Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo)
ensimmäiset omat edustajistovaalit lähestyvät!
Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisiin asioihin äänestämällä tai asettumalla ehdolle. Tässä vaalikirjeessä kerrotaan tarkemmin, mistä vaaleissa on kyse ja miten toimia.

Mikä edustajisto? Mitkä vaalit?
Edustajisto on tavallaan ylioppilaskunnan oma eduskunta ja käyttää TaiYo:n
ylintä päätösvaltaa. Edustajisto, ”edari”, siis päättää muun muassa siitä, mihin
panostetaan, mitä mieltä ollaan asioista, miten paljon kerätään jäsenmaksua ja
mihin rahaa käytetään, sekä nimittää hallituksen johtamaan ylioppilaskunnan
päivittäistä toimintaa.
Edustajistossa on 21 jäsentä ja 21 varajäsentä, jotka valitaan vaaleilla
kahden vuoden kaudeksi aina parittomien vuosien syksyllä. Tämän
vuoden vaalien ehdokasasettelu on nyt käynnissä ja päättyy 7.10.
klo 12.00. Äänestäminen tapahtuu vaalipäivinä 31.10. ja 5.-6.11.
oman akatemian tiloissa sijaitsevilla äänestyspaikoilla.

Koska ja missä saa äänestää?
Ennakkoäänestys on torstaina 31.10, ja varsinaiset vaalipäivät ovat tiistai
5.11. ja keskiviikko 6.11. Äänioikeus on kaikilla Taideyliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuneilla TaiYo:n jäsenillä. Jokaisen äänestyspaikka määräytyy sen
mukaan, missä akatemiassa tai yksikössä oma ensisijainen opinto-oikeus on,
ja äänestää voi allaolevan jaottelun mukaisesti vain oman akatemian tai yksikön äänestyspaikassa. Äänestyspaikan vaihtoa voi pyytää sähköpostitse osoitteesta
taiyo-toimisto@uniarts. i viimeistään tiistaina 15.10. klo 12.00 mennessä.
Kuvataideakatemiassa ensisijaisesti opiskelevat voivat äänestää seuraavasti:
torstaina 31.10.
klo 11–18 Fabriikki
(Hämeentie 13 A sisäpiha, Helsinki)
tiistaina 5.11.
klo 11–18 Taiteen
talo (Kaikukatu 4, Helsinki)
keskiviikkona 6.11. klo 11–18 Taiteen
talo (Kaikukatu 4, Helsinki).

Sibelius-Akatemiassa (ei Kuopion yksikkö)
ensisijaisesti opiskelevat voivat äänestää seuraavasti:
torstaina 31.10.
klo 11–18 T-talo
(Töölönkatu 28, Helsinki)
tiistaina 5.11.
klo 11–18 R-talo
(Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki)
keskiviikkona 6.11. klo 11–18 Musiikkitalo (Töölönlahdenkatu 16 C, Helsinki).

Teatterikorkeakoulussa ensisijaisesti opiskelevat voivat äänestää seuraavasti:
torstaina 31.10.
klo 11–18 Valo- ja
äänisuunnittelun laitos (Lintulahdenkatu 3,
Helsinki)
tiistaina 5.11.
klo 11–18 Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6, Helsinki)
keskiviikkona 6.11. klo 11–18 Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6, Helsinki).

Kuopion yksikössä opiskelevat
SibA:n opiskelijat voivat äänestää ennakkoäänestyksessä:
torstaina 31.10.
klo 11–18
Kuopion yksikkö (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio).

Entä jos on vaihdossa ulkomailla tai opiskelee SibA:n Seinäjoen yksikössä?
Opiskelijavaihdon takia ulkomailla opiskelevat ja Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikössä opiskelevat ylioppilaskunnan jäsenet voivat halutessaan äänestää uurnavaalin
sijaan postitse kirjevaalilla. Kirjevaaliin on ilmoittauduttava sähköpostitse osoitteeseen taiyo-toimisto @uniarts. i viimeistään tiistaihin 15.10. klo 12.00 mennessä,
ja kirjevaalin äänten on oltava perillä viimeistään tiistaina 5.11. Kirjevaaliin ilmoittautunut ei voi äänestää uurnavaalissa.

Kannattaisiko lähteä myös ehdolle?
Ylioppilaskunta hoitaa kaikkien opiskelijoiden yhteisiä asioita ja valvoo opiskelijoiden
etua yliopistoon päin, joten edustajisto on oiva
paikka kaikille, joita vaikuttaminen opiskeluun sekä opiskelijan arkeen ja yhteisöllisyyteen kiinnostaa. Ehdolle voivat asettua kaikki
ylioppilaskunnan jäsenet, niin läsnä- kuin
poissaolevaksi ilmoittautuneet.
Edustajistossa toimimiseen ei ole sen kummempia vaatimuksia aiemmasta kokemuksesta tai pohjatiedoista – ei siis haittaa,
vaikka et olisi aiemmin ollut mukana toiminnassa! Toivottavasti olet kuitenkin innokas oppimaan ja valmis käyttämään hieman
aikaa asioihin perehtymiseen ja kokouksiin
osallistumiseen.

Miten pääsee ehdokkaaksi?
Ehdolle asettuminen on helppoa: sinun tarvitsee vain täyttää yksi lomake (ehdokasilmoitus)
ja palauttaa se oikeaan paikkaan 7.10. klo 12.00
mennessä. Tämän lisäksi voit halutessasi liittyä vaaliliittoon ja olla liittämässä vaaliliittoasi
vaalirenkaaseen. Liitot ja renkaat ovat vapaaehtoisia, mutta suhteellisen vaalitavan takia niihin
kuulumisesta on hyötyä ääntenlaskussa. Ehdokasilmoitus-, vaaliliitto- ja vaalirengaslomakkeita
voit tulostaa Taideyliopiston ylioppilaskunnan
nettisivuilta www.taideylioppilaskunta. i, ja niitä on saatavilla myös kampuksilta alla listatuista lomakkeiden palautuspaikoista.

Palauta täytetyt lomakkeet maanantaihin 7.10. klo
12.00 mennessä johonkin seuraavista paikoista niiden
aukioloaikoina (vastanottaja kuittaa hakemuksesi saapuneeksi):
Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimisto (Töölönkatu
28, 4. krs)
Kuvataideakatemian infopiste (Kaikukatu 4, ala-aula)
Teatterikorkeakoulun hallinnon neuvonta (Haapaniemenkatu 6, A-rapun 3. krs)
Lisätietoja kaikesta mahdollisesta Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön toimisto (Kuopionlahdenkatu 23 C).

vaaleihin liittyvästä – äänestämisestä, ehdolle asettumisesta, vaaliliitoista ja vaalirenkaista ym. –
löytyy TaiYo:n nettisivuilta www.
taideylioppilaskunta. i. Voit
myös kysyä allekirjoittaneelta
lisätietoja mistä tahansa vaaleihin
liittyvästä.

Voit palauttaa lomakkeen myös postitse allaolevaan
osoitteeseen – huomioi kuitenkin, että myös postitse
palautettavien lomakkeiden on oltava perillä 7.10. klo
12 mennessä ja lähettäjä vastaa itse lomakkeiden perille
saapumisesta:
Taideyliopiston ylioppilaskunta / Edustajistovaalit; Töölönkatu 28; 00260 Helsinki (kuoreen merkintä ”vaaliasiakirja”).

OLE ROHKEA! TULE MUKAAN!
Vaaliterveisin,
Vaalityöntekijä Anna Heikkilä (taiyo-toimisto@uniarts. i, puh. 040 710 4227)

