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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.
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 Laura
Lehtisen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Lautakunta hyväksyi esityslistan (liite 4) kokouksen työjärjestykseksi.
5. Lopullisen ehdokaslistan laatiminen
Lautakunta totesi, että kokouksessa 4/2013 ehdollisesti hyväksyttyihin kahteen ehdokasilmoitukseen oli saatu pyydetyt täydennykset ja päätti täten hyväksyä ne.
Lautakunta totesi, että yksikään äänioikeutettu ei ollut tehnyt korjauspyyntöä alustavaan ehdokaslistaan ja että sen ehdokkaat, liitot ja renkaat voitiin näin ollen vahvistaa.
Pääsihteeri lauloi arvontalaulun, jonka myötä lautakunta aloitti ehdokkaiden järjestyksen arvonnan ja numeroinnin ehdokaslistaa varten. Ensin arvottiin vaalirenkaan, vaalirenkaaseen kuulumattomien vaaliliittojen ja vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan
keskinäinen järjestys. Ensimmäiseksi ehdokaslistan järjestyksessä arvottiin Piparipuolue, toiseksi KuvAn ja Teakin vaalirengas, kolmanneksi Annika Kempe ja neljänneksi
Sibelius-akatemian Kuopion opiskelijat. Tämän jälkeen lautakunta totesi, että vaalirenkaan sisällä vaaliliitot sekä vaaliliittojen sisällä ehdokkaat asettuvat ylioppilaskunnan
vaalijärjestyksen 9 § ja 10 § mukaan aakkosjärjestykseen, ja numeroi ehdokkaat käyttäen juoksevaa numerointia numerosta 2 alkaen.
Lautakunta päätti laatia liitteen mukaisen lopullisen ehdokaslistan (liite 5).

6. Vaaliluettelon laatiminen
Lautakunta totesi, että yksikään äänioikeutettu ei ollut pyytänyt äänestyspaikan vaihtoa
eikä ilmoittautunut kirjevaaliin ja ettei kirjevaalia näin ollen järjestetä ollenkaan.
Lautakunta laati vaaliluettelon erikseen Kuvataideakatemian äänestyspaikkojen osalta
(liite 6a), Sibelius-Akatemian Helsingin äänestyspaikkojen osalta (liite 6b), Teatterikorkeakoulun äänestyspaikkojen osalta (liite 6c) ja Kuopion ennakkoäänestyspaikan osalta
(liite 6d).
Lautakunta totesi, että Kuopion ennakkoäänestyspaikan vaaliluetteloa voidaan käyttää
myös Sibelius-Akatemian Helsingin äänestyspaikoilla varsinaisina vaalipäivinä.
7. Vaalilautakuntien asettaminen
Lautakunta päätti jättää pöydälle vaalilautakuntien asettamisen ja pitää sitä varten erillisen sähköpostikokouksen 30.10.
Pääsihteeri esitteli edellisvuoden pohjalta valmistellun vaalilautakuntien ohjeistuksen.
Lautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen vaalilautakuntien ohjeistuksen (liite 7) ja
valtuuttaa pääsihteerin ja vaalityöntekijän tarvittaessa täydentämään sitä.
8. Vaalijärjestelyjen tilannekatsaus
Vaalityöntekijä ja pääsihteeri kertoivat vaalijärjestelyjen etenemisestä: vaalikone on auki
ehdokkaille ja avautuu pian myös äänestäjille, äänestämisestä tiedotetaan normaaleiden
tiedotuskanavien lisäksi vielä erillisissä tiedotteissa viikoilla 43–45, lautakuntien jäseniä
rekrytoidaan vielä henkilökohtaisin yhteydenotoin mm. ehdokkaisiin, nykyiseen edustajistoon ja muihin sopiviin tahoihin, pakettiauto kuljettajineen on vielä haussa ja suurin jäljellä oleva työ on äänestysmateriaalien tulostamisessa ja kasaamisessa.
Lautakunta totesi, että vaalivalvojaisissa julkistetaan ensin äänestäneiden määrä ja äänestysprosentti, sitten ennakkoäänten tulos ja sitten lopullinen vaalitulos.
9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.
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