
TEKIN VAALIT 2023: VAALILIITON SOPIMUSKIRJA

VAALILIITON PERUSTAMISSOPIMUS

Vastaanottajan 
kuittaus: 

Nimenselvennys: 
Vastaanotettu:

(pvm ja 
kellonaika) 

VAALILIITON NIMI: 

Perustamme vaaliliiton seuraavalle tai seuraaville vaalialueille:

Vaalipiiri: TFiF
Alue:

Vaaliliiton asiamieheksi valtuutamme: 

Päiväys: 

Allekirjoittajat: 

1. Vaaliasiamiehen
allekirjoitus 2. Allekirjoitus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Sähköposti Sähköposti

3. Allekirjoitus 4. Allekirjoitus
(vapaaehtoinen)

Nimenselvennys Nimenselvennys

Sähköposti Sähköposti

Vaalialueiden maksimiehdokasmäärät:

65 ehdokastaEteläinen vaalialue 
Itäinen vaalialue 13 ehdokasta

Läntinen vaalialue 43 ehdokasta

Pohjoinen vaalialue 15 ehdokasta

TFIF:in vaalipiiri 9 ehdokasta

Vaaliasiamiehen kokoamalle ehdokaslistalle kaikista ehdokkaista annetaan seuraavat tiedot: sukunimi ja etunimet; vaalipiiri (TA tai TFiF) ja 
Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä lisäksi vaalialue, jossa ehdokas on ehdolla; kotipaikka; syntymäaika; sähköposti ja 
puhelinnumero. Lihavoidut tiedot julkaistaan ehdokasluettelossa, muita tarvitaan yhteydenpitoon ja ehdokkaan tunnistamiseen.

TFiFin vaalipiiri kattaa koko Suomen (4 paikkaa) 

Voit palauttaa sopimuskirjan paperisena (TEK info, 9 krs, 
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki) tai skannata allekirjoitetun 
sopimuskirjan ja lähettää osoitteeseen vaalit@tek.fi.  

Rastita kohta, jos vaaliliitto ottaa sähköisen ehdokasasettelutyökalun käyttöön. Jos vaaliliitto luopuu jo ottamansa sähköisen 
ehdokasasettelutyökalun käytöstä, vaaliasiamiehen pitää ilmoittaa kirjallisesti TEKin toimistoon 6.2. klo 12.00 mennessä.

Tekniikan Akateemiset (kaikilla alueilla ei tarvitse olla ehdokkaita.)

Etunimet Puhelinnumero

Jätettävä käsin allekirjoitettuna TEKin toimistolle  6.2.2023 klo 12:00 
mennessä. 

Allekirjoittaneet äänioikeutetut jäsenet ovat tänään perustaneet Tekniikan Akateemiset ry:n jäsenäänestystä ja TEKin liittoäänestystä 
varten vaaliliiton nimeltä: 

   

Allekirjoittamalla vakuutamme että ehdokkaiksi nimetyt ovat siihen suostuneet ja että kaikki sopimuskirjassa mainitut 
henkilöt ovat vaalikelpoisia.

Sukunimi

Tekniikan Akateemisten (TA:n) vaalipiirin vaalialueet (yhteensä 66 
paikkaa) 

Eteläinen vaalialue: Uusimaa (32 paikkaa) 
Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, 
Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-
Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi (21 paikkaa)
Itäinen vaalialue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-
Karjala ja Pohjois-Savo (6 paikkaa) 
Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa (7 paikkaa) 

Eteläinen Itäinen Läntinen

Pyydämme tunnukset sähköiseen ehdokasasettelutyökaluun allekirjoittaneille ja palautamme ehdokaslistan työkalua käyttäen.

Pohjoinen TFiF
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