn vaalilautakunnan kokouksen perusteella)
Esitys:
Otetaan lopullisesti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne valitsijayhdistysten
perustamisasiakirjat, joiden osalta on pyydetty oikaisua tai täydennystä.
Päätös:
Lisäselvitystä/oikaisua pyydettiin Keskusta Suomussalmen seurakunnan
valitsijayhdistykseltä, kokouksen 16.9.2014 liitteellä 5.
Lisäselvitys/oikaisu saatiin määräaikaan mennessä.
Hyväksytään perustamisasiakirja, Keskustan Suomussalmen ehdokaslista.

7§

Ehdokaslistoihin tehtävät korjaukset
KVJ 2:19,1 2 kohta
Vaalilautakunta tekee ehdokaslistoihin 18 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden
mukaiset sekä ehdokkaiden kuolemasta aiheutuvat muutokset.
Esitys:
Tehdään ehdokaslistoihin valitsijayhdistysten vaalilautakunnalle toimittamat oikaisut,
täydennykset ja tarkistukset sekä ehdokkaiden kuolemasta aiheutuvat muutokset
Päätös:
Todetaan, että valitsijayhdistykset eivät ole toimittaneet vaalilautakunnalle
ehdokaslistoja koskevia oikaisuja, täydennyksiä tai tarkistuksia.
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8§

Ehdokaslistojen yhdistelmään otettavat tiedot
KVJ 2:20,2
Ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee olla yhteinen otsikko, josta käy selville, mitä
vaalia varten yhdistelmä on laadittu, sekä 19 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan
edellyttämät seikat. Ehdokkaasta merkitään numeron lisäksi nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä tarvittaessa tarkempi asuinpaikka.
Ehdokkaan puhuttelunimi tai hänen etunimensä lyhennys merkitään ehdokaslistojen
yhdistelmään vain, jos se on tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi.
Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä.
Esitys:
Päätetään, merkitäänkö ehdokaslistojen yhdistelmään ehdokkaan puhuttelunimi,
etunimen lyhennys ja asuinpaikat.
Päätös:
Ehdokaslistojen yhdistelmään merkitään ehdokkaan sukunimi, etunimet, ammatti
(max 2 ammattia) sekä ehdokkaan asuinpaikan tien tai kadun nimi.

9§

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
KVJ 2:19,1 3 ja 4 kohta
Vaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän arpomalla ehdokaslistojen
järjestyksen, numeroimalla kaikki listat roomalaisilla numeroilla vasemmalta oikealle
ja merkitsemällä yhdistelmään hyväksytyt nimitykset ja numeroi ehdokkaat
juoksevassa numerojärjestyksessä alkaen numerosta 2 siten, että ensin annetaan
numerot ehdokaslistojen yhdistelmässä ensimmäiseksi arvotun ehdokaslistan
ehdokkaille valitsijayhdistyksen ilmoittamassa järjestyksessä, sen jälkeen toiseksi
arvotun ehdokaslistan ehdokkaille ja niin edelleen.
KVJ 2:20
Saman ehdokaslistan ehdokkaat merkitään ehdokaslistan numeron alle yhteiseen
kehykseen, jossa kullakin ehdokkaalla on oma ruutunsa, valitsijayhdistyksen
ilmoittamassa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Jos ehdokkaat on lukumääränsä
vuoksi merkittävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle, heidät merkitään
riveittäin vasemmalta oikealle.
Ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee olla yhteinen otsikko, josta käy selville, mitä
vaalia varten yhdistelmä on laadittu, sekä 19 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan
edellyttämät seikat. Ehdokkaasta merkitään numeron lisäksi nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä tarvittaessa tarkempi asuinpaikka.
Ehdokkaan puhuttelunimi tai hänen etunimensä lyhennys merkitään ehdokaslistojen
yhdistelmään vain, jos se on tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi.
Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä.
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Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa laaditaan ehdokaslistojen
yhdistelmä erikseen yhteisen kirkkovaltuuston ja erikseen seurakuntaneuvoston
jäsenten vaalia varten. Ehdokaslistojen yhdistelmään käytettävän paperin tulee olla
samanväristä kuin vastaavissa äänestyslipuissa.
Esitys:
- Arvotaan ehdokaslistojen järjestys ja numeroidaan ne
- Annetaan ehdokkaille numerot
- Laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä.
Päätös:
Suoritettiin ehdokaslistojen arvonta ja numerointi.
Ehdokkaille annettiin numerot (liite 11)
Laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä
10 §

