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KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

Urpilainen Antti, pj. 1 Jelonen Sulevi

Hakkarainen Olavi, vpj. 2 Rekonen Teuvo

Aarrekangas Aimo 3 Näsi Heikki

Sepponen Leena 4 Holm Kari

Eskola Maire 5 Hautanen Maire

6 Lahdelma Eva

7 Kotilainen Ilari

8 Hakkarainen Nea

9 Kivioja Eija-Liisa

10 Möttönen Kirsti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Päivi Sagulin, sihteeri

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 26-27

ASIAT § 29-

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 28

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Tp. puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Päivi Sagulin

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  22.4.2021
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 29.4.2021 klo 13-19

Virka-asema Allekirjoitus 

toimistosihteeri Päivi Sagulin
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PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Keskusvaaliltk § 26
22.4.2021

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Päätös:

----

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Keskusvaaliltk § 27
22.4.2021

Puheenjohtajan päätösehdotus: 

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.  

Päätös:

-----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Keskusvaaliltk § 28
22.4.2021

Keskusvaalilautakunta  valitsee  keskuudestaan
pöytäkirjantarkastajat.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA KOKOUKSET KUNTAVAALEISSA 
2021

Keskusvaaliltk § 29
22.4.2021

Vuoden  2021  kuntavaalien  vaalipäivä  siirrettiin  huhtikuun  18
päivästä  kesäkuun  13.  päivään  vuoden  2021  kuntavaalien
siirtämisestä  annetulla  lailla  (256/2021),  joka  tuli  voimaan
29.3.2021. 

Kuntavaalien  toimittamisaikataulu  määräytyy  vaalipäivän
(13.6.2021) mukaisesti. 

Vaalilain  33  §:n  mukaan  ehdokashakemukset  käsittelevä
viranomainen  kokoontuu  puheenjohtajan  kutsusta  hyvissä  ajoin,
viimeistään  48.  päivänä  ennen  vaalipäivää,  ja  sen  jälkeen,  jos
asioita  on  käsiteltävänä 34.,  32.,  31.  ja  2.  päivänä  ennen
vaalipäivää,  vaalipäivänä,  vaalipäivän  jälkeisenä  päivänä  ja  3.
päivänä vaalipäivän jälkeen sekä muulloin, jos asiain käsittely sitä
vaatii.

Viim. ma 26.4.2021 (viim. 48. päivänä ennen vaalipäivää) 
• kuulutus  siitä,  montako  valtuutettua  valitaan  ja  sen

julkaiseminen (145 §)

• päätös siitä,  kenelle  ja  minä päivinä ja  kellonaikoina sekä
missä  keskusvaalilautakunnalle  tarkoitetut
ehdokashakemukset  ja  muut  ehdokkaiden  asettamista
koskevat  asiakirjat  on  annettava  sekä  kuulutuksen
laatiminen päätöksestä ja sen antaminen tiedoksi puolueiden
mahdollisesti  ilmoittamille  vaaliasiamiehille  ja  asettaminen
nähtäville  lautakunnan  kokoushuoneistossa  sekä
julkaiseminen  sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi (34 §)

ma 10.5.2021 - 34. päivänä ennen vaalipäivää

• ehdokashakemusten tarkistaminen
• vaaliliittojen,  puolueiden  ja  yhteislistojen  keskinäisen

järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmässä
• mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille (36-37 §)

(ke 12.5.2021 klo 16 jälkeen - 32. päivänä ennen vaalipäivää)

• määräaikana  saapuneiden  ehdokashakemusten  uudelleen
käsitteleminen  ja  päätökset  vaaliliittoja  ja  yhteislistoja
koskevien ilmoitusten johdosta (39 §)

pe 14.5.2021 viimeistään klo 16 - 31. päivänä ennen vaalipäivää

• ehdokashakemusten  ratkaisemisen  jälkeen  tehtävät
päätökset  ehdokkaan  jättämisestä  pois  ehdokaslistojen
yhdistelmästä  tai  ehdokashakemuksen  peruutuksen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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johdosta (40 §)
• ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen (41 §)
• ehdokkaista  ehdokaslistojen  yhdistelmässä  olevien  tietojen

sekä  henkilötunnusten  merkitseminen  valtakunnalliseen
ehdokasrekisteriin (43 §)

pe 11.6.2021 - 2. päivänä ennen vaalipäivää

• ennakkoäänestysasiakirjojen  tarkastaminen  siten,  että
perjantaina  11.6.2021  ennen  klo  19  saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä (63 §)

su 13.6.2021 aikaisintaan klo 15 (vaalipäivä)

• ennakkoäänten laskeminen (86 §)

ma  14.6.2021  viimeistään  klo  12  -  ensimmäisenä  päivänä
vaalipäivän jälkeen

• vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta (87 §)

ke 16.6.2021 klo 18 - kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen
• vaalien  tuloksen  vahvistaminen  ja  julkaiseminen  sekä

tuloksesta tiedottaminen (95 §)

Päätösehdotus:

Edellä  esitettyihin  määräaikoihin  perustuen keskusvaalilautakunta
päättää  kokoontua  kuntavaalien  johdosta  22.4.  pidettävän
kokouksen lisäksi:

• 5. kokous maanantai 10.5. klo 17.00
• 6. kokous perjantai 14.5. klo 16.00

• 7. kokous perjantai 11.6. klo 19.15
• 8. kokous sunnuntai 13.6. klo 17.00

• 9. kokous maanantai 14.6. klo 09.00
• 10. kokous keskiviikko 16.6. klo 18.00

Mikäli  asian käsittely sitä vaatii,  keskusvaalilautakunta kokoontuu
12.5. sekä muulloinkin tarvittaessa.

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAVAALIEN 2021 ÄÄNESTYSPAKAT- JA AJAT

Khall  § 54
29.3.2021

Hallitus on 12.3.2021 antanut  eduskunnalle  esityksen laiksi,  jolla
vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13.
kesäkuuta  (HE  33/2021  vp).  Ennakkoäänestysaikaa  kotimaassa
pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.),  joiden aikana voitai-
siin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimit-
taa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajan-
jakson aikana.

Vaalilain  9.  pykälän  mukaan  kunnanhallituksen  on  hyvissä  ajoin
ennen vaaleja  päätettävä kunnassa olevista  yleisistä  ennakkoää-
nestyspaikoista, määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat so-
siaalihuollon  toimintayksiköt  (9.3.  ”sairaalat,  ympärivuorokautista
hoitoa  antavat  ja  muut,  kunnanhallituksen  päätöksellä  määrätyt
sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset”) ja päätet-
tävä vaalipäivien äänestyspaikka.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  vaalien  yleisenä  ennakkoäänestys-
paikkana on Kivijärven  kunnanvirasto,  Virastotie  5A,  ja  äänestys
tapahtuu:

26.-28.5. klo 13.00 – 16.00

29.-30.5. klo 10.00 – 13.00

31.5.-4.6. klo 13.00 – 16.00

5.-6.6 klo 10.00 – 13.00

7.-8.6. klo 13.00 – 16.00

Laitosäänestyspaikkoina  toimivat  seuraavat  Saarikan  asumispal-
veluyksiköt:

Hopearanta, Keskustie 21 sekä Wallesmanni, Virastotie 5B

Vaalipäivän  äänestyspaikkana  toimii  Kivijärven  kunnanvirasto,
Virastotie 5A.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Keskusvaalilautakunta

- - - 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Keskusvaaliltk § 30
22.4.2021

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen
päätöksen äänestyspaikoista ja -ajoista.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 VAALITOIMIKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall  § 55
29.3.2021

Hallitus on 12.3.2021 antanut  eduskunnalle  esityksen laiksi,  jolla
vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13.
kesäkuuta  (HE  33/2021  vp).  Ennakkoäänestysaikaa  kotimaassa
pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.),  joiden aikana voitai-
siin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimit-
taa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajan-
jakson aikana.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin en-nen
vaaleja  asetettava  laitoksessa  toimitettavaa  ennakkoäänestys-tä
varten  yksi  tai  useampi  vaalitoimikunta,  joihin  kuhunkin  kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeel-
linen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuk-
sien  mukaan  edustaa  edellisissä  kuntavaaleissa  asettaneita  ää-
nestäjäryhmiä. Vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitetta-
vaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Viime kuntavaaleissa ehdokkaita
asettivat seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen
Keskusta  r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas  tai  hänen  puolisonsa,  lapsensa,  sisaruksensa  tai  van-
hempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsene-
nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalitoimikunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kunnanhallitus  on  kokouksessaan  30.11.2020  §  143  nimennyt
vaalitoimikunnan  kuntavaaleihin  vaalipäivän  ollessa  18.4.2021
seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

( ) , pj. 1. ( )
( ), vpj. 2. ( )
( ) 3. ( )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee kolmijäsenisen vaalitoimikunnan uudelleen
kuntavaalien vaalipäivän siirtyessä myöhemmäksi ja sille vähintään
kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä  nimeää
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Keskusvaaliltk § 31
22.4.2021

Päätös: 

Kunnanhallitus nimesi yksimieilsesti vaalitoimikuntaan seuraavasti

Varsinaiset jäsenet           Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

( )            ( )
( ), vpj.               ( )
( )                 ( )

Tiedoksi                    Valitut
                                 Keskusvaalilautakunta

- - - 

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee vaalitoimikunnan kokoonpanon 
tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall § 56
29.3.2021

Hallitus on 12.3.2021 antanut  eduskunnalle  esityksen laiksi,  jolla
vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13.
kesäkuuta  (HE  33/2021  vp).  Ennakkoäänestysaikaa  kotimaassa
pidennettäisiin  kahteen  viikkoon  (26.5.–8.6.),  joiden  aikana
voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä.  Laitosäänestys  voitaisiin
toimittaa  vähintään  yhtenä  ja  enintään  neljänä päivänä  kyseisen
ajanjakson aikana.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon  kuuluu  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme  muuta
jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  joita  on  kuitenkin
oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena
vaalipäivänä.

Vaalilautakunnan  jäsenten  että  varajäsenten  tulee
mahdollisuuksien  mukaan  edustaa  edellisissä  kuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  Poliittinen edustavuus ja
tasa-arvolain  vaatimukset  tulee  täyttyä  erikseen  jäsenten  ja
varajäsenten  osalta.  Varajäsenet  on  asetettava  siihen
järjestykseen,  jossa  he  tulevat  jäsenten  sijaan.  Viime
kuntavaaleissa  ehdokkaita  asettivat  seuraavat  puolueet:
Kansallinen  Kokoomus  r.p.,  Suomen  Keskusta  r.p.,  Suomen
Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä  Suomen
Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalilautakunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

( ), pj 1. ( )
( ), vpj. 2. ( )
( ) 3. ( )
( ) 4. ( )
( ) 5. ( )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään kolme varajäsentä sijaantulojärjestyksessä sekä nimeää
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Keskusvaaliltk § 32
22.4.2021

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti vaalilautakunnan seuraavasti

Varsinaiset jäsenet            Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

( ), pj.        1. ( )
( ), vpj.           2. ( )
( )                3. ( )
( ) 
( )

Tiedoksi                  Valitut
                                Keskusvaalilautakunta

- - - 

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee vaalilautakunnan kokoonpanon 
tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN 
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN

Keskusvaaliltk § 8
22.4.2021

Keskusvaaliltk. § 33
22.4.2021

Keskusvaalilautakunta  määrää   ennakkoäänestyspaikkojen
vaalitoimitsijat  tehtäviinsä.  Kussakin  ennakkoäänestyspaikassa
tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. 

Samaan  ennakkoäänestyspaikkaan  on  mahdollista  ja
suositeltavaa  määrätä  useampiakin  kuin  kaksi  vaalitoimitsijaa.
Vaalitoimitsijoita  tulee  määrätä  riittävästi  erityisesti
sairaustapauksia ja vastaavia esteitä silmälläpitäen. 

