EHDOK ASINF O
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EHDOKASINFO 4.9.
OHJELMA:
16:00 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
VAALISTA

17:00 VAALIMARKKINOINNIN ABC: LASSI
LAINE TYY:STÄ

18:00 MAHDOLLISUUS LYHYEEN
ESITTÄYTYMISEEN
4.9. Ehdokasinfo

6.9. klo 16
Ehdokasasettelu
päättyy

7.9.
Keskusvaalilautakunta
päättää
ehdokasyhdistelmästä

17.-19.9.
Vaalimarkkinat ja
vaalipaneeli
kampuksilla

PERUSASIAT
Miksi meillä on vaalit syyskuussa?
• Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston
ylioppilaskunta TTYY yhdistyvät uuden Tampereen yliopiston
ylioppilaskunnaksi 1.1.2019 alkaen
• Vaali pidetään eduskunnan antaman lain yliopistolain voimaanpanosta ja
muuttamisesta (HE 73/2017) määräämässä aikataulussa viimeistään
syyskuun 2018 loppuun mennessä
• Vaali on suhteellinen ja salainen eikä vaalissa ole vaalipiirejä. Vaali pidetään
sähköisenä vaalina ja vaalijärjestelmänä toimii Tampereen yliopiston tarjoama
sähköinen vaalijärjestelmä Vakka

PERUSASIAT
Vaalin ajankohta
• Keskusvaalilautakunta päätti vaalipäiviksi 24.-26.9.

• Vaali alkaa maanantaina 24.9. klo 9:00 ja päättyy keskiviikkona 26.9. klo
18:00

PERUSASIAT
Keskusvaalilautakunta
• Keskusvaalilautakunta järjestäytyi 12.1.2018 ja on valmistellut vaalia keväästä
lähtien
• Puheenjohtajana toimii TTYY:n pääsihteeri Jukka Koivisto. Jäseninä toimivat
Tamyn pääsihteeri Sanni Pietilä, Tamyn hallituksen varapuheenjohtaja Paula
Saarinen, TTYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Paula Sajaniemi sekä molempien
ylioppilaskuntien edustajistojen puheenjohtajat Suvi Parhankangas ja Juha Köykkä
• Äänivallattomaksi sihteeriksi keskusvaalilautakunta kutsui ylioppilaskuntien
yhdistymiskoordinaattorin Jari-Pekka Kanniaisen, joka toimii samalla myös
vaalisihteerinä

PERUSASIAT
Äänioikeus ja ehdokkuus
• Äänioikeus on yhdistyvien yliopistojen läsnäoleviksi opiskelijoiksi
ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Ollakseen äänioikeutettu henkilön
on ilmoittauduttava läsnäolevaksi viimeistään perjantaina 14.9.

• Ehdokkaan tulee olla läsnäoleva opiskelija. Ehdokkuuteen on rajoituksia koskien
ylioppilaskuntien työntekijöitä ja viimesijassa keskusvaalilautakunta päättää
ehdokkuuksista

PERUSASIAT
Mitä ehdokkuus tarkoittaa?
• Asetut ehdokkaaksi tulla valituksi suhteellisella ja salaisella äänitavalla 49-henkiseen
edustajistoon. Edustajiston jäseniä kutsutaan edaattoreiksi
• Ehdokkuus kestää ehdokasyhdistelmän julkaisemisesta 7.9. vaalin päättymiseen
saakka 26.9.
• Tulokset julkistetaan vaalivalvojaisissa 26.9. klo 18 alkaen
• Voit olla sitoutumattomana ehdokkaana tai liittyä johonkin monista vaaliliitoista,
taikka perustaa oman vaaliliiton

PERUSASIAT
Ehdokkaaksi ilmoittautuminen viimeistään 6.9. klo 16:00
• Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan ehdokasilmoituksella
• Vaaliliitto, joka koostuu kahdesta tai useammasta ehdokkaasta, perustetaan
vaaliliiton perustamisasiakirjalla

• Vaalirengas, joka koostuu kahdesta tai useammasta vaaliliitosta, perustetaan
vaalirenkaan perustamisasiakirjalla
• Vaaliasiakirjoja löytyy Tamyn ja TTYY:n toimistoilta sekä osoitteesta
www.tampereenylioppilaskunta.fi ja Materiaalit. Asiakirjat palautetaan Tamyn tai
TTYY:n toimistolle niiden aukioloaikojen mukaisesti

