
Konstuniversitetets studentkårs första egna delegationsval 
närmar sig!

Också du kan påverka alla studerandenas gemensamma frågor genom a!  rösta eller a!  ställa 
upp som kandidat. I det här brevet hi! ar du information om valet och hur man ställer upp som 

kandidat samt hur röstningen går till.

Hur kan man rösta?

Förhandsröstningen ordnas torsdagen 31.10 och de egentliga valdagarna är 
tisdagen 5.11 och onsdagen 6.11. Rösträ!  i valet har alla Konstuniversitetets 

studentkårs medlemmar som har anmält sig som närvarande. Vallokalen 
för varje röstberä! igad beror på akademin eller enheten där han/hon har 

sin huvudsakliga studierä! , och man kan rösta endast i sin egna akademis 
eller enhets vallokal enligt uppdelningen nedan. Man kan be om byte av 
vallokal per e-post till adressen taiyo-toimisto@uniarts.fi  senast tisdagen 

15.10 kl. 12.00.

De som studerar huvudsakligt i Teaterhög-
skolan kan rösta så här:
torsdagen 31.10 kl. 11–18 Institu-
tionen för ljud- och ljusdesign (Fågelviksga-
tan 3, Hfors)
tisdagen 5.11  kl. 11–18 Teaterhög-
skolan (Aspnäsgatan 6, Helsingfors)
onsdagen 6.11 kl. 11–18 Teaterhög-
skolan (Aspnäsgatan 6, Helsingfors).

De som studerar utomlands p.g.a studieutbyte och de som studerar i Sibelius-Akademins en-
het i Seinäjoki kan om de vill rösta per post i brevval i stället för urnvalet. Man måste anmäla sig 
till brevvalet per e-post till adressen taiyo-toimisto@uniarts.fi  senast tisdagen 15.10 kl. 12.00, och 
rösterna i brevvalet måste vara fram senast tisdagen 5.11. De som har anmält sig till brevvalet kan 
inte rösta i urnvalet.

De som studerar huvudsakligt i Sibelius-
Akademin (exklusive enheten i Kuopio) 
kan rösta så här:
torsdagen 31.10 kl. 11–18 T-huset 
(Tölögatan 28, Helsingfors)
tisdagen 5.11  kl. 11–18 R-huset 
(Norra Järnvägsgatan 9, Helsingfors)
onsdagen 6.11 kl. 11–18 
Musikhuset (Tölöviksgatan 16 C, Helsing-
fors).

De som studerar i Sibelius-Akademins 
enhet i Kuopio kan bara delta i förhand-
sröstningen:
torsdagen 31.10 kl. 11–18 Enheten 
i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuo-
pio).

Vilken delegation? Vilket val?

Delegationen kan i princip liknas vid studentkårens egen riksdag. Delegation är det högsta 
beslutande organet inom studentkåren, och besi! er därmed rä! en a!  besluta vad vi vill satsa 
på, vad vi tycker om saker och ting, hur stor medlemsavgift vi väljer a!  uppbära samt pen-
garnas ändamål. Delegationen tillsä! er även styrelsen som skall anföra studentkårens dagliga 
verksamhet.

De som studerar huvudsakligt i Bildkonstaka-
demin kan rösta så här:
torsdagen 31.10 kl. 11–18 Fabriikki 
(Tavastvägen 13 A, innergården, Helsingfors)
tisdagen 5.11  kl. 11–18 Konstens 
hus (Ekogatan 4, Helsingfors)
onsdagen 6.11 kl. 11–18 Konstens 
hus (Ekogatan 4, Helsingfors).

Delegationen har 21 medlemmar och 21 vice medlemmar som väljs varannan host 
för en mandatperiod av två år. Kandidatnomineringsperioden har nu börjat och 

slutar den 7.10 kl. 12.00. Själva valdagarna är 31.10 och 5-6.11, och röstningen sker 
i det egna akademins utrymmen.



VAR MODIG! HÄNG MED!
Valhälsingar,
Valarbetare Anna Heikkilä (taiyo-toimisto@uniarts.fi , tfn 040 710 4227)

Hur kan man kandidera?

Det är enkelt: du mäste bara fylla i en blanke!  
och returnera den till rä!  ställe senast den 
7.10 kl. 12.00. Kandidaterna kan också grunda 
valförbund om de vill och valförbunden kan 
grunda valringar. Det är helt frivilligt a!  vara 
med i förbund och ringar, men p.g.a. propor-
tionella valet kan det hjälpa dig i rösträcknin-
gen. Blanke! er för kandidatanmälan och för 
grundande av valförbund och valringar fi nns 
på studentkårens webbplats (www.taideyliop-
pilaskunta.fi ) och i nedannämnda ställen.

Lönar det sig a"  kandidera också?

Studenkåren sköter alla studerandenas gemen-
samma frågor och bevakar studerandenas intresse 
vid universitetet. Delegationen är alltså e!  bra 
ställe för alla som är intresserade om a!  påverka 
studierna och studerandenas vardag samt gemen-
skaplighet. Alla studentkårens medlemmar (både 
när- och frånvaroanmälda) kan kandidera i del-
egationsvalet.

Det krävs inte mycket för a!  kunna medverka i 
delegationen – du behöver inte ha tidigare erfar-
enheter av studentkårsverksamhet! Förhoppn-
ingsvis du ändå är ivrig på a!  lära dig och är redo 
a!  off ra lite tid för a!  delta i möten och lägga dig 
in i frågorna.

Mera information om allt som gäller del-
egationsvalet (röstning, kandidering, 
valförbund och valringar osv.) fi nns på 
studentkårens webbplats www.taideyliop-
pilaskunta.fi . Du kan också kontakta oss 
och fråga om allt möjligt.

Alla färdiga valhandlingar returneras senast måndagen 7.10 kl. 12.00 till e!  av nedannämnda 
ställen under öppethållningstiderna:
Konstuniversitetets studentkårs kansli (Tölögatan 28, 4 vån.)
Bildkonstakademins infopunkt (Ekogatan 4, foajén)
Receptionen i Teaterhögskolans förvaltning (Aspnäsgatan 6, A-trappan, 3 vån.)
Byrån i Sibelius-Akademins enhet i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C).

Du kan också returnera valhandlingar per post till följande adress – men kom ihåg a!  också 
valhandlingar som skickas per post måste vara fram i studentkåren senast 7.10 kl. 12.00 och 
avsändaren ansvarar själv för a!  handlingarna kommer fram:
Konstuniversitetets studentkår / Delegationsvalet, Tölögatan 28, 4 vån., 00260 Helsingfors 
(skriv ”valhandlingar” på kuvertet).


