Liite 9: EPJ:stön viestejä vaalipäälliköille
Maaliskuu
Sähköposti edustajistolle
Hyvä edustajisto,
On aika suunnata katse syksyn edarivaaleihin, jotta ensivuonnakin meillä on motivoitunut ja
aktiivinen edustajisto tekemässä päätöksiä! Edustajiston puheenjohtajisto tarjoaa vaaliliitoille
tänä vuonna paketin palveluita, jonka saatte käyttöönne KVL:n tekemän vaalityön lisäksi.
Asiasta on jo alustavasti keskusteltu edustajiston ryhmäpuheenjohtajien kanssa ja tarkoitus
on palvella vaaliliittojen tarpeita.
Liitot saavat ylioppilaskunnalta paitsi henkistä tukea vaaleihin valmistautumiseen, myös
oman nettisivun AYY:n edarivaalisivuilla, tukea vaaliohjelman muodostamiseen sekä
mahdollisuuden tilata julisteita ja muuta kampanjamateriaalia AYY:n piikkiin sille varatun
budjetin mukaisesti. Tarjottavista palveluista keskustellaan liittojen kanssa ja niihin on vielä
mahdollista vaikuttaa. Deadlinet sovitaan pääasiassa yhdessä.
Kaikkia vaaliliittoja pyydetään nimeämään vaalipäällikkö, joka toimii yhteyshenkilönä
vaaleihin liittyvissä asioissa. Ajatuksena on, että sama henkilö voisi toimia ylioppilaskunnan
vaalijärjestyksen edellyttämänä vaaliliiton yhdyshenkilönä syksyllä ehdokasasettelun aikaan.
Vaaliliiton yhdyshenkilön tärkein sääntömääräinen tehtävä on toimittaa ylioppilaskunnalle
lista vaaliliiton ehdokkaista. Vaalipäälliköt kokoontuvat tarvittaessa muutaman kerran
keväällä ja ovat avainasemassa, jotta liitot saavat kaiken irti tarjotuista palveluista.
Aikataulu:
















Vaalipäälliköiden nimittäminen 10.4. mennessä
Mitä pikemmin liitot nimittävät edustajiaan, sitä pikemmin saatte edarivaaliavun
käyttöönne, pääsette vaikuttamaan tarjottuihin palveluihin ja saatte kaiken valmiiksi
hyvissä ajoin ennen syksyä.
Teemalista (huhtikuu)
Laadimme yhteistyössä keskustoimiston kanssa liittojen oman vaaliohjelmatyön
tueksi listan asioista, joihin on suositeltavaa ottaa julkisesti kantaa. Liitot voivat
käyttää näitä suosituksia valitsemallaan tavalla.
Vaaliohjelmien laatiminen (huhti-toukokuu)
Suosittelemme, että vaaliliitot kokoavat kantansa vaaliohjelmiksi. Vähintään tiivistys
vaaliliiton keskeisimmistä kannoista tai vaalilupauksista on tarkoitus tuottaa
nettisivuja varten.
Nettisivujen valmistuminen (toukokuu)
Ryhmät toimittavat perustietonsa erillisen ohjeistuksen mukaan sekä keskeiset
kantansa nettisivuja varten. Vielä on auki pystyvätkö ryhmät itse päivittämään
sivuaan vai tehdäänkö päivitys kootusti.
Nettisivut julkaistaan toukokuussa AYY:n kanavissa ja niitä markkinoidaan aktiivisesti
vaaleihin saakka.
Krääsätilausten DL (touko-kesäkuu)
AYY:n tarjoamat vaalihärpäkkeet tilataan kootusti

Syksy:


Ehdokasasettelu alkaa heti syksyn alussa ja päättyy 29.9.







SYL:n edarivaalikone käytössä
Vaalikampanjointia
Vaalipäivä 7.11.
Ennakkoäänestys alkaa aiemmin
Vaalivalvojaiset 8.11.

