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Läsnä Harri Waltari  puheenjohtaja 
 Tiitus Petäjäniemi varapuheenjohtaja 
 Anna Heikkilä jäsen 

Veera Hiltunen jäsen 
Laura Lehtinen jäsen 

 

 Ville Sinnemäki pääsihteeri 
 
Poissa Aura Visala  1. varajäsen 

Riikka Karjalainen 2. varajäsen 
Mikael Kinanen 3. varajäsen 

 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.06. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Heikkilän ja Veera 
Hiltusen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lautakunta hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi. 

  

5. Keskusvaalilautakunnalle jätettyjen asiakirjojen tarkastaminen ja hyväksyminen 

Lautakunta tarkasti yksitellen sille jätetyt asiakirjat, eli yhteensä 25 ehdokasilmoitusta, 
4 sopimusta vaaliliitosta ja 1 sopimuksen vaalirenkaasta (liite 5). 

Lautakunta totesi, että Jukka Hautamäen ja Hemmo Siposen ehdokasilmoitukset olivat 
oleellisesti puutteellisia ja että niistä tuli vaalijärjestyksen 12 § mukaisesti huomauttaa 
asianosaisille. Lautakunta päätti hyväksyä ko. ehdokasilmoitukset ehdollisesti ja totesi, 
että lopullinen hyväksyntä edellytti ohjeiden mukaisesti täydennettyjen ehdokasilmoi-
tusten toimittamista keskusvaalilautakunnalle sen seuraavaan kokoukseen mennessä. 

Lautakunta totesi, että muut ehdokasilmoitukset sekä kaikki sopimukset vaaliliitoista ja 
-renkaista oli laadittu ohjeiden mukaisesti ja jätetty ajoissa, ja päätti täten hyväksyä ne. 

 

6. Alustavan ehdokaslistan laatiminen 

Lautakunta päätti laatia liitteen mukaisen alustavan ehdokaslistan (liite 6), jossa ovat 
mukana myös ehdollisesti hyväksytyt ehdokkaat. 



Lautakunta totesi, että äänioikeutetuilla on vaalijärjestyksen ja vaalikuulutuksen mukai-
sesti 16.10. klo 17.00 saakka aikaa tehdä alustavaan ehdokaslistaan korjauspyyntöjä. 

 

7. Vaalijärjestelyjen tilannekatsaus 

Vaalityöntekijä ja pääsihteeri kertoivat vaalijärjestelyjen etenemisestä: vaaliluetteloiden 
tilaaminen edistyy muttei ole ongelmatonta, vaalilautakuntiin on ilmoittautunut vasta 
muutama henkilö, Kuopion vaalijärjestelyt ovat ilmeisesti kunnossa, ja vaalikone on nyt 
valmis ja aukeaa ehdokkaille seuraavana päivänä. 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Harri Waltari   Ville Sinnemäki 
puheenjohtaja  pääsihteeri 

 

 

 

Anna Heikkilä  Veera Hiltunen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 

Liitteet 

4 Esityslista 
5 Keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat (yhteensä 30 kpl) 
6 Alustava ehdokaslista 

 


