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1 § Var och när valet förrättas 
Förhandsröstningstiden under röstningsdagarna inleds måndagen 28.10.2019 kl. 12.00 och 

avslutas torsdagen 31.10.2019 kl. 23.59. Röstningstiden under röstningsdagarna inleds 

fredagen 1.11.2019 kl. 00.01 och avslutas tisdagen 5.11.2019 kl. 16.00. 

Vid valet tillämpas ett elektroniskt röstningssystem som används under alla valdagar. Det 

elektroniska röstningssystemet finns på internet på adressen http://vaalit.ayy.fi. 

2 § Rösträtt och valberhet 
I Aalto-universitetets studentkårs delegationsval 2019 är alla studentkårens 

närvaroanmälda medlemmar som betalat sin medlemsavgift senast fredagen 15.9.2019 

röstberättigade och valbara. 

3 § Var och när handlingar som ska lämnas till centralvalnämnden tas emot 
Med handlingar som ska lämnas till centralvalnämnden avses kandidatanmälningar, avtal 

om valförbund och avtal om valringar. Handlingarna i fråga kan lämnas till: 

− Aalto-universitetets studentkårs huvudkontoret i Otnäs (Otsvängen 11, Esbo)  

− per post till adressen AUS / Centralvalnämnden; Otsvängen 11; 02151 Esbo (märk 

kuvertet "valhandling”); 

Handlingar som ska lämnas till centralvalnämnden tas emot under tiden 4.9.-2.10.2019. 

Handlingarna ska vara inlämnade senast onsdagen 2.10.2019 kl. 12:00. Avsändaren 

ansvarar för att handlingar som skickas per post kommer fram. 

4 § Centralvalnämnden har bemyndigat följande personer att ta emot handlingar som 
lämnas till den  
Handlingar som ska lämnas till centralvalnämnden kan mottas av 

− Milla Elo och Minna Silvennoinen på Aalto-universitetets studentkårs serviceställe i 

Otnäs samt centralvalnämndens sekreterare Annika Mällinen och projektarbetare 

för delegationsvalet Kaisa Matikainen på huvudkontoret 

5 § Var och när kandidatlistan läggs fram för påseende 
Kandidatlistan läggs fram för påseende på de platser som anges i 7 punkten i denna 

kungörelse senast onsdagen 9.10.2019. 

6 § Tidpunkten för valreklam  
Valreklam är tillåten från onsdagen 2.10.2019 till tisdagen 5.11.2019. Närmare föreskrifter om 

valreklam utfärdas separat. 

7 § Denna kungörelse om val finns för påseende 
1. på Aalto-universitetets studentkårs officiella anslagstavla (Otsvängen 11, Esbo) 

2. på Aalto-universitetets studentkårs webbplats (http://ayy.fi) 

Delegationsval 2019 
Aalto-universitetets studentkårs delegationsval förrättas 28.10.–5.11.2019 
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3. på Aalto-universitetets campus i Otnäs (Otsvängen 1, Esbo) 

4. på Aalto-universitetets campus i St Michel (Lönnrotsgatan 5, St Michel) 
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