Toivomme saavamme liitoilta vaalipäällikköjen yhteystiedot mahdollisimman pian. Henkilön
voi toki vaihtaa myöhemmin, mikäli siihen on tarvetta. Näin varmistatte etteivät
yhteistilaukset ja muut mene sivu suun. Palveluiden käyttöön liittyy yhteyshenkilöiden
nimittäminen ja yhdessä sovittuihin päivämääriin sitoutuminen, mutta saatte vastineeksi
paljon hyvää edarivaalipöhinää!
Edarivaalikuulumisin,
Edustajiston puheenjohtajisto
Ilkka Särkiö
Säde Palmu
Tapio Hautamäki
Viikkotiedote
Valmistautuminen edustajistovaaleihin alkaa!
Tiedätkö lähteväsi ehdolle syksyn edustajistovaaleihin? Oletko aikeissa perustaa uuden
vaaliliiton vtai lähdetkö ehdolle jonkin aiemmista vaaleista tutun liiton kanssa? AYY tarjoaa
vaaliliitoille jo kevään puolella tukea ja resursseja vaaleihin valmistautumiseen. Tätä varten
pyydämme nimeämään ryhmällenne vaalipäällikön yhteyshenkilöksi ja lähettämään hänen
yhteystietonsa osoitteeseen ayye-pjt@list.ayy.fi.
Liitot saavat ylioppilaskunnalta paitsi henkistä tukea vaaleihin valmistautumiseen, myös
oman nettisivun AYY:n edarivaalisivuilla, tukea vaaliohjelman muodostamiseen sekä
mahdollisuuden tilata julisteita ja muuta kampanjamateriaalia AYY:n piikkiin sille varatun
budjetin mukaisesti. Tarjottavista palveluista keskustellaan vaalipäälliköiden kanssa ja niihin
on vielä mahdollista vaikuttaa. Deadlinet sovitaan pääasiassa yhdessä. Ota yhteyttä, niin
lähetämme mielellämme lisätietoja!
Facebook
Valmistautuminen edustajistovaaleihin alkaa!
Tiedätkö jo lähteväsi ehdolle syksyn edustajistovaaleihin? Oletko aikeissa perustaa uuden
vaaliliiton tai lähdetkö ehdolle jonkin aiemmista vaaleista tutun liiton kanssa? AYY tarjoaa
vaaliliitoille jo kevään puolella tukea ja resursseja vaaleihin valmistautumiseen. Tätä varten
pyydämme nimeämään ryhmällenne vaalipäällikön yhteyshenkilöksi ja lähettämään hänen
yhteystietonsa osoitteeseen ayye-pjt@list.ayy.fi. Ota yhteyttä, niin lähetämme mielellämme
lisätietoja!
Liitot saavat ylioppilaskunnalta paitsi henkistä tukea vaaleihin valmistautumiseen, myös
oman nettisivun AYY:n edarivaalisivuilla, tukea vaaliohjelman muodostamiseen sekä
mahdollisuuden tilata julisteita ja muuta kampanjamateriaalia AYY:n piikkiin sille varatun
budjetin mukaisesti. Tarjottavista palveluista keskustellaan vaalipäälliköiden kanssa ja niihin
on vielä mahdollista vaikuttaa. Deadlinet sovitaan pääasiassa yhdessä. Ota yhteyttä, niin
lähetämme mielellämme lisätietoja!

Twitter
Hyödynnä AYY:n palvelut edarivaaleihin valmistautumiseen ja lähetä vaaliliittosi
yhteyshenkilön tiedot osoitteeseen ayye-pjt@list.ayy.fi!
Aiotko perustaa vaaliliiton syksyn edarivaaleihin? AYY tarjoaa liitoille apua jo keväällä! Lue
lisää ja ota yhteyttä! (fabo/viikkislinkki)

Huhtikuu
Sähköposti vaalipäälliköille
Hei,
Tervetuloa vaalipäälliköksi!
Kevät on jo pitkällä, joten jotta saamme homman rullaamaan, suosittelen lämpimästi kolmea
alla olevaa kohtaa:
1. Vastaa doodleen (linkki)
o Pidetään kokous, koska naamatusten asiat tulevat paljon selvemmiksi
o Asioiden työstäminen oman vaaliliiton kanssa kannattaa (tai oikeastaan tällä
aikataululla jos aikoo niin täytyy) aloittaa heti, pidetään kokous lähinnä
tsekataksemme, missä mennään ja miten jatketaan
o Tarjotaan kokouksessa myös tietoa syksyn käytännön järjestelyistä
o Ideoidaan yhdessä syksylle edarivaalien näkyvyyttä
2. Liity Telegram-ryhmään (linkki)
o Telegramissa on helpointa huudella siitä, missä vaaliliittonne menee
valmisteluissa ja kysyä kyssäreitä
3. Doodlaa tapaaminen omalle vaaliliitollesi
o Jos vaaliliittosi haluaa hyödyntää nettisivunäkyvyyden, tarvitsette tiivistyksen
liittonne kannoista. Nettisivunäkyvyys tarkoittaa omaa alasivua AYY:n
virallisilla edarivaalisivuilla. Hyvä pituus voi olla esimerkiksi 3000 merkkiä.
Tarkempia ohjeita seuraa.
o Tähän suosittelemme jonkinlaista workshop-tapaamista
ryhmänne/vaaliliittonne kesken.
o AYY:n hallituksen kanssa olemme työstäneet oheisen tukilistan vaaliliittojen
käyttöön. Listalla on aiheita, joihin edustajisto voi halutessaan ottaa kantaa.
Lista ei välttämättä ole kaiken kattava, vaan on suunniteltu inspiraatioksi
vaaliliitoille. Nostakaa siis itse esiin mielestänne tärkeimmät asiat.
o (linkki)
Tulossa:
4. Deadline nettisivuille
o Alustavasti 20.5.
5. Deadline krääsätilaukselle
o Alustavasti 25.5.
o Puhutaan näistä tarkemmin kokouksessa
o Varsinainen julistetilaus vasta ehdokasasettelun päättymisen jälkeen
Kysyttävää?



