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Nuorisotyötekijän muistilista:
• Mieti miten vaalit näkyvät seurakuntalaiselle?
 – Hoida vaali-infot ja tiedot äänestyspaikoista seurakunnan  
     nettisivuille ja nuorten someryhmiin 

• Järjestä nuorten vaali-ilta ja pidä vaaliteemaa esillä  kevään ja 
syksyn tapahtumissa. Nuorten kanssa yhdessä pohdittavia asioita 
ovat esimerkiksi:

  – Mistä vaaleissa päätetään? 
  – Mitä ehdokaslistat ovat? 
  – Millaisia ryhmiä omassa seurakunnassasi on toiminut? 
  – Kuinka paljon ääniä valituksi pääseminen vaatii? 
 – Vaikuttajaksi pääseminen ei ole nuorelle mahdoton  
     tavoite.
 – Tilaisuuteen voi kutsua vaalilistat esittäytymään.
 – Otetaan nuoret mukaan – NAVIn nuorteniltamateriaali   
         on suunniteltu sinua varten!  
     www.naviryhma.fi/materiaali_nuortentoimintaan 

• Kannusta nuoria perustamaan oma ehdokaslista tai liittymään jo 
olemassa oleville listoille

 – nuorten oman listan etu on se, että mikäli läpimennyt  
     ehdokas muuttaa pois alueelta toimintakauden aikana,  
     nousee toinen nuori listalta tilalle.
 – valituksi tuleminen yleiseltä listalta saattaa olla joissain   
         tilanteissa helpompaa kuin nuorten omalta listalta 

• Haasta nuoria toimimaan ehdolle asettuvien nuorten tukena, 
 tekemään vaalikampanjaa ja järjestämään vaalitilaisuuksia, 
 paneeleita ja äänestystempauksia 

• Järjestä vaalipaneeleita kouluissa ja kirkolla. Kutsu edustajat 
 jokaiselta ehdokaslistalta esittäytymään nuorteniltaan ja haasta 
nuoret ottamaan selvää listojen tavoitteista. 

• Selvitä mitä mahdollisuuksia on toimia yhteistyössä nuorisoval-
tuuston, kunnan nuorisotoimen yms. kanssa 
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Yhdessä tekemällä onnistutte: 
KANNUSTA, INNOSTA, AUTA!

Miettikää yhdessä mitä vaalit minulle merkitsevät? Miten voin vaikuttaa? 
Miten kannustaa ja innostaa?

Voit pyytää nuoren luottamushenkilön tai ehdokkaan kertomaan omista aja-
tuksistaan, ryhtymisestään ehdokkaaksi ja asioista, joihin on voinut tai haluai-
si vaikuttaa seurakunnassa.

Voit järjestää vaalipaneelin, johon kutsut ehdokkaan kaikilta seurakuntasi 
listoilta keskustelemaan nuorten kanssa. Voitte miettiä nuorten kanssa etu-
käteen, millaisista asioista he haluavat jutella ja kysellä.

Tärkeää on myös kertoa, miten käytännössä äänestäminen tapahtuu. Tilanne 
on uusi kaikille 16-vuotiaille. Käytännön opastus voi lisätä varmuutta äänes-
täjänä ja kasvattaa äänestysprosenttia.

Varmista, että ainakin viikkotoimintaan osallistuvat nuoret käyttävät äänioi-
keuttaan! Sopikaa yhteinen äänestysaika ja -paikka ja juhlistakaa 16-vuotiai-
den äänioikeutta yhdessä, kun olette ensin äänestäneet.

Ennen vaalipäivää työntekijä laittaa muistutustekstarin isoskoulutuslaisille 
ja pyytää heitä tuomaan vanhempansa tai 16-v. täyttäneen nuoren kaverinsa 
äänestämään.

Tehkää isoskoulutuksessa tai nuortenillassa vaaleihin liittyviä mainoksia 
taihuoneentauluja aiheesta: Mitä nuorille merkitsevät vaalit, 16-vuotiaiden 
äänioikeus, vaikuttaminen? Mitä nuoret toivovat uusilta luottamushenkilöiltä ja 
tulevaisuuden seurakunnalta? Isoskoulutuslaisten tekemät mainokset ripuste-
taan vaalipäivänä äänestyspaikan läheisyyteen, esim. kirkon aulaan, kaikkien 
nähtäväksi.


