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Ohjeistus Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
edustajiston vaalien kampanjointiin 
Edustajistovaalin kampanjoinnissa tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Laureamkon voimassa olevaa 
vaaliohjesääntöä. Opiskelijakunta julkaisee ehdokkaiden yhteistä markkinointimateriaalia internetsivuillaan, 
julisteissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kaikki opiskelijakunnan virallinen markkinointimateriaali tuotetaan 
työntekijöiden ja/tai keskusvaalilautakunnan toimesta. 

Tätä materiaalia varten kaikkia vaaliliittojen asiamiehiä pyydetään lähettämään kasvokuvat kaikista 
vaaliliittonsa ehdokkaista. Kasvokuvat tulee toimittaa jpeg-, bmp- tai png-muodossa. Kuvien tulee olla 
otettuja valkoista taustaa vasten. Kuvat toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen vaalit@laureamko.fi 
7.10. klo 23.59 mennessä. 

Huomioitavia asioita kampanjoinnissa: 

● Laureamkon viestintäkanavia (mm. Facebook-sivut ja muut sosiaalisen median kanavat) ei saa 
käyttää yksittäisen ehdokkaan tai vaaliliiton markkinointiin. 

● Opiskelijakunnan toimijoiden vaatteiden ja asusteiden kuten tuutori- ja kampustoimijapaitojen 
käyttäminen virallisessa vaalikuvassa on kielletty. 

● Vaaliliitot voivat itse luoda tapahtuman tai sivun esimerkiksi Facebookiin ja mainostaa itseään. 
● Laureamkon toimistoja, muita tiloja (esimerkiksi Laureamkon ilmoitustaulut) tai resursseja ei saa 

käyttää yksittäisten ehdokkaiden, vaaliliittojen tai vaalirenkaiden markkinointiin tai siihen liittyvään 
toimintaan. 

● Vaaliliitot voivat teettää omista ehdokkaistaan julisteita ja muuta markkinointimateriaalia, jota saa 
asettaa näkyville Laurean ohjeistusten ja käytänteiden mukaisesti. 

● Opiskelijakunnan toimijat voivat markkinoida ehdokkaita sekä listoja yksityishenkilöinä. 
● Vaaliliiton edustaja on vastuussa ehdokkaidensa kampanjoinnista. 
● Näiden ohjeiden lisäksi tulee noudattaa Laureamkon sääntöjä, vaaliohjesääntöä sekä voimassa 

olevaa lainsäädäntöä. 
● Ohjeistuksen noudattamista valvoo keskusvaalilautakunta. 

Ehdokkaita kannustetaan omaehtoiseen kampanjointiin ja vaalien markkinointiin. Ehdokkaat voivat jakaa 
esimerkiksi printtejä ja vähäarvoisia jakotavaroita kampanjointinsa tukena, kuitenkin vaaliohjesäännön 
puitteissa. 

Kaikissa kampanjointiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä keskusvaalilautakuntaan. 
Muistakaa, että te teette näistä vaaleista onnistuneet! 

 

Vaaliterveisin, 

Jenni Hyvärinen 
Puheenjohtaja 
Keskusvaalilautakunta 
jenni.hyvarinen@laureamko.fi  
www.laureamko.fi 
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The Guidelines for promoting the election of the Council 
of Representatives of the Student Union of Laurea 
University of Applied Sciences 
During the campaign process of the election of the Council of Representatives it is advisable to follow good 
manners and the valid election guidelines. The Student Union publishes all the official Candidate marketing 
material on the official Student Union web page, posters and on different social media platforms. All the 
official marketing material of the Student Union will be designed by the staff of the Student Union and the 
Central Election Committee.  

For this material we ask all the Spokespersons of the different Electoral Alliances to send facial photos of all 
the Candidates of their Electoral Alliances. The photos must be delivered in jpeg, bmp or png form. The 
photos have to be taken against a white background. The photos will be sent as an e-mail attachment to 
vaalit@laureamko.fi before 11.59 p.m. on October 7th 2018. 

Things to bare in mind while campaigning: 

● The communication channels of Laureamko (the Facebook pages and other social media channels) 
cannot be used to promote single Candidates or Electoral Alliances. 

● Clothing or accesories of the Laureamko’s actives for example Laureamko or tutor t-shirts are not 
allowed in the official candidate photo. 

● The Electoral Alliances can set up their own Facebook events or pages and promote themselves. 
● The offices of the Student Union, other premises (i.e. the bulletin boards of the Student Union) or 

other resources cannot be used to promote single Candidates or Electoral Alliances or Electoral 
Coalitions or other campaign related activities. 

● The Electoral Alliances can design posters of their Candidates and other marketing material, and 
those can be posted on campuses within the rules and guidelines of Laurea. 

● The actives of the Student Union can market Candidates and Electoral Alliances as private persons. 
● The Spokesperson of the Electoral Alliances are in charge of the campaigning of their Candidates. 
● In addition to these guidelines, everyone must follow the rules of the Student Union, the election 

guidelines and the Finnish law. 
● The Central Election Committee will make sure that these guidelines are being followed. 

The Candidates are encouraged to promote themselves and the election. The candidates can hand out 
prints and cheap merchandise to support their campaign process, nevertheless following the election 
guidelines. 

All enquiries can be assigned to the Central Election Committee. Remember that you are the ones that can 
make this election happen! 

 

With Electoral Regards, 

Jenni Hyvärinen 
President 
Central Election Committee 
jenni.hyvarinen@laureamko.fi  
www.laureamko.fi 
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