
Tyttöjen puolella, myös kuntavaaleissa! 
 

toimintapaketti vapaaehtoisille ja nuorten ryhmille 

13.6. käydään kuntavaalit kaikissa kunnissa! Kevään ajan puhutaan siitä, mitä asioita kunnissa 

viedään eteenpäin seuraavan neljän vuoden ajan. Kevään aikana voi monella tavalla osallistua oman 

kunnan vaalikeskusteluun, nostaa tärkeitä aiheita esiin ja kysyä ehdokkailta näkemyksiä kotikunnan 

asioista.  

Kahdeksan vinkkiä kuntavaalitoimintaan 

 
Tyttöjen puolella -viestit 

• Plan julkaisi listan politiikkatoimista, joilla voi tukea tyttöjen oikeuksia kunnissa. Miettikää, 

miltä nämä ehdotukset vaikuttaisivat teidän kunnassanne? 

• “Tyttöjen puolella” -listausta voi hyödyntää esimerkiksi lähettämällä ehdotukset kunnan 

ehdokkaille tai kertomalla ehdotuksista sosiaalisessa mediassa.  

Yhteinen vaalipaneelikatsomo tai vaalikoneeseen vastaaminen 

• Vaaleja ennen tv-kanavat järjestävät valtakunnalliset puoluejohtajien vaalitentit, lisäksi 

monet toimivat järjestävät vaalitenttejä etäyhteyksillä. Vaalipaneeleita voi kokoontua 

katsomaan yhdessä ja jäädä paneelin jälkeen yhdessä pohtimaan livenä tai etänä, mitä 

ajatuksia keskustelu herätti. 

• Ennen vaaleja julkaistaan monia vaalikoneita, jossa vois etsiä itselleen sopivaa ehdokasta. 

Täyttäkää yhdessä täyttämään vaalikonetta ja keskustelkaa vaalikoneen kysymyksistä. Hyvä 

vaalikone on esimerkiksi Allianssin Nuorten vaalikone. Omista vaalikonetuloksista voi jakaa 

myös omassa sosiaalisessa mediassa kuvan tai laittaa vaalikoneesta tulleelle ehdokkaalle 

viestiä. 

Etävaalipaneelin järjestäminen 

 

• Tänä keväänä vaalipaneelit järjestetään verkossa. Vaalitentti oman alueen ehdokkaille on 

helppo järjestää etäyhteydellä! 

• Järjestäminen kannattaa ajoittaa ajoissa ja miettiä hyvin. Mallia voi ottaa esimerkiksi 

menneiden vuosien Olohuonetenteistä, jossa kuka tahansa saattoi järjestää 

ehdokaspaneelin, johon kutsui kuulijoiksi tuttujaan. https://olohuonetentti.wordpress.com/  

• Planin materiaalia voi hyödyntää, kun laatii kysymyksiä ilmastonmuutokseen ja tyttöjen 

oikeuksiin liittyen. 

 

Mielipidekirjoituksen kirjoittaminen 

• Kirjoittakaa paikalliseen lehteen mielipidekirjoitus. Mitä pienempi ja paikallisempi lehti, sitä 

varmemmin teksti julkaistaan. Ehdokkaat seuraavat alueen paikallislehtien asioita. 

• Planin materiaalipankissa on hyödynnettäväksi tietoa verkkohäirinnän vaikutuksista sekä 

ilmastonmuutoksesta kunnissa. 

TV-vaalitenteissä twiittaaminen 

https://olohuonetentti.wordpress.com/


• Tärkeimmät vaalitentit ennen vaaleja ovat YLEn sekä MTV3:n paneeli puolueiden 

puheenjohtajille. Twiittaaminen tv-tentin aikana on vaikuttava tapa osallistua 

vaalikeskusteluun ja nostaa tärkeitä aiheita esiin. 

 

Yhteistyötä paikallisissa ilmastokysymyksissä 

• Monilla järjestöillä on vapaaehtoisten ja nuorten toimintaryhmiä, jotka kampanjoivat 

paikallisen ilmastoaiheen parissa tänä keväänä. Onko kunnassanne joki ryhmä, kenen kanssa 

olisi kiva tehdä yhteistyötä? 

 

Yhdessä äänestämään ja pizzalle 

• Vaalipäivä on 13.6. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kunnan vaalipisteessä, 

varsinaisena vaalipäivänä oman alueen äänestyspaikalla.  

• Nuoret äänestävät vaaleissa vähemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Yhdessä äänestämään 

meneminen on hyvä tapa tsempata äänestämisen muistaminen. Sopikaa että menette 

yhdessä äänestämään ja sen jälkeen vaikka pizzalle, ajankohtaisen koronarajoitustilanteen 

huomioiden. 

Valittujen onnittelu 

• Vaalien tulos ja valitut ehdookaat ovat selvillä 13.6. jälkeen. Kirjoittakaa yhdessä 

onnitteluviesti valituille ehdokkaille ja kertokaa teille tärkeistä teemoista. Tähän voi käyttää 

apuna Planin Tyttöjen puolella -listausta. 


