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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Ehdokashakemusten käsittely ja mahdolliset huomautukset vuoden 2021
kuntavaaleissa
Puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislistojen keskinäisen järjestyksen
määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmässä
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
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Humppilan kunnanvirasto, valtuustosali
Riitta Nokkala, puheenjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskusvaaliltk.28 §

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on
päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Keskusvaaliltk.29 §

Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päätti
kokouksessaan 12.2.2021, että pöytäkirja tarkastetaan aina
lautakunnan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat
puheenjohtaja, sihteeri sekä kaikki edellisessä kokouksessa olleet
jäsenet.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin, hyväksyttiin ja
allekirjoitettiin.

EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET
VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA
Keskusvaaliltk.30 §

Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liittyvine
asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää
pidettävässä kokouksessa. Mahdolliset huomautukset on
viipymättä saatettava tiedoksi puolueen, yhteislistan tai
yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle.

Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset niihin
liittyvine asiakirjoineen, hyväksyi ne, eikä tee
ehdokashakemuksista huomautuksia vaaliasiamiehille.
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PUOLUEUIDEN, VAALILIITTOJEN, YHTEISLISTOJEN JA VALITSIJAYHDISTYSTEN
KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄSSÄ
Keskusvaaliltk.31 §

Vaalilain 37 §:n mukaan määrätään puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen
yhdistelmää varten.
Kuntavaaleissa arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen
keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen
järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään
aakkosjärjestykseen.

Päätös: Lautakunnan suorittaman arvonnan tuloksena
ehdokaslistojen yhdistelmään tulevat puolueet seuraavaan
järjestykseen vasemmalta oikealle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Vihreä Liitto r.p.
Suomen Keskusta r.p.

Ei vaaliliittoja, yhteislistoja, eikä yhteislistaan kuulumattomia.
Arvonnan suorittivat kaikki lautakunnan jäsenet vuorollaan.

MUUT MAHDOLLISESTI ESIIN NOUSEVAT ASIAT
Keskusvaaliltk.32 §

Tiistaina 8.6.2021 olevaan kokoukseen puheenjohtaja on estynyt
osallistumasta. Kutsutaan varajäsen paikalle.
Käytiin läpi ennakkoäänestyksen työvuoroja sekä
järjestyksenvalvojana toimimista.
Laitosäänestys 28.5.2021 Attendo Ukko-Pekassa. Vaalitoimikunta
hoitaa laitosäänestyksen sekä kotiäänestyksen.
Pohdittiin, missä ehdokaslista julkaistaan. Keskusteltiin
mahdollisuudesta julkaista ehdokaslista toukokuun Humpappaa –
lehdessä sekä Forssan Lehdessä, joka julkaistaan 19.5.2021.
Jäädään vielä miettimään asiaa.
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Ulkomainonta alkaa 19.5.2021. Ohjeistetaan tekninen toimi
toimittamaan telineet. Telineet voi viedä paikalleen vielä tämän
viikon aikana.
Pieni ele -kerääjä tiedustellut, miten korona-aikaan toimitaan
keräyksen suhteen. Mikäli kerääjät pystyvät pitämään äänestäjiin
ohjeistuksen mukaisen turvavälin ja käyttää maskia sekä visiiriä,
keräys voidaan suorittaa. Keräys ei saa häiritä vaalitoimitsijoita.
Kokoomukselta puuttuu vaalilautakunnasta yksi jäsen ja yksi
varajäsen. Keskusvaalilautakunnan varajäsen on ehdokkaana.
Odotetaan kunnanhallituksen päätöstä.
Wulff:n toimittaja tarjonnut vaalikyniä hintaan 0,34€ sis.
painatuksen. Todettiin, että hankitaan omasta takaa kyniä ja
äänestäjällä saa olla oma kynä käytössä. Ei tarvetta tilata kyniä.
Keskusteltiin ennakkoäänestyksen ulkoäänestyksestä. Todettiin,
että erillistä ulkoäänestyspäivää ei pidetä. Mikäli
ennakkoäänestyspaikalla pystytään äänestys hoitamaan ulkona,
tämä voidaan tehdä.
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