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Ungdomsarbetsledarens 
kom-ihåg-lista: 

• Fundera på hur valet syns för församlingsmedlemmarna.  
 – Sätt ut information om valet och vallokalerna på 
    församlingens nätsida och dela den även på sociala medier   
    som når ungdomar. 

• Ordna ungdomsvkällar med temat ”Församlingsvalet” och upp-
märksamma temat under våren och höstens olika program. Med 
ungdomarna kan du fundera på t.ex. följande saker:    

  – Vem väljs i valet? 
  – Vad är en vallista?  
	 	 –	Vilka	valmansföreningar	finns	i	din	församling?	
  – Hur många röster behövs för att bli invald? 
 – Att bli invald är inte ett omöjligt mål för den unga.  
 – Du kan t.ex. bjuda in kontaktpersonerna för de olika valmans- 
     föreningarna och listorna. 
 – Vi tar med de unga – NAVIs ungdomskvällmaterial är till för  
     dig!  
     http://www.naviryhma.fi/material_for_ungdomsverksamhet

• Uppmuntra de unga att ställa upp för en egen lista eller på någon 
lista som redan finns.

 – Fördelen med att de unga ställer upp med en egen lista är att 
     om någon av de invalda unga flyttar bort, blir den följande på  
     listan ordinarie medlem.  
 – En allmänn listan kan dock i vissa fall vara mer fördelaktigt i 
     jämförelse med egen lista. 

• Utmana de andra ungdomarna att stöda dem som ställer upp i 
valet genom att föra valkampanjer, paneldiskussioner eller ordna 
valtillfällen. 

• Ordna valpaneler i skolor och i kyrkan. Bjud in kandidater från  
olika listor till en ungdomskväll för att presentera sig och sina 
åsikter. 

• Ta reda på om det finns möjligheter att samarbeta med ungdoms-
fullmäktige eller kommunens ungdomsverksamhet. 



#MELTTHECHURCH
Stå inte fastfrusen! 

w w w . n a v i r y h m a . f i

Tillsammans lyckas ni: 
 UPPMUNTRA, INSPIRERA, HJÄLP! 

Fundera  tillsammans på vad valet betyder för just dig? Hur kan du påverka? 
Hur kan du uppmuntra och inspirera? 

Du kan fråga unga förtroendevalda eller någon ung kandidat om deras åsikter, 
varför de ställde upp i valet och i hurdana ärenden de har fått ta ställning eller 
vad de skulle vilja påverka.

Du kan ordna  paneldiskussioner, bjud in någon från alla uppställda listor till 
diskussion med de unga. Du kan tillsammans med de unga i förväg fundera på 
hurdana saker de vill diskutera eller vad de vill fråga. 

Viktigt  är det även att berätta hur röstningen går till i praktiken. För en 16-åring 
är det en ny upplevelse att rösta. Att ge praktiska råd kan öka  självsäkerheten 
att våga gå och rösta och på det sättet öka valprocenten.

Försäkra dig om  att de aktiva ungdomarna går och röstar! Bestäm en  
gemensam tid och plats då ni går och rösta, ni kan efter det fira att alla som fyllt 
16-år fått rösta. 

Innan valdagen sätter den anställda en påminnelse till hjälpledarut bildningens 
kontaktlista om att alla som fyllt 16-år skall ta med sina vänner och gå och  rösta.
 
Gör under hjälpledarutbildningen eller ungdomskvällen affischer eller  kollage 
om valet: Vad betyder valet för de unga, rösträtt för alla över 16-år, gör det en  skillnad? 
Vad vill de unga att de förtroendevalda skall fatta beslut om, vad förväntar sig de 
unga av framtidens församling? Affischerna kan sedan hängas upp i  närheten av 
vallokaler, på kyrkans anslagstavla eller andra ställen där de får synlighet.


