
Edustajistovaalit 2021 
Delegationsval 2021 

Election of the Representative Council 2021 

Tämä asiakirja tulee toimittaa 29.9.2021 kello 16.00 mennessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan palvelupisteelle Otaniemeen (Otakaari 11, Espoo) TAI 
postitse osoitteeseen AYY / Keskusvaalilautakunta 02151 Espoo (kuoreen merkintä "vaaliasiakirja"). 

Detta dokument ska lämnas in senast den 29.9.2021 klockan 16.00 till Aalto-universitetets studentkårs servicepunkt i Otnäs (Otsvängen 11, Esbo) ELLER per 
post till adressen AUS/Centralvalnämnden 02151 Esbo (märk kuvertet med "valhandling"). 

This document must be delivered by 4 pm on 29 September 2021 to Aalto University Student Union's service point in Otaniemi (Otakaari 11, Espoo) OR by 
post, addressed to AYY / Central Election Committee 02151 Espoo (mark "nomination form" on the envelope). 

EHDOKASILMOITUS / KANDIDATANMÄLAN / NOMINATION FORM 

Täyttämällä tämän ehdokasilmoituksen ehdokas vakuuttaa olevansa vaalikelpoinen ja tietoinen vaalia koskevista määräyksistä. 
Genom att fylla i denna kandidatanmälan försäkrar kandidaten att hen är valbar och medveten om bestämmelserna om valet. 
By filling in this nomination form the candidate ensures that they are eligible for the election and is aware of the rules concerning the 
election. 

EHDOKAS / KANDIDAT / CANDIDATE 

Sukunimi  /  Efternamn  / Last name Etunimet / Förnamn / First name(s) 
(Alleviivaa kutsumanimi / Stryk under tilltalsnamnet / Please 
underline the preferred name) 

Henkilötunnus  /  Personnummer  /  Personal identity number 

Opiskelijanumero / Studentnummer / Student number 

Osoite  / Address  / Address Postitoimipaikka / Postanstalt / Town or city 

Puhelinnumero  /  Telefonnummer  / Phone number Sähköpostiosoite / E-postadress / Email address 

Asetun ehdokkaaksi seuraavan vaaliliiton listalle / Jag kandiderar på följande valförbunds lista / I stand as a candidate on 
the list of the following electoral alliance: 

Vaaliliiton nimi / Valförbundets namn / Name of the alliance 

Vakuutan ilmoittaneeni vaaliliiton asiahenkilölle liittymisestäni kyseisen liiton listalle. (Vaaliliiton asiahenkilö toimittaa 
AYY:lle vaaliliittosopimuksen, josta ilmenee vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat.) 
Jag bekräftar att jag har meddelat valförbundets ombund att jag ska höra till detta valförbund. (Ombud för 
överlämnar till AYY ett valalliansavtal som visar de kandidater som tillhör valförbundet.) 
I affirm that I have notified the representative of the electoral alliance of the fact that I will join the list of that alliance. 
(The representative of the electoral alliance submits to AYY an election alliance agreement, which shows the 
candidates belonging to the electoral alliance.) 

Paikka ja päiväys  /  Plats och datum  /  Place and date Ehdokkaan allekirjoitus/Underskrift av 
kandidat/Signature of the candidate 

TYHJENNÄ / TÖM / CLEAR TULOSTA / SKRIV UT / PRINT 
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