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Keskusvaalilautakunnan kokous 2/2019 
Aika 4.6.2019 klo 16:30-17:30 
Paikka Laurea Tikkurila, AB382 
Läsnä Lauri Väisänen, puheenjohtaja 

Jenni Hyvärinen, poissa 
Anton Laaksonen 
Emmi Lintunen, poissa 
Merike Mauring, kohdasta 6 eteenpäin 
Katja Menschakoff 
Sara Tuomola, etänä 
 
Mari Lehtoruusu 

Käsiteltävät asiat: 
1 Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.43. 
 

2 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 
 

3 Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys: Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Lauri 
Väisänen. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan 
toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Katja 
Menschakoff ja Anton Laaksonen. 
 

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

5 OPKU+ -yhteistyö Esittely: OPKU+ yhteistyössä tehdään myös tänäkin vuonna 
yhteistyötä edustajistovaalien kanssa. Laureamkolta odotetaan 
osallistumista tähän työryhmään. 
 
Päätösesitys: Päätetään osallistumisesta OPKU+ -yhteistyöhön 
edustajistovaalien osalta 
 
Päätös: Lähetetään Katja Menschakoff ryhmään. 
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6 Syksyn aikataulujen 
tarkastaminen 
 
Mauring saapui 16:53 

Esittely: Käydään kalenterista ja edellisen pöytäkirjan pohjalta 
aikataulua syksyä varten, sekä päätetään tarvittavista muutoksista 
tai lisäyksistä aikatauluun. 
 
Päätösesitys: Merkitään kohta tiedoksi 
 
OPKU+-yhteiset aikataulut ja Laureamkon omat 
 

● vaalikuulutus 2.9.2019 klo 12 
● ehdolleasettumisaika 2.9. klo 12 – 27.9.2019 klo 12 

(jäsenvelvoitteet hoidettuna päättymiseen mennessä 
ehdokkailla) 

● vaali-ilmoitus 7.10.2019 
● ehdokaslistojen julkaisu 7.10.2019 
● jäsenyyden ostamisen takaraja äänioikeuden saamiseksi 

18.10.2019 klo 12 
● vaaliluettelo julkaistaan 21.10 ja valitusoikeus päättyy 

28.10. 

● äänestys 30.10. klo 10 - 6.11.2019 klo 16  
● vaalivalvojaiset 6.11.2019 
● valitusten takaraja 20.11.2019 

 
Keskusvaalilautakunnan pakolliset kokoukset syksyllä: 
 
29.8. kokous (vaalikuulutus, kampanjointiohjeet, vaaliasiakirjat) 
27.9. kokous (ehdokasluettelon vahvistaminen) 
18.10. kokous (vaaliluettelon vahvistaminen) 
29.10. kokous (oikaisut vaaliluetteloon) 
6.11. klo 17 (ääntenlaskenta ja vaalituloksen vahvistaminen) 
25.11. kokous (valitusten käsittely) 
 
Kokoukset alkavat kello 17.00. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

7 Ehdokaskoulutuksen 
järjestäminen 

Esittely: Aikaisempina vuosina edustajistovaalien ehdokkaille on 
järjestetty koulutusta edustajisto- ja vaalityöskentelystä. 
 
Päätösesitys: Päätetään koulutusten järjestämisestä. 
 
Päätös: Päätettiin järjestää koulutus 16.9. klo 17.30. 
 

8 Graafisen teeman valinta 
edustajistovaaleihin 

Esittely: Vaaliviestinnän tehostamiseksi edellisessä kokouksessa 
keskusteltiin yhteisen teeman järjestämisestä viestinnän tueksi. 
Emmi ehdotti Slack -keskustelussa supersankariteemaa. 
 
Päätösesitys: Viedään viestinnän teema OPKU+ -työryhmään 
mietittäväksi 
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Päätös: Päätettiin viedä supersankariteema OPKU+ -työryhmään 
 

9 META Viestinnästä pidetään suunnittelutyöpaja heinä-elokuunvaihteessa. 
Ideoitiin ständikiertuetta vaaliviikolle. 
 
Keskusteltiin miten vältetään tänä vuonna viime vuoden ongelmat 
äänestyslinkkien lähettämisessä. 
 

10 Ilmoitusasiat Ei ilmoitettavaa. 
 

11 Kokouksen päättäminen Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.25. 

 
Allekirjoitukset Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 

Lauri Väisänen 
puheenjohtaja 

Mari Lehtoruusu 
sihteeri 

 
Tarkastus Päivämäärä  Päivämäärä 
 
 

 
 

 
 

Anton Laaksonen 
pöytäkirjantarkastaja 

Katja Menschakoff 
pöytäkirjantarkastaja 

   
 