Kysy Telegramissa, laita mailia tai soita, jos monimutkaisempi juttu

Säde
Ps. Alla alkuperäinen edarille lähetetty vaalipäällikköviesti. Siinä on hyvää infoa, kannattaa
lukea.

Toukokuu
Sähköposti vaalipäälliköille
Hei,
Lyhyesti:
1. Kokous maanantaina 8.5. klo 18. Ole yhteydessä, jos et pääse!
2. DL nettisivuteksteille 27.5.
3. DL krääsätilauksille toukokuun loppu / kesäkuun alku
Toivottavasti teillä oli mahtava wappu! Lupasin palata asiaan wapun jälkeen, joten tässä sitä
ollaan.
4. Olisi hyvä nähdä mahdollisimman monia kasvokkain, jotta pääsen itsekin perille siitä,
missä vaaliliitot menevät ja onko meillä jaettu ymmärrys asioista. Allekirjoittaneen
aikataulu on nyt sellainen, että mahdollisia kokouspäiviä on hyvin vähän. Pidetään
siis kokous ensi maanantaina. Jos et pääse paikalle, ole yhteydessä! Soitellaan
puhelimitse ja käydään asiat läpi. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi
kuitenkin paikalle, jotta saadaan vaaliapu kaikkien käyttöön ja voidaan ideoida asioita
syksylle.
5. DL nettisivuteksteille 27.5. Olen itse tällöin ulkomailla, joten jos kysyttävää ilmenee,
voitte olla yhteydessä Ilkkaan ja Tapioon. Tässä ohjeet tekstien kirjoittamiseen. Jos
on epäselvyyttä, soita Säteelle ennen keskiviikkoa 10.5.









Pituus n. 2000 merkkiä (huom! merkkiä, ei sanaa)
Alkuun ryhmän nimi ja rengas
Avaa napakasti ryhmäsi ryhmäsi tavoitteet, arvot ja teemat
Mitä vaaliliittosi tavoittelee edarityötä tekemällä? Miten maailma muuttuu, kun te
olette edustajistossa?
Millaisia arvoja ryhmänne kannattaa tai millaiset arvot määrittävät vaaliliiton
toimintaa?
Mitkä ovat vaaliliitollenne tulevan kauden tärkeimmät teemat? Voitte pohtia, millaisia
aiheita on tulossa ja miten reagoitte niihin. Miettikää myös, millaisia teemoja haluatte
mahdollisesti itse nostaa esiin tulevalla kaudella.
Jos ryhmälläsi on joku selkeä kohderyhmä, voit mainita sen tekstissä

6. Sovitaan krääsätilauksien deadlinesta kasvokkain, jos mahdollista. Tarkoitus olisi,
että voisimme tehdä tilauksen kesäkuun alussa. Krääsätilausta varten tarvitsette
vaaliliitollenne jonkinlaisen graafisen ilmeen. Logo/banneri riittää hyvin. Lähetämme
puheenjohtajiston kanssa tarkempaa tietoa vaalihärpäkkeistä lähiaikoina.
Vaalihärpäkkeiden etu on se, että syksyn tullessa liiton on helpompi saada
näkyvyyttä Otaniemessä ja tehdä esim. käytäväkampanjointia. Tarkoitus on sopia
yliopiston kanssa, mihin aikoihin voisimme olla läsnä esim. Kanditalon aulassa.

Kysyttävää? Huutele Telegramiin!
(linkki)
Terkuin,
Säde
Hei vaalipäälliköt,

Elokuu
Sähköposti vaalipäälliköille
Kaks juttuu
1. Kamatilaus
2. Heads up: vaalihuuman käynnistelyvideo

