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VAALIKUULUTUS 2018 

 

Edustajistovaaleilla valitaan joka syksy seuraavan vuoden istuva edustajisto, joka toimii JAMKOn ylimpänä 
päättävänä elimenä. Järjestäytymiskokous pidetään tämän syksyn puolella, jossa valitaan JAMKOn hallituk-
sen toimijat, vuosittain valittavat opiskelijaedustajapaikat, sekä edustajisto valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan.  

Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaalien ehdolle asettuminen alkaa 
torstaina 30.8.2018 kestäen perjantaihin 21.9.2018 kello kolmeen asti. Vaalikelpoisia ehdolleasettumista 
varten ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen ennen ehdolle asettumistaan. 

Vaaleissa valitaan kaksikymmentäyksi (21) varsinaista edustajaa ja kaksikymmentäyksi (21) varaedustajaa. 
Edustajiston työkielenä toimii suomi. Ehdolleasettuminen toteutetaan tänä vuonna sähköisenä Webropol-
lomakkein, joiden pitää olla lähetetty ehdolleasettumisajan päättymiseen mennessä, mutta mahdollista on 
myös asettua ehdolle fyysisellä paperilomakkeella, joka toimitetaan ehdolleasettumisen päättymiseen 
mennessä opiskelijakunnan toimiston oven vieressä sijaitsevaan lukittuun postilaatikkoon osoitteessa Raja-
katu 35, tila FP23, 40200 Jyväskylä.  

Ehdokkaat voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton ja/ tai vaalirenkaan.  

Vaaliliitto on yhden tai useamman ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkai-
den hyväksi. Vaaliliiton jäsenet opiskelevat usein samalla koulutusalalla tai omaavat samansuuntaisia mieli-
piteitä 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 eh-
dokkaan muodostama ryhmä.  

Vaalirenkaassa saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. 

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustaminen  

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja joko sähköisesti tai paperilomak-
keella.  Vaaliliiton perustamisasiakirjaan tulee merkitä vaaliliiton nimi ja sen allekirjoittaa vaaliliiton asia-
mies kaikkien vaaliliittoon kuuluvien puolesta.  

Perustamisasiakirja(t) ja ehdolle asettautumisasiakirja(t) tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle ehdolle 
asettumisajan päättymiseen mennessä. 

http://www.jamko.fi/
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Vaalirenkaan perustamisasiakirjassa on mainittava vaalirenkaan nimi ja tunnus sekä siihen kuuluvien vaali-
liittojen nimet ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet. Vaalirenkaan perustamisasiakirjan alle-
kirjoittavat vaaliliittojen asiamiehet, sekä mahdolliset vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat.  

Asiakirjassa määritellään myös vaalirenkaan osapuolten keskinäinen järjestys, jota käytetään ehdokaslisto-
jen 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. 

Linkit ehdolleasettumislomakkeeseen sekä vaaliliiton ja vaalirenkaan perustamisasiakirjoihin, tulostettavat 
lomakkeet ja ohjeistukset löytyvät opiskelijakunnan internet-sivuilla osoitteessa www.jamko.fi/vaalit. 

Vaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki, jotka ovat suorittaneet opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen 22.10.2018 
mennessä. Äänestys toimii sähköisenä ajalla 29.10 – 7.11. kello viiteentoista asti äänioikeutetun koulun 
sähköpostiin lähetetyn linkin kautta. 

Vaaliluettelot ovat äänestyksen alkamisajasta lähtien nähtävillä vähintään opiskelijakunnan nettisivujen 
vaalisivulla. Vaaliluettelon oikaisuvaatimukset on toimitettava pikimmiten havaitsemisesta keskusvaalilau-
takunnalle. 

Kaikki vaalimarkkinointi ja kampanjointi on tehtävä loukkaamatta toista ehdokasta, opiskelijaa tai yhteisön 
jäsentä, rikkomatta koulun järjestyssääntöjä sekä Suomen lakia.  

Ehdolleasettumis-, sekä äänestysaikana keskusvaalilautakunta kiertää kampuksille jakamassa opastusta ja 
tietoa vaaleista. 

Lisätietoja vaaleista jamkon internetsivuilta, vaaliohjesäännöstä sekä keskusvaalilautakunnalta keskusvaali-
lautakunta(a)jamko.fi 

 

http://www.jamko.fi/
http://www.jamko.fi/vaalit
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ELECTION ANNOUNCEMENT 2018 

 

A new Council of Representatives is chosen every autumn with the Representative’s Elections. The Council 
works as JAMKO’s highest authority. During this autumn the Council will have its Organizational Meeting 
and decide the members of the JAMKO Board for 2019, the annually chosen student representatives in 
different working groups in JAMK, and a Chairperson and Vice Chairperson for the Council of Representa-
tives. 

The sign up for the elections begins on Thursday 30.8.2018 and lasts until 3 pm on Friday 21.9.2018. All 
JAMKO members are allowed to sign up for the elections. This requires that they have completed their 
JAMKO membership payment before signing up. 

21 members and 21 vice members are chosen with the elections. The working language of the Representa-
tives Council is Finnish. Sign up for the elections this year is done electronically through webropol forms. 
These forms need to be sent before the end of the sign-up period. It is also possible to sign up with a paper 
form, which needs to be delivered to the mailbox next to the JAMKO office’s door before the end of the 
sign-up period at Rajakatu 35, room FP23, 40200 Jyväskylä. 

Applicants may also choose to form an Electoral Alliance and/or Electoral Ring. 

An Electoral Alliance is a group formed by at least one person and the votes cast on the alliance will be 
counted in favour of its candidates. Often members of the alliance study in the same degree programme or 
share similar views related to student politics. The founding member of the alliance must act as its spokes-
person. 

And Electoral Ring is 

1. Two or more Electoral Alliances 

2. One or more alliances and one or more candidates who are outside of all Electoral Alli-

ances 

The votes cast on the Electoral Ring are counted in favour of its candidates. 

Founding an Electoral Alliance or Electoral Ring 

To form an alliance or ring you must make a declaring document. For an alliance the declaring document 
must be written and signed by its spokesperson on behalf of all the members of the alliance. 

A ring’s declaring document must include the name and ID of the Electoral Ring as well as the names of its 
member Electoral Alliances and member candidates outside of any alliance. This document must then be 
signed by all the member alliances’ spokespersons and the member candidates outside of any alliance. This 

http://www.jamko.fi/
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document must also include the internal order of its members, which is used in combining the candidate 
lists. 

These documents must be delivered to the JAMKO office before the end of the sign-up period. 

The name of an Electoral Alliance or Ring must not offend anyone’s personal rights, be commercial, or be 
otherwise inappropriate. 

One candidate may only be a member of one (1) Electoral Alliance or Ring. 

JAMKO’s website www.jamko.fi/vaalit includes all forms for sign-up for the elections and founding an Elec-
toral Alliance or Ring. 

All legitimate members of JAMKO are allowed to vote on the elections between the voting period. The vot-
ing period lasts from 29.10.2018 to 3 pm on 7.11.2018. Voting is done through the link emailed to your 
JAMK email address. 

The Electoral Lists are viewable at the JAMKO elections website. Any errors in the lists must be reported to 
JAMKO’s Central Election Committee as soon as possible. 

All Election Campaigning must be conducted without offending another candidate, student, or member of 
the community. It is also not permitted to break the rules of JAMK university of applied sciences, or Finnish 
law. 

The Central Election Committee will give advice on the elections at campuses within the sign-up and voting 
periods. 

JAMKO’s website has more information on the elections. You may also ask the Central Election Committee 
at keskusvaalilautakunta(at)jamko.fi 

 

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

