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• Toiminta-avustuksen toiminta-perusteisen 
osan haku auki 14.10.-14.11.

• Linkki kyselyyn lähtee huomenna

• Ainejärjestötilojen kalustusta uusitaan

• Ainejärjestötilojen yhteiset pelisäännöt

• Jäsenkysely

Tiedotettavaa!



Viime vuonna tehty checklista pätee hyvin
edelleen. Se löytyy täältä

Syyskokouksen muistilista



• Äänestystapoja on monia erilaisia. Tässä 
muutama esimerkki

• Listavaali

• Jokaisesta hallituspestistä äänestetään 
yksitellen

• Hallituksen jäsenistä äänestetään yksitellen

• Hallituksesta äänestetään kerralla

Hallituksen valinnasta
äänestämällä



• Ennen kokousta on valmisteltu 
lista hallituksesta. 

• Tämä lista voi olla joko jonkin toimikunnan 
valmistelema tai puheenjohtaja-
ehdokkaan/ehdokkaiden valmistelema

• Kokouksessa voi tuoda äänestykseen 
myös täysin uuden listan

• Äänestäminen tapahtuu joko yhden listan 
hyväksymisestä tai useamman eri listan 
välillä

• Plussat: Valmiiksi mietitty henkilökemiat ja 
ihmisten vahvuudet

• Miinukset: Ulkopuolelle voi jäädä todella 
päteviä tyyppejä, joita ei vain tunneta

Listavaali



• Toimii kuten puheenjohtajasta äänestäminen

• Jokaiseen pestiin kysytään ehdokkaita, joiden 
välillä äänestetään

• Plussat: hallitukseen valittaessa tiedät jo mitä 
pestiä pääset tekemään. Voi näin motivoida 
hakijoita

• Miinukset: äänestämisissä voi kestää kauan. 
Vaikeaa jos ihmisillä on "ykkös ja 
kakkosvaihtoehdot", mutta järjestys ei sovi 
yhteen

Jokaisesta hallituspestistä 
äänestetään erikseen



• Kuin puheenjohtajavaali, mutta hallitus 
järjestäytyy myöhemmin

• Jokainen äänestää kenet haluaisi hallitukseen. 
Eniten ääniä saanut valitaan ja tämä toistetaan, 
kunnes kaikki paikat on täynnä

• Voidaan myös laittaa 1., 2., 3. vaihtoehdot jne,

• Kun sinun 1. vaihtoehto valitaan, jaetaan 2. 
vaihtoehdolle äänet seuraavalla kierroksella

• Plussat: ei tarvitse tietää mikä pesti sinua 
kiinnostaa

• Miinukset: perustuu ihmisten suosioon yleisesti, 
enemmän kuin sopivuuteen tiettyyn pestiin

Hallituksen jäsenistä 
äänestetään yksitellen



• Tapoja on monia, mutta tässä esimerkkinä Single 
Transferable Vote (STV)

• Jokainen laittaa äänestyslippuun 1. vaihtoehdon, 
2. vaihtoehdon jne

• Ensin lasketaan kaikkien 1. vaihtoehdot. 
Tämän jälkeen katsotaan onko kukaan ehdokas 
saanut yli ääniä yli rajan (raja = äänien määrä / 
paikkojen määrällä). "Ylijäämä-äänet" siirretään 
2. vaihtoehdolle. Jos ehdokkaita on jäljellä 
enemmän kuin vapaita paikkoja, poistetaan 
vähiten ääniä saanut ja jaetaan sitä äänestäneiden 
2. vaihtoehdoille äänet. Tätä toistetaan 
kunnes tarvittava määrä ehdokkaita on valittu

• Plussat: suurin osa äänestäneistä on 
tyytyväisiä ratkaisuun

• Miinukset: voi olla hankala ymmärtää ja laskea

Hallituksesta äänestetään 
kerralla



• Jos kaikki fyysisesti paikalla, perinteinen 
lippuäänestys

• Vaatii äänestysliput ja uurnan
• Voi kestää jos ääniä on paljon

• Jos osa / kaikki on etänä, helpoin tapa on 
käyttää Google Formsia

• Asetuksista voi asettaa että täytyy kirjautua 
yliopiston tunnuksilla ja että jokainen voi 
äänestää vain kerran

• Pitää muistaa jättää vaihtoehto "tyhjä"

Äänestys käytännössä


