Ohjeet mainonnasta vaaleissa 2019

Oulun yliopiston ylioppilaskunta edustajiston vaalit 2019 – ohjeet mainonnasta
Yleistä
Vaalimainokset eivät saa olla loukkaavia.
Vaalimainonta on kielletty luentojen ja muun opetustoiminnan yhteydessä.
Vaalimainosten luvaton peittäminen, muokkaaminen ja poistaminen on kielletty.
Ääntänsä ei saa kaupata.
Vaalimainonta Oulun yliopistossa
Vaalimainoksia saa laittaa keskusvaalilautakunnan osoittamille ilmoitustauluille. Vaalimainoksen
maksimikoko on yksi A2-kokoinen arkki vaaliliittoa kohden. Jokaiselle vaaliliitolle on varattu
puolikas ilmoitustaulu vaalimainontaa varten. Mikäli ehdokkaita on paljon, keskusvaalilautakunta
voi myöntää lisätilaa vaalimainoksille.
Vaalimainonta keskusvaalilautakunnan ilmoitustauluilla on sallittu 24.10.2019 alkaen. Mainosten
asettajien on kerättävä mainoksensa pois viimeistään 7.11.2019.
Ylioppilaskunnan, tiedekuntien tai muissa yliopiston tiloissa olevilla virallisilla ilmoitustauluilla ei
saa mainostaa. Kiltojen ja järjestöjen ilmoitustauluilla mainostamisesta on pyydettävä lupa
kyseiseltä järjestöltä. Keskusvaalilautakunta kehottaa järjestöjä kohtelemaan kaikkia ehdokkaita
yhdenvertaisesti.
Vaalimainonta tietoverkoissa
Sähköpostilistoja saa käyttää vaaliliiton ja -renkaan mainontaan listan ylläpitäjän antamalla
luvalla. Listan ylläpitäjän (esimerkiksi kilta, ainejärjestö tai muu yhdistys) tulee luvan yhteydessä
määritellä sallittu mainonnan laajuus listalla. Sähköpostilistoja ei saa käyttää henkilökohtaiseen
vaalimainontaan. Henkilökohtaisena vaalimainontana ei katsota sitä, että viestin kirjoittaja
mainitsee ehdokasnumeronsa sekä vaaliliiton ja/tai vaalirenkaan nimi viestin allekirjoituksessa.
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Muut määräykset
Häiritsevä vaalimainonta on kielletty. Häiritseväksi voidaan laskea esimerkiksi sähköpostilistan
normaalia käyttöä hankaloittava mainonta tai häiritsevää meteliä äänentoistolaitteiden kautta
aiheuttava mainonta. Häiritseväksi mainonnaksi voidaan laskea myös muiden ehdokkaiden tai
vaaliliittojen/-renkaiden saattaminen epäedulliseen asemaan oman vaalimainonnan yhteydessä.
Vaalimainonta Oulun ylioppilaslehden välityksellä on sallittu päätoimittajan antamalla luvalla.
Oulun ylioppilaslehdeltä voi ostaa banneripaikan lehden nettisivuilta vaalimainontaa varten.
Ehdokas voi vaatteissaan mainostaa vaaleja, itseään tai omaa vaaliliittoaan/vaalirengastaan.
Ehdokkaat ja vaaliliitot/vaalirenkaat voivat järjestää yleisötilaisuuksia, joissa ne kertovat itsestään.
Tällaisista tilaisuuksista tiedottamista koskevat samat säännöt kuin muutakin vaalimainontaa.
Vaaliliitto ja vaalirengas vastaavat ehdokkaidensa mainosten asianmukaisuudesta.
Vaalimainontaa koskevien ohjeiden täydentäminen
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Keskusvaalilautakunta voi antaa lisäohjeita vaalimainonnasta ja tarkennuksia näiden ohjeiden
tulkinnasta julkaisemalla ne OYY:n virallisella ilmoitustaululla, sähköpostilistoilla sekä
Internet-sivuilla. Lisäksi tiedot lähetetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse vaaliliittojen
asiamiehille ja kaikille ehdokkaille.
Lisätietoja
Lisätietoja ehdokasrekrytoinnista antaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Emilia Käsmä,
kvl@oyy.fi sekä pääsihteeri Kauko Keskisärkkä paasihteeri@oyy.fi. Ehdokasrekrytointia koskevista
väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa samoille henkilöille.
Oulussa 12.9.2019
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta
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