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VAALIKUULUTUS 2017 

 

Ehdolle asettuminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin 2017 

alkaa torstaina 31.8.2017 ja päättyy perjantaina 22.9.2017 kello 15:00. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista 

varten ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn 

jäsenvelvoitteen seitsemän (7) päivää ennen äänestyksen alkua. 

Edustajiston työkieli on suomi. Ehdolle asetutaan erillisellä ehdolleasettumislomakkeella. 

Ehdolleasettumislomakkeessa on mainittava ehdokkaan sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika ja 

opiskelijanumero täydellisinä. Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan vakuutus omasta vaalikelpoisuudestaan, 

suostumus ehdokkuuteen, mahdollisen vaaliliiton nimi johon ehdokas kuuluu ja sitoumus toimia 

vaaliohjesäännön hengen mukaan.  

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton ja/ tai vaalirenkaan.  

Vaaliliitto on yhden tai useamman ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan 

ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliiton jäsenet opiskelevat usein samalla koulutusalalla tai omaavat 

samansuuntaisia mielipiteitä ja/tai ajatuksia. Vaaliliiton perustaja toimii vaaliliiton asiamiehenä.  

Vaalirengas on  

1. kahden tai useamman vaaliliiton 

2. yhden tai useamman vaaliliiton ja yhden tai useamman vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan  

muodostama ryhmä.  

Vaalirenkaassa saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. 

 

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustaminen 

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja.  Vaaliliiton perustamisasiakirjaan 

tulee merkitä vaaliliiton nimi ja sen allekirjoittaa vaaliliiton asiamies kaikkien vaaliliittoon kuuluvien 

puolesta. Perustamisasiakirja(t) ja ehdolle asettautumisasiakirja(t) tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle 

ehdolle asettumisajan päättymiseen mennessä. 

 

 

http://www.jamko.fi/


                                                                 VAALIKUULUTUS 2017  2 (2)
    

      

 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO 

Rajakatu 35 | 40200 Jyväskylä | +358 50 3361 385 | www.jamko.fi      

Vaalirenkaan perustamisasiakirjassa on mainittava vaalirenkaan nimi ja tunnus sekä siihen kuuluvien 

vaaliliittojen nimet ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet. Vaalirenkaan perustamisasiakirjan 

allekirjoittavat vaaliliittojen asiamiehet, sekä mahdolliset vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat. 

Asiakirjassa määritellään myös vaalirenkaan osapuolten keskinäinen järjestys, jota käytetään 

ehdokaslistojen yhdistelmässä.  

Vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai 

muuten sopimaton. 

Ehdokas ei voi olla ehdolla useammassa kuin yhdessä (1) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa. 

Ehdolleasettumislomake, vaaliliiton ja vaalirenkaan perustamisasiakirjat löytyvät JAMKOn internetsivuilta 

osoitteesta www.jamko.fi/vaalit. Kaikki asiakirjat ja lomakkeet tulee toimittaa Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun pääkampukselle, opiskelijakunta JAMKOn toimistoon (Rajakatu 35, tila FP23, 40200 

Jyväskylä)  ehdolleasettumisajan loppuun mennessä. 

Edustajiston vaalien äänestysaika alkaa 30.10.2017 ja päättyy 9.11.2017 klo 15:00. Äänestys tapahtuu 

sähköisesti, koulun sähköpostiin toimitettavan henkilökohtaisen linkin kautta. Äänestys aikana 

keskusvaalilautakunta kiertää jokaisella kampuksella ja antaa opastusta vaaleista ja vaaleissa käytettävästä 

sähköisestä vaalijärjestelmästä. 

JAMKOn edustajiston vaaleissa valitaan 21 edustajiston jäsentä ja 21 varajäsentä. Lisää tietoja löytyy 

opiskelijakunta JAMKOn vaaliohjesäännöstä. Lisätietoja osoitteesta keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi 

 

http://www.jamko.fi/
http://www.jamko.fi/vaalit
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ELECTION ANNOUNCEMENT 

 

The registration as a candidate to the representative board election of the Student Union of JAMK University 

of Applied Sciences - JAMKO begins 31th of August and ends 22th of September at 3pm sharp. All the 

members of the Student Union of JAMK University of Applied Sciences – JAMKO for the 2017-2018 

semesters are eligible for candidacy in the election. 

The language used in the representative board meetings is Finnish. To become a candidate for the election, 

a member has to fill in a specific form. In the candidate form one must write down the surname, all first 

names, date of birth and student number as well as the insurance of eligibility and agreement for candidacy. 

The candidate must commit him/herself to act in the spirit of the election statute.   

The candidates may choose to form an electoral alliance and / or electoral ring.   

Electoral alliance is a group formed by at least one person and the votes cast on the electoral alliance will be 

counted in favour of the candidates. Often the members of the alliance study in the same degree 

programme or share similar views related to student politics. In the alliance the founding member must act 

as its spokesperson.  

Electoral ring is 

1. two or more electoral alliances 

2. one or more alliances and a one or more candidates who are outside of all electoral alliances 

 

How to form the electoral alliance or the electoral ring? 

To form the electoral alliance or the electoral ring you have to make a declaring document. To form an 

electoral alliance a declaring document must be written that is signed by the spokesperson on behalf of all 

the members of the alliance and this form must be delivered to JAMKO’s office. All the candidate forms and 

the declaring documents must be delivered to JAMKO’s office before the end of settling time.  

 

The electoral ring founding document must include the name and the ID of the electoral ring as well as the 

names of electoral alliances and the candidates’ who are outside of all electoral alliances. Electoral ring 

founding document have to be signed by the electoral alliances spokespersons’ and the candidates’ who are 

http://www.jamko.fi/
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outside of all electoral alliances. In the document electoral ring also sets out order of the parties, which is 

used in combination with the candidate lists.   

Names of the alliance and ring must be marked in the form declaring the electoral alliance or ring and it 

must not be offending to anyone’s rights, be commercial or otherwise seen as inappropriate.   

NOTICE! A candidate can be part of only one electoral alliance and electoral ring. 

All the forms can be printed out from the JAMKO website www.jamko.fi/vaalit and all the documents must 

be submitted to the JAMKO’s office in the main campus of JAMK University of Applied Sciences (Rajakatu 35, 

room FP23, 40200 Jyväskylä) by the end of settling time.  

The voting time begins 30st of October 2017 and ends 9th of November 2017 at 15.00. The voting is carried 

out via an internet based voting system. Students can get help in using the internet voting system in all 

campuses. 

In the representative election 21 members and 21 vice members are chosen. More information can be 

found at JAMKO’s electoral rules. Contact keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi for further information. 

 

http://www.jamko.fi/

