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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Pottala Anna-Liisa
Hentilä Marja-Leena
Pakaslahti Tuomas
Ylilauri Helena
Lampela Sari
Prokkola Marja Liisa

Tehtävä
pj
vpj
jäsen
jäsen
sihteeri
varajäsen

Pentinpuro Jyrki

jäsen

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Anna-Liisa Pottala
Puheenjohtaja

Sari Lampela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
14 - 24
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Helena Ylilauri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marja Liisa Prokkola
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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvltk § 14
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Jyrki Pentinpuron tilalla varajäsen Marja Liisa
Prokkola.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kvltk § 15
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Ylilauri ja Marja Liisa Prokkola.
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Kokouksen työjärjestys
Kvltk § 16
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Ehdokashakemusten vastaanottaminen
Kvltk 13.01.2021 § 6
Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen
julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on
annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021
ennen klo 16.
Päätös:

Lautakunta päätti, että hakemukset ja ilmoitukset ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Kvltk § 17

Kuntavaalien siirtymisen johdosta ehdokashakemukset, ehdokashakemusten muutokset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat
asiakirjat on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle 4.5.2021
klo 16.00 mennessä. Aiemmin 9.3.2021 mennessä keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokashakemukset otetaan huomioon eikä hakemuksia tarvitse uudistaa, ellei tarvetta muutoksille ole.Hakemuksia
vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Lampela
3.-4.5.2021 klo 8.00–16.00.
Asiasta on annettu kuulutus, joka on julkaistu kunnan nettisivuilla ja
kunnantalon ilmoitustaululla 15.4.2021, lähetetty vaaliasiamiehille
19.4.2021 ja julkaistu Rantalakeus lehdessä 21.4.2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ennakkoäänestyspaikka
Kvltk 13.01.2021 § 7
Ennakkoäänestys ajankohta on 7.-13.4.2021.
Kunnanhallitus on päättänyt 7.12.2020 § 252, että yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana toimii Lumijoen kunnanvirasto.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna ma-pe klo 10-18 ja la-su klo
12-16.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kvltk § 18

Kuntavaalien siirtymisen johdosta ennakkoäänestys ajankohta on
muuttunut.
Kunnanhallitus on päättänyt 22.3.2021 § 62, että yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 26.5.-8.6.2021 toimii Lumijoen kunnanvirasto. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna ma-pe klo 10-18 ja la-su klo
12-16.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalipäivän äänestyspaikka
Kvltk 13.01.2021 § 8
Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.
Kunnanhallitus on päättänyt 7.12.2020 § 252, että vaalipäivän
äänestyspaikkana toimii Lumijoen kunnanvirasto.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kvltk § 19

Kuntavaalien siirtymisen johdosta varsinainen vaalipäivä on
13.6.2021.
Kunnanhallitus on päättänyt 22.3.2021 § 62, että vaalipäivän äänestyspakkana toimii Lumijoen kunnanvirasto.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntavaalit 2021 - ulkomainonta
Khall 07.12.2020 § 254
Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen. Mainonnan
aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta
kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten
tietoon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla ilmoitus on syytä tehdä niiden paikallisosastoille.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että
niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi
viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 31.3.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvltk 13.01.2021 § 10
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kvltk § 20

Kuntavaalien siirtymisen johdosta myös ulkomainonnan aloittamien
siirtyy.
Kunnanhallitus on päättänyt 22.3.2021 § 63, että ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 19.5.2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdokashakemusten käsittely- ja huomautukset (liite 3)
Kvltk § 21

Vaalilaki 36 § (21.5.2010/431)
Ehdokashakemusten käsittely ja huomautukset
Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 41.
päivänä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 34. päivänä ennen
muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta
ei ole tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka
3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.
Määräaikaan mennessä (4.5.2021 ennen kello 16) ehdokashakemuksensa ovat jättäneet:
- Lumijoen Vasemmistoliitto ry 8.3.2021 klo 11.58, vaaliasiamiehenä
Silvo Nybacka
- Lumijoen Kokoomus ry 9.3.2021 klo 9.55, vaaliasiamiehenä Jouni
Tornio, lisäys 12.3.2021 klo 14.30
- Liminka-Lumijoen Perussuomalaiset ry 9.3.2021 klo 13.43, vaaliasiamiehenä Jukka Kemppainen
- Keskustan Lumijoen paikallisyhdistys ry 9.3.2021 klo 14.20, vaaliasiamiehenä Sirkka Kyrö

