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Vaalikuulutus 2020 

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 ehdolleasettuminen alkaa 
tiistaina 2.9.2020 kestäen perjantaihin 21.9.2020 kello kolmeen asti. Vaalikelpoisia ehdolleasettumista var-
ten ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen ennen ehdolleasettumistaan. 

Vaaleissa valitaan kaksikymmentäyksi (21) varsinaista edustajaa ja kaksikymmentäyksi (21) varaedustajaa. 
Edustajiston työkielenä toimii suomi ja englanti. Ehdolleasettuminen toteutetaan tänä vuonna sähköisin 
webropol-lomakkein, joiden pitää olla lähetetty ehdolleasettumisajan päättymiseen mennessä. 

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. Vaaliliiton perustajalta kysytään 
ehdokasasettelun jälkeen, että vaaliliittoon ilmoittautuneet henkilöt voidaan ottaa liittoon. Sitoutumaton 
ehdokas voi ehdokasasettelun aikana ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle sähköpostitse siirtyvänsä vaaliliit-
toon. 

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 täytettävä perustamislomake sähköisesti. Vaaliliiton perusta-
mislomakkeeseen tulee merkitä vaaliliiton nimi ja sen täyttää vaaliliiton asiamies kaikkien vaaliliittoon kuu-
luvien puolesta.  
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Perustamislomakkeet ja ehdolleasettautumislomakkeet tulee täyttää ehdolleasettumisajan päättymiseen 
mennessä. 

 

Vaalirenkaan perustamislomakkeessa on mainittava vaalirenkaan nimi ja tunnus sekä siihen kuuluvien vaali-
liittojen nimet ja vaaliliittoihin kuulumattomien ehdokkaiden nimet. Vaalirenkaan perustamislomakkeen 
allekirjoittavat vaaliliittojen asiamiehet, sekä mahdolliset vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat.  

Lomakkeessa määritellään myös vaalirenkaan osapuolten keskinäinen järjestys, jota käytetään ehdokaslis-
tojen 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 perustamislomakkeeseen sekä ohjeis-
tukset löytyvät opiskelijakunnan internet-sivuilla osoitteessa www.jamko.fi/vaalit. 

Vaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki, jotka ovat suorittaneet opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen 19.10.2020 
mennessä. Äänestys toimii sähköisenä ajalla 26.10 – 4.11. kello 15 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 keskusvaa-
lilautakunta(a)jamko.fi 
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JAMKOs Election declaration 2020 

 

JAMKOs representatives council election is used to choose the incoming years representatives every au-
tumn. The representatives council acts as highest decision body of the student union JAMKO. The organiza-
tional meeting is held by the end of this year and there will be chosen the next years Board members, stu-
dent representatives for different bodies. In addition the representatives council chooses its chairperson 
and vice-chairperson 

The enrolling as a candidate starts on Tuesday 2.9. and lasts till monday 21.9.2020 3 o clock. All that have 
met the JAMKOs membership requirements and paid the membership fee are free to become candidates. 

In the election will be chosen 21 members and 21 vicemembers. JAMKOs representatives working lan-
guages are finnish and English. You can stand up as a candidate through webropol form, that must be filled 
and sent before the end of the enrolling time. 

Candidates can form an alliance and/or electoral ring. 

Election alliance is a group formed by one or more candidates. The given votes will be counted for the can-
didates. Election alliance is often formed by students of same study field or share opinions or ideas. The 
founder of an alliance functions as the agent of the alliance. After the enrolling period the founder of the 
alliance is asked that the candidates can be on the alliance. Independent candidate can become a member 
of alliance by informing the central election committee by email before the enrolling period is over.  

Electoral ring is 

1. a group of one or more alliances 

2. a group of one or more alliances and one or more independent persons  

In the electoral ring the given votes are counted for the candidates. 

Founding an alliance or an electoral ring 

In order to found an alliance or an electoral ring you need to fullfill an electronic form. In the form must be 
given the name of the alliance and it is filled by the agent on behalf of all who are in the same alliance. 
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The founding forms and enrollingforms must be filled by the end of enrolling time. 

In the founding form of electoral ring you need to give the name and the id and the names of the alliances 
and independent candidates. The electoral ring must be accepted by the founders of the alliances and in-
dependent candidates. 

In the form you will also define the order that is going to be used in the compilation of candidate listing. 

The name of an alliance or electoral ring may not interfere with someones personal rights, be commercial 
or otherwise inappropriate. 

The candidate cannot be listed on more than one alliance or electoral ring. 

Links to the candidate form and alliance and electoral ring forms and the needed instructions are on the 
webpage of JAMKO www.jamko.fi/en/vaalit 

In the election are free to cast a vote all students that have met the requirements of JAMKO membership 
(paid the membership fee) by 19.10.2020. The Election is conducted electronically between 26.10 – 4.11. 
3pm.  

The candidates will be shown on JAMKOs webpage latest from the beginning of election time. Possible cor-
rections to the information must be sent to the central election committee. 

All election marketing and campaigning must be conducted without insulting other candidates, students or 
members of the community, without breaking with the UAS rules or Finnish Law. 

During the enrolling and voting period the central election committee will be active on the campuses giving 
information about the elections. 

More info from JAMKOs webpage, JAMKOs rules and central election committee keskusvaalilautakun-
ta(a)jamko.fi 

 


