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KUNGÖRELSE OM VAL 
Delegationsval vid Konstuniversitetets studentkår 2015 
 
Konstuniversitetets studentkår håller delegationsval hösten 2015 för att välja 18 medlemmar och 18 
suppleanter till studentkårens delegation för en mandatperiod på två år. Delegationen är studentkårens 
högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om studentkårens medlemsavgift och stadgar, godkänner 
verksamhetsplanen och budgeten och väljer studentkårens styrelse och generalsekreterare samt student-
representanterna i Konstuniversitetets styrelse. 

 
Kandidatuppställning 
 

I delegationsvalet kan alla studentkårens medlemmar kandidera, d.v.s. alla studerande vid Konst-
universitetet som har antagits för att studera för lägre eller högre högskoleexamen (både närvaro- och 
frånvaroanmälda) samt alla andra studerande som frivilligt har blivit studentkårsmedlemmar och betalat 
medlemsavgiften (bl.a. påbyggnadsstuderande och utbytesstuderande). Man ställer upp genom att lämna in 
en kandidatanmälningsblankett till centralvalnämnden senast 6.10 kl. 12.00. Kandidaterna kan om de vill 
grunda valförbund genom att själva eller genom de ombud som anges i kandidatanmälan underteckna ett 
avtal om valförbund. Valförbunden kan på samma sätt grunda valringar. 
 

Blanketter för kandidatanmälan och för grundande av valförbund och valringar finns på studentkårens 
webbplats (www.taiyo.fi) och på nedanstående platser fr.o.m. onsdag 9.9.2015. Färdiga valhandlingar som 
ska lämnas in till centralvalnämnden kan också returneras till nedanstående platser, där central-
valnämnden har befullmäktigat följande personer att ta emot dem: 

 Konstuniversitetets studentkårs kansli (Nervandersgatan 13, 4 vån.): 
Medlemsservice- o. intressebevakningssekreterare Hannu Jaakkola, generalsekreterare Ville Sinnemäki 

 Bildkonstakademins infopunkt (Elimägatan 25 A, foajén): 
Vaktmästarna Mikko Perttula och Sami Sallantaus 

 Teaterhögskolans infopunkt (Aspnäsgatan 6, foajén): 
Vaktmästarna Mikko Ilanko, Jukka Immonen, Aapo Juusti, Joona Meriläinen, Joonas Portti, Teemu 
Soininen och Pekka Äijö 

 Kansliet i Sibelius-Akademins enhet i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C): 
Byråsekreterare Marjukka Halonen, avdelningssekreterare Anu Räsänen. 

 

Alla valhandlingar kan även skickas per post till centralvalnämnden, adressen är Konstuniversitetets 
studentkår / Delegationsvalet, PB 36, 00097 Konstuniversitetet (skriv ”valhandlingar” på kuvertet); 
avsändaren ansvarar själv för att handlingar som skickas per post kommer fram. Alla valhandlingar som 
lämnas in till centralvalnämnden måste vara framme på en av de ovannämnda platserna eller per post till 
studentkåren senast tisdag 6.10.2015 kl. 12.00. Enligt studentkårens valordning kan valhandlingar som 
lämnas in för sent inte beaktas. 
 

Den preliminära kandidatlistan läggs fram till påseende på Konstuniversitetets studentkårs officiella 
anslagstavla på adressen www.taiyo.fi senast torsdag 8.10.2015 kl. 15.00. Dessutom läggs kandidatlistan 
fram till påseende utan onödig uppehåll åtminstone på följande platser: 

 Bildkonstakademins foajé (Elimägatan 25–27, Helsingfors) 
 Studentkårens anslagstavlor i Sibelius-Akademins M-, N- och T-byggnader (Tölöviksgatan 16 C, 3 

vån., Helsingfors; Nervandersgatan 13, 4 vån., Helsingfors; Tölögatan 28, 4 vån., Helsingfors) 
 Studentkårens anslagstavla i Teaterhögskolans foajé (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) och foajén i 

Institutionen för ljud- och ljusdesign (Fågelviksgatan 3, Helsingfors) 
 Sibelius-Akademins enhet i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio). 

 

Efter att den preliminära kandidatlistan offentliggjorts kan alla röstberättigade i en veckas tid lämna in 
begäran om rättelse som sänds per e-post till adressen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi senast torsdag 
15.10.2015 kl. 15.00. Efter detta läggs den slutliga kandidatlistan fram till påseende på Konstuniversitetets 
studentkårs officiella anslagstavla (www.taiyo.fi) senast fredag 16.10.2015 kl. 15.00 och utan onödig 
uppehåll åtminstone på de ovannämnda platserna. 
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Röstning 
 

Rösträtt i delegationsvalet har alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som 
närvarande vid Konstuniversitetet. Delegationsvalet ordnas som urnval under tre valdagar: förhands-
röstning hålls torsdag 29.10.2015 och de egentliga valdagarna är tisdag 3.11.2015 och onsdag 4.11.2015. 
De som vistas utomlands p.g.a. studier med motiverad orsak och de som studerar vid Sibelius-Akademins 
enhet i Seinäjoki kan om de vill rösta i brevval i stället för urnval. 
 

Vallokalen för varje röstberättigad beror på akademin eller enheten där han/hon/hen har sin huvudsakliga 
studierätt, och varje röstberättigad kan rösta endast i sin egen akademis eller enhets vallokal enligt 
uppdelningen nedan. Det är möjligt att be centralvalnämnden om byte av vallokal per e-post till adressen 
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi senast torsdag 15.10.2015 kl. 15.00. 
 

De som huvudsakligen studerar vid Bildkonstakademin kan rösta: 
torsdag 29.10  kl. 11–18 Bildkonstakademin (Elimägatan 25–27, Helsingfors) 
tisdag 3.11  kl. 11–18 Bildkonstakademin (Elimägatan 25–27, Helsingfors) 
onsdag 4.11  kl. 11–18 Bildkonstakademin (Elimägatan 25–27, Helsingfors). 
 

De som huvudsakligen studerar vid Sibelius-Akademin (exklusive enheten i Kuopio) kan rösta: 
torsdag 29.10  kl. 11–18 N-huset (Nervandersgatan 13, Helsingfors) 
tisdag 3.11  kl. 11–18 T-huset (Tölögatan 28, Helsingfors) 
onsdag 4.11  kl. 11–18 M-huset (Tölöviksgatan 16 C, Helsingfors). 
 

De som huvudsakligen studerar vid Teaterhögskolan kan rösta: 
torsdag 29.10  kl. 11–18 Institutionen för ljud- och ljusdesign (Fågelviksgatan 3, Helsingfors) 
tisdag 3.11  kl. 11–18 Teaterhögskolan (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) 
onsdag 4.11  kl. 11–18 Teaterhögskolan (Aspnäsgatan 6, Helsingfors). 
 

De som studerar vid Sibelius-Akademins enhet i Kuopio kan bara delta i förhandsröstningen: 
torsdag 29.10  kl. 11–18 Enheten i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio). 
 

De som studerar vid Sibelius-Akademins enhet i Seinäjoki och alla Konstuniversitetets studerande som 
vistas utomlands p.g.a. studier med motiverad orsak kan om de vill rösta per post i brevval i stället för 
urnval. Man måste anmäla sig till brevvalet per e-post till adressen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi senast 
torsdag 15.10.2015 kl. 15.00, och rösterna i brevvalet måste vara framme senast tisdag 3.11.2015 kl. 18.00. 
De som har anmält sig till brevvalet kan inte rösta i urnvalet. 
 

Valannonseringen börjar torsdag 8.10.2015 och slutar onsdag 4.11.2015. Centralvalnämnden ger separata 
anvisningar om valannonseringen innan den börjar. 

 
Helsingfors 7.9.2015 
 

KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS CENTRALVALNÄMND 

 
Mera information: 
 Valarbetare Milja Moilanen (milja.moilanen@uniarts.fi, tfn 040 710 4227) 
 Generalsekreterare Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tfn 040 710 4296). 
 

Denna kungörelse finns till påseende åtminstone på Konstuniversitetets studentkårs officiella 
anslagstavla på adressen www.taiyo.fi och dessutom på följande platser: 
 Bildkonstakademins foajé (Elimägatan 25–27, Helsingfors) 
 Studentkårens anslagstavlor i Sibelius-Akademins M-, N- och T-byggnader (Tölöviksgatan 16 C, 3 

vån., Helsingfors; Nervandersgatan 13, 4 vån., Helsingfors; Tölögatan 28, 4 vån., Helsingfors) 
 Studentkårens anslagstavla i Teaterhögskolans foajé (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) och foajén i 

Institutionen för ljud- och ljusdesign (Fågelviksgatan 3, Helsingfors) 
 Sibelius-Akademins enhet i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio). 


