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Sovitut pelisäännöt Tampereen ylioppilaskunnan 
edustajistovaalissa ja ohjeistus mainostamisesta yliopistossa 
 
Kampusten sisätiloissa toteutettava vaalimainonta on sallittua 12.10.2020-6.11.2020. Nämä 
pelisäännöt on sovittu yhdessä ylioppilaskunnan ja yliopiston kanssa.  
 
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. Yliopisto varaa vaalia varten riittävästi sermejä ylioppilaskunnan 
käyttöön vaalien 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. Kannustamme vaalien mainostamiseen järjestöjen tiloissa sekä yhdenvertaisuuteen 
järjestöjen tiloissa tapahtuvassa vaalimainonnassa. 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), vaaliliittojen tai ylioppilaskunnan järjestämissä vaalitilaisuuksissa ja yliopiston 
rakennusten ulkopuolella. Kampanjointi ei saa häiritä kenenkään kulkua sisä- tai ulkotiloissa 
eikä ruokailua ravintoloissa. Opetustilanteissa mainostaminen on kielletty. Opetustilanteissa 
voi toki mainita edustajistovaaleista, mutta mitään yksittäisiä ehdokkaita tai ryhmittymiä ei 
tule mainostaa. Mainosten jakajat vastaavat, ettei mainonta synnytä roskausta 
lähiympäristöön. Kulkuteitä ei saa tukkia esimerkiksi vaaliteltoilla tai muilla rakennelmilla. 
 
Äänestämismahdollisuuden yhteydessä ei saa mainostaa ehdokkaita. Vaalitilaisuuksien ja 
yliopiston tiloissa tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä ei saa tarjota mahdollisuutta 
äänestämiseen. Vaalien tekniset avustajat eivät saa mainostaa omaa ehdokkuuttaan 
tehdessään teknisen avustajan tehtäviä. 
 



 

Tampereen ylioppilaskunta  •  Päärakennuksen 1. ja 2. kerros, Tampereen yliopiston Hervannan kampus 
Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere •  toimistosihteerit@trey.fi  

Kaikenlaisten palkkioiden tarjoaminen tietyllä tapaa äänestämisestä, äänestämättä 
jättämisestä tai äänen luovuttamisesta toisen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Tätä kieltoa 
rikkova ehdokas suljetaan pois vaaleista. 
 
Vaalimainokset on poistettava perjantaihin 6.11. kello 16:00 mennessä. 
 
Vaalitilaisuudet yliopiston tiloissa 
 
Vaalitilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava valtakunnalliset ohjeistukset 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tapahtumia voidaan järjestää Tampereen 
yliopiston antamien tilojen käyttöä koskevien rajoitusten puitteissa. Ohjeistukset ja rajoitukset 
voivat muuttua kesken syksyn, mikäli koronavirustilanne niin vaatii.  
 
Yliopiston tiloissa voidaan järjestää vaaleja ennen edustajistovaaleihin liittyviä 
vaalitilaisuuksia, kuten keskustelutilaisuuksia, vaaliesitteiden jakotapahtumia tai 
paneelikeskusteluita. Tilaisuuksia voidaan järjestää kampuksella, mikäli tilaisuutta varten saa 
luvan yliopistolta. Tilaisuuksia varten on tehtävä tilavaraus yliopiston tilapalveluiden kautta. 
Tilaisuuksia järjestettäessä on noudatettava Tampereen yliopiston järjestyssääntöjä.  
 
Tilaisuuden järjestämisestä järjestöjen tiloissa tulee saada aina lupa tilaa hallinnoivalta 
järjestöltä. 
 
Vaalitilaisuuksien tulee olla opiskelijoille suunnattuja ja ehdokkaiden itse järjestämiä. 
 
Vaalipaneeleissa eri ryhmien edustajia tulee pyrkiä saamaan tasapuolisesti esille. Virallisissa 
vaalipaneeleissa tulee olla kutsuttuna edustaja jokaisesta vaalirenkaasta, vaalirenkaisiin 
kuulumattomista vaaliliitoista sekä vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat. Mikäli järjestö 
järjestää vaalipaneelin, tulee paneeliin olla kutsuttuna kaikki vaaliliitot, joissa on kyseisen 
järjestön jäseniä ehdolla. Paneeleihin voivat osallistua panelisteiksi vain hyväksytyt 
ehdokkaat. 
 
Ehdokkailla ja muilla vaalitilaisuuksiin osallistuvilla on oikeus osallistua tilaisuuksiin ilman 
häiriötä. 
 
Vaalitilaisuuksiin on nimettynä aina yliopiston vahtimestareiden edustajia yhteyshenkilöiksi. 
Tilaisuuden järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä vaalikoordinaattoriin. 
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Sähköpostilistoilla mainostaminen 
 
Yliopiston sähköpostilistoja sekä muita yliopiston kanavia (esim. intra) voi käyttää vain 
edustajistovaalien yleiseen mainontaan eikä yksittäisiä ehdokkaita, vaaliliittoja tai 
vaalirenkaita tule mainita. Yliopistojen tietoliikenneresurssien (mukaan lukien sähköposti 
sekä intra) käyttöä rajoittavat yliopiston toimintaa koskevat ohjeet. 
 
 
Yhdenvertaisuus yliopistolla 
 
Tampereen yliopisto sekä Tampereen ylioppilaskunta ovat sitoutuneet edistämään tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopistolla 
ja ylioppilaskunnassa toimitaan moninaisuutta kunnioittavassa ilmapiirissä. Vaalimainonta 
ja vaaleissa toimiminen ei saa loukata ketään sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, terveydentilan, vammaisuuden tai muuhun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa moninaisen ja monikielisen 
yliopistoyhteisön arkipäivää. Näin ollen yliopiston tiloissa ei saa järjestää tilaisuuksia tai jakaa 
materiaalia, joka ei ole yhteensopiva näiden arvojen kanssa tai joissa esimerkiksi tuotetaan 
vihapuhetta, kehotetaan väkivaltaan tai kiihotetaan jotain kansanryhmää vastaan, tai 
esitetään näihin liittyviä eleitä, merkkejä tai kuvastoa. Äänestäjän valinnanvapaus tulee 
varmistaa kaikissa tilanteissa. 
 
Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea ehdokas pois vaaleista näiden periaatteiden 
loukkaamisesta. Mikäli ehdokas suljetaan pois vaaleista, hänen saamansa äänet siirtyvät 
vaaliliitolle. 
 
 
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä TREYn pääsihteeriin tai vaalikoordinaattoriin. 
 
Tampereella, 3.6.2020 
 
 
Adam Zeidan 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
 
 
Venla Monter 
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, pääsihteeri 


