OAJ:n VALTUUSTOVAALIT 2022
OAJ:n valtuustovaalit toteutetaan sähköisinä vaaleina siten, että sähköinen
ennakkoäänestysaika on 28.2.-14.3.2022. Varsinainen sähköinen äänestysaika on 4.4.4.2022. Äänestäminen tapahtuu OAJ:n jäsensivujen Omat tiedot -sovelluksen kautta.
OAJ:n valtuustoon valitaan vaaleilla 150 jäsentä ja 150 varajäsentä.
1.1.2022 jäsenmäärien perusteella ratkeaa, kuinka monta edustajaa OAJ:n eri jäsenryhmät (YSI, OAO, VOL ja YLL) valtuustoon saavat. Tämänhetkisen tiedon mukaan VOL:n
valtuustoryhmän koko säilynee ennallaan, eli valtuustoon tultaneen valitsemaan 23 VOLjäsentä.
VOL on OAJ:n valtuustovaaleissa koko valtakunnan laajuinen vaalipiiri, josta valittaneen
valtuustoon 23 jäsentä ja 23 varajäsentä. Valtakunnallinen vaalipiiri tarkoittaa käytännössä
sitä, että äänioikeutettu VOL:n jäsen voi äänestää ketä tahansa VOL:n ehdokasta, riippumatta kummankaan asuinpaikasta ja jäsenyhdistyksestä.
OAJ:n verkkosivuilta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet mm. ehdolle asettumisesta ja vaaliliiton perustamisesta (tulossa lähiaikoina). Edellä mainitut ohjeet ovat hyödynnettävissä tarvittavien kannattajien määrää lukuun ottamatta myös VOL:n valtuustovaaleissa. Verkkosivuilta voi ladata hyödynnettäväksi myös OAJ-vaaleihin liittyvää viestintämateriaalia.

EHDOKASASETTELUN TOTEUTTAMINEN
Ehdokkaan asettamiseksi on perustettava valitsijayhdistys, jossa on ehdokkaan lisäksi
vähintään kolme äänioikeutettua jäsentä, jotka ensisijaisesti sähköisesti vahvistavat
oman roolinsa valitsijayhdistyksessä OAJ:n jäsensivujen Omat tiedot-sovelluksessa.
Ehdokas voidaan asettaa myös täyttämällä, päiväämällä ja allekirjoittamalla Omat tiedot sovelluksesta ladattavissa oleva ehdokasasiakirja, jonka allekirjoituksia lukuun ottamatta
voi myös täyttää sähköisesti.
Äänioikeutettu jäsen voi olla mukana vain yhdessä valitsijayhdistyksessä.
HUOM! Ehdokas ei voi toimia toisen ehdokkaan asiamiehenä tai kannattajana eikä ehdokkaan asiamies tai kannattaja voi itse toimia ehdokkaana!
Sähköisen ehdokasasettelun askelmerkit:
1. Vaalikelpoinen jäsen ryhtyy ehdokkaan asiamieheksi/kannattajaksi ja luo jäsensivujen Omat
tiedot-sovelluksessa ehdokkaan valitsijayhdistyksen (OHJE)
2. Valitsijayhdistykseen nimetty ehdokas hyväksyy ehdokkuutensa Omat tiedot-sovelluksessa
(OHJE)
3. Kannattajat hyväksyvät roolinsa Omat tiedot- sovelluksessa (OHJE)
4. Asiamies lähettää valitsijayhdistyksen hyväksyttäväksi (ohje kohdassa 1.)
5. Keskusvaalilautakunnan vaalisihteeri hyväksyy valitsijayhdistyksen
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VAALILIITOT
Vaaliliiton voivat muodostaa vähintään kaksi valitsijayhdistystä. Valitsijayhdistys voi olla
mukana vain yhdessä vaaliliitossa.
Vaaliliiton perustajana toimii ja samalla vaaliliittosopimuksen laatii ensisijaisesti sähköisesti
joku vaaliliittoon liittyvien ehdokkaiden asiamiehistä.
Vaaliliittojen perustamiseen tarvittava vaaliliittosopimus on myös ladattavissa Omat tiedotsovelluksesta ja sen voi allekirjoituksia lukuun ottamatta täyttää sähköisesti.
Vaaliliitolle annetaan nimi, johon pitää sisältyä yhdyssana ”vaaliliitto” (esim. PohjoisKarjalan vaaliliitto). Vaaliliitolle on annettava myös (mielellään lyhyt ja ytimekäs) tunnus
(esim. Karjalasta Kajahtaa!). Valitsijayhdistysten asiamiehet nimeävät keskuudestaan vaaliliiton asiamiehen ja hänen varamiehensä.
Ohje vaaliliiton solmimisesta on tulossa OAJ:n vaalisivuille lähiaikoina.

EHDOKASTIETOJEN ILMOITTAMINEN
OAJ:n vaalisivuille tullaan avaamaan vaaligalleria ehdokkaiden esittelyä varten.
Jokaisen ehdokkaan tulee ehdokkuutensa hyväksymisen yhteydessä antaa Omat tiedot sovelluksessa pyydetyt tiedot, jotka koostuvat henkilötiedoista, valokuvasta sekä määrämittaisesta ehdokasesittelystä (OHJE ehdokastietojen syöttämisestä).
HUOM! Kuvan lisäämisen kanssa on ollut haasteita ja ongelmaa korjataan parhaillaan.
Ehdokastiedot voi kuitenkin syöttää ensin ja käydä lisäämässä kuvan myöhemmin.

EHDOKAS- JA VAALILIITTOASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE
Ensisijaisesti ehdokkaan asettaminen ja vaaliliiton perustaminen tapahtuvat sähköisesti
OAJ:n verkkosivuilta löytyvien tarkempien ohjeiden mukaisesti OAJ:n jäsensivujen
Omat tiedot -sovelluksessa.
Mikäli ehdokkaan asettamiseksi tarvittava valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
ja vaaliliittosopimus (tarvittaessa) laaditaan paperisena, tulee päivätyt, allekirjoitetut ja
skannatut asiakirjat lähettää liiton toimistolle, osoitteeseen harri.myllynen@vol.fi siten, että
ne ovat perillä viimeistään 15.1.2022
VOL-vaalipiirin keskusvaalilautakunnan puolesta,

Harri Myllynen
järjestöpäällikkö
VOL ry
puhelin
050-5506254
sähköposti harri.myllynen@vol.fi

