
Kohti kuntavaaleja



Aikataulut

Äänioikeustiedot määräytyvät pe 26.2.2021 ja  

äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 3.3.2021

Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioikeutetuista

atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri). 

Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta 

äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, 

henkilötunnus, kotikunta ja vaalipäivän 

äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 

26.2.2021.

Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin 

vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 

tiistaina 9.3.2021

Ehdokasasettelu vahvistetaan 

torstaina 18.3.2021

Ennakkoäänestys kotimaassa 7. - 13.4.2021 &

Ennakkoäänestys ulkomailla 7. - 10.4.2021

Vaalipäivä sunnuntaina 18.4.2021 &

Tulosten vahvistaminen 21.4.2021

Ehdokassuostumuskaavake 

Keskustan verkkosivuilta

https://keskusta.fi/vaalit/hae-keskustan-kuntavaaliehdokkaaksi-2021/


Miksi
ja miten 
ehdokkaaksi? 

Aitoa paikallispolitiikkaa – Ei varsinaista puoluepolitiikkaa

Nuorten ääntä eivät pidä muut kuin nuoret itse

Ihmisten kokoisia tehtäviä 
– nuoret ovat oman arkensa asiantuntijoita

Vaalit ovat kasvamisen ja vaikuttamisen paikka

Ehdokashankinta on myös jäsenhankintaa

Puolueiden piirit keräävät 
ehdokaslistat 
kunnallisjärjestöiltä

Suostumus ehdokkuudesta omalle 
piiritoimistolle tai kj:n vaalipäällikölle

KYSYMYS PIIREIHIN 

POHDITTAVAKSI:

Miten ollaan yhteydessä puolueen 

kunnallisjärjestöihin? Kuka on, miten ja 

missä vaiheessa?

Esim. pj+tj voisivat lähestyä 

kunnallisjärjestöjen puheenjohtajia ja 

kysyä, kuinka voidaan olla avuksi 

nuorten ehdokkaiden hankinnassa. 



Kuinka kysyn 
ehdokkaaksi?

Aluejako kunnan tai piirin alueella
→ Jakakaa kunnat johtokunnan jäsenten kesken, pyytäkää 
apua vanhoilta konkareilta – ehdokashankinta voi olla myös 
kivaa ja palkitsevaa! 

Kysy rohkeasti
→ Soitto, tekstari, viesti Facebookissa/Instagramissa. Mikä 
tuntuu sopivimmalta!
Tsekkaa seuraavasta diasta viestipohjat ☺

Kannattaa kysyä 1-3 kertaa / henkilö
→ Ensiksi nuorten piiristä/kunnasta,
sen jälkeen liiton pj/vpj ja sen jälkeen kansanedustaja

Nykyiset valtuutetut ja edellisissä vaaleissa 
ehdolla olleet, sidosryhmät, oppilaitokset, 
nuorisovaltuustot, aktiiviset toimijat
→ Ellei hlöt vielä täysi-ikäisiä, niin pyydä mukaan johonkin 
tapahtumaan tai kampanjaan



Esimerkki:
Moi! Oon Markkasen Hanna ja toimin Keskustanuorten 

puheenjohtajana. Hoksasin/kuulin, et oot meidän jäsen/toimit 

aktiivisesti kotikunnassasi X 

nuorisovaltuustossa/partiossa/urheiluseurassa/opiskelijakunna

ssa ja siksi pohdinkin, että kiinnostaisiko sua lähteä ehdolle 

kevään 2021 kuntavaaleihin? Kunnan/kaupunginvaltuutettuna 

pääsee vaikuttamaa konkreettisesti omaan lähiympäristöön ja 

samalla oppii hurjan määrän taitoja, joista on hyötyä mm. 

opinnoissa ja työelämässä. 

(OMA KOKEMUS/ESIMERKKI KIVA LISÄ:

Mä oon itse toiminut viimeiset 3 vuotta mun kotikunnassa 

kuntapäättäjänä&/lautakunnassa/valiokunnassa ja oon

tykännyt kyllä älyttömästi. Oon päässyt vaikuttamaan mm. x ja 

x asiaan. Meillä on kiva jengi nuoria keskustalaisia päättäjiä ja 

pyritään kampanjoimaan ja tekemään mahdollisimman paljon 

yhdessä.)

Miltä kuulostaa, kiinnostaisiko sua lähteä ehdolle Keskustan 

listalta? ☺ (Voidaan tarvittaessa soitella/tavata ja jutella 

aiheesta lisää.) 

–Hanna Markkanen, 050 384 6820



Kuntavaalit ja 
sosiaalinen media

• Liiton toimintasuunnitelmassa linjataan:
”Nuorten keskustalaisten kuntapäättäjien kokemuksia 
ja näkemyksiä jaetaan Keskustanuorten 
viestintäkanavissa. Esimerkiksi Keskustanuorten 
Instragram-tilillä nuorkeskustalaiset kuntapäättäjät 
saavat pitää somepäivän ja kertoa oman kuntansa 
kunnallispolitiikasta sekä omista ajatuksistaan 
aiheeseen liittyen.”

