Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO
VAALIKUULUTUS EDUSTAJISTOVAALEISTA
Edustajistovaalit 2017
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO järjestää edustajistovaalit tiistaina
7.11.2017. Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä
äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 24.10.–2.11.2017.
Vaaleissa valitaan kolmekymmentäyksi (31) jäsentä opiskelijakunta TUOn edustajistoon.
Varsinainen äänestyspäivä on tiistai 7.11.2016 Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun,
Lemminkäisenkadun, Sepänkadun, ICT-Cityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä.
Varsinaisen vaalipäivän tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan
ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.
Vaalikelpoisia ovat kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun
maksaneet jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu viimeistään ehdokasasettelun
päättyessä 13.10.2017 klo 12.00 mennessä. Äänestysoikeus on kaikilla Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla. Jäsenmaksun
tulee olla maksettuna myös 13.10.2017 mennessä.
Ehdokasilmoittautuminen, vaalilistan ja mahdollisen vaalirenkaan perustaminen tapahtuvat
lomakkeilla, joita saa opiskelijakunnan kaikilta jäsenpalvelupisteiltä ja internetsivuilta
http://opiskelijakunta.net. Opiskelijakunnan johto- ja hallinto-ohjesääntö on luettavissa
opiskelijakunnan internetsivuilla.
Ehdokasasettelu alkaa 2.10.2017 ja päättyy 13.10.2017 kello 12.00, johon mennessä
kaikkien asiakirjojen tulee olla allekirjoitettuna opiskelijakunnan toimistolla Turussa
(Lemminkäisenkatu 30, B-rappu, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan
jäsenpalvelupisteeseen Sepänkadulle, Ruiskadulle tai Saloon niiden aukioloaikoina. Huom.
Ruiskadun, Salon ja Sepänkadun jäsenpalvelupisteet eivät ole auki pe 13.10. ja
Lemminkäisenkatukin on ainoastaan välillä 10.00–12.00. Postileima ko. päivältä tai
sähköpostitse toimitettu ehdokasilmoitus ei kelpaa.
Vaalimainonta tulee toteuttaa vaaliohjesäännön mukaisesti.
Turussa, 8.9.2017
Anna-Kaisa Kälviäinen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
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Liite: Johto- ja hallinto-ohjesäännön kohta 6.3.1:
Vaalikuulutus
Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kolmekymmentäviisi (35) vuorokautta ennen
vaalia tai jäsenäänestystä opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla antaa vaalikuulutus.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mistä vaalista tai jäsenäänestyksestä on kysymys
2. montako edustajaa valitaan tai mistä asiasta tai asioista muuten äänestetään
3. milloin vaalit tai jäsenäänestys järjestetään
4. ketkä ovat vaalikelpoisia ja milloin vaalikelpoisuus tarkistetaan
5. missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan
6. minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä
7. ketkä ovat vaaleissa tai jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ja milloin
äänestyskelpoisuus tarkistetaan
8. missä tämä johto- ja hallintosäännön luku sekä muu vaalia tai jäsenäänestystä varten
tarpeellinen materiaali on saatavissa.
Keskusvaalilautakunta antaa samassa yhteydessä määräykset vaalimainonnasta.
Kuulutuksen yhteydessä tai viimeistään, kun ehdokasluettelo julkaistaan, on lisäksi
ilmoitettava
9. missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävänä
10. minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä
11. äänestysaluejako ja kunkin äänestysalueen äänestyspaikan sijainti ja aukioloaika.
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The student union of the University of Applied Sciences – TUO

ELECTION ANNOUNCEMENT
The student union council election 2017
The student union council election for the student union of the Turku University of Applied
Sciences – TUO, is held on Tuesday November 7th 2017. Electronic early voting is held
from October 24th until November 2nd 2017.
31 representatives are chosen in the election. The official election day is on November 7 th at
Ruiskatu, Lemminkäisenkatu, Sepänkatu, ICT-City, Linnankatu and Salo campuses. Exact
polling station locations and times will be announced at the same time as the candidates.
Only the members of the student union TUO are able to be nominated and to vote. The
candidates’ membership fees must be paid no later than October 13 th, 12.00 AM. To be able
to vote, the membership fee must be paid until October 13 th 2017.
Forms for enrolling as a candidate and setting up the electoral list are available at the
student union’s membership service points and on the student union’s website
(http://opiskelijakunta.net). Standing order of the elections is available on the student
union’s website (in Finnish only).
The period for enrolling as a candidate starts on October 2 nd and ends on October 13th
2017, 12.00 AM. Forms must be returned to the student union office (Lemminkäisenkatu 30,
staircase B, entrance floor) or to TUO’s membership services points at Sepänkatu, Salo
and Ruiskatu campuses. Service points at Ruiskatu, Salo and Sepänkatu are not open on
Friday 13th and Lemminkäisenkatu is open only during 10.00 and 12.00 AM. Mail stamp
from this date or a filled enrolling form sent by email are not approved.
Election advertising must comply with standing order of the elections (see Annex).
Turku, September 8th 2017
Anna-Kaisa Kälviäinen
Chairperson of central electoral board
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Annex: Service and Administrative regulations, paragraph 6.3.1:
Election announcement*)
The central electoral board must at latest thirty-five (35) days before the election or member
referendum, using the student union’s official information channels, give an election
announcement. In the election announcement is to be stated
1. what the election or member referendum is about
2. how many representatives are to be chosen or on what topic or topics the vote is
otherwise based on
3. when the elections or member referendum is to be arranged
4. who are entitled to run for a position and when the entitlement is to be verified
5. where the forms used in the elections are delivered
6. where and when the election forms are to be handed in
7. who are in the elections or member referendum entitled to vote and when the voting
eligibility is to be verified
8. where this Service and Administrative regulations paragraph and other materials
necessary for the elections or member referendum are available at
The central electoral board is to give orders on electoral campaigning at the same time with
this announcement. Adjacent to the announcement, or at latest, when the list of candidates
is announced, is to be further announced
9. where and when the list of candidates is to be held on display
10. where and when correction appeals regarding the lists of candidates are to be handed
in
11. distribution of wards and the location and opening hours of each polling station
*)

an unofficial translation of an official document in Finnish
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