1. Nyt on se aika, kun pitäisi ruveta kaivamaan liiton visuaalista ilmettä naftalista.
Syyskuun alkuun on enää muutama viikko, joten nyt ruvetaan kunnolla toimimaan ;)
Jos teillä on jo liiton logot ja ilmeet hallussa, hyvä. Jos ei ole vielä, nyt olisi hyvä hetki
sopia liiton sisällä, kuka hoitaa homman. Kamatilauksen DL on asetettu maanantaille
28.8. Silloin pitäisi olla kaikki painomateriaali toimitettuna mulle. Ajankohta on valittu
sen mukaan, että saadaan kamat heti syksyn alkuun käyttöön. Ohjeet
painomateriaaleista ohessa alempana. Tilattava materiaali on nyt julisteita A2-koossa
(määrä tarkentuu) ja roll upit. Lisäksi per ryhmä on käytettävissä vielä 30-40€
muuhun vaalisälään, mikä on vapaammin valittavissa. Siitä ohjeita tulee lähipäivinä
ja sen DL tarkentuu. 28.8. on AYY:n sponssaamien julisteiden ja roll upien DL ja
tilaus tehdään silloin. Myöhemmin syksyllä ehdokasasettelun sulkeuduttua tilataan
vielä AYY:n piikkiin naamajulisteita, joissa on ehdokkaiden kuvat, nimet ja numerot.
2. Heads up: keksittiin loistava idea aloittaa vaalitietoisuuden lisääminen heti alkuun
ihmisiä saavuttavalla tavalla, mutta tarpeeksi helposti. Ideana on, että editoimme
EPJ:den kanssa videon, jolla eri vaaliliittojen tyypit kertovat edustajistoon liittyvistä
asioista. Tarkoituksena olisi, että mahdollisimman moni vaalipäällikkö kuvaisi ihan
vaikka puhelimen kameralla videon itsestään tai oman liiton toisesta tyypistä jossain
vaaliliitolle leimallisessa ympäristössä. Kuvaamme Tapion kanssa esimerkkivideon
sunnuntaina ja lähetämme muutamia kysymyksiä, joihin haluaisimme että videolla
vastattaisiin. Tästä tulee viestiä ensi viikolla ja kohtuullinen DL. Ei stressiä,
osallistuminen ei ole pakollista, mutta tässä on mahdollista saada pienellä vaivalla
paljon näkyvyyttä, jos vaikka ainejärjestöt ja AYY levittävät videota edarivaaleja
ennakoivana matskuna eteenpäin.
Ohjeet roll-upeista:


Roll upissa on hyvä olla vähintään vaaliliiton nimi ja logo, mutta ei vuosilukua, jotta
roll-upia ei tarvitse heti uusia. Roll upissa voi olla slogan tai kuvia harkintanne
mukaan. Suosi vektorikuvia ja rasterikuviin paljon resoluutiota.






Roll-upien printtipohja löytyy drive-kansiosta. Käyttäkää sitä, kun teette
painomateriaalin ja noudattakaa siinä annettuja kaikkia ohjeita. Jos ohje ei aukea
teille tai tulee muita haasteita materiaalin laadinnassa, laittakaa mulle viestiä, niin
ihmetellään yhdessä. Multa voi kysyä myös apua Adoben ohjelmien kanssa, jos
käytätte niitä.
Valmis painomateriaali ladataan driveen kansioon KANSIO!
Nimeä vaaliliittosi roll-upin painomateriaali seuraavasti: vaaliliitonnimi_rollup.pdf

Ohjeet julisteista:









Juliste, jonka pääasiallinen käyttöarvo on ennen ehdokasasettelun sulkeutumista,
mutta voidaan käyttää myös sen jälkeen. Tässä ei mainosteta yksittäisiä ehdokkaita.
Julisteessa on hyvä olla vaaliliiton nimi, logo, jotain keskeistä tietoa / slogan liitosta ja
kannustusta ehdokkaaksi lähtemisestä, yhteystiedot ja tieto mistä saa lisätietoja
Vektorigrafiikka on aina parempi, mutta julisteeseen myös tarpeeksi suurella
resoluutiolla olevia kuvia löytyy ehkä helpommin kuin roll upiin.
Koko A2, värit CMYK-muodossa
Leikkuuvara
o Leikkuukoko 42,0 x 59,4 cm eli 2480 x 3508 pikseliä
o Painanta-alueen koko 42,4 x 59,8 cm eli 2504 x 3531 pikseliä
o Väliin jäävä alue leikataan painossa pois, eli suunnittele julisteesi sen
mukaan. Painomateriaalin tulee olla painanta-alueen kokoinen.
Lataa materiaalisi kansioon KANSIO!
Nimeä vaaliliittosi julisteen painomateriaali seuraavasti: vaaliliitonnimi_juliste.pdf

Jos tulee mitään ongelmia tai kysyttävää, ole yhteydessä!
Allekirjoittaneella on aika tällä viikolla erittäin kortilla, mutta koitan vastailla teille, jos on jotain
:) Soita 040 562 3035
Terkuin,
Säde

Sähköposti vaalipäälliköille
Hei,
Helppo mutta loistava videoprojekti on täällä!
Viime viestissä vaalipäälliköille kerrottiin ideasta kuvata nopea vaalivideo heti tähän
syksyn alkuun. Tarkoituksena on kuvata video, jossa kannustetaan lähtemään
ehdolle ja herätetään mielenkiintoa vaalien teemoihin. Video koostuu eri ryhmien
vastauksista vaaleihin liittyviin kysymyksiin, joiden kuvaamista toivomme teiltä,
armaat vaalipäälliköt. Videota on tarkoitus levittää AYY:n kanavilla ja EAY:den
kautta, jahka saadaan ne mukaan.
Lähetämme teille listan kysymyksiä OHESSA. Kuvatkaa videoklipit, joissa vastaatte
viiteen kysymykseen ja esittelette liittonne sekä sen vaalipäällikön (yhteensä 6
videota). Teemme pientä valikointia editointivaiheessa riippuen siitä, moneltako
ryhmältä saamme klippejä ja mikä toimii kokonaisuudessa. Ennen editoinnin