PERUSASIAT
Tärkeää ilmoittautumisen yhteydessä!
• HUOM! Tarkastakaa vaaliliittojen nimet, jotta niissä on sama kirjoitusasu! Näin
vältytään paljolta turhalta työltä, koska keskusvaalilautakunta joutuu
korjauttamaan virheet vaaliliitoilla
• Kaikki virallinen viestintä vaaleihin liittyen tehdään sähköpostitse
– Muista laittaa ehdokasilmoitukseen sähköpostiosoite, jota käytät aktiivisesti
• Vaaliliiton ja/tai –renkaan tunnus on lyhyt ja kuvaava lyhennelmä nimestä

PERUSASIAT
Tärkeää ilmoittautumisen yhteydessä!
• Vaalijärjestys:
– Keskusvaalilautakunta antaa virheellisistä asiakirjoista huomautuksen vaaliasioitsijoille ja
varaa mahdollisuuden tehdä kirjallisen ehdotuksen asian oikaisemiseksi. Huomautus
toimitetaan sähköpostin kautta ehdokkaan tai vaaliliiton vaaliasioitsijan antamaan
osoitteeseen. Huomautus lähetetään viipymättä, kun keskusvaalilautakunnassa asia
huomataan.
– Ehdokkailla ja vaaliasioitsijoilla, joille keskusvaalilautakunta on antanut huomautuksen, on
oikeus 7.9.2018 klo 14:00 mennessä tehdä oikaisu keskusvaalilautakunnalle. Jos
huomautuksesta johtuvaa oikaisua ei tehdä määräajassa, eikä huomautuksen kohteena
oleva virhe ole vähäinen, keskusvaalilautakunnan tulee jättää ehdokasilmoitus, vaaliliiton
muodostamisilmoitus tai vaalirenkaan muodostamisilmoitus huomioon ottamatta.

• Mahdolliset huomautukset tulevat sähköpostitse torstai-iltana ja niihin
kannattaa ja tulee ehdottomasti reagoida heti

PERUSASIAT
Ehdokasyhdistelmä ja ehdokasjuliste
• KVL päättää ja julkistaa ehdokasyhdistelmän 7.9.
– Jokainen ehdokas saa vahvistuksen ehdokkuudesta sekä kaikille sitoutumattomille
ehdokkaille sekä liittojen ja renkaiden asioitsijoille lähetetään ohjeistus vaalipaneelista,
vaalimarkkinoista sekä vaalimainonnasta
– Jokainen ehdokas saa oman ehdokasnumeronsa

• Ehdokasjuliste, johon tässä vaalissa ei valitettavasti ehditä kerätä ehdokkaiden
kuvia, julkaistaan 10.9. alkavalla viikolla

PERUSASIAT
Ehdokkuudesta luopuminen
• …on mahdollista pätevän syyn takia. Siitä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus
keskusvaalilautakunnalle

Vaaliliittojen tekniset avustajat
• Jokainen vaaliliitto nimeää jokaista alkavaa kymmentä ehdokastaan kohden kaksi
edustajaa toimimaan vaalien teknisinä avustajina
• Avustajat nimetään vaaliliiton perustamisasiakirjan jättämisen yhteydessä
• Teknisten avustajien tehtävänä on päivystää äänestyspisteillä kampuksilla
vaalipäivinä. Keskusvaalilautakunta antaa tästä tarkemmat ohjeistukset lähempänä
vaalia

PERUSASIAT
Miten tulos lasketaan?
• Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan
– Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa

– D’Hondtin menetelmää käyttäen, annetaan vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle
vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi
kolmasosa (1/3) ja niin edelleen
• Jos on muodostettu vaalirengas, järjestetään siihen kuuluvat kaikki ehdokkaat järjestykseen
ensin heidän vaaliliiton perusteella saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaan, jonka jälkeen
annetaan vaalirenkaassa eniten ääniä saaneelle vertausluvuksi vaalirenkaan koko äänimäärä,
toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen
• Vaaliliittoihin tai vaalirenkaaseen kuulumattomat ehdokkaat saavat äänimääriensä suuruisen
vertausluvun
• Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan

PERUSASIAT
Varsinaiset ja varaedaattorit
• Edustajistoon valitaan 49 varsinaista edaattoria
• Vaaliliittojen varsinaisille jäsenille osoitetaan kaksinkertainen määrä varajäseniä
valituksi tulleiden jälkeen eniten ääniä saaneiden henkilöiden joukosta
• Muista nousujärjestyksistä tulee edustajisto itse määräämään edustajiston
työjärjestyksessä

