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15 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Päätös:

Todetaan keskusvaalilautakunnan kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi..
_____

16 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Koskensalo ja Merja Kannosto.
_____

17 §

KOTIMAAN YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2018 § 246 päättänyt, että
Jämijärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston
alakerrassa.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
-

maanantai-tiistai

klo 10.00 - 20.00

-

lauantai-sunnuntai

klo 10.00 - 14.00

-

keskiviikko – perjantai

klo 10.00 - 18.00

Ennakkoäänestys vanhainkodilla, mukaan lukien Kielokoti ja
Hopearinteen palvelutalo, ja Onnikodilla toimitetaan
ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitosten kanssa
sovittavana aikana.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:

Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedokseen.
_____

18 §

VAALITOIMITSIJOIDEN NIMEÄMINEN
Keskusvaalilautakunta määrää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Vaalitoimitsijaksi voidaan määrätä kuka
tahansa tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei
kuitenkaan saa olla vaaleissa ehdokkaana.
Vähintään kahden vaalitoimitsijan tulee samanaikaisesti olla paikalla
koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten
avoinna.

Päätös:

Määrättiin vaalitoimitsijoiksi Leena Sarin, Kirsi Leppihalme, Sirpa-Liisa
Ritakorpi, Ritva Mäkinen ja Riikka Koivumäki.
Kotiäänestyksiä hoitamaan määrättiin Ritva Mäkinen, Sirpa-Liisa Ritakorpi
ja Riikka Koivumäki.
Laitosäänestykset hoitaa vaalitoimikunta.
Työvuorolistan tekeminen annettiin sihteerin tehtäväksi.

_____

19§

KUULUTUKSET JA MUU TIEDOTTAMINEN
Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen
alkamista tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi, seuraavat asiat:
1)

varsinainen vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019 ja

-

nimet,

-

käyntiosoitteet ja
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äänestysaika (kello 9-20) ja
2)

Ennakkoäänestysajanjaksot 15.5.-21.5.2019 sekä kaikkien
kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen

-

nimet,

-

käyntiosoitteet sekä

-

aukiolopäivät ja

-

päivittäiset aukioloajat

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa
kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä
vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.
Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti julkaista em. ilmoitukset Kankaanpään
Seutu lehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa
sekä kunnan kotisivuilla. Lisäksi päätettiin kuuluttaa myös
kotiäänestykseen ilmoittautumisesta ja siitä, että äänestyspaikoilla
täytyy osoittaa selvitys henkilöllisyydestään.
_____

20 §

VAALITIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä (VAT) on keskeinen väline
yleisten vaalien toimittamisessa. Vuoden 2019
europarlamenttivaaleissa käytetään seuraavia vaalitietojärjestelmän
osajärjestelmiä: pohjatietojärjestelmä, äänioikeustietojärjestelmä ja
tuloslaskentajärjestelmä.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti käyttää kaikkia em. vaalitietojärjestelmän
osajärjestelmiä. Äänioikeustietojärjestelmää käyttävät lisäksi kunnan
yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat.
_____

21 §

KOULUTUS, OPASTUS JA NEUVONTA SEKÄ ÄÄNESTYKSEN
VALMISTELUT
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Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalilautakuntien
ja vaalitoimikuntien jäsenet ja varajäsenet sekä yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat ovat tietoisia tehtävistään ja
vastuistaan.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenille toimitetaan
vaaliohjekirjat samoin vaalitoimitsijoille.
Keskusvaalilautakunta huolehtii sekä vaalipäivän äänestyksen että
ennakkoäänestyksen valmistelutehtävistä (paikat, kalustus, materiaali,
tietoliikenneyhteydet) ja myös kotiäänestyksen ilmoittautumisen
vastaanotosta ja kotiäänestyksen organisoinnista.
Päätös:

Päätettiin, että vaalitoimitsijat koulutetaan kaikki tehtäväänsä.
Vaalilautakunnalle annetaan apua tarpeen mukaan ja
vaalitoimikunnan kanssa käydään läpi yksityiskohtaisesti
laitosäänestyksen vaiheet. Sihteeri ja ATK-tukihenkilö hoitavat
ennakkoäänestyspaikan kalustamisen.
_____

22 §

VAALIKERÄYS
Vaalikeräykselle on järjestettävä tila, jossa keräys ei häiritse
vaalitoimitusta, mielellään eri huoneeseen.

Päätös:

Päätettiin järjestää vaalikeräykselle tila eteistiloihin molemmissa
äänestyspaikoissa.
_____

23 §

MUUT ASIAT
1.

Vaalipäivän avustajan valitsee Vaalilautakunta. Vaalilautakunnan
puheenjohtajan suostumuksella, tehtävään on pyydetty Kirsi
Leppihalmea, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös:

Pyydetään Kirsi Leppihalme vaalipäivän vaaliavustajaksi.
2.

Tiedoksi: Satakunnan vaalipiirilautakunnalta tullut tiedoksipano
eduskuntavaalien tuloksesta Satakunnan vaalipiiristä.
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24 §

SEURAAVA KOKOUS

Päätös:

Seuraava kokous pidetään perjantaina 24.5.2019 klo 18.00.
_____
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