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Läsnä

Harri Waltari
Veera Hiltunen
Tiitus Petäjäniemi
Aura Visala
Mikael Kinanen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
1. varajäsen
3. varajäsen, saapui kello 18.20

Ville Sinnemäki

pääsihteeri

Anna Heikkilä
Laura Lehtinen
Riikka Karjalainen

jäsen
jäsen
2. varajäsen

Poissa

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.14. Paikalla olijat pitivät lyhyen esittäytymiskierroksen.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Kinasen ja Aura Visalan.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Lautakunta hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi.
5. Keskusvaalilautakunnan järjestätytyminen
Lautakunta valitsi varapuheenjohtajakseen Tiitus Petäjäniemen.
Lautakunta kutsui sihteerikseen pääsihteeri Ville Sinnemäen.
6. Keskusvaalilautakunnan kokouskäytännöt
Lautakunta päätti myöntää lautakunnan varajäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden
kaikissa lautakunnan kokouksissa.
Lautakunta totesi noudattavansa kokouskäytäntöjen osalta soveltuvin osin ylioppilaskunnan hallituksen työjärjestystä.
Puheenjohtaja kävi läpi lautakunnan alustavaa kokousaikataulua. Lautakunta päätti
seuraavien kokoustensa ajankohdiksi 9.9. klo 18, 26.9. klo 18 ja 8.10. klo 18.

7. Lähetekeskustelu vaalijulistuksesta
Puheenjohtaja totesi, että varsinaiset vaalipäivät ovat ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen
mukaan 5.-6.11.2013. Lautakunta keskusteli vaalijulistukseen liittyen äänestyspaikoista
ja -ajankohdista, ennakkoäänestyksen ajankohdasta, ehdokasasettelun ja vaaliasiakirjojen
toimittamisen määräajasta sekä ehdokasilmoitusten ja muiden asiakirjojen toimittamisen
käytännöistä. Lautakunta totesi, että edellisvuodesta poiketen ennakkoäänestyksen olisi
hyvä olla jo varsinaisia vaalipäiviä edeltävällä viikolla ja että myös opiskelijavaihdossa
oleville olisi hyvä tarjota mahdollisuus äänestää kirjevaalilla.
Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vaalijulistuksesta käydyn lähetekeskustelun ja todeta,
että pääsihteeri laatii sen pohjalta seuraavaan kokoukseen esityksen vaalijulistuksesta.
8. Keskustelua vaalilautakunnista ja niiden rekrytoinnista
Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vaalilautakunnista ja niiden rekrytoinnista käydyn
keskustelun ja todeta, että pääsihteeri ja vaalityöntekijä laativat sen pohjalta vaalilautakuntien jäsenten rekrytointi-ilmoituksen.
9. Muut esille tulevat asiat
Pääsihteeri esitteli lyhyesti ylioppilaskunnan talousarvioon perustuvan vaalien talousarvion. Lautakunta pyysi pääsihteeriä toimittamaan lautakunnan jäsenille myös edellisten vaalien loppuraportin.
Lautakunta velvoitti pääsihteerin ja vaalityöntekijän huolehtimaan ajoissa vaaliuurnien
ja äänestyskoppien saatavuudesta sekä hankkimaan ajoissa riittävän määrän keskenään
identtisiä leimasimia ja sinettiteippiä.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.08.
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