Vaaliliitoista edustajistoryhmiksi
• Vaalituloksen julkistamisen jälkeen vaaliliitot järjestäytyvät
järjestäytymiskokouksessa edustajistoryhmiksi
• Edustajistoissa toimii yleensä useita erilaisia edustajistoryhmiä, jotka koordinoivat
varajäseniä paikalle ja tapaavat myös kokousten ulkopuolella

PERUSASIAT
Vaalin sääntöjen rikkominen
• Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja
vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten
rikkomisesta asianosaisia kuultuaan
• Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai
keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta
• Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat:
– kirjallinen varoitus
– ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset

– vaaleista poissulkeminen

VAALIMAINONNAN OHJEISTUS
• Ehdokkaiden omille vaalijulisteille tulee omat serminsä kampusten ja
rakennusten auloihin 10.9. alkaen
– Sermeistä käytetään vain maksimissaan neljäsosa yhdestä sermin sivusta per
vaaliliitto. Sitoutumattomille varataan tilaa yhdestä sermistä, riippuen heidän
lopullisesta määrästä

• Yksittäisen ehdokkaan, vaaliliiton tai –renkaan kampanjaa ei saa tehdä
luennolla, eikä muutenkaan saa häiritä esimerkiksi opiskelijaravintoloissa
ruokailua. Vaalitilaisuuksiin aina yhteyshenkilö vahtimestareilta

VAALIMAINONNAN OHJEISTUS
• Järjestöjen tiloissa mainosten kiinnittämisessä tulee olla samat säännöt kaikille
järjestön jäsenille, taustaryhmästä tai vaaliliitosta riippumatta
– Jos mainostus sallitaan järjestön jäsenille, tulee kaikilla kyseiseen järjestöön kuuluvilla
olla oikeus kiinnittää mainoksia omasta vaaliliitostaan tai -renkaastaan kyseisen
järjestön tiloihin
– Lisätietoja saa ottamalla yhteyden kyseiseen järjestöön. Lopullisen päätöksen
mainosten kiinnittämisen säännöistä tekee tilaa hallinnoivan järjestön hallitus

• Vaalissa ja yliopistoilla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja moninaisuutta
kunnioitetaan
– Toisia loukkaava mainonta kielletty
– Esimerkiksi vihapuhetta, väkivaltaan kehottamista tai kiihottamista kansanryhmää
kohtaan ei sallita missään tapauksessa

• Luettavissa osoitteesta www.tampereenylioppilaskunta.fi ja Materiaalit

PERUSASIAT
Vaalipaneeli ja vaalimarkkinat
• Vaalimarkkinat järjestetään
– 17.9. Arvo-rakennuksessa Kaupissa klo 14-16
– 18.9. Päätalon aula klo 10-14

– 19.9. Kampusareenalla klo 10-14

• Vaalipaneeli
– 17.9. Arvo-rakennuksessa Kaupissa klo 16-18

• Vaalimarkkinoilla jaossa vaalihaalarimerkkejä!
• Näistä tulee tarkemmat tiedot vaaliasioitsijoille ja sitoutumattomille ehdokkaille
perjantaina

VAALIN AIKATAULU
6.9. klo 16

4.9.
Ehdokasinfo

7.9.

Ehdokasasettelu
päättyy

17.9.
Vaalimarkkinat
Arvossa (Kaupin
kampus)

18.9. klo 10-14
Vaalimarkkinat Päätalon
aulassa (TaY)

Keskusvaalilautakunta
päättää
ehdokasyhdistelmästä

10.-11.9.
Ehdokasjuliste
nettiin ja
kampuksille

17.9. klo 16:00
Vaalipaneeli Arvossa
(Kaupin kampus)

19.9. klo 10-14
Vaalimarkkinat
Kampusareenalla
Hervannassa

24.-26.9.
Sähköinen vaali
käynnissä

VAALIHYPE!
Miksi uusi edari on niin iso juttu?

KYSYMYKSIÄ?
Vastauksia!

MISTÄ TIETOA VAALILIITOISTA?
• Vaaliliitot muodostuvat usein vanhojen edustajistoryhmien ympärille, mutta
myös uusia luodaan ja voi luoda.

• Vanhoista saa tietoa molempien ylioppilaskuntien nettisivuilta ja edustajistojen
puheenjohtajilta.
Tähän vaaliin perustettavat vaaliliitot voivat kirjoittaa lyhyen
kuvauksen ja yhteyshenkilön tämän ehdokasinfon fb-tapahtumaan
postauksena!
Vaaliliittojen kuvauksia kerätään osoitteeseen
www.tampereenylioppilaskunta.fi ensi viikosta alkaen

