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Kunnanhallitus 02.08.2021 § 155
Kuntalain 32 § mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet
valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta.
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä
jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen
tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen
mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Valinnassa on vaalikelpoisuuden lisäksi otettava huomioon, että
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Vuoden 2021 kunnallisvaalien tulos:
Ehdokasasettaja
SDP
PS
Kok.
Kesk.
Vihr.
KD
Kristall.
AITO
VARY

Ääniä
709
274
397
933
122
66
24
476
77

%
23,0
8,9
12,9
30,3
4,0
2,1
0,8
15,5
2,5

Yhteensä

3078

100,0

Ehdotus

vt. kunnanjohtaja

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä sekä määrää yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi sekä riittävän määrän varajäseniä ja määrää
varajäsenten järjestyksen vaalilain säädösten mukaisesti.
kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 39
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee toimikaudekseen
keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä sekä määrää yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi sekä riittävän määrän varajäseniä ja määrää
varajäsenten järjestyksen vaalilain säädösten mukaisesti.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Riitta Haglund
Ari Lindgren
Tapio Johansson
Ainokaisa Rintala
Sami Saarikko
Arja Okkonen
Terhi Vahvelainen
Petri Kärkelä
Maiju Kytösaho
Matti Tarula

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Riitta Haglundin ja
varapuheenjohtajaksi Ari Lindgrenin.
________

