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1. ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 1
14.1.2022

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta. Keskusvaalilautakunta päättää siitä, hyväksytäänkö ennakkoäänestys vai jätetäänkö se ottamatta huomioon.
Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos
- ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
- vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
- lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua,
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
- kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 10 vuotta
täyttäneen henkilön nimikirjoitus.
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.
Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä eroteltuina ja äänestysalueittain jaoteltuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa siihen asti kun niitä ryhdytään
vaalipäivänä laskemaan keskusvaalilautakunnassa. Reisjärven kunta muodostaa
yhden äänestysalueen, Reisjärvi 001.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamatta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen
huomioon ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä mutta joita ei ole merkitty rekisteriin sekä korjaa ne ennakkoäänestykset, jotka vaalitoimitsija on pyytänyt korjaamaan.
Päätös: Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 149 ennakkoäänestysasiakirjaa, joista äänioikeusrekisteriin on merkitty 149 hyväksyttyä ennakkoäänestystä.
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pöytäkirjanpitäjä

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Sivu

14.1.2022

2

Asianro

2

2. KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN
Keskusvaaliltk § 2
14.1.2022

Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän kotona huolehtii kotiäänestyksen
vaalitoimitsija.
Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen
alkua ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja puolestaan määrää sen, kuka kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi määrätyistä henkilöistä toimittaa kunkin yksittäisen kotiäänestyksen.
Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Kotiäänestyksessä ei vaalitoimitsijan ominaisuudessa saa olla paikalla muita henkilöitä.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat henkilöt:
Jouko Hylkilä
Reijo Alakoski
Anssi Hautala
Päätös: Hyväksyttiin.
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3. SEURAAVAT KOKOUKSET
Keskusvaaliltk § 3
14.1.2022

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona
19.1.2022 klo 17.00
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