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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 9.4.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 29
Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa 9.4.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja toteaa sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Päätös: Sihteeri luki 9.4.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ÄÄNTEN TARKASTUSLASKENTA
Keskusvaaliltk § 30

Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaalipäivän
äänestyksessä annetut äänestysliput sekä vaalilautakunnan laskelmat ja vaalipöytäkirja. Tarkastuslaskennassa
päätetään mitkä äänestysliput on luettava ehdokkaiden
hyväksi ja mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä
huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen. Äänestäneiden lukumäärä ja ehdokkaiden saamien ja mitättömien äänien tallennus on tehtävä vaalitietojärjestelmään.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta
- suorittaa vaalipäivänä annettujen äänien tarkastuslaskennan;
- tarkastaa vaalilautakunnan laskelmat ja vaalipöytäkirjan
- päättää mitättömät äänestysliput
- laskee yhteen kunkin ehdokkaan saaman äänimäärän
- merkitsee vaalitietojärjestelmään äänestäneiden lukumäärän, ehdokkaiden saamat äänimäärät sekä mitättömät
äänet
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti hylätä neljä äänestyslippua Reisjärven vaalilautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kahdessa äänestyslipussa oli asiaton merkintä
ja kaksi äänestyslippua oli tyhjiä.
Keskusvaalilautakunta totesi, että
- vaalilautakunta oli ryhmitellyt ja laskenut äänestysliput oikein
- tarkastuslaskennan tulos täsmäsi vaalilautakunnan
vaalipöytäkirjaan merkittyyn tulokseen
- ehdokkaiden äänet täsmäsivät annettuihin ilmoituksiin
- äänet jakautuivat seuraavasti:
Vaalipäivä
Hyväksytyt äänet
Hylätyt äänet
Yhteensä

629
4
633

Äänestäneitä
- näistä miehiä

633
323

Ennakkoon
äänestäneitä
- näistä miehiä

735
330

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ÄÄNTEN TARKASTUSLASKENTA (jatkoa)

Tiedot tallennettiin vaalitietojärjestelmään. Liitteenä
tiedot ehdokaskohtaisista tarkastetuista äänistä, annettujen ennakko- ja vaalipäivän äänten yhteisluvuista
sekä tiedot ehdokkaiden vertausluvuista. Alustavan- ja
tarkastuslaskennan välillä ei ollut eroja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