Ehdokaslistojen yhdistelmää koskevan ilmoituksen laatiminen
KVJ 2:21
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään
kolme viikkoa ennen vaalin alkamista. Yhdistelmästä ja sen nähtävillä olosta on
samassa ajassa ilmoitettava lehdessä.
Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä on julkaistava lehdessä viimeistään
19.10.2014. Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava seurakunnan ilmoitustaululle
viimeistään 19.10.2014.
Esitys:
Laaditaan ilmoitus lehteen siitä, missä ja milloin ehdokaslistojen yhdistelmät ovat
nähtävänä ja saatavana. Liite 9.
Päätös:
Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmien nähtävillä olosta julkaistaan Ylä-Kainuu lehden
vaaliliitteessä 16.10.2014.

11 §

Vaalikuulutusten laatiminen
KVJ 2:38
Vaalilautakunta ilmoittaa vaaleista kuulutuksella, jossa mainitaan vaalien alkamisja päättymisaika sekä äänestyspaikat.
Kuulutus on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksan päivää
ennen vaalipäivää. Kuulutus on lisäksi julkaistava lehdessä viimeistään viisi päivää
ennen vaalipäivää.
Jos äänestystä ei toimeenpanna 51 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa, tästä on
ilmoitettava siten kuin edellä säädetään. Vaalilautakunnan on laadittava
vaalikuulutus varsinaisesta vaalipäivästä seurakunnan ilmoitustaululle ja lehteen.
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Kuulutus on julkaistava seurakunnan ilmoitustaululla viimeistään 1.11.2014 ja
lehdessä viimeistään 4.11.2014.
Esitys:
Laaditaan vaalikuulutus seurakunnan ilmoitustaululle ja lehteen. Liite 10.
Päätös:
Vaalikuulutus julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla 16.10.2014 sekä Yläkainuu lehden vaaliliittessä 16.10.2014.
12 §

Vaalin ääntenlaskennan järjestäminen
Esitys:
Päätetään ääntenlaskennan toimittajista ja toimittamisesta vaalipäivänä.
Päätös:
Ääntenlaskijoina toimivat ja ääntenlaskua toimittavat ne vaalilautakunnan
varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet, jotka eivät ole ehdokkaina.
Työneuvottelussa 8.10.2014 mukaan rekrytoidaan seurakunnan henkilökuntaa.

13 §

Vaalilaskentajärjestelmän vastuuhenkilö
Esitys:
Vastuuhenkilöksi on valittu kokouksessa 16.9.2014 Maarit Seppänen
Päätös:
Esitys hyväksytään.

14 §

Muut asiat
1. Simo Viinikkala poistui kokouksesta klo 17.00.
2. Vaalitoimitsijoina kauppakeskuksissa ennakkoäänestyspäivänä 31.10.2014
toimivat henkilökunnasta Heli Riipinen, Mikko Riipinen ja Tatu Ryyti sekä
Eeva Hänninen. Vaalitoimitsijoita tarvitaan 2 lisää sekä varalla olevia
toimitsijoita.
Sihteeri tiedustelee vaalilautakunnan varajäsenten mahdollisuudesta osallistua
ennakkoäänestykseen.
3. Varsinaisena vaalipäivänä vaalitoimitsijoina Suomussalmen kirkossa sekä
Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa toimivat vaalilautakunnan
puheenjohtaja, sihteeri sekä varsinaiset jäsenet.
Varsinaisista jäsenistä Simo Viinikkala on estynyt. Sihteeri järjestää mukaan
varajäsenen.
4. Vaalitoimitsijoiden koulutus 22.10.2014 klo 10.00 kokoushuoneessa.
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15 §

Seuraava kokous
24.10.2014 klo 15.00 kokoushuoneessa.

16 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.

Suomussalmi 24.9.2014

Risto Kormilainen
Puheenjohtaja

Maarit Seppänen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Eeva Hänninen

Hilkka Juntunen

