TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA – Keskusvaalilautakunta
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR – Centralvalnämnden
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION – Central Election Committee
Pöytäkirja
Kokousaika
Kokouspaikka

3/2013
26.9.2013 kello 18.00
Ylioppilaskunnan huone, Töölönkatu 28

Läsnä

Harri Waltari
Tiitus Petäjäniemi
Anna Heikkilä
Veera Hiltunen
Mikael Kinanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
3. varajäsen, saapui kello 18.38

Ville Sinnemäki

pääsihteeri

Laura Lehtinen
Aura Visala
Riikka Karjalainen

jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen

Poissa

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.12.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Veera Hiltusen ja Tiitus
Petäjäniemen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Lautakunta hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vaaleissa käytettävien asiakirjojen hyväksyminen
Lautakunta hyväksyi liitteen mukaisen vaalien äänestyslipun (liite 5a) ja totesi, että
äänestyslipun väriksi oli jo edellisessä kokouksessa päätetty keltainen.
Lautakunta hyväksyi muutoksin liitteen mukaiset kirjevaalilomakkeen (liite 5b) ja
kirjevaalin saatekirjeen (liite 5c).
6. Vaalimainontaa koskevien määräysten antaminen
Pääsihteeri esitteli edellisen vuoden määräysten pohjalta valmistellut vaalimainontaa
koskevat määräykset. Asiasta oli käyty keskustelua edellispäivän edustajiston kokouksessa, ja pääsihteeri kertasi keskustelussa esiin nousseet muutostoiveet.
Lautakunta päätti edustajiston esittämät muutostoiveet huomioon ottaen antaa liitteen
mukaiset vaalimainontaa koskevat määräykset (liite 6) ja merkitä tiedoksi niiden tulkintaa koskeneen keskustelun.

7. Vaalikoneen kysymykset
Pääsihteeri esitteli edellisen vuoden kysymysten pohjalta valmistellut vaalikoneen
kysymykset ja kertasi lyhyesti asiasta edellispäivän edustajiston kokouksessa käytyä
keskustelua.
Lautakunta hyväksyi muutoksin liitteen mukaiset vaalikoneen kysymykset (liite 7) ja
valtuutti pääsihteerin muotoilemaan niiden lopulliset sanamuodot kokouksessa käydyn
keskustelun pohjalta.
8. Vaalijärjestelyjen tilannekatsaus
Vaalityöntekijä ja pääsihteeri kertoivat vaalijärjestelyjen etenemisestä: vaalilautakuntien
rekrytointi on alkanut, vaalien nettisivut ovat auki ja Facebook-event luotu, vaalikirje on
lähetetty sähköpostilistojen kautta ja julisteita levitetty kaikkiin akatemioihin, leimasimet
ja sinettiteipit on hankittu, äänestyskoppien ja vaaliuurnien lainasta on sovittu Helsingin
muttei vielä Kuopion osalta, vaalivalvojaisia varten on varattu TeaKin Bunkkeri ja vaaliluetteloita on alustavasti kyselty akatemioista. Lautakunta totesi, että järjestelyt ovat varsin hyvällä mallilla ja että ohjeet vaalilautakunnille hyväksytään kokouksessa 5/2013.
9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.18.
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