KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017–2021
Kunnanhallitus 22.5.2017 (§ 122):
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen
kunnan keskusvaalilautakunta. 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
kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen,
joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon myös tasa-arvolain 4 a §:n
1 momentti:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
(Valmistelija: Hallintopäällikkö Katja Väistö, p. 050 520 2643)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolme muuta jäsentä sekä näille viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Valtuusto 5.6.2017 (§ 34):
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolme muuta jäsentä sekä näille viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Päätös:
Kokouksessa esitetyn mukaisesti keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–
2021 valittiin seuraavat:
Jäsen
Pesonen Vesa
Päivärinta Teemu
Suonurmi Riitta
Tudeer Marika
Vuorinen Sakari

Varajäsen
1. Männistö Minna
2. Hopearuoho Sirpa
3. Mustonen Leo
4. Hämäläinen Ossi
5. Toivonen Sirkka

Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Päivärinta ja varapuheenjohtajaksi Vesa
Pesonen.
______

Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 25):
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 (§ 8) valinnut henkilöt eduskuntavaalien 2019 vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.
Edellä mainitun asian täytäntöönpanon yhteydessä kävi ilmi, että Topenon
vaalilautakuntaan ensimmäiseksi varajäseneksi valittu Minna Männistö on myös
keskusvaalilautakunnan ensimmäinen varajäsen.
Hallintopäällikkö Katja Väistön pyynnöstä asianhallintasihteeri Leena Kemppinen on ollut 15.1.2019 puhelimitse yhteydessä asiasta Minna Männistöön.
Minna Männistö on 16.1.2019 puhelimitse ilmoittanut Leena Kemppiselle, että
hän jää ensimmäiseksi varajäseneksi Topenon vaalilautakuntaan ja näin ollen
eroaa keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä.
(Valmistelija: Hallintopäällikkö Katja Väistö, p. 050 520 2643)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Minna Männistölle
eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
uuden varajäsenen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto valitsee Marja Ukkolan keskusvaalilautakunnan 1. varajäseneksi Minna Männistön tilalle.
Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen varajäsen Minna Männistö poistui
esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
______

Täytäntöönpano:
Esitys
valtuusto

