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Keskusvaalilautakunnan kokous 9/2017
Aika
27.11.2017 klo 17.00
Paikka
Leppävaara Beat Corner 1
Läsnä
Linda Mellin, puheenjohtaja
Juha Rautiainen, varapuheenjohtaja, etänä
Emmi Lintunen, jäsen
Saana Simonen, jäsen, etänä
Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja
Käsiteltävät asiat:
74
Kokouksen avaus

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08.

75

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
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

76

Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys: Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Linda
Mellin. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan
toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Emmi
Lintunen ja Juha Rautiainen.

77

Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

78

Vaalien tarkastuslaskenta

Päätösesitys: Todetaan tarkastuslaskettu vaalien tulos liitteen
mukaisesti
Liite: Vaalitulos, jaetaan pöydälle.
Päätös: Todettiin tarkastuslaskettu vaalien tulosliitteen mukaisesti.

79

Valitukset

Esittely: Määräaikaan mennessä ei tullut valituksia.
Päätösesitys: Todetaan, että valituksia ei ole käsiteltäväksi.
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Päätös: Todettiin, että valituksia ei ole käsiteltäväksi.
80

META

80.1. Projektiraportti
Päätös: Soviittiin, että Mari ja Linda kirjoittavat projektiraportin
vaaleista. Sovittiin, että kehitysehdotukset käydään läpi
kokouksessa, mutta niitä voi vielä lisätä myöhemmin.
Kehitysehdotukset:
● Kevään kokouksiin, joissa suuunnitellaan viestintää,
kutsutaan mukaan mavi-asiantuntija
● Viestintäänkannattaa kehittää yhtenäinen teema, joka
näkyisi viestinnässä ja graafisessa ilmeessä.
● Keskusvaalilautakunnan pitäisi näkyä enemmän kampuksilla
äänestyksen alla esimerkiksi kampuskiertue.
● Kampustiimeille voisi tehdä valmiita vaaliaiheisia
somepostauksia.
● Vaalivideoidea kannattaa toistaa, mutta ehdokkaat
tarvitsevat enemmän aikaa videoiden työstämiseen.
● Vaaliliittojen blogit -idea kannattaa toistaa, mutta
ehdokkaat tarvitsevat enemmän aikaa videoiden
työstämiseen.
● Vaalit voisivat olla vähän aikaisemmin.
● Kokousajat kannattaa sopia vuoden alussa koko vuodeksi.
● Etämahdollisuutta osallistua keskusvaalilautakunnan
kokouksiin on hyvä jatkaa.
● Laureamkon kotisivuilla tulee olla “mitä teet, jos
äänestäminen ei onnistu” -osio.
● Viimeisenä päivänä ohjeistettava soittamaan eikä
lähettämään sähköpostia, jos äänestyksen kanssa on
ongelmia.
● Vaalien ajankohdan yhtenäistämiistä muiden
opiskelijakuntien kanssa suositellaan.
● Tuutorikoulutukseen osio ehdokkaaksi lähtemisestä.
● Kampustiimien kokouksissa tai virkistyksissä voisi vierailla ja
viedä sinne vaalipropagandaa.
● Vaalipropaganda-aamiainen ehdolle asettumisen
promoamiseen voisi houkutella opiskelijoita.
● Keskusvaalilautakunnan tehtävien eriyttäminen vaalien
markkinoinnista. Oma projektiryhmä vaalien näkyvyydelle.
● Keskusvaalilautakunnalle porkkana äänestysprosentin tai
ehdokasmäärien nostoon esimerkiksi päätösillallinen tai
jokin hauska aktiviteetti vuoden lopuksi.
● Kannustetaan lisää ehdokkaita ja vaaliliittoja kertomaan
itsestään
● Strukturoidumpi vaaliliittojen esittely Laureamkon sivuille.
Sama teksti voi säilyä, jos vaaliliitto jatkaa.
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Vuoden aikana vaaliliitot voisivat vielä kirjoitella
Laureamkon sivuille blogauksia.
○ Esimerkiksi jokaiselta vaaliliitolta yksi blogi kevään
aikana
Keskusvaalilautakunnalle SnapChat-päiviä.
Edustajistolle SnapChat-päiviä.
Äänestysjärjestelmän parantaminen.

81

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

82

Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.47.

Allekirjoitukset

Tarkastus

Päivämäärä

Päivämäärä

Linda Mellin
puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu
sihteeri

Päivämäärä

Päivämäärä

Emmi Lintunen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

