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Mainosmateriaalin jakaminen
Edustajistovaalien mainonnassa tulee noudattaa hyviä käytöstapoja. Omia mainoksia kiinnitetään
vain omalle vaaliliitolle osoitetulle alueelle eli koko sermiä ei saa varata omille mainoksilleen.
Edustajistovaalien mainostamista varten jokaiselle kampukselle tulee irtoseinäkkeitä eli sermejä.
Yliopistot varaavat vaalia varten riittävästi sermejä uuden ylioppilaskunnan käyttöön vaalin ajaksi.
Sermien sijainneista tulee tarkemmat ohjeet syksyn alussa. Mainoksia saa kiinnittää vain kyseisiin
irtoseinäkkeisiin ja mainosten tulee liittyä edustajistovaaleihin. Muiden mainoksia ei saa turmella
eikä peittää. Toisia loukkaava mainonta on ehdottomasti kielletty. Järjestöjen tiloissa mainosten
kiinnittämisessä tulee olla samat säännöt kaikille järjestön jäsenille, taustaryhmästä tai
vaaliliitosta riippumatta. Jos mainostus sallitaan järjestön jäsenille, tulee kaikilla kyseiseen
järjestöön kuuluvilla olla oikeus kiinnittää mainoksia omasta vaaliliitostaan tai -renkaastaan
kyseisen järjestön tiloihin. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden kyseiseen järjestöön. Lopullisen
päätöksen mainosten kiinnittämisen säännöistä tekee tilaa hallinnoivan järjestön hallitus.
Mainoksia saa jakaa yliopiston aulatiloissa (rakennusten pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat
tilat) ja yliopiston rakennusten ulkopuolella. Kampanjointi ei saa häiritä kenenkään kulkua sisätai ulkotiloissa eikä ruokailua ravintoloissa. Luennoilla ja luentotiloissa mainostaminen on kielletty.
Luennoilla voi edelleen toki mainita edustajistovaaleista, mutta mitään yksittäisiä ehdokkaita tai
ryhmittymiä ei tule mainostaa. Mainosten jakajat vastaavat, ettei mainonta synnytä roskausta
yliopiston tiloissa. Kulkuteitä ei saa tukkia esimerkiksi vaaliteltoilla tai muilla rakennelmilla.
Vaalimainonnan yhteydessä ei saa tarjota mahdollisuutta äänestämiseen.
Vaalitilaisuudet yliopistojen tiloissa
Yliopiston tiloissa voidaan järjestää edustajistovaaleihin liittyviä vaalitilaisuuksia vaaleja ennen.
Tilaisuuksia voidaan järjestää kampuksilla, mikäli tilaisuutta varten saa luvan yliopistolta.
Tilaisuuden järjestämisestä järjestöjen tiloissa tulee saada aina lupa tilaa hallinnoivalta
järjestöiltä.







Vaalitilaisuuksien tulee olla opiskelijoille suunnattuja ja ehdokkaiden itse järjestämiä.
Vaalipaneeleissa eri ryhmien edustajia tulee pyrkiä saamaan tasapuolisesti esille.
Virallisiin vaalipaneeleihin tulee olla kutsuttuna kaikki vaaliliittoihin kuulumattomat sekä
edustaja jokaisesta vaaliliitosta. Paneeleihin voi osallistua panelisteiksi vain hyväksytyt
ehdokkaat.
Ehdokkailla ja muilla vaalitilaisuuksiin osallistuvilla on oikeus osallistua tilaisuuksiin ilman
häiriöitä.
Vaalitilaisuuksiin on nimettynä aina yliopiston vahtimestareiden edustaja yhteyshenkilöksi.
Tilaisuuden
järjestämiseen
liittyvissä
kysymyksissä,
ota
yhteyttä
yhdistymiskoordinaattoriin, yhdistymiskoordinaattori@ttyy.fi.

Sähköpostilistoilla mainostaminen
Yliopiston sähköpostilistoja voi käyttää vain edustajistovaalien yleiseen mainontaan eikä
yksittäisiä ehdokkaita, vaaliliittoja tai vaalirenkaita tule mainita. Yliopistojen tietoliikenneresurssien
(mukaan lukien sähköposti) käyttöä rajoittavat yliopistojen toimintaa koskevat ohjeet.

Yhdenvertaisuus yliopistoilla
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet
edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa
toiminnassaan. Yliopistoilla ja ylioppilaskunnissa toimitaan moninaisuutta kunnioittavassa
ilmapiirissä. Vaalimainonta ja vaaleissa toimiminen ei saa loukata ketään sukupuolen,
seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, terveydentilan, vammaisuuden
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa moninaisen
ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää. Näin ollen yliopistojen tiloissa ei saa järjestää
tilaisuuksia tai jakaa materiaalia, joka ei ole yhteensopivaa näiden arvojen kanssa tai joissa
esimerkiksi tuotetaan vihapuhetta, kehotetaan väkivaltaan tai kiihotetaan jotain kansanryhmää
vastaan. Äänestäjän valinnanvapaus tulee varmistaa kaikissa tilanteissa.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä Tamyn tai TTYY:n pääsihteereihin taikka vaalien työntekijään.
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