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1 § Missä ja milloin vaali toimitetaan 
Ennakkoäänestys alkaa maanantaina 28.10.2019 klo 12.00 ja päättyy torstaina 31.10.2019 klo 

23.59. Varsinainen äänestys alkaa perjantaina 1.11.2019 klo 00.01 ja päättyy tiistaina 

5.11.2019 klo 16.00. 

Vaalissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, jota käytetään kaikkina vaalipäivinä. 

Sähköinen äänestysjärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta http://vaalit.ayy.fi. 

2 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa 2019 äänioikeutettuja ja 

vaalikelpoisia ovat kaikki ylioppilaskunnan läsnäolevaksi ilmoittautuneet jäsenet, jotka ovat 

maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 15.9.2019. 

3 § Missä ja milloin keskusvaalilautakunnalle jätettäviä asiakirjoja otetaan vastaan 
Keskusvaalilautakunnalle toimitettavilla asiakirjoilla tarkoitetaan ehdokasilmoituksia, 

sopimuksia vaaliliitoista ja sopimuksia vaalirenkaista. Mainitut asiakirjat voi toimittaa: 

− Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Keskustoimistolle Otaniemeen (Otakaari 11, Espoo)  

− postitse osoitteeseen AYY / Keskusvaalilautakunta; Otakaari 11; 02151 Espoo 

(kuoreen merkintä ”vaaliasiakirja”); 

Keskusvaalilautakunnalle toimitettavia asiakirjoja otetaan vastaan 4.9.-2.10.2019 välisenä 

aikana. Asiakirjojen tulee olla toimitettuna keskiviikkona 2.10.2019 kello 12:00 mennessä. 

Lähettäjä vastaa postitse toimitettavien asiakirjojen saapumisesta. 

4 § Keskusvaalilautakunta on valtuuttanut seuraavat henkilöt vastaanottamaan sille 
toimitettavia asiakirjoja 
Keskusvaalilautakunnalle toimitettavia asiakirjoja voivat ottaa vastaan 

− Otaniemessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan palvelupisteellä Milla Elo, Minna 

Silvennoinen sekä Keskustoimistolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Annika Mällinen 

ja projektityöntekijä Kaisa Matikainen. 

5 § Missä ja milloin ehdokaslista on nähtävillä 
Ehdokaslista asetetaan nähtäville tämän vaalijulistuksen kohdan 7 mukaisiin paikkoihin 

viimeistään keskiviikkona 9.10.2019. 

6 § Vaalimainonnan ajankohta 
Vaalimainonta alkaa keskiviikkona 2.10.2019 ja päättyy tiistaina 5.11.2019. Tarkemmat 

määräykset vaalimainonnasta annetaan erikseen. 

7 § Tämä vaalijulistus on nähtävillä 
1. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla (Otakaari 11, Espoo) 

2. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan internetsivuilla (http://ayy.fi) 

Edustajistovaalit 2019 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit käydään 28.10.–5.11.2019 

http://vaalit.ayy.fi/
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3. Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella (Otakaari 1, Espoo) 

4. Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella (Lönnrotinkatu 5, Mikkeli) 
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