
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 
keskusvaalilautakunta 

4/2021 
Päätösluettelo 19.10.2021  



 
 
 
 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2021           
AIKA: 7.10.2021 klo 15.00  
PAIKKA: LYYn toimisto Ahkiomaantie 23 B, 
etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta     
 
           

Läsnä 
       

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

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet: 
Sophia Macnamara 
 
 

Sihteeristö:       
Miikka Keränen, pääsihteeri vs. 
      

       

      

      

 

 

 

 



 
 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS       
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 15.07.       

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS      
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN  
Pikkupeura kutsuu Kalvingin.          

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI      
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.     

5. VAALIMAINONNASTA PÄÄTTÄMINEN  
LYYn edustajistovaaleissa tulee noudattaa LYYn sääntöjä ja toimia LYYn arvojen 
mukaisesti. Erityisesti ehdokkaiden tulee ottaa huomioon mainonnan eettinen ohjeisto, 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä yhteisen tilan periaatteet. LYY tarjoaa 
yliopistolla kaksi (2) taulua, joihin listat voivat laittaa kuhunkin yhden (1) korkeintaan A3-
kokoisen mainoksen, ja että taulut sijoitetaan pääaulaan ja F-siiven aulaan. Lisäksi LYY 
tekee yhteisen julisteen ehdokasyhdistelmästä. Lisäksi listoilla on mahdollisuus antaa LYYn 
IG-tilin syötteeseen ja Facebook-sivulle sekä näiden tarinoihin julkaistavaksi ehdokaskuvat 
siten, että julkaisun ensimmäinen kuva on LYYn yleisen vaali-ilmeen mukainen 
ehdokaslistan nimen esittelevä kuva ja toinen on listan tavoitteet lyhyesti summaava kuva, 
eli kuvat 2-10 tulevat listalta. Julkaisut tehdään 18.–23.10. siten, että päivässä julkaistaan 
yhden valitsijayhdistyksen kuvat, aloittaen ehdokasnumeroissa ensimmäisenä olevasta.  

6. KÄYTETTÄVIEN RANGAISTUSKEINOJEN SUUNTAVIIVOJEN 
MÄÄRITTÄMINEN 
Noudatetaan rangaistusmuotoja vaalijärjestyksen määrittämällä tavalla ja muistutetaan 
keskusvaalilautakunnan oikeudesta poistaa vaalimainos tai vaalikonevastaus, jos se ei 
noudata keskusvaalilautakunnan antamia vaalimainonnan ohjeita.  

  
  



 
 
 
 

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
• Käsiteltiin SYL:n vaalikoneen aikataulut:  

o 13.10. Ehdokaslistat hyväksytään. Heti tämän jälkeen ylioppilaskunnat 
lähettävät datan SYL:lle mallipohjan mukaan. PS Keränen pyytää nämä 
asiamiehiltä 12.10. mennessä yhteiseen Excel-tiedostoon.  

o 15.10. Edita lähettää ehdokkaille kutsutaan vastaamaan. 
o 22.10. klo 12.00 Ehdokkaiden vastausaika päättyy.  
o 23.–24.10. Ehdokkaiden vastaukset tarkistetaan ylioppilaskunnissa. (huom. 

viikonloppu). Sovitaan LYYn toimiston kesken käytännön järjestelyt.  
o 25.10. Vaalikone julkaistaan äänestäjille. 

• Käsiteltiin Trevean aikatauluja ja sähköiseen äänestämiseen liittyviä asioita.  
• Ehdokaslistat julkaistiin verkkosivuilla 6.10. ja IG-tilillä 6. ja 7.10.  
• HJ Perälä järjestelee vaalipaneeleita. 
• Asiamiehille lähetetään info-viesti, jossa pyydetään toimittamaan IG-julkaisua 

varten kuvat viimeistään 18.10. klo 10.00 mennessä.  

8. SEURAAVA KOKOUS   
3.11. klo 20.10.  

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN        
Puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 16.04. 

 


