
Vaalikuulutus

Edustajistovaalit 2020

Tampereen ylioppilaskunnan edustajistovaali pidetään seuraavasti:

Varsinainen äänestys: 2.11.  - 4.11.2020 klo 9:00 – 18:00

Ennakkoäänestys: 28.10 - 30.10.2020 klo 9:00 – 20:00

Jokainen äänioikeutettu voi käyttää äänensä missä tahansa äänestystilaisuudessa.

Vaaleissa  valitaan  49  jäsentä  Tampereen  ylioppilaskunnan  edustajistoon  toimikaudeksi
1.1.2021 – 31.12.2022. Vaaleissa noudatetaan TREYn voimassa olevaa vaalijärjestystä, joka on
nähtävillä  palvelupisteillä  Keskustan  ja  Hervannan  kampuksilla  sekä  osoitteessa
trey.fi/edustajistovaalit. 

Varsinainen äänestys

Äänestys tapahtuu sähköisesti verkossa. Verkossa äänestäminen edellyttää järjestelmään
kirjautumista  yliopiston  intranetin  henkilökohtaisilla  tunnuksilla.  Mikäli  et  muista  intranet-
tunnuksiasi  tai  kirjautumisessa  ilmenee  muita  ongelmia,  ota  yhteyttä  yliopiston  IT-
Helpdeskiin  it-helpdesk@tuni.fi.  Muissa  ongelmatilanteissa  ota  yhteyttä
keskusvaalilautakuntaan, epj@trey.fi

Äänestysjärjestelmä löytyy osoitteesta www.trey.fi

Äänestysjärjestelmä on auki 2.11. klo 9:00 – 18:00, 3.11. klo 9:00 – 18:00 ja  4.11. klo 9:00 - 18:00.
Äänestää voi myös Keskustan, Hervannan ja Kaupin kampusten epävirallisilla vaalipisteillä,
jotka ovat auki olosuhteiden salliessa seuraavasti:

ma 2.11. klo 10:00 – 16:00 
ti 3.11. klo 10:00 – 16:00
ke 4.11. klo 9:00 – 17:00
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Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tapahtuu 28.10.  klo 9:00 – 20:00, 29.10. klo 9:00 – 20:00 ja 30.10.  klo 9:00 –
20:00.

Äänestysjärjestelmä löytyy osoitteesta www.trey.fi

Vaalikelpoisuus

Vaaleissa  vaalikelpoisia  ovat  kaikki  läsnäolevat ylioppilaskunnan  jäsenet,  myös
jäsenmaksun maksaneet jatko-opiskelijat.  Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, jollei
ylioppilaskunnan säännöissä toisin määrätä.

Äänioikeus

Vaaleissa  äänioikeutettuja  ovat  läsnäoleviksi  ilmoittautuneet  ylioppilaskunnan  jäsenet,
myös  jäsenmaksun  maksaneet  jatko-opiskelijat.  Ollakseen  äänioikeutettu  henkilön  on
ilmoittauduttava läsnäolevaksi  viimeistään 21  päivää ennen vaaleja.  Äänioikeus todetaan
yliopiston laatimasta vaaliluettelosta.

Vaaliasiakirjat

Keskusvaalilautakunnan  vahvistamia  vaaliasiakirjalomakkeita  on  saatavilla  osoitteesta
trey.fi/edustajistovaalit maanantaista  3.8.2020  klo  9:00  alkaen  sekä  ylioppilaskunnan
palvelupisteiltä Keskustan ja Hervannan kampuksilta palvelupisteiden aukioloaikoina.

Ehdokasilmoitus  voidaan  toimittaa  sähköisesti  käyttämällä  keskusvaalilautakunnan
vahvistamaa e-lomaketta, joka löytyy osoitteesta trey.fi/edustajistovaalit. Ilmoitus voidaan
toimittaa myös paperisena. Ehdokasilmoituslomake on aina täytettävä henkilökohtaisesti.
Paperinen  lomake  on  ehdokkaan  allekirjoitettava  ja  e-lomakkeeseen  ehdokas  kirjautuu
peruspalvelutunnuksellaan.

Ehdokkaiden tai vaaliliittojen on jätettävä ehdokasilmoitukset sekä mahdolliset vaaliliitto- ja
vaalirengassopimukset  keskusvaalilautakunnalle  viimeistään  torstaina  24.9.2020  klo  16:00
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mennessä  tallentamalla  sähköiset  e-lomakkeet  tai  toimittamalla  paperiset  allekirjoitetut
vaaliasiakirjat  ylioppilaskunnan  palvelupisteelle  Keskustan  tai  Hervannan  kampukselle.
Samassa  yhteydessä  kunkin  vaaliliiton  on  nimettävä  jokaista  alkavaa  kymmentä
ehdokastaan  kohden  kaksi  edustajaa  toimimaan  vaalien  teknisinä  avustajina.  Avustajat
nimetään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta trey.fi/edustajistovaalit. 

Keskusvaalilautakunta  käy  asiakirjat  läpi  25.9.2020.  Asiakirjat  ovat  julkisia  vasta,  kun
keskusvaalilautakunta on kokouksessaan ne käsitellyt.

Allekirjoitusten tulee olla selvennettyjä. Mikäli  nimestä ei  saada selvää, asiakirja hylätään.
Vaaliasiakirjoihin  merkitään  myös  vaaliliittojen  tai  vaaliliittoihin  kuulumattomien
ehdokkaiden nimi sekä tunnus. Nimi tai tunnus eivät saa loukata kenenkään henkilökohtaisia
oikeuksia,  olla kaupallisia tai  muuten sopimattomia.  Mikäli  nimi  tai  tunnus ei  täytä edellä
määrättyjä  vaatimuksia,  on  keskusvaalilautakunnalla  oikeus  hylätä  nimi  tai  tunnus  sen
enempää asianosaisia ehdokkaita kuulematta. Asiakirjat ovat päteviä vain vaaliasioitsijan
allekirjoittamina.

Vaalimainonta

Kampusten sisätiloissa toteutettava vaalimainonta on sallittua maanantaista 12.10. alkaen.
Vaalimainoksia  saa  kiinnittää  keskusvaalilautakunnan  niille  osoittamille  paikoille.
Keskusvaalilautakunta  tarjoaa  ehdokkaille  mahdollisuuden  mainostaa  TREYn  vaalisivuilla.
Vaalimainokset on poistettava perjantaihin 6.11. kello 16:00 mennessä.

Tarkemmat määräykset vaalimainonnasta on saatavilla osoitteesta trey.fi/edustajistovaalit,
ylioppilaskunnan  palvelupisteiltä  Keskustan  ja  Hervannan  kampuksilta  ja  12.10.  klo  9:00
alkaen keskusvaalilautakunnan osoittamilta mainostuspaikoilta.

Lisätietoja vaaleista: Venla Monter, paasihteeri@trey.fi, TG: @treyvenla, puh. 0503612854

Tampereella 3. kesäkuuta 2020.

Tampereen ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta

Adam Zeidan Venla Monter
Puheenjohtaja Sihteeri
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