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Kokouspäivämäärä

HIRVENSALMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

12.4.2017

pörrÄrcn¡R
Kokousaika:

Keskiviikko 12.4.2O17 kello 17.00-17.30

Kokouspaikka:

Kunnanvi rasto, kun na nhall itu ksen kokoush uone

Läsnä:

Pirjo Lehtinen, pj.
Timo Marttinen, varapj.
Pekka Honkanen
Jouni Liukkonen
Mikko Ollikainen
Anne Matilainen, sihteeri

Käsiteltävät asiat:

45S

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46S

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen/pöytäkirjan tarkastustapa

47S

Kokouksen työjärjestyksen hyvä ksym inen

48S

Vaalituloksen vahvistaminen

4es

Kokouksen päättäminen

Merk. Pirjo Lehtinen

Puheenjohtaja

Pöytäk¡rja ntarkastaj¡en
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAÄTÖSVALTAISUUS

45S

Vaalilain 14$ mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on
päätösvalta¡nen viisijäsenísenä.
Pj:

Todetaa n kokou ksen laillisu us ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖTTÄrc RJAN TARKASTAJ

46

S
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N VAL ITS E M I N E N/PÖYTÄKI RJAN TARKASTUSTAPA

Pj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja sovitaan pöytäkirjan
tarkistustavasta.

Päätös:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Honkanen ja Timo
Marttinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi tämän kokouksen
päätyttyä.

KOKOUKSEN TYÖJARJESTYKS EN HWAKSYMI NEN

47S

Hirvensalmen kunnan hallintosäännön 4.luvun 2g$ mukaan as¡at
käsitellää n esityslistan mu kaisessa järjestyksessä, ellei toim iel n
toisin päätä.
i

Pj

Keskusvaalila utaku nta hyväksyy esityslistan asioiden
käsittelyjä rjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin

Pöytä kirjantarkastaj¡en n¡m¡k¡rja¡met
Lauta kunta
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NEN

Vaalilain 95 $ mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa
vaalien tuloksen 3.päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään klo 18
alo itettavassa kokou ksessa.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja
valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle seitsemän (7) päivän ajaksi
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän
varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavafla
kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi sekä
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen
määräämällä tavalla.
Pj

Keskusvaa ilauta ku nta vahvistaa vaa itu loksen ja suo rittaa
tarvittavat arvonnat saman äänimäärän saaneiden saman
ryhmittymän ehdokkaiden kesken.

Päätös

Keskusvaal i lautaku nta on va hvistan ut vaal itu loksen ja suorittan ut
arvon nan tasaään imäärällä olevien varavaltu utettujen osa lta :

I

I

Hirvensalmi - ltsenäinenKuntaliike f .ia 2. varavaltuutetun välillä.
Suoritetussa arvonnassa 1. varavaltuutetuksi tuli Sigita Herrala ja
2. varavaltuutetuksi Pirjo Solasto.

Todettiin, että vaalien tulos kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla,
Hirvensalmelainen-lehdessä, Länsi-Savossa sekä kunnan
internetsivuilla.
Keskusvaa i lautaku nnan sihteeri merkitsi
I

a rvo

vaa itietojä rjestel mään.
I

KOKOUKSEN PAATTÄMINEN

4es

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.
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Pekka Honkanen
pöytäkirjanpitäjä
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VALITUSOSOITUS

Hirvensalmen kunnan keskusvaalilautakunnan päätökseen (12.4.2OL7 $ 48) voidaan hakea muutosta 14
päivän kuluessa tämän päätöksen julkipanosta lukien ltä-Suomen hallinto-oikeudelta, os. PL L744,7OtOt
KUOPIO.

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella
henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on
lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on

että se on vaikuttanut vaalien tulokseen:
1) Jokainen asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja

2) kunnan jäsen
H
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rve nsa I m e lla t2.4.2077
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RVENSALM EN KU NNAN KESKUSVAALILAUTAKU NTA

toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja

