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VAALIJULISTUS
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2015
Taideyliopiston ylioppilaskunnassa toimitetaan syksyllä 2015 edustajistovaalit, joissa valitaan ylioppilaskunnan edustajistoon 2 vuoden toimikaudeksi 18 varsinaista ja 18 varajäsentä. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka mm. päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja säännöistä, hyväksyy
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.

Ehdolle asettuminen
Edustajistovaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Jäseniä ovat kaikki alempaan
tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetut Taideyliopiston opiskelijat (sekä läsnäettä poissaolevaksi ilmoittautuneet) sekä kaikki vapaaehtoisesti ylioppilaskunnan jäseneksi liittyneet ja sen
jäsenmaksun maksaneet muut opiskelijat (mm. jatko- ja vaihto-opiskelijat). Ehdolle asetutaan toimittamalla
ehdokasilmoituslomake keskusvaalilautakunnalle 6.10. klo 12.00 mennessä. Ehdolle asettuvat voivat myös
halutessaan muodostaa vaaliliittoja allekirjoittamalla itse tai ehdokasilmoituksessa nimettävän asiahenkilön välityksellä vaaliliittosopimuksen. Vaaliliitot taas voivat samalla tavoin muodostaa vaalirenkaita.
Ehdokasilmoituslomakkeita, vaaliliittosopimuksia ja vaalirengassopimuksia on saatavissa ylioppilaskunnan
verkkosivuilta (www.taiyo.fi) sekä alla luetelluista paikoista keskiviikosta 9.9.2015 lähtien. Kaikki valmiit
keskusvaalilautakunnalle jätettävät asiakirjat voi myös toimittaa alla lueteltuihin paikkoihin, joissa
keskusvaalilautakunta on valtuuttanut seuraavat henkilöt ottamaan niitä vastaan:
 Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimisto (Nervanderinkatu 13, 4. kerros):
jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu Jaakkola ja pääsihteeri Ville Sinnemäki
 Kuvataideakatemian infopiste (Elimäenkatu 25 A, ala-aula):
vahtimestarit Mikko Perttula ja Sami Sallantaus
 Teatterikorkeakoulun infopiste (Haapaniemenkatu 6, ala-aula):
vahtimestarit Mikko Ilanko, Jukka Immonen, Aapo Juusti, Joona Meriläinen, Joonas Portti, Teemu
Soininen ja Pekka Äijö
 Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön toimisto (Kuopionlahdenkatu 23 C):
toimistosihteeri Marjukka Halonen ja osastosihteeri Anu Räsänen.
Keskusvaalilautakunnalle jätettävät asiakirjat voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Taideyliopiston ylioppilaskunta / Edustajistovaalit, PL 36, 00097 Taideyliopisto (kuoreen merkintä ”vaaliasiakirja”); lähettäjä
vastaa itse postitse toimitettavien asiakirjojen perille saapumisesta. Kaikkien keskusvaalilautakunnalle
toimitettavien asiakirjojen on oltava perillä jossakin yllämainituista toimituspaikoista tai postitse ylioppilaskunnassa viimeistään tiistaina 6.10.2015 klo 12.00 mennessä. Myöhässä toimitettuja asiakirjoja ei ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan voida käsitellä.
Vaalien alustava ehdokaslista toimitetaan nähtäville ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle verkkoosoitteeseen www.taiyo.fi viimeistään torstaina 8.10.2015 klo 15.00 mennessä. Lisäksi ehdokaslista
toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä nähtäville ainakin seuraaviin paikkoihin:
 Kuvataideakatemian ala-aula (Elimäenkatu 25–27, Helsinki)
 Ylioppilaskunnan ilmoitustaulut Sibelius-Akatemian M-, N- ja T-taloissa (Töölönlahdenkatu 16 C, 3.
kerros, Helsinki; Nervanderinkatu 13, 4. kerros, Helsinki; Töölönkatu 28, 4. kerros, Helsinki)
 Ylioppilaskunnan ilmoitustaulu Teatterikorkeakoulun ala-aulassa (Haapaniemenkatu 6, Helsinki)
sekä Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen ala-aula (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)
 Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio).
Alustavan ehdokaslistan julkaisun jälkeen äänioikeutetut voivat viikon ajan tehdä siihen korjauspyyntöjä,
jotka lähetetään sähköpostitse osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi viimeistään torstaina 15.10.2015
klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen lopullinen ehdokaslista toimitetaan nähtäville ylioppilaskunnan
viralliselle ilmoitustaululle (www.taiyo.fi) viimeistään perjantaina 16.10.2015 klo 15.00 mennessä sekä
ilman aiheetonta viivytystä myös muihin yllä mainittuihin paikkoihin.
