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Klo 18.00 – 18.59

KOKOUSAIKA

14.1.2021

KOKOUSPAIKKA
KOKOUSAIKA

Yhtenäiskoulu, opettajainhuone

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Pentti Auvinen, jäsen
Katriina Holopainen, varapuheenjohtaja
Eevariitta Jäntti, puheenjohtaja
Tomi Räsänen, jäsen
Jukka Silta-aho, jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Nro 1/2021

Senja Puodinketo, sihteeri

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

§ 1-4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta
taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Holpainen ja Tomi Räsänen.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Eevariitta Jäntti

Senja Puodinketo

Tarkastusaika

Tuusniemi 14.1.2021
Allekirjoitukset

Katriina Holopainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tomi Räsänen

Paikka ja pvm

Tuusniemi 15.1.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

KeVaLtk:n sihteeri

Senja Puodinketo
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN OTTAMINEN

Kevala § nro 1

Huhtikuussa 2021 toimitetaan kuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä onsunnuntaina 18.4.2021, ja sitä edeltävä ennakkoäänestys järjestetään
ajalla 7.4.-13.4.2021.
Vaalilain 14 § 3. mom. mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Edellisissä, v. 2018 ja 2019 toimitetuissa valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimi Senja Puodinketo, joka on myös nyt
antanut suostumuksensa tehtävään.
(valmistelija: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eevariitta Jäntti,
puh. 044 7209 905)

Esitys:

Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi otetaan Senja Puodinketo. Koska hän on joissakin tilanteissa esteellinen toimimaan sihteerinä, keskusvaalilautakunta nimeää näitä tilanteita varten keskuudestaan tilapäisen sihteerin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Niissä tilanteissa, joissa Senja Puodinketo on esteellinen sihteerinä toimii Anja Miettinen.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Kunnanhallitus
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ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA -AJOISTA SEKÄ VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA

Kevala § nro 2

Vaalilain 9§ mukaan kunnanhallitus päättää kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä vaalipäivän äänestyspaikoista.
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee merkitä ja vahvistaa nämä tiedot
sekä keskusvaalilautakunnan jäsenten yhteystiedot vaalien pohjatietojärjestelmään viimeistään pe 29.1.2021 klo 12.00 mennessä.
Tuusniemen kunnassa on jo kauan ollut vain yksi äänestysalue, joka
kattaa koko kunnan alueen. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana
on kunnantalon valtuustosali.
Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestyspaikkana on ollut lautakuntien
kokoushuone kunnantalon 2. kerroksessa, ja vuoden 2017 vaaleista lähtien ennakkoäänestysajat ovat vakiintuneet ja todettu riittäviksi, millä perusteella kuntavaalien ennakkoäänestys olisi tarkoituksenmukaista järjestää seuraavin aukioloajoin:
keskiviikko 7.4. – torstai 8.4.2021 klo 9:00 – 18:00
perjantai 9.4.2021 klo 9:00 – 16:00
lauantai 10.4. – sunnuntai 11.4.2021 klo 10:00 – 15:00
maanantai 12.4. – tiistai 13.4.2021 klo 9:00 – 18:00
Vaalien äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi on kehotettu selvittämään
mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys virastotalon lisäksi muutamana päivänä myös joillakin Tuusniemen kylillä. Tämä on haasteellista
mm. äänestyspaikan huonetilojen suhteen (mm. esteettömyys, vaalisalaisuuden säilyminen ym. vaalilain 48a §:n määräykset sekä koronaturvavälit) sekä ICT-yhteyksien toimintavarmuuden ja vaalitoimitsijoiden
saatavuuden kannalta. Esim. kirjastoauto liikennöi Tuusniemen kylillä
ainoastaan keskiviikkoisin (vuoroviikoin Tuusjärven – Etelä-Tuusniemen suunnalla ja vuoroviikoin Koillis-Tuusniemen suunnalla), joten sillä
ei tavoitettaisi kaikkien kyläkuntien ennakkoäänestäjiä tasapuolisesti.
Vaihtoehtoisena mahdollisuutena haja-asutusalueiden äänestäjille voitaisiin tarjota maksutonta vaalikuljetusta kirkonkylään kunnantalon ennakkoäänestyspaikalle. Tähän kuljetukseen voitaisiin käyttää koululaislinjaautoja, jotka klo 9-15 välillä ovat vapaana. Näiden äänestysbussien reitit
voitaisiin suunnitella tarpeen mukaan, ja samalla kunta voisi tarjota ennakkoäänestäjille vaalikahvit esim. kunnantalon järjestötilassa sekä
mahdollisuuden esim. kauppa-asiointiin.
Lisäksi on muistettava, että niille, joiden kyky liikkua on rajoittunut niin,
etteivät he kykene saapumaan äänestyspaikalle, on olemassa mahdollisuus kotiäänestykseen vaalilain 55 §:n mukaisesti.
(valmistelija: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eevariitta Jäntti,
puh. 044 7209 905)
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Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,
että kuntavaalien 2021
1) varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on edelleen
kunnantalon valtuustosali
2) ennakkoäänestyspaikkana on edelleen lautakuntien
huone kunnantalon 2. kerroksessa
3) ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat
keskiviikko 7.4. – torstai 8.4.2021 klo 9:00 – 18:00
perjantai 9.4.2021 klo 9:00 – 16:00
lauantai 10.4. – sunnuntai 11.4.2021 klo 10:00 – 15:00
maanantai 12.4. – tiistai 13.4.2021 klo 9:00 – 18:00
4) äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi kultakin kyläkunnalta
järjestettäisiin yhtenä ennakkoäänestyksen arkipäivänä
maksuton linja-autokuljetus kunnantalon ennakkoäänestyspaikalle sekä kahvitarjoilu esim. kunnantalon järjestötilassa.

