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LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN 
OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON 
VAALIT TOIMIKAUDELLE 2019 

  
Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit 31.10.–
7.11.2018. 
 
Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 
varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2018. Vaalit suoritetaan sähköisellä 
äänestyksellä 31.10.–7.11.2018 välisenä aikana. 
 
Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2018-2019 tai syyslukukaudelle 2018 viimeistään 
28.9.2018 klo 12.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 
ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton 
ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja 
jokainen ehdokas täyttää ehdokasilmoittautumisen. Vaaliliitot voivat muodostaa 
vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on 
nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat 
pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan Laureamkon postilaatikkoon, joka sijaitsee 
Tikkurilan kampuksen 5. kerroksessa B-käytävällä, tai sähköpostin liitteenä 
osoitteeseen vaalit@laureamko.fi 28.9.2018 klo 12.00 mennessä. Lomake on 
allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia. 
 
Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa viimeistään 19.10.2018 klo 12.00. 
 
Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta 
tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä 
keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@laureamko.fi kirjallisesti 28.10.2018 klo 
23.00 mennessä. 
 
Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan 
toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta. 
  
Vaaliterveisin, 
  
Jenni Hyvärinen 
puheenjohtaja 
keskusvaalilautakunta 
jenni.hyvarinen@laureamko.fi 
www.laureamko.fi 
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THE ELECTION OF THE COUNCIL OF 
REPRESENTATIVES OF THE STUDENT 
UNION OF LAUREA UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES 

  
Student union of Laurea University of Applied Sciences will have the election of the 
Council of Representatives on 31st Of October to 7th of November. 
 
In the election 15 members and 15 deputy members amongs student union members 
will be selected to comprise the Council of Representatives for the year 2018. 
Elections are held electronically from  31st Of October to 7th of November. 
 
All members, who have paid their membership fees for academic year 2018-2019 or 
fall semester 2018 before noon on 28th of September are eligible to be candidates. 

Candidates form electoral alliances consisting of 1‐15 candidates. All alliances need 
to have a spokesperson who can also be from outside of the alliance. Spokesperson 
fills out the electoral alliance establishing form and every candidate fills a candidate 
form. Electoral alliances can form electoral coalitions that consists of maximum of 30 
candidates. All coalitions need to have a spokesperson who fills out the electoral 
alliance establishing form. All documents must be delivered to the student union’s 
post box in Tikkurila Campus’ 5th floor isle B or as an e‐mail attachment to address 
vaalit@laureamko.fi before noon on 28th of September. Forms must be signed also 
when using e‐mail. 
 
Members, who have paid their membership fees on 19th of October noon at the 
latest, are entitled to vote. 
 
The right to vote can be checked by asking it from the President of the Central 
Election Committee or the executive director of Laureamko. Claims for corrections to 
the electoral register must be made in writing to the Central Election Committee to 
address vaalit@laureamko.fi at latest 28th of October 11 pm. 
 
All documents needed for the election can be found from student union’s offices on 
request and from the student union’s webpage. 
  
With electoral regards, 
  
Jenni Hyvärinen 
President 
Central Election Committee 
jenni.hyvarinen @laureamko.fi 
www.laureamko.fi 
 


