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1. Bestäm dig att ställa upp

2. Få med en kompis

3. Be om hjälp

4. Färdig vallista eller starta egen val lista?

5. Lämna in officiella pappern för  kandidatur

6. Kampanjera

7. Bli invald!



1. BESTÄM DIG

Bestäm dig om att ställa upp. Detta är det första steget.
Bra, du har redan kommit långt!

2. FÅ MED EN KOMPIS

Att ställa upp tillsammans är roligare!
• Varför? Du kan ställa upp ensam, men det är mycket 

 roligare tillsammans. Försök få så många som möjligt att 
delta.

• Hur? Fråga på ungdomskvällen eller på andra 
 ungdomsevenemang. Det är enklare att ställa upp då 
 någon frågar en personligen. 

För kampanj tillsammans
• Vill dina kompisar inte ställa upp? Det är okej, att ställa 

upp är inte allas grej, därför kan du istället be dem att 
stöda dig i din kampanj

• I en kampanj behövs olika personer, en kampanjchef, 
 some-expert, någon som kan fotografera, göra videon 
ellerflyers.

3. BE OM HJÄLP

Be hjälp av någon församlingsanställd eller någon annan 
vuxen du känner som är insatt i kyrkans strukturer.



4. FÄRDIG VALLISTA ELLER STARTA EGEN
VALMANNAFÖRENING?

FÄRDIG VALLISTA
+ Mindre byrokrati

-  Det kan vara svårare att bli invald

Hurgårmanmed?Taredapåomdetfinnssådana,vilkade
är och om du skulle passa i en. Information via församlingen 
eller någon som redan varit med i församlingsrådet. 

EGEN VALMANNAFÖRENING OCH EGEN LISTA

+ Stor egen lista = lättare att bli invald (iom jämförelsetalen)
+ För verkligen fram dina egna /ungas åsikter
+ Ifall du blir invald och sedan måste ge upp din post, ersätts du 
med en annan ung från er ungdomslista

- Byråkrati, men inget större än att fylla i några blanketter + hitta 
en ordförande

Hur går det till? Man måste skapa en egen lista, och där 
behöver man en ordförande för valmannaföreningen som 
inte ställer upp i valet (kan vara den som ni tidigare bett om 
hjälp) + 9 församlingsmedlemmar + fylla i några  papper. 
Blanketterna hittas här: 
http://info.forsamlingsvalet.fi/anvisningar/valdokument

5. STÄLL UPP OFFICIELLT

Ta kontakt med din församling tex. församlingssekreteraren 
och meddela att du vill ställa upp i församlingsvalet. Hen 
hjälper dig vidare med pappersarbetet. Men i enkelhet går 
det så att du fyller i en blankett.
Nuärduofficielltkandidat!



6. FÖR KAMPANJ

• Skapa en kampanjsida t.ex. Instagram konto, facebook 
sida, blogg eller dylig

• Fyll i dina uppgifer i valmaskinen som erbjuds av ev-luth 
kyrkan, dessutom brukar kyrkpressen ha en elektronisk 
“valbilaga” där varje kandidat får presentera sig själv

• Delta i valdebatter, valtorg och andra evenemang som 
ordnas på din ort

• Organisera egna valevenemang för unga, besök en 
 ungdomskväll, ordna en valdebatt i skolan, eller organi-
sera ett valcafé

• Sprid ditt budskap i alla former du kan tänka dig, delta 
aktivtidiskussionpåsocialamedier,delautflyers,besök
åldringshemmet och berätta om ditt kandidatskap, var 
kreativ!

6. BLI INVALD 

I många små församlingar krävs inte många röster för att bli 
invald, därför har du och dina kompisar en verklig chans att 
bli invalda.
Håll en valvakamed din kampanjgrupp och fira då ni blir
 i nvalda.

Grattis! 
Nu är du de ungas röst!



HUR VI BLEV INVALDA 2014



HUR BÖRJADE DET?
• 4 intresserade
• Diskuterade tillsammans på UK: ville göra nåt åt 

kyrkans styvhet, hämta nya fräsha synpunkter till 
 beslutsfattandet

• Bad om hjälp -sommaranställd i församlingen hjälpte oss 
med pappersarbetet

• Egen valmannaförening -det fanns bara en annan lista i 
vår församling

• Bästa odds att bli invald om man är många på listan
• Hjälpisweekend -> samlade ihop ett gäng på 9 (18-24år)

VÅR KAMPANJ BESTOD AV
• Blogghttp://medelvagen.blogspot.fi/
• Facebook sida https://www.facebook.com/medelvagen/
• Hashtag #medelvägen
• Valmaskin + KPs valbilaga
• Valaffisher,egnaochgemensamma
  • Valaffishtemplatefrånkampanjen
• Kontaktadeskolor->hängauppaffisher
• Deltog i valdebatt
• Alla röstade själv och uppmuntrade sina egna vänner att 

rösta



FOTOGRAFERING
• Vår samfällighet organiserade 

 fotografering för alla kandidaterna i 
vår stad men det är även lätt att ordna 
 fotografering själv.

KPs VALBILAGA
• Vi fyllde i våra uppgifter 

i både valmaskinen och 
Kyrkpressens valbilaga.

NÄTSIDA OCH BLOGG
• Vår valblogg innehöll 

 information om våra viktigaste 
teman samt om valen. 

• Vi publicerade även skrivelser i 
vår blogg

• http://medelvagen.blogspot.fi/



FACEBOOK OCH SOMEKAMPANJ
• Vi hadde en gemensam facebook sida, men dessutom 

spred alla valmeddelanden på sina personliga sociala me-
die.



VALAFFISHER
• Viskapadevåravalaffishermedhjälpavförsamlings-
valetsvalaffishtemplate.

• Videladeaffishernapåvårasocialamediersamt
 printade ut dem och delade ut i skolor och hängde upp på 
 församlingsgården.



VALDEBATT
• Vi deltog i en valdebatt.

RÖSTA!
• Vi uppmuntrade våra 

 kompisar och släktingar att 
röst.



VALVAKA, VALVINST OCH ESSE!
• Efterkampanjenfiradevidethelamedenvalvaka.
• Slutresultatet var att tre av nio kandidater blev invalda.
• Lokaltidningen Esse besökte också vår valvaka och skrev 

om oss.
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