viimesilausta laitamme kaikille vaalipäälliköille nähtäville kirjoitetun listan siitä, mitkä
kyssärit ja minkä ryhmän vastaukset tulevat lopulliseen tuotokseen, jotta jos on jotain
mitä ehdottomasti haluatte muuttaa, se on mahdollista ennen videon julkaisua.
Alla olevasta linkistä löytyy teille lupaamamme esimerkkiklipit, joilla kuvitteellisen
Maaseudun Aaltolaiset -liiton vaalipäällikkö esittelee liittonsa ja vastaa kahteen
kysymykseen:
6. Mitkä keskeisimmät ehdot tulee täyttyä, jotta liittosi voi kannattaa AYY:n

osallistumista opiskelijakeskuksen rakentamiseen?
7. AYY on siirtänyt uudisrakentamisen painopistettä soluista yksiöihin
jälkimmäisten korkean kysynnän takia. Onko tämä hyvä kehityssuunta?
LINKKI
Tärkeimmät infot:





DL
Vastaa viiteen kyssäriin, tee esittelyvideo ja lähetä kaikki kuusi klippiä
lataamalla ne esim. Driveen ja lähettämällä linkki osoitteeseen ayyepjt@list.ayy.fi
Kukin vastausklippi leikataan enintään 30 sekuntiin, esittelyklippi kymmeneen.
Huomioi tämä! Lyhyempi ja ytimekkäämpi vastaus on aina parempi.

Lisäohjeita videon tekoon:





Kuvaa vaakatasossa kuvasuhteella 16:9
Useimmat kännykkäkamerat pystyvät täysin riittävään kuvanlaatuun
Valitkaa kuvauspaikaksi juuri teidän ryhmäänne kuvaava miljöö oli se sitten
konepaja, siirtolapuutarha tai opiskelija-asunto
Valitkaa sellainen paikka tai hetki, että taustahälyä ja -suhinaa olisi

mahdollisimman vähän







Rajausta tai asetelmaa voi muuttaa, mutta on hyvä kuvata kaikki klipit samassa
ympäristössä
Puhukaa mahdollisimman selkeästi ja korostetun kuuluvasti etenkin ulkotiloissa
Ottakaa tarpeeksi leikkausvaraa videon alkuun ja loppuun, me leikataan sitten
sopivasta kohtaa
Kuvatkaa erillinen klippi, jossa esittelette itsenne tietyn ryhmän vaalipäällikkönä ja
kannustatte lähtemään mukaan
Nimeä videotiedostot kysymysnumero_liitonnimi
Tehkää tarpeeksi pienellä efortilla, niin tulee tehtyä ;)

Kyssäreitä? Kysy! 0405623035 ja TG
Terkuin,
Säde, Tapio ja Ilkka

Syyskuu

Sähköposti vaalipäälliköille
Hei vaalipäällikkö,
Tässä 3 pointtia näin syksyn alkuun:
1. Käytäväpaneelit
Keväällä puhuimme, että olisi kiva järjestää edustajistovaaleihin liittyviä paneelikeskusteluja
esimerkiksi Otakaari 1:n käytävässä. Idealle on nyt saatu lupa yliopistolta, ja lähden
seuraavaksi sopimaan niistä vahtimestarin kanssa. EPJ:stön kesken päätimme
päivämääriksi 11.10. ja 1.11. Nämä olisivat siis ehdokasasettelun umpeutumisen jälkeen
varsinaisella kampanjointiajalla, kuten Telegramissakin kesällä muutamat toivoivat.
Kannattaa merkitä päivät kalenteriin ja etsiä tuuraaja omasta liitosta, jos ne eivät sinullesovi.
2. Tilavaraukset
Kukin vaaliliitto saa tehdä yhden varauksen AYY:n kertavuokrattaviin tiloihin pois lukien
Rantasauna tai palju ilmaiseksi. Voitte varata omalla nimellä ja laittaa viestiin, minkä
vaaliliiton varaus on kyseessä.
3. Vapaasti valittava sälätilaus
Kukin ryhmä saa käyttää haluamiinsa vaalitarvikkeisiin 50€. Käytetyn summan tulee edistää
edustajistovaalien näkymistä AYY:n jäsenistölle. Tilaukset maksetaan itse ja summan saa
AYY:ltä tilityslomaketta ja liitteenä olevia kuitteja vastaan.
Hauskaa lukuvuoden alkua!
Terveisin,
Säde
Ps. Olipa hienot vaalimatskut ja nohevaa Ketolta hakemista ennen kuin ehdin edes lähettää
aiheesta sähköpostia �

