
Pöytäkirja 2/2022 Sivu 1 / 3

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUS

2/2022
Aika: 14.4.2022, kello 15:00

Paikka: Etäkokous, Zoom

Kutsutut:

Jenna Jourio Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja läsnä

Carita Törhönen Keskusvaalilautakunnan jäsen läsnä

Ella Hokkanen Keskusvaalilautakunnan jäsen läsnä

Janina Saaristo Keskusvaalilautakunnan jäsen este

Katja Menschakoff Keskusvaalilautakunnan jäsen läsnä

Petteri Saari Keskusvaalilautakunnan jäsen läsnä

Janne Silajärvi Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15:11.

Päätös: Esityksen mukaan.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kutsu

kokoukseen on toimitettava kolme (3) päivää ennen kokousta. Keskusvaalilautakunnan kokous on

päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Esityksen mukaan.

Saari saapui kohdan käsittelyn aikana.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii keskusvaalilautakunnan

puheenjohtaja Jenna Jourio. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Janne

Silajärvi. Valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Hokkanen ja Törhönen.

Päätös: Esityksen mukaan.
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4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. EDUSTAJISTOVAALIEN VIESTINTÄ

Esittely: Suunnitellaan edustajistovaalien viestintää. Pohditaan milloin viestintä aloitetaan.

Törhönen oli Saariston kanssa edarivaalien markkinointisetissä SAMOK-laivafoorumissa. Nousseita

ideoita ja käytyä keskustelua:

- vaaligalleriaan rennompia kuvia, ei passikuvia (hassuja letkautuksia myös mukaan)

- pieniä ständejä kampuksilla äänestyksen aikana

- konkreettisia asioita, mitä edari on tehnyt, nostetaan viestinnässä

- ei yläkäsitteitä, kuten vaikuttaminen

- voisi kontaktoida lehtoreita ja myös esim. kirjastoja

- edarivaalivideoita (näitä on tulossa)

- nettisivuille, keneen olla yhteydessä, mikäli haluaa lähteä ehdolle (olemassa olevat listat näkyviin)

- tämän sivun kanssa oltava tarkkana, että ei muodostu kuvaa, että vain näiden listojen

kautta voi lähteä ehdolle - esim. miten lähden ehdolle alkuun ja nykyiset liitot tietoineen  perään

- “hae tästä” -nappula paremmin esiin

- ehdokkaille tukea

- listoille enemmän näkyvyyttä

- haastetaan nykyiset edarin jäsenet rekryymään itsellensä “seuraajat”

- Guru mahdollisesti mukaan ideoimaan

- edarivaaleille oma tyyli/ilme

- huomion kiinnittävää ja helppoa, ajatuksella tehty

- Törhönen ja Hokkanen suunnittelevat alustavia vedoksia 6.5. mennessä

- edari ei vie paljoa aikaa toisin kuin hallitus

- nykyisten jäsenten omia kokemuksia, mitä mietit/ajattelit, kun hait

- vaaligalleriajulisteet kampuksille

- liitoille mahdollisesti omat julisteet, joille kevalaku voisi tehdä valmiit muokattavat pohjat

- aktiviivikiertueen aikana ständillä ehdolleasettautumisen markkinointia

- Fuksiaisiin rasti vaaleista

Päätösesitys: Törhönen kirjoittaa konkreettiset ideat puhtaaksi erilliseen tiedostoon, jota voi

tarvittaessa täydentää.  Törhönen ja Hokkanen suunnittelevat alustavat vedokset edarivaalien

ilmeestä ja jakavat ne Kevalakun Slackiin 6.5. mennessä. Mainokset tehdään valmiiksi ennen kesää.

Osallistutaan Pinkeille viikoille ja mahdollisesti Fuksiaisiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. META

- Ei mitään.
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7. ILMOITUSASIAT

- Saari ilmoittaa pitävänsä approilla tänään hauskaa.

- Jourio ilmoittaa menevänsä pian nukkumaan ja kannustaa Törhöstä ja Silajärveä tekemään

samoin.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15:49.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä: päivämäärä:

puheenjohtaja sihteeri

Jenna Jourio Janne Silajärvi

päivämäärä päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Ella Hokkanen Carita Törhönen


