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Keskusvaalilautakunnan kokous 5/2018 
Aika 27.11.2018 
Paikka Tikkurila, B307 
Läsnä Jenni Hyvärinen 

Emmi Lintunen, etänä 
Liisa Minkkinen 
Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja 

Käsiteltävät asiat: 
61 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.32. 

62 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:  
 
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

63 Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys: Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Jenni 
Hyvärinen. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan 
toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Emmi 
Lintunen ja Liisa Minkkinen. 

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

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

66 META Keskusteltiin kehitysehdotuksista vuodelle 2019. 
● Keskusvaalilautakunnan toiminta 

○ Vaaleissa tuli ennakkotapauksia vaalien 
kampanjointiohjeiden rikkomisesta. Sen perusteella 
tarkennettiin vaaliohjesääntöä. 

○ Ennakkotapaus tulee huomioida seuraavan vuoden 
keskusvaalilautakunnan työskentelyssä. 

○ Seuraavana vuonna pitäisi yrittää saada 
äänestysjärjestelmä vielä sujuvammaksi. 

○ Keskusvaalilautakunnan ensimmäinen palaveri voisi 
olla ideoiva. 

● Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen 
○ Vaalikiertue (aktiivikiertueen yhteydessä 2018) 

suositellaan järjestettäväksi omana kiertueenaan 
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joko vaalin aikana tai juuri äänestystä ennen. 
Kiertue voisi olla koko päivän. 

○ Vuonna 2018 toivottiin vaalipaneelia ja 
vaalikonetta. 

○ Streamattu vaalipaneeli voisi olla hyvä ratkaisu. 
○ Jos äänestysjärjestelmästä saisi kuittauksen, niin 

sitä vastaan voisi jakaa esim. haalarimerkkiä. 
● Ehdokasasettelu 

○ Tuutorit saatava kannustamaan ehdolle fukseja. 
○ Edustajiston toiminnasta viestiminen ja sen 

läpinäkyvyyden lisääminen. 
● Vaaliviestintä 

○ Ehdokaskoulutuksen streamaaminen oli hyvä 
ratkaisu, jota suositellaan. 

○ IG-storyyn voisi antaa vaaliliitoille oman päivän. 
○ Vaaliliitot pitäisi saada isompaan rooliin 

Laureamkon viestinnässä. 
○ Facebook-viestintää ei voi olla kovin paljon 

enempää. 
○ Edustajistotoiminnasta voisi tehdä blogin, jossa olisi 

näkökulmaa edaattorilta ja edustajiston pj:ltä. 
67 Ilmoitusasiat Todettiin vaalit hyviksi. 
68 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti  kokouksen 13.58. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Jenni Hyvärinen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 
 

Emmi Lintunen 
pöytäkirjantarkastaja 

Liisa Minkkinen 
pöytäkirjantarkastaja 

   
 


