EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS
CANDIDATE’S APPROVAL AND ASSURANCE
Edustajistovaalit 2017
The election of the Representative
Council the 2017

Lista/ list

Listan nimi/ Name of the list

Ehdokas/ Candidate

Nimi / Name 1)

Arvo, ammatti tai toimi/ Title or profession 2)

Opiskelijanumero/ Student number

Pääaine(et) tai koulutusohjelma(t) /Major(s) or degree programme(s)

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero/ E-mail and phone number

Oletko sitoutumaton ehdokas / Are you a nonaligned candidate3)

Kyllä/Yes

Ei/No

Jos tulet valituksi, saako yhteystietosi sähköpostin julkaista ylioppilaskunnan verkkosivuilla/ If you are
selected, may we publish your contact information at the web site of the Student Union (ISYY)

Kyllä/Yes

Ei/No

Jos tulet valituksi, saako yhteystietosi puhelinnumeron julkaista ylioppilaskunnan verkkosivuilla/ If you
are selected, may we publish your phone number at the web site of the Student Union (ISYY)

Kyllä/Yes
Suostumus ja
vakuutus/ Approval and
assurance

Ei/No

Suostun yllä mainitun listan ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan edustajiston jäsenen
toimen. Sitoudun ehdokkaana toimimaan hyvien tapojen sekä ylioppilaskunnan
vaalijärjestyksen mukaisesti. Minut saa liittää ylioppilaskunnan ylläpitämälle
edustajiston sähköpostilistalle (suljettu lista). Vakuutan, etten näissä vaaleissa ole
suostunut toisen listan ehdokkaaksi./ I agree to be a candidate to the list above and
recieve the place as a member of the Representative Council. I am committed as a
candidate to act with good manners and follow the Student union’s (ISYY) election
rules. Student union (ISYY) is allowed to join me to the mailing list (closed list) of
the Representative Council. The mailing list is maintained by the Student Union
(ISYY). I assure that I am not agreed to be a candidate for another list at this
Paikka ja päiväys /Place and date

Ehdokkaan allekirjoitus/ Signature of the candidate

1)

Sukunimi ensin/ Last name first

2)

Enintään kaksi ilmaisua/ No more than two titles

3)

Jos olet sitoutumaton, nimesi perään merkitään ehdokaslistojen yhdistelmässä (sit). / If you are a nonaligned candidate, we
mark it after your name to the combination of candidate lists.

