Ohjeistus mainostamisesta edustajistovaaleissa 2020
Mainosmateriaalin jakaminen
Edustajistovaalien mainonnassa tulee noudattaa hyviä käytöstapoja. Omia mainoksia kiinnitettäessä on
jätettävä tilaa muille ehdokkaille ja ryhmittymille eli koko sermiä ei saa varata omille mainoksilleen.
Edustajistovaalien mainostamista varten jokaiselle kampukselle tulee irtoseinäkkeitä eli sermejä.
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. Opiskelijahuoneissa mainosten
kiinnittämisessä tulee olla samat säännöt kaikille ehdokkaille taustaryhmästä riippumatta. Mainostus
voidaan siis esimerkiksi sallia tietyn koulutusohjelman kaikille opiskelijoille tai kieltää kaikilta. Lisätietoja
saa ottamalla yhteyden paikalliseen aine- ja tiedekuntajärjestöön tai oppiaineen opiskelijoihin, jotka
huolehtivat huoneen hoidosta.
Mainosten tai muun materiaalin jako yliopiston tiloissa ja yliopiston rakennusten ulkopuolella ei ole
sallittua, ja kampanjointi ulkotiloissa tulee tehdä turvavälit huomioiden. Kampanjointi ei saa häiritä
kenenkään kulkua sisä- tai ulkotiloissa, ravintoloissa ei saa mainostaa eikä myöskään luennoilla.
Luennoilla voi edelleen toki mainita edustajistovaaleista, mutta mitään yksittäisiä ehdokkaita tai
ryhmittymiä ei tule mainostaa. Kulkuteitä ei saa tukkia esimerkiksi vaaliteltoilla tai muilla rakennelmilla.
Vaalimainonnassa on hyvä muistaa myös se, että osa ehdokkaista tulee pääsemään edustajistoon.
Hyvätapainen kampanjointi vaalikentillä edesauttaa hedelmällistä yhteistyötä edustajistossa.
Vaalitilaisuudet yliopiston tiloissa
Yliopiston tiloissa voidaan järjestää edustajistovaaleihin liittyviä vaalitilaisuuksia ennen vaaleja 19. –
27.10. välisenä aikana vallitsevan koronavirustilanteen edellyttämät erityistoimenpiteet huomioon
ottaen. Kaikissa tilaisuuksissa tulee noudattaa yliopiston koronatilanteeseen liittyvää ohjeistusta mm.
henkilömäärien, turvaetäisyyksien, käsihygienian ja kasvomaskisuositusten osalta. Tilojen käytöstä tulee
kuitenkin aina erikseen sopia yliopiston tilahallinnon kanssa viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.
UniCafe-ravintoloiden ollessa suljettuja myös ravintolatiloissa voi järjestää vaalitilaisuuksia. Tilaisuuden
järjestämisestä opiskelijahuoneissa tulee saada aina lupa huonetta hallinnoivalta järjestöltä.
Vaalitilaisuuksien tulee olla kaikille ryhmittymille yhteisiä. Tilaisuuksia voivat järjestää ryhmittymät
silloin kun tilaisuuden järjestämisessä on mukana vähintään 4 ryhmittymää.


Vaalitilaisuuksien tulee olla opiskelijoille suunnattuja.



Vaalipaneeleissa eri ryhmien edustajia tulee pyrkiä saamaan tasapuolisesti esille.
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Yliopiston tiloja ei anneta tai vuokrata yksittäisten ryhmien tai ehdokkaiden tilaisuuksiin.



Tilojen sujuvan käytön varmistamiseksi tilaisuuksista sovitaan kiinteistön
vahtimestaritoiminnasta vastaavien kanssa.



Tarkemmat ohjeet tilaisuuksien järjestämisestä ja tilaisuuden järjestämiseen liittyvissä
kysymyksissä, ota yhteys HYYn vaalikoordinaattoriin, vaalit@hyy.fi

Sähköpostilistoilla mainostaminen
Yliopiston ja ylioppilaskunnan sähköpostilistoilla ei saa harjoittaa ehdokasvaalimainontaa. Massapostitus
sähköpostilistoille johtaa atk-luvan rajoittamiseen tai jopa luvan poistamiseen. Yliopiston
tietoliikenneresurssien (ml sähköposti) käyttöä rajoittavat yliopiston toimintaa koskevat ohjeet.
Yhdenvertaisuus yliopistolla
Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopistolla ja ylioppilaskunnassa
toimitaan moninaisuutta kunnioittavassa ilmapiirissä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa moninaisen
ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää. Näin ollen yliopiston tiloissa ei vaalienkaan aikana saa
järjestää tilaisuuksia tai jakaa materiaalia, joka ei ole yhteensopivaa näiden arvojen kanssa tai joissa
esimerkiksi tuotetaan vihapuhetta, kehotetaan väkivaltaan tai kiihotetaan jotakin kansanryhmää vastaan.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys HYYn pääsihteeriin, paasihteeri@hyy.fi.

Helsingissä 31.8.2018
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