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VAALIKUULUTUS 2021 – HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN 
EDUSTAJISTOVAALIT 

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan edustajistovaaleissa syksyllä 2021 valitaan opiskelijakunnan edustajisto 
toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2022. Vaaleissa valitaan yhteensä 20 edustajiston jäsentä ja 20 varajäsentä. 
Vaalit toimitetaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päätöksellä seuraavasti: 

Ehdolleasettumisaika: 1. – 30.9.2021 (alkaa alkamispäivänä klo 12 ja päättyy päättymispäivänä klo 12) 
Ehdokaslistojen julkaisu: 11.10.2021 
Vaalipäivät: 27.10. - 3.11.2021 (äänestäminen alkaa ensimmäisenä vaalipäivänä klo 10 ja päättyy viimeisenä vaalipäivänä klo 16) 
Vaalivalvojaiset: 3.11.2021 (vaalituloksen julkistus) 

Äänestys järjestetään sähköisesti. Äänestää voivat kaikki Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan jäsenmaksun 
viimeistään 18.10.2021 aikana maksaneet varsinaiset jäsenet. Äänestäminen tapahtuu opiskelijakunnan 
digitaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen alustan kautta. 

Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan jäsenmaksun 
viimeistään ehdolleasettumisajan päättyessä 30.9.2021 kello 12.00 maksaneet opiskelijat. Ehdolle 
asettuminen tapahtuu täyttämällä sähköinen ehdokaslomake. 

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan kaksikymmentä (20) jäsentä. Vaaliliitolle 
on nimettävä edustaja, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliitto muodostetaan 
täyttämällä perustamisilmoitus, jossa on ilmoitettava kaikkien liittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet. 
Vaaliliiton perustamisilmoitus tulee jättää ehdolleasettumisajan puitteissa. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka 
julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi tai tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia 
eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä vaaliliitto 
nimeämään itsensä uudelleen tai hylätä tunnus.  

Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Mikäli ehdokas ei ole ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, hänen 
katsotaan olevan yksin omassa liitossaan eli niin sanotusti sitoutumaton. Ehdokasluettelo julkaistaan 
opiskelijakunnan verkkosivuilla ja julisteina kampusten virallisilla ilmoitustauluilla.  

Vaaliluettelo on nähtävillä opiskelijakunnan toimistolla Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan 
toimipisteen 1K001-tilassa 18.10.2021 alkaen aina vaalien päättymiseen asti. Vaaliluetteloa koskevat 
oikaisuvaatimukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle sähköpostitse osoitteen vaalit@helga.fi kautta 
seitsemän (7) päivän kuluessa sen julkaisemisesta. 

Tarkemmin vaaleja säätelevät Helgan säännöt sekä johto- ja hallintosääntö löytyvät opiskelijakunnan 
verkkosivujen materiaalipankista osoitteesta www.helga.fi. Myös linkit vaaliasiakirjoihin ovat saatavilla 
opiskelijakunnan verkkosivuilta. 

Edustajiston pääsääntöinen toimintakieli on suomi, mutta osallistuminen mahdollistetaan myös englanniksi. 

Kaikista poikkeuksista tähän vaalikuulutukseen liittyen tiedottaa opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta 
opiskelijakunnan verkkosivujen www.helga.fi kautta. 

Helsingissä 1.9.2021 

Kaisa Manner   Jani Mäntysaari 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  keskusvaalilautakunnan sihteeri 

http://www.helga.fi/
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ELECTION ANNOUNCEMENT 2021 – THE STUDENT UNION OF HAAGA-HELIA 
– HELGA’S REPRESENTATIVE COUNCIL ELECTION 

The Student Union of Haaga-Helia – Helga’s representative council election in 2021 will elect the council for the 
term 1.1.2022 - 31.12.2022. In total, 20 members and 20 vice members will be chosen in the election. The election 
is carried out by the decision of the Central Election Committee in the following days: 

Nomination period: 1. – 30.9.2021 (begins at noon on the first day and ends at noon on the final day) 
Publishing the candidate lists: 11.10.2021 
Election days: 27.10. - 3.11.2021 (voting starts at 10:00 on the first day and ends at 16:00 on the final day)  
Election night party: 3.11.2021 (voting results) 

The voting is done electronically during the election days. You can vote in the election if you 1) are studying in 
a degree programme in Haaga-Helia and 2) have paid the student union membership fee latest on 18.10.2021. 
Voting is done online via the digital platform of the student union. 

You can become a candidate in the election if you 1) are studying in a degree programme in Haaga-Helia and 2) 
have paid the student union membership fee latest by 30.9.2021 at 12:00. Becoming a candidate is done by 
filling the digital candidate form. 

Candidates can form an electoral alliance that can host up to 20 candidates. An election agent (that does not 
have to be a candidate) must be named for the alliance. The alliance is formed by filling an official form that 
must have the names of all the candidates. The digital form should be sent within the nomination period. The 
electoral alliance must have a name that will be published in the election announcements. The name or the 
emblem must not be offending to anyone or be commercial or otherwise inappropriate. The Central Election 
Committee has the right to order the electoral alliance to rename itself or reject the emblem. 

A candidate can only be part of one electoral alliance. If a candidate does not join an alliance, the candidate will 
be viewed as independent. The official candidate list will be published in the student union website and as 
posters in every campus. 

The election register is visible in the student union’s office in Haaga-Helia’s Pasila campus room 1K001 starting 
18.10.2021 until the end of the election. Any appeals regarding the list must be carried out within seven (7) days 
from the release. The appeals must be targeted to the Central Election Committee via email election@helga.fi. 

The student union rules and the administrative rules are accessible online in Finnish on the student union’s 
website www.helga.fi. Additionally the administrative rules are accessible in English as well. Also links to the 
official election documents are available on the website. 

The main language of the representative council is Finnish but participation in English is also possible. 

All exceptions to this announcement are informed about by the Central Election Committee through Helga’s 
website www.helga.fi. 

In Helsinki 1.9.2021 

Kaisa Manner   Jani Mäntysaari 
Chairperson of the Central Election Committee Secretary of the Central Election Committee 

http://www.helga.fi/

	VAALIKUULUTUS 2021 – HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN EDUSTAJISTOVAALIT
	ELECTION ANNOUNCEMENT 2021 – THE STUDENT UNION OF HAAGA-HELIA – HELGA’S REPRESENTATIVE COUNCIL ELECTION

