
[English	  summary:	  Happy	  New	  Year!	  On	  Thursday	  the	  academic	  
committees	  
of	  the	  Aalto	  university	  will	  be	  elected.	  Employers	  may	  vote	  in	  
the	  TKK	  
main	  library	  from	  10:00	  to	  16:00.	  Your	  vote	  counts,	  and	  
especially	  the	  
Academic	  Affairs	  Committee	  is	  a	  very	  important	  organ.	  OTTI	  has	  
candidates	  
for	  two	  committees:	  the	  Academic	  Affairs	  Committee	  of	  Aalto	  
University	  
(AA)	  and	  the	  Academic	  Committee	  of	  Technology	  (TA).	  Candidates	  
who	  are	  
OTTI	  members	  are	  listed	  below.	  If	  you	  cannot	  decide	  who	  to	  
vote	  for,	  
please	  consider	  voting	  for	  Elina	  Moisio	  in	  the	  Academic	  
Affairs	  Committee	  
of	  Aalto	  University	  election	  and	  for	  Harri	  Haanpää	  or	  Petri	  
Kärhä	  in	  
the	  Academic	  Committee	  of	  Technology	  election.]	  
	  
Hyvää	  Uutta	  Vuotta	  kaikille	  OTTIlaisille!	  
	  
Aallon	  akateemisten	  komiteoiden	  vaalit	  järjestetään	  torstaina	  
14.1.	  klo	  10	  -‐	  16,	  äänestyspaikkana	  on	  TKK:n	  pääkirjasto.	  	  
Etenkin	  
Aalto-‐yliopiston	  akateemisten	  asioiden	  komitea	  on	  hyvin	  tärkeä	  
elin.	  
Aalto-‐yliopiston	  akateemisten	  asioiden	  komiteaan	  (AA)	  valitaan	  
kuusi	  
henkilöstön	  edustajaa,	  kuitenkin	  niin,	  että	  enintään	  neljä	  voi	  
olla	  
opetushenkilökuntaa.	  Teknisten	  tieteiden	  akateemisten	  asioiden	  
komiteaan	  
(TA)	  valitaan	  viisi	  henkilöstön	  edustajaa.	  Otaniemen	  TEK-‐
tutkijoilla	  
(OTTI)	  on	  vaaleissa	  seuraavat	  ehdokkaat	  ehdokasnumeroineen:	  
	  
Haahtela,	  Tero	  Jukka	  (AA:	  9,	  TA:	  118)	  
Haanpää,	  Harri	  Timo	  (AA:	  10,	  TA:	  119)	  
Hyvärinen,	  Mikko	  Petteri	  (AA:	  12,	  TA:	  123)	  
Kärhä,	  Petri	  Olavi	  (AA:	  15,	  TA:	  128)	  
Moisio,	  Elina	  Inkeri	  (AA:	  21,	  TA:	  131)	  
Murtomäki,	  Lasse	  Sakari	  (TA:	  138)	  
Nieminen,	  Minna-‐Hanna	  Kaarina	  (TA:	  132)	  
	  
Vaaleissa	  noudatetaan	  suhteellista	  vaalitapaa.	  	  OTTI	  on	  
vaaliliitossa	  
muiden	  akateemisesti	  koulutettujen	  JUKOlaisten	  kansssa.	  
JUKOlaisten	  



ehdokkaiden	  lyhyet	  esittelyt	  löydät	  sivulta:	  
	  
https://wiki.aaltoyliopisto.info/pages/viewpage.action?pageId=
6095703	  
	  
Lisätietoa	  vaaleista	  on	  sivulla:	  
	  
	  
https://wiki.aaltoyliopisto.info/display/aalto/Akateemisten+as
iain+komiteat	  
	  
Sivulta	  voi	  muun	  muassa	  tarkistaa	  äänestysoikeuden.	  Äänen	  
käyttö	  on	  tärkeää,	  jotta	  saamme	  tutkijoiden	  etuja	  ajettua.	  
Tästä	  
vaikutusmahdollisuudesta	  käytiin	  viime	  keväänä	  tiukkaa	  vääntöä	  
eduskuntaa	  
myöten!	  	  Jos	  et	  tiedä	  ketä	  äänestää,	  toivomme	  ääniä	  
keskitettävän	  Aallon	  
komiteavaalissa	  Elina	  Moisiolle	  ja	  Teknisten	  asioiden	  komitean	  
vaalissa	  
Petri	  Kärhälle	  ja	  Harri	  Haanpäälle.	  
	  
Iltapäiväkävely	  kauniissa	  pakkassäässä	  tekee	  hyvää.	  
Houkuttelethan	  
laitoksesi	  muunkin	  henkilökunnan	  kanssasi	  äänestyskävelylle!	  
	  
Parhain	  terveisin	  
	  
Harri	  Haanpää	  
sihteeri,	  OTTI	  


