Edustajistovaalit
Ehdokkaan ABC

Tervetuloa ehdolle HAMKOn
edustajistovaaleihin!
Sinulla on mahdollisuus osallistua opiskeluaikasi
tärkeimpiin vaaleihin ja päästä mukaan
päättämään opiskelijakunnan toiminnasta.
Edustajistossa pääset vaikuttamaan laajasti
opiskelijoiden asioihin ja toiminta tarjoaa loistavan
mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Pääset
luomaan verkostoja niin opiskelijaliikkeen sisällä
kuin sen ulkopuolellakin.
Tämä opas esittelee lyhyesti mistä vaaleissa on
kysymys.

Mikä HAMKO?


Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta eli tuttavallisemmin HAMKO on opiskelijoiden
etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää ja valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja koulutuspoliittisia etuja.



Jokaisessa ammattikorkeakoulussa tulee AMK-lain mukaan olla opiskelijakunta.



Yksi opiskelijakunnan tärkeimmistä tehtävistä on saada opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin ja
tehdä HAMKista entistä parempi paikka opiskella. Opiskelijoiden etua valvotaan ja ajetaan
monin tavoin:





edustamalla opiskelijoita HAMKin sisäisissä työryhmissä,



vaikuttamalla paikallisiin päättäjiin ja



huolehtimalla opiskelijaedustuksesta esimerkiksi korkeakoulun hallinnossa

Tarvittaessa HAMKO ottaa myös kantaa jäsentensä etujen puolesta esimerkiksi koulutukseen ja
toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

Mitkä edustajistovaalit?


Edustajistovaaleissa valitaan 21-jäseninen edustajisto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa Hämeen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa.



Edustajiston toimintakausi on yksivuotinen ja sen työtä ohjaa edustajiston puheenjohtajisto.



Jokainen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsen on, joka on suorittanut
jäsenvelvoitteensa, voi asettua ehdolle edustajistovaaleissa.


Jäsenvelvoitteet: jäsenmaksu on hoidettu ja on ilmoittautunut läsnäolevaksi lukuvuodelle.



Äänioikeutettuja ovat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet, joiden
jäsenyys on voimassa äänestysaikana. Äänestäminen tapahtuu opiskelijasähköpostiin tulevan
linkin kautta.



Vaaleissa tulos lasketaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

Mistä edustajisto päättää?


Edustajisto päättää HAMKOn toiminnan isoista
linjoista. Näitä ovat talousarvio, tilinpäätös,
toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja säännöt.



Edustajisto valitsee hallituksen, jonka tehtävä on
panna toimeen edustajiston päätökset.



Edustajiston tehtävänä on myös valvoa hallituksen
toimintaa.



Edustajistovaaleissa äänestetään siitä, keiden
henkilöiden pitäisi edustaa jäsenistöä edustajistossa
ja päättää siitä, miten yllämainitut tehtävät
parhaiten hoidetaan.

Miksi lähteä ehdolle edustajistovaaleihin?


Mikäli tunnet, että opiskelijakunnassa pystyisit vaikuttamaan sinulle tärkeisiin asioihin tai
haluat kehittää HAMKOa opiskelijoiden yhteisönä, kannattaa lähteä ehdolle.



Ehdokkuudesta on ehdokkaalle hyötyä myös henkilökohtaisella tasolla. Edustajiston
jäsenenä saa hyvää kokemusta yhteisten asioiden päättämisestä ja kokoustekniikasta,
näistä taidoista on hyötyä opintojen jälkeenkin. Edustajiston jäsenyys näyttää hyvältä
meriitiltä ansioluettelossa.



Edustajiston jäsen pääsee konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijakunnan tekemään
työhön ja näkemään miten opiskelijakunta toimii.



Tapaat uusia ihmisiä ja pääset verkostoitumaan myös muiden kampusten opiskelijoiden
kanssa.

Sitoutumattomana vai vaaliliiton kautta?


