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Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen
151/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 22.5.2017 § 158
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
-

valitsee toimikaudeksi 2017–2021 keskusvaalilautakuntaan viisi
(5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan sekä

-

määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ehdotus valtuustolle
Lisätietoja antaa:
Vs. hallintojohtaja Erno Heikkinen
puh. 044 747 5808
__________________________
Valt § 31

Päätös:
Valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 2017–2021
valtuustoryhmien yhteisen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
pj. Viinamäki Reijo
vpj. Ruohonen Teuvo
j. Kari-Saarinen Tiina
j. Lehmuskallio Maria
j. Mäkinen Keijo

1. vj. Leena Lockberg
2. vj. Andreas Holmi
3. vj. Myllykoski Päivi
4. vj. Kilkku Vesa
5. vj. Ketonen Pirjo

_______________________
Kunnanhallitus § 346
Keskusvaalilautakunnan 1. varajäsen Leena Lockberg on nimetty
27.11.2017/§ 341 vaalilautakunnan puheenjohtajaksi vuoden 2018
presidentinvaaleihin. Tästä syystä hän on esteellinen keskusvaalilautakunnan jäseneksi/varajäseneksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se nimeää Leena Lockbergin tilalle uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ehdotus valtuustolle
__________________________
Valt § 85
Päätös:
Avattuaan keskustelun puheenjohtaja Myllymaa ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska muita ehdotuksia ei tehty,
puheenjohtaja totesi valtuuston jättäneen asian yksimielisesti
pöydälle.
________________________
Valt § 85
Päätös:
Avattuaan keskustelun puheenjohtaja Myllymaa ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska muita ehdotuksia ei tehty,
puheenjohtaja totesi valtuuston jättäneen asian yksimielisesti pöydälle.
________________________
Kunnanhallitus § 14
Valtuuston valitsi 11.12.2017 § 85 keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 2017–2021 valtuuston yhteisen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
pj. Viinamäki Reijo
vpj. Ruohonen Teuvo
j. Kari-Saarinen Tiina
j. Lehmuskallio Maria
j. Mäkinen Keijo

1. vj. Leena Lockberg
2. vj. Andreas Holmi
3. vj. Myllykoski Päivi
4. vj. Kilkku Vesa
5. vj. Ketonen Pirjo

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisi jäsenisenä.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa esteelliksi ovat ilmoittaneet keskusvaalilautakunnan jäsenet Reijo Viinamäki, Tiina Kari-Saarinen ja Maria
Lehmuskallio-Loula sekä varajäsenistä Andreas Holm ja Pirjo Ketonen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
-

valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä ja kaksi (2)
varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

-

määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi

Päätös:
Kunnanjohtaja muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
-

valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä ja kolme
(3) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan.
määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi

Kunnanhallitus hyväksyy muutetun päätösehdotuksen.
Täytäntöönpano:
siirto: ehdotus valtuustolle
__________________________