Sähköposti myöhemmin mukaan lähteneiden liittojen vaalipäälliköille
Hei,
Olen edustajiston varapuheenjohtaja Säde, hauska tavata! Hienoa että liittonne ovat
lähteneet mukaan vaaleihin!
Meillä on edustajiston puheenjohtajiston kanssa ollut projektina aktivoida tulevia (nyt
nykyisiä) edarivaaliliittoja jo etukäteen ennen vaaleja. Sitä varten olemme
perustaneet Telegram-ryhmän nimeltä "Vaalipäälliköt", tarjonneet laajan kyssärilistan
mahdollisista asioista joihin ottaa kantaa inspiraatioksi kesällä sekä tarjonneet muuta
tukea ja sparrailua ikään kuin palveluna tuleville liitoille. Vaalipäällikkö-konseptista
onkin mainostettu useampaan otteeseen AYY:n julkisilla kanavilla. Suurin osa tuesta
ja sparrailusta on tapahtunut ennen syksyä ja alkusyksystä, mutta joitakin vaaliliitolle
suunnattuja palveluita on vielä tapahtumassa.
1) Ensi viikon keskiviikkona 11.10. ja 1.11.on AYY:n järjestämä vaalipaneeli, johon
toivomme teiltä osallistujaa. Paikkana on Otakaari 1:n aula ja panelistin tulisi olla
paikalla klo 12-13. Samalla on hyvä mahdollisuus ryhmän näkyä
käytäväkampanjoinnin merkeissä Otakaari 1:n aulassa. Käytäväkampanjointi on

luvallista, mutta sen täytyy noudattaa KVL:n määrittelemiä ohjeita esimerkiksi
kampanjoinnin häiritsevyyteen liittyen. Linkki FB-tapahtumaan
https://www.facebook.com/events/476490969401282 Ilmoittakaa ryhmänne
osallistumisesta paneeliin osoitteeseen ayye-pjt@list.ayy.fi.
2) AYY:n vaalisivuja varten tarvitaan teiltä 3000 merkin kuvaukset vaaliliitoistanne.
Nämä kuvaukset julkaistaan AYY:n vaalisivustolla mahdollisimman pian. Voitte
katsoa muiden liittojen tekstejä täältä: https://ayy.fi/vaalit/vaaliliitot/ Kuvaukset
lähetetään AYY:n viestinnälle osoitteeseen katarina.vesikko@ayy.fi Jos teillä on
mahdollista toimittaa teksti myös ruotsiksi ja englanniksi, saatte käännökset sivuille
heti. Muussa tapauksessa tekstin käännökset ilmaantuvat vasta, kun AYY:n
kääntäjät saavat ne käännettyä.
3) Liitollanne on käytössä 50€ budjetti tarkoituksiin, jotka edistävät edustajistovaalien
näkyvyyttä jäsenistölle. Tällä ohjeella lähinnä osoitetaan, ettei budjettia ole tarkoitettu
yhdistystilan uuden maton ostamiseen. Ohjeet tilityksiin mailin lopussa ja
tilityslomake liitteenä.
Olette oikeutetut varaamaan yhden AYY:n kertavarattavan tilan yhden kerran
ilmaiseksi ennen edustajistovaalien äänestysajan loppumista poislukien Smökki ja
Rantasauna/palju. Järjestettävän tapahtuman tulee liittyä edustajistovaaleihin.
Tilavarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa edustajistovaaliliitto ja käyttötarkoitus
edarivaaleihin liittyen.
Olette oikeutetut tilaamaan yhden roll-upin hintaan max. 45€ ja tilittämään sen
AYY:ltä tämän viestin lopulla olevien ohjeiden mukaan. Toimittajia tähän hintaan
esim. Print 24 tai Mainostarvike.
4) Liitän teidät Telegram-ryhmään, jossa on mahdollista kysyä asioista ja jaamme
myös AYY:n taholta nopeaa informaatiota silloin kun se on tarpeellista. Tässä vielä
liittymislinkki ryhmään, jos TG:tä ei ole vielä ladattuna ja haluaa liittyä myöhemmin
(linkki). Edustajiston puheenjohtajistona tarjoamme siis extra-juttuja vaaliliitoille.
Virallisista vaaliasioista vastaa keskusvaalilautakunta, joka viestii pääasiassa AYY:n
vaalisivujen kautta.