Jokaisella ehdolle asettuneella HAMKOn jäsenellä on oikeus perustaa oma vaaliliitto.
Vaaliliitto kokoaan yhteen samaa aatetta ja samoja tavoitteita ajavia opiskelijoita tai jonkin
muun yhteisen nimittäjän omaavia ehdokkaita.



Vaaleissa ehdolla olevat voivat olla ehdolla sitoutumattomina ehdokkaina tai vastaavasti
kuulua vaaliliittoon.



Vaaleissa olevat sitoutuneet ehdokkaat tai vaaliliitot tai nämä kaksi yhdessä voivat perustaa
myös vaalirenkaan.



Kukin ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon tai vaalirenkaaseen.



Lisää tietoa vaaliliitoista ja vaalirenkaista löytyy opiskelijakunnan vaaliohjesäännöstä tai
kysymällä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.


Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii HAMKOn toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi, aleksi.kurvi@hamko.fi.

Mitä ehdolla oleminen tarkoittaa?


Kuka vain, jolla on kiinnostusta, voi lähteä mukaan vaikuttamaan edustajana. Aiempaa kokemusta
edustajistosta ei tarvitse olla. Apua saa, ja työ tekijäänsä opettaa. Henkilö joka kokee, että hänellä olisi
annettavaa ideoiden ja tekemisen halun myötä, on arvokas henkilö opiskelijakunnalle.



Edustajistovaalit järjestetään vuosittain syksyllä ja ehdolle asettumalla tai äänestämällä voi vaikuttaa.
On olennaista muistaa, ettei vaikuttaminen tapahdu yksin, vaan yhdessä muiden kanssa.



Ehdokkuus edustajistovaaleissa antaa mahdollisuuden tuoda esille omia mielipiteitä ja kertoa julki
kehittämisehdotuksia. Mihin asioihin sinä haluaisit ottaa kantaa? Mitä asioita pidät tärkeitä? Tämän ei
tarvitse tarkoittaa poliittista ohjelmaa, vaan halu osallistua aktiivisesti toimintaan, on hyvä lähtökohta.



Kannattaa olla mahdollisimman paljon esillä. Ehdolle asettuessaan jäsen sitoutuu toimimaan muun
muassa vaalimainonnassa hyvien tapojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.



Vaaleissa valitaan sekä varsinaisia edustajia että varaedustajia. Vaaleissa ehdolla olleet vertailuluvun
perusteella valitsematta jääneet toimivat edustajiston varajäseninä. Varajäsenet kutsutaan varsinaisten
tilalle suhdeluvun määräämässä järjestyksessä, jos varsinainen jäsen jää pois edustajistosta.

Vaalien jälkeen


Mikäli tulet valituksi edustajiston jäseneksi, sinut kutsutaan edustajiston
järjestäytymiskokoukseen. Kokouksessa valitaan edustajiston puheenjohtajisto sekä nimitetään
opiskelijakunnan hallitus seuraavalle toimikaudelle.


Edustajiston jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Jos tulee valituksi hallitukseen, siirtyy samalla pois
edustajistosta, sillä samanaikaisesti ei voi toimia hallituksessa ja edustajistossa.



HAMKO järjestää kattavan perehdytyksen edustajille ja valitulle hallitukselle. Perehdytyksissä
käydään mm. läpi toimintaa ohjaavia dokumentteja sekä keskustellaan tulevan vuoden
toiminnasta.



Edustajisto kokoontuu toimikautensa aikana n. 6-8 kertaa, joista kolme kokousta ovat
sääntömääräisiä (järjestäytymiskokous, kevätkokous, syyskokous).



Edustajiston jäsenen (eli edaattorin) tehtävä on luottamustoimi ja hän on ensisijassa vastuussa
kanssaopiskelijoilleen.

Jäikö kysyttävää?
Ota yhteyttä:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Aleksi Kurvi
044 722 1000 / aleksi.kurvi@hamko.fi
tai

hamko@hamko.fi

