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Esityslista
Kokousaika
Kokouspaikka

2/2013
9.9.2013 kello 18.00
Ylioppilaskunnan huone, Töölönkatu 28

Läsnä

Harri Waltari
Tiitus Petäjäniemi
Anna Heikkilä
Riikka Karjalainen
Ville Sinnemäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, saapui kello 18.27
jäsen
2. varajäsen
4. varajäsen, lautakunnan sihteeri

Poissa

Veera Hiltunen
Laura Lehtinen
Aura Visala
Mikael Kinanen

jäsen
jäsen
1. varajäsen
3. varajäsen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.09.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Heikkilän ja Riikka
Karjalaisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Lautakunta hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi.
5. Keskusvaalilautakunnan kokousjärjestelyt
Lautakunta päätti edellisessä kokouksessa päätettyjen kokousten lisäksi tulevien
kokoustensa ajankohdiksi 16.10. klo 18, 6.11. klo 17 ja 8.11. klo 16, minkä lisäksi
lautakunta on kokousvalmiudessa kaikkina äänestyspäivinä koko äänestyksen ajan.
Lautakunta päätti pitää kaikki kokouksensa ylioppilaskunnan huoneessa SibeliusAkatemian T-talossa (Töölönkatu 28).
6. Vaalijulistuksen antaminen
Pääsihteeri esitteli edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta valmistellun
vaalijulistuspohjan ja totesi, että viimeisimpien akatemioista saatujen tietojen myötä
siihen olisi syytä tehdä vielä tiettyjä muutoksia. Lautakunta päätti vaadittavat muutokset
huomioon ottaen antaa liitteen mukaisen vaalijulistuksen (liite 6).

7. Vaaleissa käytettävien asiakirjojen hyväksyminen
Lautakunta hyväksyi liitteen mukaisesti vaalien ehdokasilmoituksen (liite 7a), vaaliliittosopimuksen (liite 7b) ja vaalirengassopimuksen (liite 7c).
Lautakunta keskusteli vaalien äänestyslipusta ja päätti sen väriksi keltaisen. Muilta osin
lautakunta päätti jättää äänestyslipun hyväksymisen pöydälle seuraavaan kokoukseen.
8. Vaalien tiedotus
Lautakunta päätti merkitä tiedoksi keskustelun vaalien tiedotuksesta ja todeta, että
vaalityöntekijä ja pääsihteeri aloittavat sen pohjalta vaaleista tiedottamisen TaiYo:n
verkkosivuilla, sähköpostitse lähetettävässä vaalikirjeessä, vaalijulisteissa,Facebookeventissä sekä ylioppilaskunnan normaaleja viestintäkanavia hyödyntäen. Lautakunta
totesi, että kirjevaalista tiedotetaan lähinnä muun vaalitiedotuksen osana sekä lisäksi
erillisellä Seinäjoen kampuksen ilmoitustaululle toimitettavalla tiedotteella.
9. Muut esille tulevat asiat
Lautakunta totesi, että vaaliluettelo vahvistetaan lautakunnan kokouksessa 16.10. ja että
sen laatimisesta tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä akatemioiden opintopalveluihin.
Pääsihteeri kertoi lyhyesti vaalijärjestelyjen etenemisestä: toistaiseksi lähes kaikki aika
on mennyt vaalijulistukseen tarvittavien tietojen selvittämiseen ja varmistamiseen. Sen
lisäksi vaalivalvojaisten järjestelyt sekä äänestyskoppien ja vaaliuurnien hankinta on
aloitettu, mutta niiden osalta ei ole vielä varmistunut mitään.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Waltari
puheenjohtaja

Ville Sinnemäki
pääsihteeri

Anna Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Riikka Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja
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