5) AYY:n yleisen vaalijulistetilauksen DL on 10.10. aamulla.
Ohjeet julisteiden tekoon https://ayy.fi/vaalit/vaaliliittojen-julistetilaus/
Tässä vielä muutama lisäohje:
-2 erilaista A3 julisteitta per liitto, kopioita tulee riittävä määrä. Julisteita on kaksi,
jotta kaikki ehdokkaat mahtuvat isommilla liitoilla paperille.
- Materiaalit pdf-muodossa, vähintään 2mm bleedit
- Tarkkuus väh 300dpi
- Väri CMYK, väriprofiili ISO Coated v2 (Fogra 39 L)

Jos tulee mitään kysyttävää, vastaan mielelläni!
Ystävällisin terveisin,
Säde Palmu
Edustajiston varapuheenjohtaja
0405623035
sade.palmu@ayy.fi
OHJEET TILITYKSIIN
AYY:n raha-asioiden perusperiaatteita






Säilytä aina kuitit
Mieti ennen kuin käytät rahaa
Kaikelle on olemassa lomake
Kysy jos et tiedä
Muistuta myös muita oikeista käytänteistä

Kun maksan itse omalla rahalla
Jos maksat itse jotain omalla rahallasi, muista ottaa kuitti. Kuittia tarvitset menotositteeseen
(lomake liitteenä). Menotosite on lomake, johon merkitään maksun saaja, maksun peruste
(eli mitä ostit, miksi ja kenelle), maksun saajan tilitiedot ja johon liitetään kuitit.
Sektorin työntekijä voi täyttää kustannuspaikan (KP) ja tilin sekä tarkistaa menotositteen.
Tämä helpottaa menotositteen käsittelyä. Jos, et tiedä kustannuspaikkaa tai tiliä, älä
merkitse niihin mitään. Sen sijaan muista aina merkitä menotositteeseen selvästi
kustannusten syyt eli mikä, mitä, koska, kuka ja miksi. Jos et muista tai olet epävarma, kysy.
Täytä kaikki kohdat selkeästi, sillä ne kopioidaan suoraan sähköiseen järjestelmään. Muista
teipata kuitit AINA mukaan (vierekkäin, ei päällekkäin ja tarvittaessa niitä voi jatkaa erilliselle
paperille).
Tämän jälkeen toimita menotosite kassanhoitajan lötteröön. Kassanhoitaja skannaa
menotositteen ja kuitit sekä tiliöi ne. Jos menotositteessa on puutteita, palaa se sinulle eikä
rahat ilmiinny tilillesi.
Kätevintä on tallentaa menotosite pohja omalle työpöydälle ja esitäyttää siihen omat tiedot.
Menotositteeseen voit laittaa useamman kuin yhden menon ja myös useammalta sektorilta.
Tämä vähentää menotositteiden kokonaismäärää. Tällöin täytyy kuitenkin muistaa kierrättää
menotositteet kulloisenkin sektorin kautta.
Muistakaa kuitenkin laskuttaa kulunne saman kuun aikana, jotta kirjanpidon ajantasaisuus
ei kärsi.

Lokakuu
Sähköposti vaalipäälliköille
Hei vaalipäälliköt,
Kiitos viimeisimmästä eli paneelikeskustelusta!
Nyt seuraa infopläjäys.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tiedoksi AYY:n yleisestä vaaliviestinnästä
Vaaliliittojen omasta kampanjoinnista
Ottakaa koppia ainejärjestöistä
Kerro palautetta käytäväpaneeli 1:stä
Ilmoittautuminen käytäväpaneeli 2:een
Linkkaa meille vaaliliittosi netti/FB-sivu