Liite 3

hakemusasiakirjojen kopiot

Päätös:

1) Todettiin, että Lumijoella ei ole vaaliliittoja ja yhteislistoja.
2) Tarkistettiin kaikki vaaliasiakirjat ja niissä ei ollut huomautettavaa.
3) Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat vaalikelpoisia ja puolueiden
vaaliasiamiehet olivat toimittaneet vaaliasiakirjat määräaikaan mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen
määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmää varten
Kvltk § 22

Vaalilaki 37 §
Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen
Edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään puolueiden,
yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten sekä presidentinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten.
Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
(8.5.2015/563)
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.
Oikeusministeriön lähettämien ohjeiden mukaan ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 14.5.2021.

Päätös:

1) Vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden keskinäinen järjestys arvottiin. Arvonnan tuloksena järjestys on seuraava:
Kansallinen Kokoomus r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Suomen Keskusta r.p.
2) ja 3) Vaaliliittoja ja yhteislistoja ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntavaaleista tiedottaminen (liite 4-6)
Kvltk 13.01.2021 § 11
Kuntavaaleista tiedotetaan Rantalakeudessa, kuntatiedotteessa sekä kunnan ilmoitustaululla.
Kuulutus julkaistaan vuoden ensimmäisessä kuntatiedotteessa, joka
ilmestyy 20.1.2021. Rantalakeudessa kuulutus julkaistaan
24.2.2021.Kunnan ilmoitustaululla kuulutus julkaistaan välittömästi.
Lisäksi lautakunta päättää kotiäänestykseen ilmoittautumisesta, ennakko- ja varsinaisen äänestyksen ajankohdista ja ehdokaslistan julkaisua ja ulkomainontaa koskevan kuulutuksen julkaisuajankohdasta. Kuulutus julkaistaan Rantalakeudessa 24.3.2021, kuntatiedotteessa 31.3.2021 ja kunnan ilmoitustaululla 24.3.2021.
Liite 2

Luonnos kuulutuksesta

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvltk § 23

Kuntavaalien siirtymisen johdosta aikaisemmin julkaistu kuulutus
täytyi julkaista uudestaan. Kuulutus on julkaistu kunnan nettisivuilla
ja kunnantalon ilmoitustaululla 15.4.2021, lähetetty vaaliasiamiehille
19.4.2021 ja julkaistu Rantalakeus lehdessä 21.4.2021.
Kuulutus, joka koskee kotiäänestykseen ilmoittautumista, ennakkoja varsinaisen äänestyksen ja ulkomainonnan ajankohdista tiedottamista, julkaistaan kunnan nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla
11.5.2021, Rantalakeus lehdessä 19.5.2021 ja kuntatiedotteessa
26.5.2021. Lisäksi ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan nettisivuilla 17.5.2021, Rantalakeus lehdessä 19.5.2021 ja kuntatiedotteessa
26.5.2021.
Lisäksi nettisivuilla ja kuntatiedotteessa julkaistaan tarkempia ohjeita
äänestäjille.

Liite 4
Liite 5
Liite 6

1.kuulutus
2.kuulutus
ohjeita äänestäjille

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Ohjeeseen tehtiin muutamia tarkennuksia.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut mahdolliset asiat ja kokouksen päättäminen
Kvltk § 24

Seuraavat keskusvaalilautakunnan kokoukset:
12.5.2021 klo 18 (jos on tehty huomautuksia ehdokashakemuksista)
14.5.2021 klo 15 (ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen)
11.6.2021 klo 19 (ennakkoäänten tarkastus)
13.6.2021 klo 18 (ennakkoäänten laskenta)
14.6.2021 klo 10 (tarkastuslaskenta)
16.6.2021 klo 18 (tuloksen vahvistaminen)

Päätös:

Todettiin, että ehdokashakemuksissa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa
ei ollut huomautettavaa, joten 12.5.2021 ei tarvitse pitää kokousta.
Seuraavaan kokoukseen 14.5.2021 klo 12.30 on mahdollisuus osallistua teamsin kautta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Pöytäkirjan tarkastajat:

