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Läsnä
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Tiitus Petäjäniemi
Anna Heikkilä
Veera Hiltunen
Laura Lehtinen
Riikka Karjalainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, poistui kello 19.45
2. varajäsen, äänivaltainen kello 19.45 alkaen

Ville Sinnemäki
Mikael Kinanen

pääsihteeri
3. varajäsen (äänivallaton)

Aura Visala

1. varajäsen

Poissa

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.38 todeten, että keskusvaalilautakunta on
muodollisesti koolla aina äänestystoimituksen ajan.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja esitti, että sähköposti- ja
puhelinkokousosuuden aikana päätösvaltaisuus todetaan asiakohdittain kunkin ratkaistavaksi tulevan päätösasian osalta, mikäli näitä on.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi sähköposti- ja puhelinkokousosuuden
päätyttyä kello 18.08.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös on poistettu ja ratkaistu uudelleen (katso pöytäkirja 10/2013).
4. Vaalilautakuntien keskusvaalilautakunnalle alistamat asiat
Vaalilautakunnilta ei tullut keskusvaalilautakunnalle alistettavia asioita.
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Lautakunta hyväksyi esityslistan (liite 5) kokouksen työjärjestykseksi.
6. Ääntenlaskennnan suorittaminen
Lautakunta suoritti ensin ennakkoäänten laskennan. Ennen vaaliuurnien avaamista lautakunta totesi, että ne kaikki olivat asianmukaisesti sinetöityjä.
Kuvataideakatemian ennakkoäänestyspaikalla oli kirjanpidon ja pöytäkirjan mukaan annettu 17 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 17 äänestyslippua.
Kuopion ennakkoäänestyspaikalla oli kirjanpidon mukaan annettu 40 ääntä ja pöytäkir-

jan mukaan 38 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 40 äänestyslippua.
Teatterikorkeakoulun ennakkoäänestyspaikalla oli kirjanpidon ja pöytäkirjan mukaan
annettu 33 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 33 äänestyslippua.
Sibelius-Akatemian ennakkoäänestyspaikalla oli kirjanpidon mukaan annettu 52 ääntä
ja pöytäkirjan mukaan 53 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 53 äänestyslippua.
Lautakunta totesi, että äänestyslippujen määrä täsmää riittävässä määrin kirjanpidon ja
pöytäkirjojen kanssa ja että annettuja ennakkoääniä on yhteensä 143.
Lautakunta totesi, että annettujen ennakkoäänten joukossa ei ole tyhjiä eikä mitättömiä
ääniä, joten hyväksyttyjä äniä on yhteensä 143.
Lautakunta sekoitti eri äänestyspaikkojen ennakkoäänet keskenään ja suoritti niiden
laskennan äänestysnumeroittain. Lautakunta totesi, että ennakkoääniä on annettu liitteen (liite 6a) mukaiset määrät.
Lautakunta siirtyi laskemaan varsinaisten vaalipäivien ääniä. Ennen vaaliuurnien avaamista lautakunta totesi, että ne kaikki olivat asianmukaisesti sinetöityjä.
Kuvataideakatemian äänestyspaikalla oli kirjanpidon mukaan annettu 99 ääntä ja pöytäkirjan mukaan 108 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 109 äänestyslippua.
Lautakunta totesi, että mikäli lasketaan todennäköisenä virhemerkintänä mukaan äänestäjä, jolle vaaliluettelon mukaan oli annettu äänestyslippu mutta jonka äänioikeutta ei
ollut merkitty käytetyksi, äänestyslippujen määrä täsmää riittävässä määrin kirjanpidon
ja pöytäkirjan kanssa ja annettuja ääniä on täten 109.
Lautakunta totesi, että annettujen äänten joukossa ei ole tyhjiä ääniä. Lautakunta päätti
yksimielisesti mitätöidä yhden äänestyslipun, jota ei ollut asianmukaisesti leimattu. Lautakunta totesi, että hyväksyttyjä ääniä on täten 108.
Lautakunta suoritti ääntenlaskennan äänestysnumeroittain. Lautakunta totesi, että Kuvataideakatemian äänestyspaikalla on annettu ääniä liitteen (liite 6b) mukaiset määrät.
Teatterikorkeakoulun äänestyspaikalla oli kirjanpidon ja pöytäkirjan mukaan annettu
126 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 126 äänestyslippua. Lautakunta
totesi, että äänestyslippujen määrä täsmää kirjanpidon ja pöytäkirjan kanssa ja annettuja
ääniä on täten 126.
Lautakunta totesi, että annettujen äänten joukossa ei ole tyhjiä eikä mitättömiä ääniä,
joten hyväksyttyjä äniä on täten 126.
Lautakunta suoritti ääntenlaskennan äänestysnumeroittain. Lautakunta totesi, että Teatterikorkeakoulun äänestyspaikalla on annettu ääniä liitteen (liite 6c) mukaiset määrät.
Sibelius-Akatemian äänestyspaikalla oli kirjanpidon mukaan annettu 170 ääntä ja pöytäkirjan mukaan 176 ääntä, ja lautakunta totesi että vaaliuurnassa oli 176 äänestyslippua.
Lautakunta totesi, että äänestyslippujen määrä täsmää riittävässä määrin kirjanpidon ja
pöytäkirjan kanssa ja annettuja ääniä on täten 176.
Lautakunta totesi, että annettujen äänten joukossa ei ole tyhjiä ääniä. Lautakunta päätti
yksimielisesti mitätöidä yhden äänestyslipun, jonka numeromerkinnästä ei selvästi käy
ilmi, mitä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut. Lautakunta päätti äänin 3-2 ja 4-1 hyväksyä kaksi äänestyslippua, joiden ulkopinnalla oli pieni ylimääräinen merkintä. Lautakunta totesi, että hyväksyttyjä ääniä on täten 175.
Lautakunta suoritti ääntenlaskennan äänestysnumeroittain. Lautakunta totesi, että Sibelius-Akatemian äänestyspaikalla on annettu ääniä liitteen (liite 6d) mukaiset määrät.
Lautakunta totesi, että vaaliluettelon mukaan äänioikeuttaan on käyttänyt yhteensä 554
henkilöä ja että uurnissa oli yhteensä 554 äänestyslippua. Lautakunta totesi, että hyväksyttyjä ääniä on annettu yhteensä 552 kappaletta ja että ne jakautuivat liitteen (liite 6e)
mukaisesti.

7. Alustavan vaalituloksen vahvistaminen
Lautakunta vahvisti liitteen (liite 7) mukaisen alustavan vaalituloksen.
8. Muut esille tulevat asiat
Lautakunta päätti merkitä tiedoksi, että puheenjohtaja, pääsihteeri ja vaalityöntekijä olivat kokouksessa 6/2013 myönnettyjen valtuuksien mukaisesti täydentäneet SibeliusAkatemian Helsingin vaalilautakunnan kokoonpanoa Lauri Grünthalilla.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.37.
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puheenjohtaja

Ville Sinnemäki
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Liitteet
5 Esityslista
6a Ennakkoäänten jakautuminen äänestysnumeroittain
6b Kuvataideakatemian äänestyspaikan äänten jakautuminen äänestysnumeroittain
6c Teatterikorkeakoulun äänestyspaikan äänten jakautuminen äänestysnumeroittain
6d Sibelius-Akatemian äänestyspaikan äänten jakautuminen äänestysnumeroittain
6e Kaikkien äänten yhteenlaskettu jakautuminen äänestysnumeroittain
7 Alustava vaalitulos