1) Tiedoksi AYY:n yleisestä vaaliviestinnästä
AYY:llä on nyt yleinen vaalieventti FB:ssä, jota kannattaa jakaa eteenpäin. Voitte myös
käydä postaamassa ryhmään, jos olette esimerkiksi käytävässä kampanjoimassa.
https://www.facebook.com/events/368513800247584/
Julisteita on saapunut Ketolle. Omien julisteidenne kanssa samaan pakettiin on laitettu
AYY:n yleisjulisteita. Toive on, että voisitte levittää niitä samalla, kun levitätte oman liittonne
julisteita!
AYY:lle on lähitulevaisuudessa tulossa flyereitä, joita voi jakaa esimerkiksi yhdistystiloihin.
Niitä voi myös ulkona flaikuttaessa jakaa ihmisille, jotka kaipaavat perustietoa vaaleista.
KVL:ltä (Johannalta) nyt viimeisimpänä ehdokkaille tulleen sähköpostin mukaan flyereitä ei
saa jakaa sisätiloissa.
AYY:lle on tulossa vaalitarroja. Niitä saa käydä hakemassa keskustoimistolta heti kun niitä
tulee. Koitetaan huudella tästä TG:ssä kun saapuvat.
Aiemmin toteutettua videoprojektia ei valitettavasti jatketa. Paneelikeskustelun lopuksi oli
puhetta, että videoita voisi vielä lähettää viestinnälle. Kuitenkin tarkemman harkinnan jälkeen
todettiin, että tähän ei ole tällä hetkellä resursseja ja olisi suuri riski että projekti viivästyy.
Lisäksi, mitä lähemmäs äänestysaikaa mennään, sitä tärkeämpää on että AYY viestii
tasapuolisesti. Jos ihan jokaiselta liitolta ei olisi materiaalia, emme voisi julkaista videota.
Säädön määrä olisi taattu, joten parempi viheltää peli poikki nyt. Edellinen videoprojekti oli
hyvä kokeilu, mutta jätetään se tällä kertaa siihen ja keskitytään muuhun viestintään.
Pahoittelut niille, jotka olivat jo suunnitelleet videon kuvaamista!
Paneelikeskustelusta on tulossa kooste Facebookiin. Toivottavasti haluatte liittonne kanssa
jakaa sitä kanavillanne, kun se tulee. Pistetään telegramiinkin sitten viestiä, että nyt
kannattaa käydä jakamassa.
2) Vaaliliittojen omasta kampanjoinnista
Kannattaa lukea tarkkaan AYY:n vaalisivuilla olevat vaalimainontaa koskevat ohjeet. Siellä
sanotaan mm. että yliopiston tiloissa kampanjointi tietyin ehdoin on sallittua milloin vain.
Voitte siis mennä omatoimisesti esim. Otakaari 1:n aulaan keräämään näkyvyyttä.
Kannattaa lukea myös Johannalta hiljattain tulleet tarkennukset.
Kun olette kampanjoimassa tai juuri menossa, voitte saada tästä kuvan AYY:n instagramiin.
Laittakaa kuva erillisenä ja teksti erillisenä viestinä Telegramissa käyttäjälle @katvesi, jolloin
Katariina laittaa kuvan AYY:n instagramiin. Voitte myös tweetata olevanne kampanjoimassa
ja pyytää Katariinaa retweettaamaan tweetin. Voitte mainostaa olevanne liikkeellä myös
FB:ssä, jolloin Katariina voi jakaa FB-viestin AYY:n edustajistovaalieventissä. Voitte myös
käydä itse postaamassa eventtiin tiedon, missä olette tavattavissa. Kaikissa tapauksissa
laittakaa Katariinalle jakopyyntö TG:ssä. AYY jakaa tiedon siitä että olette liikkeellä silloin
kuin olette kampanjoimassa tai olette juuri menossa kampanjoimaan. Valitettavasti

etukäteen AYY ei tiedota liittojen kampanjoimisesta esim. seuraavana päivänä, koska AYY
haluaa minimoida viestiensä epävarmuuden. Ylioppilaskunnan on hyvä viestiä julkisesti vain
varmoista tapahtumista.
3) Ottakaa koppia ainejärjestöistä
Ainejärjestöjä kannattaa kannustaa viestimään vaaleista ja levittämään AYY:n yleistä
vaalimateriaalia somessa. Ainakin viime vuonna jotkut järjestöt järjestivät jopa omia
äänestyspisteitä kiltiksille. Tarkoitus kuitenkaan ei ole tuputtaa ainejärjestöille jotakin yhtä
vaaliliittoa ainoana oikeana vaihtoehtona. Ainejärjestöt voisivat esimerkiksi muistuttaa
jäseniään vaalipaneeleista ja äänestysajan alkamisesta. Kannattaa myös ainejärjestöjen
luvalla viedä järjestötiloihin paitsi omia myös AYY:n yleisiä äänestysflaikkuja, vaalitarroja ja
julisteita. Tavoitteena äänestysaktiivisuuden nostaminen!
4) Kerro palautetta käytäväpaneeli 1:stä
Saimme aikaan tosi hyvän ensimmäisen käytäväpaneelin! Järjestetään seuraava vielä
paljonparemmin. Kerro meille, mitä mielestäsi voisi parantaa ja pyrimme ottamaan
ehdotukset huomioon. Palautetta voi antaa formiin osoitteessa
(linkki)
5) Ilmoittautuminen käytäväpaneeli 2:een
Ilmoittautuminen toiseen käytäväpaneeliin tapahtuu oheisessa sheetissa. DL
ilmoittautumiselle on ensi viikon sunnuntai 22.10. Tämän jälkeenkin pääsee mukaan, mutta
haluamme mainostaa ilmoittautuneiden liittojen osallistumista FB-eventissä. Olemalla
ajoissa saa siis näkyvyyttä!
(linkki)
6) Linkkaa meille vaaliliittosi netti/FB-sivu
AYY:n edarivaali-FB-eventtiin haluttaisiin laittaa linkit kaikkien vaaliliittojen vaalisivuille.
Linkkaa meille ensisijainen sivusi! Laitamme selkeyden vuoksi yhden linkin/liitto. Kannattaa
tietysti omassa päässä laittaa nettisivulle linkki FB-profiiliin ja toisin päin.
Laittakaa linkki samaan lomakkeeseen käytäväpaneeli 2:n ilmoittautumisen kanssa. Mutta
sen voi laittaa heti ;)
Vaaliterveisin,
edustajiston puheenjohtajisto
Säde, Tapio ja Ilkka