Alla mainitut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä ko.
tehtävään.

Päätösehdotus:

Kuntavaalien  yleisessä  ennakkoäänestyspaikassa  varsinaisina
vaalitoimitsijoina toimivat: 

• ( )
• ( )
• ( )
• ( )

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimeksi: sihteeri
Tiedoksi: vaalitoimitsijat

- - - 

Keskusvaalilautakunnan  sihteeri  on  kartoittanut  lisää  henkilöitä
yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi. ( ) on ilmoittanut
olevansa käytettävissä kyseiseen tehtävään.

Päätösehdotus:

Kuntavaalien  yleiseen  ennakkoäänestyspaikkaan  varsinaiseksi
vaalitoimitsijaksi nimetään lisäksi ( ).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TIEDOTTAMINEN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄSTÄ, ASIAKIRJOJEN JÄTTÄMISESTÄ 
SEKÄ ÄÄNESTYSPAIKOISTA JA -AJOISTA

Keskusvaaliltk § 34
22.4.2021
Liite 3

Keskusvaalilautakunnan on annettava  viimeistään 26.4.2021 (48.
päivänä  ennen  vaalipäivää)  kuulutus  siitä,  montako  valtuutettua
kunnassa  valitaan  ja  julkaistava  se viipymättä  sillä  tavalla  kuin
kunnan  ilmoitukset  saatetaan  tiedoksi  ja  pantava  nähtäväksi
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. 

Kuntalain  108 §:n  mukaan kunnan ilmoitukset  saatetaan tiedoksi
julkaisemalla  ne  yleisessä  tietoverkossa  sekä  tarpeen  vaatiessa
muulla kunnan päättämällä tavalla.

Lisäksi  keskusvaalilautakunta päättää,  kenelle  ja  minä päivinä ja
kellonaikoina  sekä  missä  keskusvaalilautakunnalle  tarkoitetut
ehdokashakemukset  ja  muut  ehdokkaiden  asettamista  koskevat
asiakirjat on annettava. 

Keskusvaalilautakunnan  tulee  myös  tiedottaa  kunnan  alueella
olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sekä
vaalipäivästä  ja  äänestysalueiden  äänestyspaikoista  sillä  tavalla
kuin kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Päätösehdotus: 

Keskusvaalilautakunta  toteaa,  että  Kivijärvellä  valitaan  15
valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. 

Puolueiden  ja  valitsijayhdistysten  hakemukset  ehdokaslistojen
julkaisemisesta  sekä  ilmoitukset  vaaliliitoista  ja  yhteislistoista  on
annettava  keskusvaalilautakunnalle  viimeistään  tiistaina  4.5.2021
ennen klo 16.00.  ”Vanhan vaalilain”  mukaan 9.3. mennessä jätetyt
hakemukset  ovat  edelleen  voimassa,  jollei  vaaliasiamies  niitä
muuta.  Ehdokashakemusta  ei  tarvitse  tehdä  uudelleen  4.5.
mennessä, jos tarkoitus on, että hakemus pysyy muuttumattomana.
Sama koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista. 

Lautakunta päättää, että kuulutus julkaistaan liitteen 3 mukaisesti
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Keskusvaaliltk § 35
22.4.2021

• vaalit@om.fi,  13.4.2021,  Vuoden  2021  kuntavaalien
ehdokasasettelua

• vaalituki@om.fi 8.4.2021, Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa
2021,  lisää  vaaliklinikoita,  mobiiliäänioikeuskysely  ja
sähköinen vaalipöytäkirja

• vaalit@om.fi 31.3.2021, Ohjeistusta keskusvaalilautakunnille

• kunnanhallitus  29.3.2021  §  57,  keskusvaalilautakunnan
väliaikaisten varajäsenten valitseminen kuntavaaleihin

• vaalituki@om.fi 29.3.2021,  Laki  kuntavaalien  siirtämisestä
on astunut voimaan, uusia VAT-aikatauluja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT ASIAT

Keskusvaaliltk § 36
22.4.2021

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


