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Vaalimainonnan ohjeet Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa syksyllä 

2021 

Yleiset ohjeet 

- Vaalimainonnan tulee olla laillista ja hyvän maun mukaista.  

- Ylioppilaskunta tarjoaa jokaiselle ehdokaslistalle tasavertaisen mahdollisuuden 

mainostaa ylioppilaskunnan vaalitapahtumissa, ilmoitustauluilla ja sosiaalisessa 

mediassa sekä SYL:n vaalikoneessa. 

- Edustajistovaaleissa noudatetaan ISYYn vaalisääntöjä. 

Vaalirauha 

Edustajistovaaleissa kunnioitetaan vaalirauhaa. Rehdit ja tasavertaiset vaalit ovat 

ylioppilaskunnan jäsenistön etu. Vaalirauhan rikkomiseksi katsotaan: 

- Vaalimainosten töhriminen. 

- Vaalitilaisuuksien häirintä tai muu asiaton käytös ehdokkaita kohtaan. 

- Rahan, lahjuksen tai palveluksen tarjoaminen palkkioksi tietyllä tavalla 

äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä. 

Ylioppilaskunnan järjestämät vaalitapahtumat 

- Ylioppilaskunta järjestää jokaiselle ehdokaslistalle mahdollisuuden kampanjoida 

yliopiston aulatiloissa. Tarkat kampanjapäivät ja -tilat julkaistaan verkkosivuilla. 

- Molemmilla kampuksilla järjestetään vaalipaneeli, johon kukin ehdokaslista voi 

osallistua yhdellä ehdokkaalla. 

- Valtuutetaan puheenjohtaja antamaan lupa vaalimainontaan harkintansa mukaan 

ISYYn tapahtumissa. Kaikista lupapyynnöistä tiedotetaan keskusvaalilautakuntaa. 

- Vaalitapahtumat järjestetään voimassa olevien koronaohjeistusten mukaisesti. 

Ylioppilaskunnan ilmoitustaulut vaalimainonnassa 

- Jokaiselle ehdokaslistalle annetaan tasavertainen tila ja mahdollisuus mainostaa 

jokaisella osoitetulla ilmoitustaululla. 
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- Ilmoitustaulut sijaitsevat Joensuussa aulatiloissa Futuralla, Metrialla, Educalla ja 

Auroralla (B-siipi) ja Kuopiossa aulatiloissa Canthialla ja Snellmanialla. 

- Mainosjulisteen suurin sallittu koko on A3. Mainoksella ei saa peittää muita 

mainoksia. Ylioppilaskunnan henkilökunta tarvittaessa tiivistää ja järjestää 

mainokset ehdokaslistojen yhdistelmien mukaiseen järjestykseen. 

Ylioppilaskunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa 

mainostaminen 

- Ylioppilaskunta tarjoaa tasavertaisen mahdollisuuden ehdokaslistojen esittelyyn 

ISYYn sosiaalisessa mediassa.  

- Tarkemmat ohjeet ISYYn sosiaalisessa mediassa mainostamiseen toimitetaan 

ehdokaslistojen vaaliasiavastaaville. 

- Verkkosivujen edustajistovaaliosioon on mahdollista saada ehdokaslistan 

yhteystiedot ja linkki listan verkkosivulle tai sosiaaliseen mediaan 

- Edustajistovaalien vaalikone on avoin kaikille ehdokkaille ja ehdokaslistoille. 

Vaalikoneen täyttämisestä toimitetaan ohjeet jokaiselle ehdokkaalle. 

Vaalikonetta pitää yllä ja sen käyttöä valvoo Suomen ylioppilaskuntien liitto ry. 

Mainosmateriaalin jakaminen 

Ylioppilaskunta tarjoaa mahdollisuuden vaalimainontaan omissa tapahtumissaan ja 

tiloissaan, sekä tarjoaa kampuksille aulatiloihin ilmoitustaulut vaalimainontaa varten. 

Muualla tapahtuvaan mainontaan tulee aina olla tilan haltijan lupa. 

- Vaalimainosjulisteita saa kiinnittää ilmoitustaululle vain taulun haltijan luvalla. 

- Yliopiston opetustilanteet eivät ole soveliaita paikkoja vaalimainostamiseen. 

- Yliopiston sähköpostin (@uef -päätteiset) käyttösäännöt kieltävät niiden käytön 

poliittiseen mainontaan. Kielto koskee myös edustajistovaalimainontaa. 

- Mainoksia jakaessa on vältettävä roskaamista. 

- Vaalimainokset tulee poistaa kampuksilta 5.11.2021 klo 16 mennessä. 
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Edustajistovaalien yhteystiedot 

Matti Averio, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, kvl.pj(at)isyy.fi, puh. 0505213158 

Mikko Aaltonen, keskusvaalilautakunnan sihteeri, mikko.aaltonen(at)isyy.fi  puh. 

0445768414 

 

Lue lisää edustajistovaaleista ISYYn verkkosivuilta: isyy.fi/vaalit 

isyy.fi/vaalit

	Keskusvaalilautakunnan hyväksymät ohjeet 4.10.2021
	Vaalimainonnan ohjeet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2021
	Yleiset ohjeet
	Vaalirauha
	Ylioppilaskunnan järjestämät vaalitapahtumat
	Ylioppilaskunnan ilmoitustaulut vaalimainonnassa
	Ylioppilaskunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mainostaminen
	Mainosmateriaalin jakaminen
	Edustajistovaalien yhteystiedot


