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EDUSTAJISTOVAALI 2020 – EHDOKASLISTAN PERUSTAMISASIAKIRJA 

Alla mainitut ehdokkaat sopivat tällä asiakirjalla ehdokaslistan perustamisesta Tampereen 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon edustajistovaaleissa 4.11.2020, sähköinen äänestys 20.10. - 
4.11.2020. 

HUOMIOI, että vain listan asiamies lähettää ehdokaslistan perustamisasiakirjan, kun siihen on kerätty kaikki 
ehdokkaat. Yhdelle listalle voi ilmoittaa maksimissaan 21 ehdokasta. 

Ehdokaslistan nimi                

Ehdokaslistan asiamies              

(Asiamies toimii yhteyshenkilönä ehdokaslistan ja opiskelijakunnan välillä. Tämä ei velvoita muihin tehtäviin.) 

Asiamiehen yhteystiedot: 

TAMK-sähköposti (tuni.fi)___________________________________________________ 

Puhelin             _____________________________________________________ 

 

EHDOKASLISTAN EHDOKKAAT 
 
 
1. ____________________________________  2. ______________________________________ 

3. ____________________________________  4. ______________________________________ 

5. ____________________________________  6. ______________________________________ 

7. ____________________________________  8. ______________________________________ 

9. ____________________________________  10. _____________________________________ 

11. ___________________________________  12. _____________________________________ 

13. ___________________________________  14. _____________________________________ 

15. ___________________________________  16. _____________________________________ 

17. ___________________________________  18. _____________________________________ 

19. ___________________________________  20. _____________________________________ 

21. ___________________________________   
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Paikka ja aika    Asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Vaalilautakunta täyttää 
Saapunut vaalilautakuntaan ____.____.2020    
  
 
 

EHDOKASLISTAN OHJEET 

1. Vaalit järjestetään 4.11.2020 (kello 9.00 - 15.00) ja sähköinen äänestys järjestetään 20.10. kello 10.00 - 4.11.2020 

kello 15.00. Äänioikeus on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä. 

 

2. Ehdokkaaksi asettuminen alkaa 16.9.2020 kello 9 ja päättyy 7.10.2020 kello 12.00. Ehdolle voivat asettua Tampereen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet (ei kannatusjäsenet). 

 

3. Ehdolle asetutaan ehdokasilmoituksella ja ehdokaslistalla. Täytetty ja allekirjoitettu ehdokasilmoitus sekä 

ehdokaslistan yhteinen lomake toimitetaan 7.10.2020 kello 12.00 mennessä joko skannattuna osoitteeseen 

edustajistovaalit@tamko.fi (kuittauspyynnön kera) tai paperisena opiskelijakunnan toimistolle. Myös TAMKin intran 

lomakkeet hyväksytään. 

 

4. Ehdokkaalta kysytään vaalikuvaa ja tarvittavia oheistietoja sähköpostitse ehdokasasettelun päätyttyä. Jos kuvaa tai 

muita tietoja ei toimiteta määräaikana, vaalimateriaalissa käytetään täytekuvaa. 

 

5. Yhdellä ehdokasilmoituksella voi ilmoittaa vain yhden ehdokkaan ja jokainen ehdokas voi olla vain yhdellä 

ehdokaslistalla. 

 

6. Paperinen lomake on allekirjoitettava. Mikäli toimittaa lomakkeen skannattuna tulee skannatussa versiossa olla myös 

omakätinen allekirjoitus. Allekirjoituksellaan ehdokas vakuuttaa asettuvansa ehdolle omasta tahdostaan ja olevansa 

vaalikelpoinen, eli opiskelijakunnan jäsen. TAMK on tarkistanut kaikkien henkilöllisyyden luovuttaessaan 

käyttäjätunnukset tietokoneille. Tästä syystä intran e-lomake tulkitaan allekirjoitetuksi, koska tunnuksia ei saa luovuttaa 

kenenkään muun käyttöön. 

 

7. Ehdokkaiden mainoksia saa laittaa ilmoitustauluille kun mainokset on hyväksytetty opiskelijakunnan toimistolla 

(muut kuin pääkampus) tai kun mainoksiin on laitettu opiskelijakunnan leima (pääkampus). TAMKin 

tietotekniikkatiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä ei saa mainostaa ehdokasasettelun päättymisestä aina 

viimeiseen vaalipäivään asti. 

 