• Lauantaina 18.4. tasan vuosi aikaa kuntavaaleihin –
annetaan sen näkyä somekanavilla!

• OneDrive-kansiosta löytyy sopivaa materiaalia 
Facebook-bannereiksi, Instagramin ja Facebookin 
feediin sekä Instagram stooreihin. Käyttäkää hyödyksi, 
nämä saa nyt pyöriä ja näkyä!

→ Kuntavaalien markkinointimateriaalit OneDrive-
kansioon tästä

• Kuntavaalien varsinainen visuaalinen ilme julkaistaan 
Tornion liittokokouksessa 2020. 

https://suomenkeskusta-my.sharepoint.com/personal/heidi_lahdelma_keskustaverkko_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fheidi%5Flahdelma%5Fkeskustaverkko%5Fnet%2FDocuments%2FViestint%C3%A4%2FVaalit%2FKuntavaalit%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9zdW9tZW5rZXNrdXN0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9oZWlkaV9sYWhkZWxtYV9rZXNrdXN0YXZlcmtrb19uZXQvRWtsZ1BkS0xrZEpQbjdXUVpKNjlmOTBCSU5ITkNBdE5iTHEwTkZQdFB0MW1SQT9ydGltZT1BcHdFVTNmZzEwZw


Kuntavaaleihin valmistautuminen
- poimintoja toimintasuunnitelmasta

• ”Keskustanuorilla on aktiivinen ja kaikille saavutettava kuntavaikuttajaverkosto, jonka tavoitteena on mahdollistaa nuorkeskustalaisille 
kuntapäättäjille luottamuksellinen keskustelukanava. Liitolta löytyy myös aloitepankki, jossa kuntapäättäjät voivat jakaa toimiviksi 
koettuja aloitepohjia kaikkien käyttöön” 

• ”Keskustanuoret kehittää ehdokkaille ja tuleville päättäjille suunnatun kevyen mentoriohjelman, jossa tavoitteena on, että jokaisella 
ehdokkaalla/päättäjällä on oma vertaismentori auttamassa kampanjassa ja myös tukena vaalien jälkeen. Mentoriohjelma pyritään 
järjestämään yhteistyössä puolueen ja muiden sisarjärjestöjen kanssa.”
→ Mentoriohjelman vetovastuu puolueen varapuheenjohtajalla, puoluetoimiston järjestökehittäjällä, lisäksi koordinoinnissa mukana 
Keskustanuoret & KOL.
→ Selvää suunnitelmaa tälle ei vielä ole, koska puoluekokous siirtyi syksyyn ja vetovastuu/aikataulut menee uusiksi.

• Tähän voidaan valmistautua Keskustanuorten piireissä, koska piireissä tunnetaan paikalliset ihmiset parhaiten. Jokaisesta 
piiristä olisi hyvä löytyä 2-5 mentoria eri alueet huomioiden. Ketä teillä tulee mieleen omasta piiristänne?

- Tunnettu piirin alueella
- Aiemmin ehdolla ollut tai vähintään kampanjakokemusta omaava
- Kokemusta kunnallisista luottamustehtävistä
- Hyvä tsemppari ja positiivinen tyyppi
- Mahdollisesti aikaa mentoroinnille

→ Mentorin tehtävänä on olla tukena ja apuna kokemattomammalle (vertaistuki), ”olkapäänä” kokeneemmille nuorille ehdokkaille, o lla
käytettävissä ja tavoitettavissa, järjestää toiveiden mukaista toimintaa vaalien aikaan oman piirin alueelle piirissä sovittavalla tavalla, 
”hiljaisen tiedon” ja hyvien käytänteiden siirtäminen eteenpäin.



Kuntavaaleihin valmistautuminen
- poimintoja toimintasuunnitelmasta

• ”Liitto aloittaa hyvissä ajoin vuoden 2020 toteutettavan koulutusohjelman suunnittelun ja pyrkii saamaan mahdollisimman paljon 
myös puolueorganisaation ulkopuolisia kouluttajia, jotka toisivat uudenlaisia näkökulmia ja ideoita. Lisäksi liitto hyödyntää
täysimääräisesti niiden järjestöjen tarjoamat jäsenedut, joissa liitto on jäsenenä. Pyrimme myös saamaan Euroopan 
liberaalidemokraattinen puolue Aldelta kouluttajia tuomaan kansainvälistä näkökulmaa kampanjojen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Koulutuksissa käydään läpi mm. henkilöbrändäys, kampanjan rahoitus sekä kampanjatiimin rakentaminen. 
Lisäksi perehdytämme tulevat ehdokkaat ja vaikuttajat siihen, mitä on olla kuntapäättäjä ja minkälaisista asioista kunnissa 
päätetään ja miten.”

→ Virittäytyminen kuntavaaleihin alkanut kenttäpäiviltä 2020 ja ensimmäinen koulutuspläjäys järjestettiin Laukaan 
Lumimyrskyssä. Puolueen piirit järjestävät koulutuksia alueellaan (yleensä kunnittain tai sitten muutama laajempi koulutus). 
Pyrimme siihen, että emme tee päällekkäistä työtä puolueen kanssa, ja rakennamme koulutukset jäsenistön toiveiden ja 
tarpeiden pohjalta. Resurssit eivät riitä järjestämään koulutusta/piiri, joten pohjoinen/etelä/itä/länsi –jako voisi olla toimiva ja 
laadukkaampi. Tämän lisäksi yksittäisiä tietoiskuja webinaarien muodossa.

