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Selostus asiasta ja päätöksen perustelut
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 15.11.2017 § 41
muun ohella määrännyt ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat
sekä valtuuttanut keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden valintoihin
lisäyksiä ja muutoksia.
Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden osalta on ilmennyt
täydennystarvetta erityisesti ennakkoäänestyksen päivävuoroihin. Tästä syystä vaalitoimitsijoita haettiin Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijajärjestö Hallat ry:n verkkokanavien kautta. Hakuaika päättyi 15.12.2017 ja hakuaikaan mennessä saapui neljä hakemusta, joista kaksi perui
hakemuksensa hakuajan jälkeen. Keskusvaalilautakunnan
sihteeri ja johdon sihteeri haastattelivat hakijat 19.12.2017
pidetyissä haastatteluissa. Haastattelujen lopputuloksena
katsottiin, että hakemusten ja haastatteluissa saadun kokonaisvaikutelman sekä ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden kokonaistarve ja riittävä varautuminen esimerkiksi äkillisten poissaolojen varalta huomioon ottaen, molemmat
haastatellut on tarkoituksenmukaista valita
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi.
Kirjastoautossa äänestäminen on mahdollista lauantaina
20.1.2018 ja mahdollisen toisen kierroksen osalta lauantaina 3.2.2018. Kirjastoautovirkailija Mikko Salonen toimii
20.1.2018 toisena vaalitoimitsijana kirjastoauton äänestyskierroksella ja kirjastoautovirkailija Heli Pajunen vaalitoimitsijana mahdollisella toisen vaalin äänestyskierroksella
3.2.2018, joten heidät tulee nimetä tähän tehtävään.
Päätös

Päätän
1. määrätä presidentinvaalin ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi Sirius Forsmanin ja Jussi Mikkosen
selosteosassa mainituin perustein ja
2. määrätä kirjastoautovirkailija Mikko Salosen ja Heli
Pajusen presidentinvaalin ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi selosteosassa mainituin perustein.
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Kytömäki Outi
Pieviläinen Antti
Palkat

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse (PL 22, 33471
Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

21.12.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
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