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Keskusvaalilautakunnan kokous 8/2017
Aika
31.10.2017 klo 17.00
Paikka
Neuvottelutila P215 (Bulevardi 31)
Läsnä
Linda Mellin, puheenjohtaja
Juha Rautiainen, varapuheenjohtaja
Sami Immonen, jäsen, etänä
Emmi Lintunen, jäsen
Saana Simonen, jäsen, etänä
Käsiteltävät asiat:
66 Kokouksen avaus

Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja
Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.18.
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Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Esittely: Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan kokous on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösesitys: Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Linda
Mellin. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan
toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Emmi
Lintunen ja Juha Rautiainen.
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Epäselvät tilanteet

Päätös: Lisätään esityslistalle Epäselvät tilanteet, muut kohdat
siirtyvät eteen päin numeroinnissa.
70.1 Ehdokkaan vaalikelpoisuus ja äänioikeus.
Esittely: Ehdokas
otti yhteyttä ja kertoi, että ei ollut
saanut äänestyslinkkiä. Toiminnanjohtaja tarkisti ehdokkaan
jäsenyyden ja huomasi, että jäsenyys ei ollut enää voimassa.
Ehdokasasettelua varten tehdyssä tarkistuksessa oli käynyt virhe.
Asiaa selvitellessä kävi ilmi, että ehdokas oli syyskuun ja lokakuun
vaihteessa saanut kampustoimistolta tiedon, että hänen
jäsenyytensä on kunnossa. Samoin Frank app oli näyttänyt
jäsenyyden päättyvän vasta vuoden vaihteessa ja siksi myös HSL:n
lipputoimisto oli jatkanut opiskelija-alennusta.
Päätös: Koska ehdokas oli useassa tilanteessa saanut Laureamkolta
tai Lauremakon yhteistyökumppaneilta väärää tietoa oman
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jäsenyytensä tilanteesta ja hän oli hankkinut jäsenyyden heti asian
tultua ilmi, päätettiin, että ehdokas todetaan vaalikelpoiseksi ja
äänioikeutetuksi. Lisättiin ehdokkaan ääni äänelaskuun.
70.2 Äänestämisen ongelma
Esittely: Laureamkon jäsen otti yhteyttä ja kertoi, että ei päässyt
äänestämään linkin kautta. Yritettiin tavoittaa kokouksen aikana
jäsentä ja tarjota hänelle mahdollisuutta jättää äänensä, mutta
häntä ei saatu kiinni.
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Vaalien tulos

Päätös: Päätettiin tiedustella sähköpostilla äänestäjän halua jättää
äänensä ja jos hän on halukas, kirjataan ääni tarkistuslaskennassa
keskusvaalilautakunnan viimeisessä kokouksessa.
Päätösesitys: Todetaan vaalien tulos liitteen mukaisesti
Liite: Vaalitulos, jaetaan pöydälle.
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Vaalien äänestysprosentti

META
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen

Päätös: Todettiin vaalien tulos liitteen mukaisesti.
Esittely: Äänioikeutettuja oli 3301. Ääniä annettiin 567.
Äänestysprosentti oli 17,18%. Äänestysprosentti parani 3,7
prosenttiyksikköä.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi vaalien äänestysprosentti.
Ei muita esille tulevia asioita.
Ei ilmoitusasioita
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.16.

Allekirjoitukset

Tarkastus

Päivämäärä

Päivämäärä

Linda Mellin
puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Emmi Lintunen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

