Utsjoen kunta

Pöytäkirja

3/2019

1

Keskusvaalilautakunta

Aika

14.04.2019 klo 19:30 - 22:45

Paikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Aikio Ara
Halonen Tarja
Aikio Niilo H.
Eriksen Kati
Ahlakorpi Arto

Klo
19.30 - 22.45
19.30 - 22.45
19.30 - 22.45
19.30 - 22.45
19.30 - 22.45

Länsman Maija
Pyrhönen Pekka
Tapiola Laura
Halonen Klemet
Rasmus Niilo J.
Keskitalo Heidi

Länsman Raimo

Länsman Marja
Aikio Esko A.

Lisätiedot

Puheenjohtaja
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Väliaikainen
varajäsen
Väliaikainen
varajäsen
Väliaikainen
varajäsen

Guttorm Pilvi

Muu

Tehtävä
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

19.30 - 22.45
19.30 - 22.45

Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

Allekirjoitukset
Ara Aikio
varapuheenjohtaja

Marja Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
18 - 21

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika 14.4.2019

Tarja Halonen

Arto Ahlakorpi

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 18.04.2019

Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskvltk 14.04.2019 § 18
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin, että kokous on jatkokokous 12.4.2019 kokoukselle.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Keskvltk 14.04.2019 § 19
Ehdotus:
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Halonen ja Arto Ahlakorpi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eduskuntavaalin vaalipäivän äänestysaktiivisuus
Keskvltk 14.04.2019 § 20
Päätös:
Todettiin vaalipäivänä äänestäneiden määrät äänestysalueittain
liitteen nro 1 mukaisesti:

Pöytäkirjan tarkastajat:

002 Outakoski
003 Kirkonkylä
004 Nuorgam

113
162
60

Yhteensä

335

5

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Keskusvaalilautakunta

§ 21

3/2019

6

14.04.2019

Eduskuntavaalin vaalipäivän alustava ääntenlaskenta
Keskvltk 14.04.2019 § 21
Päätös:
Keskusvaalilautakunta kirjasi äänestysalueittain ehdokkaiden
saamat äänet alustavan ääntenlaskennan perusteella, ja vastaanotti
Kirkonkylän, Nuorgamin ja Outakosken äänestysalueiden lähettämät
vaaliliput.
Todettiin, että vaalipäivän äänestyslippuja oli yhteensä 335 kpl.
Mitättömiä ääniä oli 1 kpl. Ehdokkaiden saamat äänimäärät ovat
liitteen nro 2 mukaiset.
Äänestysliput paketoitiin äänestysalueittain ja ne sinetöidään
vietäväksi Lapin vaalipiirilautakunnalle 14.4.2019 klo 22.45.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
18, 19, 20, 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunta
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

