
EHDOLLE ASETTUMINEN–



1. Päätä lähteä ehdolle

2. Saa kaveri mukaan

3. Kysy apua

4. Valmis valitsijayhdistys vai ihan oma?

5. Ehdolleasettumislomake

6. Kampanjoi

7. Tule valituksi!



1. PÄÄTÄ LÄHTEÄ EHDOLLE

Päätös asettua ehdolle on vaalityön ensimmäinen askel. 
Mahtavaa, olet jo pitkällä!

2. SAA KAVERI MUKAAN

Yhdessä ehdolla on kivempaa!
• Miksi? Vaikka yksin voi aina yrittää, se on paljon 

 mukavampaa ja helpompaa porukalla. Koita saada 
 mahdollisimman monia mukaan.

• Miten? Kysele nuortenilloissa ja muissa tapahtumissa, 
joissa liikkuu oman ikäistäsi porukkaa. Toinen kiinnostuu 
varmemmin kun kysyt häntä henkilökohtaisesti.

Kampanjoikaa yhdessä
• Vaikkeivat kaverisi haluaisikaan lähteä ehdolle, voit 

 pyytää heitä auttamaan vaalityössäsi.
• Voit nimittää kaverisi kampanjapäälliköksi ja hyödyntää 

jonkun some-osaamista tai vaikka valokuvaustaitoja.

3. KYSY APUA

Vanhempasi tai kuka tahansa kirkon toiminnasta  tietävä 
 aikuinen auttavat varmasti mielellään. Seurakunnan 
 aikuisilta löytyy myös vinkkejä!



4. VALMIS VALITSIJAYHDISTYS VAI IHAN OMA?
VALMIS VALITSIJAYHDISTYS

+ Vähemmän byrokratiaa

-  Valituksi tuleminen voi olla vaikeampaa

Voit perehtyä olemassa oleviin listoihin ja niiden ajamiin 
arvoihin esimerkiksi kysymällä seurakunnasta tai joltakin, 
joka on toiminut luottamushenkilönä aiemmin.

OMA VALITSIJAYHDISTYS JA VAALILISTA
+ Oman listan kärkiehdokkaana saattaa olla helpompaa tulla  
 valituksi
+ Edistää omia ajatuksia  tehokkaammin, kun vain samanmieliset 
hyötyvät saamistanne äänistä ja varajäsenet  nousevat samasta 
joukosta

- Enemmän byrokratiaa. Ei kuitenkaan paria kaavaketta ja 
 yhteistä sopimista enempää.

Miten? Omaa valitsijayhdistystä varten tarvitset  useam man 
 kaverin ja jonkun (joka ei ole itse ehdolla) toimimaan 
 asiamiehenä. Sitten vain paperit täyttöön. Lomakkeen 
 löydät osoitteesta:
http://info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliasiakirjat

5. EHDOLLEASETTUMISLOMAKE
Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoosi ja ilmoita että haluat 
asettua ehdolle. Henkilökunta auttaa paperihommissa. 
 Tämän voi myös tehdä valitsijayhdistystä perustettaessa tai 
valitsijayhdistyksesi yhteyshenkilön kanssa. Täytät  yhden 
ainoan lomakkeen.
Tadaa! Olet virallisesti ehdolla.



6. KAMPANJOI

• Luo kampanjalle nettisivut, facebook-sivu, Instagram, 
blogi tai muu vastaava

• Täytä tietosi kirkon tarjoamaan vaalikoneeseen ja 
 muuhun viestintään

• Osallistu vaaliväittelyihin ja muihin lähialueesi 
 tapahtumiin

• Järjestä oma vaaleihin liittyvä tapahtumasi, kuten 
 nuorten vaaliväittely tai avoin pöytä 

• Kerro itsestäsi missä vain voit. Jaa flaikkuja, osallistu 
 somessa ja ole siellä missä ihmisiä on!

7. TULE VALITUKSI 

Monissakaan pienemmissä seurakunnissa valituksi 
 tule mi nen  ei vaadi paljoa ääniä. Sinulla ja kavereillasi on 
 todellinen mahdollisuus päästä läpi.

Kun voitokas tulos julkistetaan, ota aikaa juhlia kampanja-
tiimisi kanssa!

Onneksi olkoon! 
Nyt olet nuorten ääni kirkossamme!



MITEN VOITIMME VAALIT VUONNA 2014



MITEN SE ALKOI?
• Neljä kiinnostunutta
• Kysyimme apua - seurakunnan kesätyöntekijä auttoi 

 paperitöissä
• Oma vaaliliitto - seurakunnassamme oli vain yksi toinen 

 vaalilista
• Meitä oli listalla monta ja se paransi saumojamme
• Viikonlopputapahtuma -> keräsimme listalle   yhdeksän 

18-24  -vuotiasta

KAMPANJAMME
• Blogi 
• Facebook-sivu
• Hashtag #medelvägen
• Vaalijulisteet, yksilöille ja yhteiseksi
  • Julistepohja kampanjalta
• Yhteys kouluihin -> julisteet seinälle
• Kävimme vaaliväittelyssä
• Kaikki innostivat omia ystäviään äänestämään



VALOKUVAAMINEN
• Seurakuntamme järjesti valo kuvauksen  

kaikille  ehdokkaille, mutta sen järjestä-
minen itse on aivan yhtä helppoa.

MEDIA
• Täytimme tietomme vaali-

koneeseen ja seurakunta-
lehden vaalinumeroon.

NETTISIVUT JA BLOGI
• Vaaliblogimme sisälsi tietoa 

 keskeisimmistä teemoistamme 
ja  vaaleista  yleisesti

• Julkaisimme blogissa myös 
 ehdokkaiden kirjoituksia

• http://medelvagen.blogspot.fi



FACEBOOK JA SOMEKAMPANJA
• Meillä oli yhteinen facebook-sivu, mutta jokainen jakoi 

sisältöjä myös omien tiliensä kautta



VAALIJULISTE
• Suunnittelimme omat vaalijulisteemme vaalikampanjan 

valmiin pohjan avulla
• Jaoimme julisteita kuvina sosiaalisessa mediassa sekä 

ripustimme niitä kouluihin ja seurakunnan tiloihin



VAALIVÄITTELY
• Osallistuimme vaaliväittelyyn

ÄÄNESTÄ!
• Kannustimme ystäviämme ja 

 s ukulaisiamme  äänestämään



VAALIVALVOJAISET, VOITTO JA ESSE!
• Kampanjan jälkeen juhlimme yhdessä
• Kolme yhdeksästä ehdokkaastamme valittiin
• Paikallislehti Esse myös vieraili vaalinvalvojaisissamme 

ja kirjoitti meistä jutun
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