
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 
keskusvaalilautakunta 

2/2021 
Päätösluettelo 14.9.2021  



 
 
 
 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2021           
AIKA: 14.9.2021 klo 12.45  
PAIKKA: LYYn toimisto Ahkiomaantie 23 B, 
etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta     
 
           

Läsnä 
       

Keskusvaalilautakunnan varsinaiset jäsenet: 
Matilda Kalving, etänä 
Mikkel Näkkäläjärvi, etänä  
Linnea Pikkupeura 
Krista Perälä 
Anni-Sofia Sihvo, etänä  

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet: 
Sophia Macnamara 
Samuli Valkama, etänä  
 

Sihteeristö:       
Miikka Keränen, pääsihteeri vs. 
      

       

      

      

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS       
Keskusvaalilautakunnan vanhin Mikkel Näkkäläjärvi avaa kokouksen kellon ollessa 12.55.    

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS      
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Päätös 1: Valitaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Linnea Pikkupeura. 

Päätös 2: Valitaan keskusvaalilautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi Matilda Kalving. 

Päätös 3: Valitaan keskusvaalilautakunnan 2. varapuheenjohtajaksi Krista Perälä. 

Päätös 4: Valitaan keskusvaalilautakunnan sihteeriksi LYYn pääsihteeri (vs.) Miikka 
Keränen.  

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN 
VALINTA   
Puheenjohtaja kutsuu Sophia Macnamaran.          

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI      
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.     

6. EDUSTAJISTON VAALIN JÄRJESTÄMISAJANKOHTA  
Merkitään tiedoksi edustajiston päätös edustajiston vaalin varsinaisesta vaalipäivästä 
3.11.2021 sekä keskusvaalilautakunnan kokouksen 1/2021 päätös sähköisestä 
vaalijärjestelmästä. Päätetään, että ennakkoäänestys järjestetään 28.–29.10. ja 1.–2.11. ja 
että vaalitoimitus alkaa äänestyspäivänä sekä ennakkoäänestyspäivinä klo 08.00 ja päättyy 
klo 20.00. 

7. ÄÄNESTYSPAIKOISTA JA KÄYTTÄJÄTUNNUKSISTA PÄÄTTÄMINEN  
Merkitään tiedoksi edustajiston päätös sähköisestä vaalista sekä keskusvaalilautakunnan 
kokouksen 1/2021 päätös sähköisestä vaalijärjestelmästä. Päätetään, että sähköinen 
äänestys tapahtuu Haka-tunnistautumisen kautta.  

8. VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMITSIJOIDEN ASETTAMINEN  
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 4/2021 päättänyt, että 
edustajistovaalit toteutetaan sähköisesti. Näin ollen ei ole tarpeen asettaa LYYn sääntöjen 
vaalijärjestyksen 8. pykälän mukaisia vaalilautakuntia tai avata hakua vaalitoimitsijoille. 

  



 
 
 
 

9. EHDOKASASETTELUSTA PÄÄTTÄMINEN   
Päätös 1: Vahvistetaan liitteen 1 mukainen vaaleissa käytettävä valitsijayhdistyksen 
ehdokasilmoituslomake ja liitteen 2 mukainen liite valitsijayhdistyksen 
ehdokasilmoitukseen sekä liitteen 3 mukainen vaaleissa käytettävä vaalirenkaan 
perustamissopimuslomake. Lisäksi päätetään, että mainitut asiakirjat tulee jättää 
keskusvaalilautakunnan vahvistamien asiakirjojen muotoisina ja että muun muotoisia tai 
sähköisesti toimitettuja asiakirjoja keskusvaalilautakunta ei huomioi. 

Päätös 2: Päätetään, että valitsijayhdistyksen ehdokasilmoitukset ja niiden liitteet sekä 
vaalirenkaan perustamissopimukset tulee osoittaa keskusvaalilautakunnalle ja että ne on 
toimitettava suljetussa kirjekuoressa ylioppilaskunnan toimistolle, jossa asiakirjat 
merkitään vastaanotetuiksi. Päätetään, että asiakirjoja voi vastaanottaa ylioppilaskunnan 
pääsihteeri, edunvalvonta-asiantuntija ja järjestö- ja viestintäasiantuntija. 

Päätös 3: Päätetään valitsijayhdistyksen ehdokasilmoitusten ja niiden liitteiden sekä 
vaalirenkaan perustamissopimusten palauttamisen takarajaksi 1.10. ja että ehdokaslistat 
julkistetaan viimeistään 7.10.2021.  

10. VAALILUETTELON LAATIMINEN JA SEN ESILLÄ PITÄMISESTÄ 
PÄÄTTÄMINEN 
Määrätään pääsihteeri hankkimaan neljä (4) vaaliluetteloa 16.9.2021 mennessä yliopistoon 
läsnä olevaksi ilmoittautuneista ylioppilaskunnan jäsenistä, joista yksi (1) on 
henkilötunnuksin varustettu äänestyspaikkaa varten ja kolme (3) ilman henkilötunnuksia 
julkisesti esillä pitämistä varten. Päätetään, että vaaliluetteloita pidetään julki 
ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla Ahkiomaantien toimistolla, ylioppilaskunnan 
kahvilan Meidän Lovisan ilmoitustaululla sekä Lapin yliopiston F-siiven ilmoitustaululla 
17.9.–21.9. ja että ne poistetaan 22.9. Päätetään, että oikaisuvaatimukset on esitettävä 
kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään 29.9.2021.  

11. VAALIKUULUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 
Valtuutetaan PS Keränen sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Linnea Pikkupeura 
laatimaan vaalikuulutukset sekä julkaisemaan ne 15.9.2021. 

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
Merkitään tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on käsitellyt etänä ja lähettänyt Suomen 
ylioppilaskuntien liitolle LYYn vaalikonekysymykset 13.9.2021.  

13. SEURAAVA KOKOUS   
Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle 5.10. klo 13.00.  

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN        
Puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 13.51

 


