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VAALIJULISTUS 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2021 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnassa toimitetaan syksyllä 2021 edustajistovaalit, joissa valitaan ylioppilas-
kunnan edustajistoon 2 vuoden toimikaudeksi 15 varsinaista ja 15 varajäsentä. Edustajisto on ylioppilas-
kunnan ylin päättävä elin, joka mm. päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja säännöistä, hyväksyy 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taide-
yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet. 
 
Ehdolle asettuminen 
 
Edustajistovaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Jäseniä ovat kaikki alempaan 
tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetut Taideyliopiston opiskelijat (sekä läsnä- 
että poissaolevaksi ilmoittautuneet) sekä kaikki vapaaehtoisesti ylioppilaskunnan jäseneksi liittyneet ja sen 
jäsenmaksun maksaneet muut opiskelijat (mm. jatko- ja vaihto-opiskelijat). Ehdolle asetutaan toimittamalla 
ehdokasilmoituslomake keskusvaalilautakunnalle 7.10. klo 12.00 mennessä. Ehdolle asettuvat voivat myös 
halutessaan muodostaa vaaliliittoja antamalla ehdokasilmoituksessaan tai asiahenkilönsä välityksellä 
suostumuksen liittyä vaaliliittoon. Vaaliliitot taas voivat samalla tavoin muodostaa vaalirenkaita. 
 
Ehdokasilmoituslomakkeet, vaaliliittosopimukset ja vaalirengassopimukset täytetään sähköisesti, ja niitä 
on saatavissa ylioppilaskunnan verkkosivuilta (taiyo.fi) torstaista 9.9. lähtien. Sähköisesti lähetetty lomake 
tulkitaan keskusvaalilautakunnalle jätetyksi asiakirjaksi. Asiakirjoja vastaanottavat sähköisesti 
ylioppilaskunnan pääsihteeri Lauri Grünthal ja jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri Venla Luukka. Kaikkien 
keskusvaalilautakunnalle toimitettavien asiakirjojen on oltava perillä viimeistään torstaina 7.10.2021 klo 
12.00 mennessä. Myöhässä toimitettuja asiakirjoja ei ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan voida 
käsitellä. 
 
Vaalien alustava ehdokaslista toimitetaan nähtäville ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle verkko-
osoitteeseen www.taiyo.fi viimeistään maanantaina 11.10.2021 klo 16.00 mennessä. Lisäksi ehdokaslista 
toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä nähtäville ainakin seuraaviin paikkoihin: 

• Ylioppilaskunnan ilmoitustaulut Sibelius-Akatemian M- ja N-taloissa (Töölönlahdenkatu 16 C, 3. 
kerros, Helsinki; Nervanderinkatu 13, 4. kerros, Helsinki) 

• Ylioppilaskunnan ilmoitustaulu Teatterikorkeakoulun ala-aulassa (Haapaniemenkatu 6, Helsinki) 
• Kuvataideakatemian ala-aula (Sörnäisten rantatie 19, 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 maanantaina 
18.10.2021 klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen lopullinen ehdokaslista toimitetaan nähtäville 
ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle (www.taiyo.fi) viimeistään perjantaina 21.10.2021 klo 16.00 
mennessä sekä ilman aiheetonta viivytystä myös muihin yllä mainittuihin paikkoihin. 
 
Vaaleissa äänestäminen 
 
Edustajistovaaleissa on äänioikeus kaikilla Taideyliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuneilla Taideyliopiston 
ylioppilaskunnan jäsenillä. Edustajistovaalit toimitetaan sähköisenä vaalina kolmena äänestyspäivänä: 
ennakkoäänestyspäivä on torstai 28.10.2021, ja varsinaiset äänestyspäivät ovat tiistai 2.11.2021 sekä 
keskiviikko 3.11.2021. Sähköinen äänestys on auki ennakkoäänestyspäivänä ja varsinaisina 
äänestyspäivinä klo 8–20. Linkki sähköiseen äänestysjärjestelmään toimitetaan ylioppilaskunnan jäsenille 
sähköpostitse sekä ylioppilaskunnan verkkosivujen kautta. Äänioikeus varmennetaan ja äänestys 
suoritetaan yliopiston opintotietojärjestelmän tietojen ja yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnusten 
avulla erillisessä äänestysjärjestelmässä. 
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Vaalijärjestyksen mukaan Keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt, jotka eivät ole ehdolla vaalissa, 
valvovat sähköistä vaalia keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Keskusvaalilautakunta päättää 
toimintatavoista mahdollisissa poikkeustilanteissa. 
 
 
Vaalimainonta alkaa torstaina 7.10.2021 ja päättyy keskiviikkona 3.11.2021. Keskusvaalilautakunta antaa 
erikseen tarkemmat ohjeet vaalimainonnasta ennen sen alkamista. 

 
 
Helsingissä 8.9.2021 
 

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 
Lisätietoja: 
• Pääsihteeri Lauri Grünthal (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: 
• Ylioppilaskunnan ilmoitustaulut Sibelius-Akatemian M- ja N-taloissa (Töölönlahdenkatu 16 C, 3. 

kerros, Helsinki; Nervanderinkatu 13, 4. kerros, Helsinki) 
• Ylioppilaskunnan ilmoitustaulu Teatterikorkeakoulun ala-aulassa (Haapaniemenkatu 6, Helsinki) 
• Kuvataideakatemian ala-aula (Sörnäisten rantatie 19, Helsinki) 
• Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio). 
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