• Tapahtumia: 
→ Elokoulu 8/2020
→ Kuntavaalipainotteinen seminaari/koulutus Helsingissä 11/2020 (?)
→ Kenttäpäivät 1/2021
→ Lumimyrsky 2/2021
→ Puolueen kuntavaalistartti puolueristeilyn yhteydessä 2/2021? (?)



Poliittiset linjapaperit

• Keskustanuorten kuntavisio 2030-luvulle (2016)

• Keskustanuorten kaupunkipoliittinen ohjelma (2016)

• Keskustanuorten kuntavaaliteesien kokoaminen

→ Työryhmän pj Henna Takatalo
→ Teesien hyväksyminen liittokokous 10/2020
→ Työryhmä starttaa työskentelyn 8/2020

• Puolueen kunta- ja aluetyöryhmä

→ Työryhmän pj Mikko Kärnä
→ Keskustanuorista mukana Henna Takatalo (liittohallitus),
Inna Kallioinen, Siiri Mertakorpi (liittohallitus)
→ Ohjelman hyväksyminen otsikkotasolla Oulun puoluekokouksessa 
9/2020, koko ohjelman hyväksyminen puoluevaltuustossa 11/2020

https://keskustanuoret.fi/app/uploads/2020/06/kuntavisio.pdf
https://keskustanuoret.fi/app/uploads/2020/06/Kaupunkipoliittinen2017.pdf


Ehdokkaille tekemistä kevääksi ja kesäksi!

1. Teetä itsestäsi julkaisukelpoisia kuvia

Kesällä Suomi sekä ihmiset ovat kauneimmillaan, valoa riittää ja hymy on herkässä. Käytä valo hyödyksi ja teetä itsestäsi kuvia.
Kuvaa samalla vaikka suosikkipaikkojasi kaupungissa. Vielä ei pidä murehtia virallisia ehdokaspotretteja, mutta kampanjan 
tiimellyksessä tulee käyttöä erilaisille kuville sekä ehdokkaasta että kaupungista. Hyvä kuva ei muuten tarkoita kännykällä 
räpsäistyjä selfietä, vaan hyvälaatuisia, painokelpoisia kuvia. Kannattaa siis etsiä kaveri tai tuttu, jolla on järjestelmäkamera ja lähteä
kuvausretkelle kaupunkiin. Muista myös sopia kuvien käyttöoikeuksista.

2. Yhdistä politiikka sosiaalisen median kanaviisi (Facebook, Instagram) 

Jos olet ensimmäistä kertaa ehdolla eikä sinulla ole poliitikkosivua sosiaalisen median kanavissa, on korkea aika luoda sellainen. 
Kyllä, nyt jo! Ehdokkuuden julkistaminen on luonteva hetki perustaa sivu ja kutsua sukulaiset, kaverit sekä tutut tykkäämään. Älä 
vielä murehdi kampanjailmeestä, teemoista tai seuraajamääristä. Jaa hiljalleen yhteiskunnallisia ajatuksiasi vaikkapa ajankohtaisen 
uutisen saatteena ja anna seuraajiesi tutustua sekä tottua sinuun poliitikkona. Tässä vaiheessa sivun saatteeksi riittää esim.
”Olen ehdolla kuntavaaleissa Keskustan ehdokkaana. Tervetuloa seuraamaan kampanjani etenemistä.”

3. Tutustu kotikaupunkiisi/ kotikuntaasi

Jokainen suomalainen kunta on kiva kesäpaikka. Vietä siis ainakin osa kesästä kotikaupungissasi/ -kunnassasi siihen lisää 
ihastuen. Osallistu yleisötapahtumiin, seikkaile itsellesi vieraassa kaupunginosassa ja käytä kaupungin palveluita. Koska olet 
viimeksi käynyt kirjastossa tai uimahallissa? Tiedätkö mistä voi varata salivuoron tai missä on kaupungin nuorisotilat? Tunnetko
kaupungin museon näyttelyt tai tärkeimmät lenkkipolut? Tutustu kaupunkiin myös sen erilaisten asukkaiden näkökulmasta.

Vinkit täältä

http://www.halmeilla.fi/kesatekemista-kuntavaaliehdokkaalle/?fbclid=IwAR0ZXm3plyEq9eZrK_O4vU08wIpHFVvLs7Qg2RPMnKY6quvngFD4tpCZdLw


Kysymyksiä?
Me autamme?

Puheenjohtaja Hanna Markkanen

Varapuheenjohtaja Henna Takatalo

Varapuheenjohtaja Kaisa Oinas-Panuma

Pääsihteeri Miikkael Azaize

Järjestösuunnittelija Ansku Veteläinen

https://keskustanuoret.fi/yhteystiedot/
https://keskustanuoret.fi/yhteystiedot/
https://keskustanuoret.fi/yhteystiedot/