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Vaaleissa äänestäminen
Edustajistovaaleissa on äänioikeus kaikilla Taideyliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuneilla Taideyliopiston
ylioppilaskunnan jäsenillä. Edustajistovaalit toimitetaan uurnavaalina kolmena äänestyspäivänä: ennakkoäänestyspäivä on torstai 29.10.2015, ja varsinaiset äänestyspäivät ovat tiistai 3.11.2015 sekä keskiviikko
4.11.2015. Perustellusta syystä opintojen vuoksi ulkomailla oleskelevat sekä Sibelius-Akatemian Seinäjoen
yksikössä opiskelevat ylioppilaskunnan jäsenet voivat halutessaan äänestää uurnavaalin sijaan postitse.
Kunkin äänioikeutetun äänestyspaikka määräytyy sen mukaan, missä akatemiassa tai yksikössä hänellä on
ensisijainen opinto-oikeus, ja äänestää voi allaolevan jaottelun mukaisesti ainoastaan oman akatemiansa tai
yksikkönsä äänestyspaikassa. Äänestyspaikan vaihtoa voi pyytää keskusvaalilautakunnalta lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi viimeistään torstaina 15.10.2015 klo 15.00 mennessä.
Kuvataideakatemiassa ensisijaisesti opiskelevat voivat äänestää seuraavasti:
torstaina 29.10.
klo 11–18
Kuvataideakatemia (Elimäenkatu 25–27, Helsinki)
tiistaina 3.11.
klo 11–18
Kuvataideakatemia (Elimäenkatu 25–27, Helsinki)
keskiviikkona 4.11.
klo 11–18
Kuvataideakatemia (Elimäenkatu 25–27, Helsinki).
Sibelius-Akatemiassa (poislukien Kuopion yksikkö) ensisijaisesti opiskelevat voivat äänestää seuraavasti:
torstaina 29.10.
klo 11–18
N-talo (Nervanderinkatu 13, Helsinki)
tiistaina 3.11.
klo 11–18
T-talo (Töölönkatu 28, Helsinki)
keskiviikkona 4.11.
klo 11–18
M-talo (Töölönlahdenkatu 16 C, Helsinki).
Teatterikorkeakoulussa ensisijaisesti opiskelevat voivat äänestää seuraavasti:
torstaina 29.10.
klo 11–18
Valo- ja äänisuunnittelun laitos (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)
tiistaina 3.11.
klo 11–18
Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6, Helsinki)
keskiviikkona 4.11.
klo 11–18
Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6, Helsinki).
Kuopion yksikössä opiskelevat Sibelius-Akatemian opiskelijat voivat äänestää vain ennakkoäänestyksessä:
torstaina 29.10.
klo 11–18
Kuopion yksikkö (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio).
Seinäjoen yksikössä opiskelevat Sibelius-Akatemian opiskelijat sekä perustellusta syystä opintojen vuoksi
ulkomailla oleskelevat Taideyliopiston opiskelijat voivat halutessaan äänestää uurnavaalin sijaan postitse
kirjevaalilla. Kirjevaaliin on ilmoittauduttava sähköpostitse osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
viimeistään torstaina 15.10.2015 klo 15.00 mennessä, ja kirjevaalin äänten on oltava perillä viimeistään
tiistaina 3.11.2015 klo 18.00 mennessä. Kirjevaaliin ilmoittautunut ei voi enää äänestää uurnavaalissa.
Vaalimainonta alkaa torstaina 8.10.2015 ja päättyy keskiviikkona 4.11.2015. Keskusvaalilautakunta antaa
erikseen tarkemmat ohjeet vaalimainonnasta ennen sen alkamista.
Helsingissä 7.9.2015
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Lisätietoja:
 Vaalityöntekijä Milja Moilanen (milja.moilanen@uniarts.fi, puh. 040 710 4227)
 Pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).
Tämä vaalijulistus on nähtävillä ainakin Taideyliopiston ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla
verkko-osoitteessa www.taiyo.fi sekä lisäksi seuraavissa paikoissa:
 Kuvataideakatemian ala-aula (Elimäenkatu 25–27, Helsinki)
 Ylioppilaskunnan ilmoitustaulut Sibelius-Akatemian M-, N- ja T-taloissa (Töölönlahdenkatu 16 C, 3.
kerros, Helsinki; Nervanderinkatu 13, 4. kerros, Helsinki; Töölönkatu 28, 4. kerros, Helsinki)
 Ylioppilaskunnan ilmoitustaulu Teatterikorkeakoulun ala-aulassa (Haapaniemenkatu 6, Helsinki)
sekä Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen ala-aula (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)
 Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio).

