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Keskusvaalilautakunnan kokous 5/2018 
Aika 29.10.2018 klo 17:00 
Paikka Tikkurila B306 
Läsnä Jenni Hyvärinen 

Roope Kuivalainen 
Emmi Lintunen 
Liisa Minkkinen 
 
Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja 
 

Käsiteltävät asiat: 
42 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.18. 
 

43 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: Kokouskutsu on lähtenyt myöhässä. Todetaan kuitenkin 
kaikkien keskusvaalilautakunnan jäsenten saaneen tiedon 
kokouksesta ajoissa, joten katsottiin kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

44 Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys: Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Jenni 
Hyvärinen. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan 
toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kuivalainen ja Minkkinen. 

45 Esityslistan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

46 Vaalioikaisut Esittely: Käydään läpi äänestyskelpoisuus sähköpostien lähetys sekä 
ongelmat ja valitukset. 
 
Päätös:  
Keskusvaalilautakunta sai 23.10-24.10. 18 sähköpostiviestiä, joiden 
aiheena oli, että lähettäjä ei ollut saanut viestiä äänioikeudesta. 
Syynä oli tekninen vika, joka on nyt korjattu. Näiden tapausten 
osalta ei ole tarpeen tehdä oikaisuja vaaliluetteloon. 
 
Todettiin, että 28.10.2018 klo 23.00 mennessä ei tullut 
oikaisupyyntöjä vaaliluetteloon. 
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47 Vaaliliittojen väliset suhteet Esittely: Keskusvaalilautakunta on  saanut kolme valitusta liittyen 

kampanjointiin. Ensimmäisen valituksen aiheena oli vaaliliitto EsKot 
käyttämä Facebook-sivun käyttäjänimi eskotlaureamko. Toinen 
valitus koski perättömäksi koettua syytöstä Laureamkon brändin 
käyttämistä vaalimainonnassa, jota oli koettu, kun Indexin ehdokas 
Eemil Katavisto syytti EsKoja tästä Laureamkon julkaisemassa 
kuvassa aktiivikiertueelta. Kolmas valitus koski vaaliliitto Indexin 
ehdokkaiden käytöstä vaali-kiertueella. 
 
Päätös:  
Päätettiin, että vaaliliitto EsKot vaihtavat Facebook-sivunsa 
käyttäjänimen eskotlaureamkosta muotoon, jossa ei lue laureamko. 
 
Päätettiin lähettää ohjeistus kampanjointiin ja selventävä ohje 
kaikille vaaliliitoille. Päätettiin kieltään yksittäisten ehdokkaiden ja 
vaaliliittojen mainonta Laureamkon Facebook-sivujen alle tehdyissä 
ryhmissä, tuutorien perustamissa Facebook-ryhmissä ja Laureamko-
toimintaa varten perustetuissa Facebook-ryhmissä. Lisäksi viestissä 
ohjeistetaan, miten toimitaan, jos havaitsee vaalivilppiä tai 
valitettavaa kampanjoinnissa. 
 
Päätettiin pyytää Indexin asiahenkilöä keskustelemaan Kataviston 
kanssa käyttäytymisestä liittyen valituksiin vaalien kampanjoinnista. 
 
Päätettiin pyytää Indexin asiahenkilöä ohjeistamaan vaaliliitton 
ehdokkaita hyvähenkiseen kampanjointiin ja antamaan vaalirauha, 
kun kampanjoidaan samassa tilassa muiden vaaliliittojen kanssa. 
 

48 Seuraava kokous Esittely:  Seuraava kokous on 7.11. klo 17.00. Lehtoruusu selvittää 
tilan kokoukselle. 
 

49 META Vaalimainonnan tilanne: Kolme seitsemästä vaalipäivien 
kuvapostauksesta on valmiina. Tänään julkaistaan vaaliliittojen 
blogit. 
 

50 Ilmoitusasiat Ylihuomenna alkaa vaali. 
 

51 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27. 
 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Jenni Hyvärinen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
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Roope Kuivalainen 
pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

   
 