.

Lisäksi keskusvaalilautakunta tarkistaa jäsentensä yhteystietojen oikeellisuuden sekä määrää niiden ilmoittamisen samoin kuin kunnanhallituksen päättämien äänestyspaikkatietojen merkitsemisen ja vahvistamisen pohjatietojärjestelmään pj. Eevariitta Jäntin ja sihteeri Senja Puodinkedon tehtäväksi pe 29.1.2021 klo 12.00 mennessä.

Päätös:

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Esitys hyväksyttiin.

Kunnanhallitus
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SEURAAVAT KOKOUKSET

Kevala § nro 3

to 25.2.2021 klo 18.00 kunnanvirastolla: ehdokashakemusten jättämisestä ja valtuutettujen lukumäärästä kuuluttaminen
ma 15.3.2021 klo 18.00: ehdokashakemusten tarkastus .
ke 17.3.2021 klo 18: ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen Lisäksi mm. ennakkoäänestyksen toimitsijoiden sekä kotiäänestyksen toimittajien nimeäminen.
pe 16.4.2021 klo 17.00 (kokous ei saa päättyä ennen klo 19.00): ennakkoäänten tarkastus, klo 16.30 vaalilautakunnan jäsenten ohjeistaminen
su 18.4.2021 klo 17.00: ennakkoäänten laskenta klo 19.00 mennessä
sekä vaalipäivän äänten kirjaaminen tuloslaskentajärjestelmään ym.
ma 19.4.2021 klo 12.00: tarkastuslaskenta
ke 21.4.2021 klo 17: tuloksen vahvistaminen

(valmistelija: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eevariitta Jäntti, puh. 044 7209 905)

Esitys:

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi
edellä selostetun kokousaikataulun. Lisäksi päätetään,
että näiden lisäksi voidaan kutsua koolle ylimääräisiä kokoulsia tarpeen mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin
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ILMOITUSASIOITA

Kevala § nro 4
1) Oikeusministeriön kirje VN/20585/2020 1.10.2020 lähetetään tämän
kokouskutsun mukana kaikille keskusvaalilautakunnan jäsenille tutustumista varten. Kyseisen kirjeen liitteenä s. 24-15 on kooste vuoden 2021 kuntavaalien aikatauluista, joita kunnan ja keskusvaalilautakunnan tulee ehdotomasti noudattaa.
2) Kh päätös 11.1.2021 § 14; Kuntavaalien 2021 vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunan valinta . Liite
3) Vaalimateriaalit (vaaliohjekirjat, äänestysliput, ennakkoäänestyksen
vaalikuoret ja lähetekuoret ym. materiaalit) on tilattu annettuun määräaikaan 11.1.2021 mennessä, ja vaaliohjekirjat toimitetaan asianosaisille luottamushankilöille heti niiden saavuttua.
4) ma 8.2.2021 tulee verkkoon kaikkien kuntien katsottavaksi Oikeusministeriön vaalikoulutuskokonaisuus ja lisäksi ministeriö järjestää
helmikuun aikana verkossa vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää vaaliohjeita koskevia kysymyksiä. Linkit näihin lähetetään keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenille ja vaalitoimitsijoille hyvissä ajoin ennen 8.2.2021. Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee järjestää omaa koulutusta, opastusta ja ohjausta kunnan muille vaaliviranomaisille.
(valmistelija: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Eevariitta Jäntti,
puh. 044 7209 905)
Esitys:

Keskusvaalilautakunta merkitsee selostusosassa mainitut
ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää esittelyosan 4)-kohdassa mainittuihin koulutustilaisuuksiin osallistumistavasta ja kunnan oman koulutuksen järjestämisestä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja päätettiin, että jokainen keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan jäsen sekä vaalitoimitsija
ohjeistetaan tutustumaan verkossa vaalikoulutuskokonaisuuksiin. Tarvittaessa pidetään yhteinen infotilaisuus valtuustosalissa.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Kunnanhallitus

